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Vybrali jsme pro vás:

Foto na obálce: Tomáš Ježek (ČaV)

4/ Při výchově nechte také
něco na Pánu Bohu
Salesiáni spolupracovníci Klára
a Karel Novotní vyprávějí o své početné
rodině, o dětech které do rodiny přišly,
i které se v ní narodily i o leckdy
klikatých cetách, po kterých museli jít.
8/ Přál bych si, aby můj nástpce
nebyl populista
S Petrem Vaculíkem – současným
salesiánským provinciálem – o jeho
nástupci, ale i o tom, co znamená být
provinciálem, co všechno se za jeho
„kormidlování“ salesiánské bárky
podařilo a jak moc byly naplněny jeho
představy.

Milí čtenáři a milé čtenářky!

N

na letopočtu 2020 je zvláštní ta koktavá
číslovka. Dvě dvacítky vedle sebe! A když se
podíváte do rubriky Gratulujeme, najdete několik zvláštních kulatin, kterým se ani nechce
věřit. Ten, nebo ta že už má šedesát? To přece není
pravda! Kdysi v letech sedmdesátých chodil v ještě
totalitní televizi seriál Přežijí rok 2000? Pomalu
abychom začali natáčet seriál Přežijí rok 3000?
Něco v tomto roce končí, cosi nového začíná. V půli
listopadu jsme si na Letné a pak ve svých městech
a městečkách uvědomili, jak vzácný dar je svoboda,
demokracie, prostor pro vyjádření – a jak křehké to
jsou květiny. Ať nám nezvadnou!
Letos končí svou službu také provinciál Petr a na
konci prosince budeme znát jméno provinciála
nového. V tomto čísle s ním přinášíme bilanční rozhovor a děkujeme mu za něj, ale především za nelehkou
službu tahouna naší české salesiánské provincie
po všech těch devět let.
Lidský život se skládá z let, dní, hodin, minut a vteřin.
Všechny se slévají v proud, který je jednou rychlý, jindy
se zase vleče a připadá nám, že se nehne z místa.
Ale to je jen zdání: každý den, každá hodina naplněná
něčím dobrým, stojí za to. Nejkrásnější je den
naplněný láskou, kdy jsme nežili sami pro sebe.
Za takový den a za takový rok je třeba poděkovat.

20/ Darujte pod stromeček naději
Nevíte, co dát pod stromeček? Máme
pro vás zajímavý tip – knížku od bývalé
dobrovolnice v Keni plnou nevšedních
příběhů dětí ulice.
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ÚVODNÍK

Ježíš se narodil v Agartale
Drazí přátelé Salesiánského
magazínu a Dona Boska!

P

řijel jsem zrovna ze
„střechy světa“, z Nepálu,
z provincie Šillong, kde
jsem našel nádherné
stopy salesiánských misií. Potkal
jsem tam salesiánské spolubratry
i salesiánské laiky, členy salesiánské rodiny i sestry salesiánky. Ti
všichni darují své životy v Argartale
mládeži v tamním středisku pro
hendikepované děti a mladistvé.
Naprosto mě dostalo, když se
mnou neslyšící celebrovali mši
svatou a posunky napodobovali
sestru, která stála před nimi a ukazovala jim, co mají dělat a zpívat.
Všichni byli nadšení a oči jim zářily
jako lampy v kostele. Modlil jsem
se s vírou, s nimi a za ně.
Druhého dne ráno jsem šel
k nim domů. Oficiálně se dům

jmenuje Rehabilitační středisko
v Agartale, což je hlavní město
indického státu Tripura. Je to
netradiční škola, v níž úspěšně
probíhá inkluze (učí se tam
společně děti s autismem,
částečnou slepotou a hluchotou
a s mozkovou obrnou).
Sestry pracují se 150 dětmi.
Jsou to nejchudší z chudých,
o které se v regionu starají
opravdu jen salesiáni a salesiánky. Překvapila nás jedna dívka ze
školy, která předvedla své úžasné
gymnastické kreace, které se
naučila jako neslyšící. Kromě toho
nám neslyšící předvedli skupinové
tance – nechápali jsme, jak se to
mohli vlastně naučit. Všechny ty
děti dostávají v našich domech
výuku, výchovu i sociální zabezpečení. Jsou šťastné. Mnohé
z nich dosáhnou vysokoškolského
vzdělání. V tom domě jsem také
vnímal přirozenou víru v Ježíše

i v mateřství Panny Marie, která
sestrám salesiánkám propůjčuje
zvláštní mateřské charisma služby.
Znovu jsem v srdci děkoval
Pánu za dar Dona Boska a za tuto
salesiánskou rodinu. Posunky jsem
naznačoval dětem a jejich rodinám,
že se za ně budu modlit.
Na prahu Vánoc vám všem, milí
čtenáři, přeji, abyste se v životě
setkali s podobnými výchovnými zázraky. Pán Ježíš, který je
přítomný mezi námi, ať se stane
prostředníkem Života zvláště
mezi nejchudšími, jako tomu bylo
v Betlémě.
Srdečně vám přeji požehnané
Vánoce!
Don Ángel Fernández Artime
Hlavní představený SDB
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SPOLUPRACOVNÍCI

Při výchově nechte
také něco na Pánu Bohu
V jednom z minulých čísel jsme nakousli téma náhradní
rodinné péče. Povídali jsme si tehdy s Pavlou Bažantovou
o její rodině a o práci v organizaci Děti patří domů. Dnes
navštívíme Kláru a Karla Novotných, salesiány spolupracovníky z Prahy, rodiče šesti dětí a prarodiče šesti vnoučat.
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Kláro a Karle, můžete se nám
trochu představit?
KAREL: Oba pocházíme z katolických, i když možná ne tradičních
rodin, oba žijeme od malička
v Praze a zde jsme také absolvovali jak střední, tak vysokou školu.
Klára vystudovala pedagogickou
fakultu, obor speciální pedagogika, a po asi dvaceti letech doma
s dětmi se své profesi věnuje
dodnes. Já jsem absolventem ekonomické fakulty České zemědělské univerzity a dnes pracuji jako
účetní auditor převážně zemědělských podniků.
Seznámili nás naši rodiče, oba
jsme pracovali jako vedoucí turistického oddílu. Po asi dvouleté
známosti jsme se brali z dnešního
pohledu velmi mladí v roce 1983 –
bylo nám tehdy jednadvacet.
To bylo ještě za hluboké totality.
Jak se tenkrát žilo?
KLÁRA: Za totality bylo scházení
věřících mimo prostory kostela
zakázáno. Církevní řády byly zrušeny, takže salesiáni „neexistovali“.
Pokud jsme se chtěli sejít, veškeré
informace se předávaly ústně
(ani u telefonu nebylo možné
zaručit bezpečnost). To vše vedlo
k potřebě velké vzájemné důvěry.
Přátelství byla v těch časech velice
silná a jsou silná dodnes. Je nutno
přiznat také to, že konspirativnost,
a tedy i určitá dobrodružnost setkávání byla pro mladé lidi, kterými
jsme tehdy byli, spíše povzbuzením než překážkou.
V oblasti školství a zdravotnictví byla péče o lidi s postižením
na okraji zájmu. Komunisté sice
„poroučeli větru i dešti“, ale zabránit viditelnému postižení kupodivu
nedokázali. Aby tito lidé „nekazili“
dojem, že v socialistické společnosti jsou všichni zcela zdraví,
byli umisťováni za zdi ústavů.
V oblasti adopce byla prioritou

starost o výchovu v duchu „marx-leninského světonázoru“, proto
osvojitelé byli zřídka věřící. Naštěstí u dětí s postižením se pro režim
důležitost tohoto aspektu ztrácela,
takže díky odvaze jedné paní
psycholožky nám nikdo v osvojení
či pěstounské péči nebránil.
Jak jste se k adopci a pěstounské péči vlastně dostali?
KLÁRA: Na začátku 80. let jsem
pracovala v Jedličkově ústavu
v Praze a v té době jsem se seznámila s Karlem. Začali jsme „randit“
a využívali k tomu i čas mých
víkendových služeb v Jedličkově
ústavu. Praha tehdy nebyla ani náhodou bezbariérová, takže k výletu
dětí na vozíčkách či s berlemi byla
potřebná každá ruka. V této době
jsme došli k zásadnímu poznání,
že fyzické postižení je sice pro
děti velkým trápením, ale není
ničím ve srovnání s tím, když nežijí
v prostředí lásky své rodiny. Část
dětských obyvatel ústavu tam
totiž pobývala celoročně a dopad
této skutečnosti na jejich psychiku a další život byl zcela zásadní.
Do manželství jsme tedy vstupovali s přesvědčením, že se těmto dětem budeme věnovat, že bychom
chtěli, aby byly našimi dětmi.
KAREL: Naše plány byly prosté:
budeme mít děti, a až odrostou,
nějaké si osvojíme. Jenže člověk
míní… Po svatbě děti dlouho nepřicházely. Co ale přišlo velmi záhy,
byl nápad osvojit si jedno dítě
ze školky Jedličkova ústavu, kde
Klára dříve pracovala. To sice biologické rodiče mělo, ale oni o ně
nejevili zájem. Tak jsme asi dva
roky po svatbě měli doma první
dítě. Čáp ani vrána k nám stále
nepřilétali a my, již zběhlí v úřední
mašinérii, dostali za další dva roky
nabídku na další dítě, tentokráte
skoro miminko. Opět jsme neváhali. Zde se příběh dynamicky
zrychluje. Po dalším půlroce jsme
dostali neodolatelnou nabídku

na další, tentokráte ještě menší
miminko. A opět jsme s mladickým elánem kývli. To jsme již měli
tři děti a byli jsme poměrně velká
rodina. Po sedmi letech od naší
svatby se situace zamotala vlivem
již téměř zapomenuté možnosti
početí dítěte. A tak se naše rodina
rozrostla o čtvrtého potomka.
V následujících sedmi letech jsme
dostali jedno další dítě od úřadů
a závěrem ještě jedno biologickou
cestou. Tím se počet našich dětí
naplnil.
Jak jste prožívali poznání, že
mít vlastní děti asi nebude
jednoduché?
KLÁRA: Já prožívala nemožnost
mít děti velice těžce. Moje touha
po dítěti byla velmi silná a byla
jsem z toho nešťastná. Proto pro
mě nebylo žádného rozdílu, jestli
se nám dítě narodí, nebo ho získáme jinou cestou. Naopak jsme
měli dojem, že nemá smysl podstupovat mnohá vyšetření a léčbu,
když už na světě jsou děti, které
touží po rodičích. Logické nám
připadalo tyto dvě touhy spojit,
zvláště když jsme o tom uvažovali
v době, kdy jsme ještě netušili, jak
se budou věci vyvíjet.
KAREL: Adopcí jsme chtěli řešit
nejen svou touhu po dítěti, ale
i problémy chybějící rodiny pro
opuštěné děti. I v dobách totality
byl velký zájem osvojovat si zdravé
blonďaté děti nejlépe vysokoškolsky vzdělaných rodičů. My nechtěli
předbíhat ve frontě, jen jsme viděli,
že pořád zbývá hodně dětí, které
vlivem nejasné zdravotní situace
či barvy pleti a podobně hledají
otevřenou náruč mámy a táty.
KLÁRA: Většinou se ošíváme při
slovech „vlastní, a nevlastní“, „naše,
a ty druhé“. Naše jsou všechny
děti se vším všudy. Když s někým
žijete tak těsně jako s dětmi, těžko
je můžete „třídit“. Děti bez rozdílu
prostě naplní vaši mysl, váš čas,
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KLÁRA: S dojetím jsme sledovali
a s vděčností přijímali, jak ty děti,
které neprožívaly takové těžkosti
jako jejich sourozenci, a ty, které
už měly to nejtěžší za sebou, byly
oporou svým sourozencům, ale
také nám, v některých chvílích
zcela vyčerpaným rodičům.
V čem nebo v kom jste ještě měli
oporu?
KLÁRA: Velice vděční jsme svým
rodičům, sourozencům a přátelům
(zvláště těm salesiánským), kteří
nás duchovně i fakticky velice
podporovali.
váš byt, všechno, co děláte. To nevylučuje fakt, že narození dítěte je
nesdělitelný zážitek. Zázrak vzniku
nového života je pro člověka zcela
neuchopitelný a naprosto úžasný.
My však zažili ještě zázraky jiného
druhu i s těmi dětmi, které se nám
nenarodily; tyto zázraky jsou se zázrakem zrození zcela srovnatelné.
KAREL: Myslím, že jsme vždy měli
jen jednu kupu (či smečku) dětí,
jen některé si své místo na slunci
vybojovávaly obtížněji. Zpočátku
se to příliš neprojevovalo, pak
(a někdy hodně silně) se začaly
projevovat vlivy komplikovanějšího startu do života, genů a ještě
spousty drobných detailů, o kterých jsme původně nic nevěděli.
KLÁRA: Jako matka jsem prožívala
jen jeden malý rozdíl na počátku
života s každým dítětem: s dítětem, které přijde do rodiny odjinud,
je třeba hledat společnou cestu
a způsoby vzájemného sžívání. Pokud se matce dítě narodí, postupně se sama musí učit od dítěte
oddělovat, pochopit, že dítě není
její součástí, ale je samostatnou
bytostí. Na radu známého dětského psychologa Zdeňka Matějčka
jsme slavili výročí příchodu dítěte
do rodiny jako druhé narozeniny.
Nám narozené děti to však považovaly za nespravedlivé, přidali
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jsme tedy pro ně oslavu dne jejich
příchodu z porodnice.
Co dala adopce vám a vašim
dětem?
KAREL: Kromě šesti dětí pocit,
že jsme se moc nenudili, naplnění a smysl života, útěchu, že
snad před Pána Boha nepůjdeme
s prázdnýma rukama.
KLÁRA: Každé naše dítě přineslo
něco nového do rodiny. Jejich rozdílné schopnosti a dary obohatily
svou pestrostí každý náš den. Některé děti byly nadané intelektuálně a tíhly spíše ke studiu, u dalších
jsme pozorovali velký hudební
talent, schopnost estetického
vnímání, neuvěřitelnou pracovitost
a houževnatost, bezprostřednost
v reakcích, cit pro druhé.

„

NENÍ VŽDYCKY SNADNÉ
SPATŘOVAT BOHA NA
KLIKATÝCH CESTÁCH

KAREL: Když jedno z našich mladších dětí s nastupující pubertou
začalo prožívat poměrně závažnou
krizi, ve chvílích, kdy jsme my jako
rodiče mluvili jakoby do dubu,
vynořili se starší sourozenci
a pomohli naší rodinné kocábce
proplout přes zrádné a obtížné
peřeje.

KAREL: U salesiánů spolupracovníků jsme podobných rodin našli
více a ty nám pomáhaly překonávat obtíže a trápení. A tak jsme
i u Dona Boska našli společný
apoštolát v péči o naše roztomilé
potomky.
KLÁRA: Je jisté, že jsme zažili
zázraky. A zázraky koná Bůh. Bez
Něj a bez naděje, že to vše má
nějaký smysl, by nebylo možné
ve zdraví projít všechna těžká období našeho života. Nebylo a není
vždycky snadné spatřovat Boha
na klikatých cestách, ale jsme
přesvědčeni, že na nich byl a je
s námi. Neumím si představit, že
bychom bez něj přežili (doslova!).
A jsme mu vděčni za naši rodinu
a naše děti, „neboť učinil podivuhodné věci“ (Ž 98) a doufáme, že
ještě učiní!
Jak jste se seznámili se
salesiánskou rodinou?
KLÁRA: V době, kdy jsme měli už
tři děti, jsme poznávali milé přátele
z řad kněží i laiků. Postupně jsme
zjistili, že mnozí patří do salesiánské rodiny (takové věci tenkrát
nebylo možné veřejně říkat)
a díky nim jsme se s ní stále více
seznamovali. Zahájili jsme formaci
a hledali svou cestu. K osobním
přátelstvím, všem informacím

a duchovnímu zázemí jako poslední kapka přispěla radostnost,
bodrost a neohroženost spolupracovníků z Moravy. 11. června
1988 jsme spolu s dalšími skládali
spolupracovnické sliby utajeně
v bytě dalších spolupracovníků.
Byl to nezapomenutelný zážitek.
Čím vás inspiruje Don Bosco?
KLÁRA: Don Bosco je nám velice
blízký, vždyť se vlastně snažíme
dělat něco podobného jako on,
i když v malém měřítku. Jeho
otevřená náruč pro všechny děti
je pro nás velkým vzorem. Mám
velice ráda epizodu z jeho života,
kdy ho maminka Markéta na čas
poslala do jiné rodiny, aby jeho

bratr lépe zvládl svou složitou
povahu. Občas jsem slyšela, že
to někoho trochu pohoršuje, a je
pravda, že to pro malého Jeníka
muselo být velice drsné. Ale Bůh
dává svou sílu v každé situaci.
Kdyby to Jeníka zdrtilo, byl by pak
schopen toho, co později dělal?
A jak by dopadl jeho bratr, kdyby
maminka poslala pryč jeho? Jako
spolupracovníkům je nám také
velice blízká myšlenka preventivního systému. Na druhou stranu se
těžko smiřuji s tím, že i Don Bosco
některé děti z oratoře vyloučil. A to
nejcennější, co jsme v salesiánské rodině získali, je neuvěřitelná
duchovní opora a silná přátelství
na celý život.

Co byste řekli manželům, kteří
o adopci nebo pěstounské péči
začínají uvažovat?
KAREL: Je to občas opravdu záhul.
Dobře zvažte své síly, nečekejte
potlesk na otevřené scéně ani
vděk dětí, neporovnávejte své děti
s těmi ze „vzorných“ katolických
rodin a nejlépe je nesrovnávejte
vůbec. Neberte to jako „ skutky
milosrdenství“, dítě vás nepotřebuje na týden, měsíc nebo rok, ale
půjde s vámi celý život. A nemyslete, že to můžete zvládnout sami.
Něco nechte taky na Pána Boha.
Karel a Klára Novotní

> PERLIČKY <
– Nejstarší dcerku jsme
dostali v jejích deseti letech. Když
jsme byli na návštěvě u mých
rodičů, představila jsem jí svou
maminku. Udiveně se na mě podívala: „Takže ty jsi ještě dítě, když
máš maminku?“ Tatáž dcerka první
čas, kdy byla u nás, po každém jídle volala: „Já, já chci mýt nádobí!“
(V ústavu si takovou zábavu nikdy
neužila.)
– Pětiletá dcerka slyšela o narození synovce císařským řezem
a se zděšením reagovala: „Tak to já
si radši vezmu dítě z kojeneckého
ústavu.“
– Narodilo se nám první
„biologické“ dítě. Šla jsem s ním
a dvěma staršími dětmi k lékaři.

Seděli jsme v čekárně a nějaká
paní si nás stále prohlížela. Zdálo
se, že si nemůže srovnat v hlavě
naši vzájemnou různost. Nakonec
se na mě obrátila: „Prosím vás, jak
je to možné, ti dva jako by vám
z oka vypadli, ale ta maličká vám
vůbec není podobná?“
– První dcerka, která se nám
narodila, se ke mně přitulila, když
se nám narodilo poslední dítě,
a řekla: „Já jsem tak ráda, že už
nejsem sama, kdo se vám narodil.“
– Náš synek asi v šesti letech
nemohl pochopit, proč se někdo
oženil: „To já si nikdy žádnou holku
nevezmu. A i kdyby, tak si vezmu
tebe, mami.“

– Jela jsem s osmiletou dcerkou autobusem. Nedávno jsme
slavili výročí jejího příchodu k nám
do rodiny, kdy jsme se opět vrátili
ve vyprávění k počátku jejího života. Dcerka se najednou zeptala
na celý autobus: „Mami, jak to, že
se ta paní, které jsem se narodila,
o mě neuměla starat?“ – „Asi ji to
nikdo nenaučil…“ – „Jé, a mě to
prosím naučíte?“
– Dcerka v těžkých depresích
dospívání nebyla schopna téměř
žádné komunikace. Zkoušeli
jsme z ní dostat, co ji nejvíc trápí.
Na dotaz, zda přemýšlí také o tom,
že k nám přišla odjinud, se přes
svůj depresivní stav upřímně
rozesmála: „Jak vás tohle mohlo
napadnout?“

Během života s našimi dětmi jsme však byli zároveň postaveni před náročné zkoušky. Tušili jsme, že výchova
dětí, které se nenarodily do prostředí lásky, nebude bez těžkostí. Přesto jsme byli zaskočeni intenzitou a dobou
trvání těchto těžkostí. Když přišel čas jejich dospívání, naše prožitky naprosto přesahovaly to, co jsme očekávali. Prožívali jsme jejich složité hledání životní cesty a boj o místo na světě a nezřídka i o život, který ale nakonec všechny jakžtakž „přežily“. Bylo to pro mě velice intenzivní dlouhé období strachu o ně, doba, kdy jsme
nadělali spoustu chyb, denně naráželi na hranice svých sil, prožívali každý své vlastní krize, krize víry i krize
manželské. Přesto jsme zažívali zázraky, například neuvěřitelnou proměnu, když se dítě náhle odrazilo ode
dna. V poslední době nás zaskočilo, že ještě „není dobojováno“, jak jsme se donedávna domnívali. S velkou
bolestí prožíváme náhlou krizi jednoho z našich dětí, které už se zdálo být „za vodou“. Bohužel tentokrát na to
silně doplácí i jeho rodina, zvláště malé děti. A tak znovu čekáme na zázrak…
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Přál bych si, aby můj
NÁSTUPCE NEBYL POPULISTA
Příští rok na jaře se ujme role provinciála českých
salesiánů nový představený. Jaký by měl být a co
všechno se za poslední dekádu podařilo, jsme se
zeptali současného provinciála Petra Vaculíka.
Petře, nedávno jsme se dozvěděli, že kolem Velikonoc 2020 se ujme funkce
provinciála českých salesiánů tvůj nástupce. Končí důležitá etapa tvého života. Mohl bys krátce říci, co ti za těch devět let služby představeného leželo
nejvíc na srdci a v čem vidíš v naší salesiánské provincii pokrok – případně
v čem jsou, jak se dnes říká, výzvy? Na čem ti zkrátka záleželo nejvíc?

D

evět let jsem se věnoval
téměř výhradně salesiánům Dona Boska. Opustil
jsem farní pastoraci, které
jsem se do začátku služby provinciála velmi rád věnoval. Ztratil
jsem mnohé přátele, protože jsem
na ně neměl čas. Neměl jsem čas
na salesiány spolupracovníky, kteří
žádali o exercicie a přednášky. Snažil jsem si udržovat kontakt s mladými, ale i to bylo spíš na akcích
provinciálního charakteru. Prioritou
pro mě bylo posilnění nebo obnova řeholního života salesiánů.

Jsem přesvědčen, že Don
Bosco nechtěl založit jenom široké
hnutí osob, které pomáhají při
výchově mládeže, ale také řeholní
společnost, která bude garantem
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

jeho charismatu a poslání.
Po dobu šestnácti let trpěl náš
zakladatel mnoha protivenstvími
včetně fyzických útoků ďábla, aby
tato společnost nevznikla. Inspirovaný Duchem svatým vyřkl Jan
Bosco v jistém smyslu neslýchaný
slib – slib apoštolské lásky, odevzdání vlastního života za mladé.
Je dobré si všimnout, kdy byl tento
slib vyřčen: poté, co se Don Bosco
vyčerpaný svou horlivostí dotkl
prahu smrti a díky modlitbám
svých chlapců se vrátil do života.
Je to tedy slib daný u paty kříže,
ve velikonočním tajemství, v němž
má původ každé zasvěcení.
To nám dovoluje dodat, že
kněžská služba Dona Boska byla
cele zakořeněna ve zvláštní formě

následování, tedy v podstatě skutečného zasvěcení. To, co platilo
pro něj, se samozřejmě stává klíčem k identitě jeho synů a učedníků. Ani pro salesiány nemůže mít
kněžství nebo laické vykonávání
výchovné činnosti jiný význam než
následování Krista podle vlastního
specifického charismatu.
První článek našich Stanov říká
jasně, že jsme se zrodili nejen
z lidského přičinění, ale také
z podnětu Božího. Jestliže se
v církvi ztratí tento kvas a viditelné
znamení, může se ztratit jednota
salesiánského ducha.
DNA našeho řeholního společenství je vyjádřena ve třetím článku Stanov třemi rozměry života.
Apoštolátní poslání, které není
všeobecně farní, ale je zaměřeno
na mládež.
Bratrské společenství, které není libovolným soukromým
životem ani týmovou farou, ale
řeholní komunitou žijící pod jednou střechou včetně společenství
modlitby a majetku.
Zachovávání evangelních rad,
které dává celému našemu životu

milost jednoty, autenticitu a věrohodnost.
Domnívám se, že jsme ušli
velký kus cesty právě v komunitním a řeholním životě. A kdo zůstal
stát, stojí dnes opodál, nebo nás
opustil a šel do diecéze. Výzvou
je pokračovat dál a sjednotit se
na této cestě v místních komunitách i na provinciální úrovni.
Po celou dobu služby provinciála
jsem zvenčí narážel na nepochopení, a zevnitř na neochotu žít
autentický řeholní život. Pro mne
je to znamení, že se jedná o něco
důležitého.
Kam provinciálování posunulo
za téměř dekádu tebe osobně?
Musel jsi změnit některé původní
představy a názory? Posunul ses
co do spirituality? A v poznání
provincie, v bratrství?
Ano, já mám život zatím rozdělen po dekádách a každá měla
svou krásu i náročnost. V dekádě
provinciála jsem více objevil salesiánskou spiritualitu. Předtím jsem
si bral za všeho, co přicházelo,

co se mi líbilo, nebo co se mi
hodilo pro pastoraci. Teď jsem měl
přístup k pramenům, často jsem
jezdil do Turína, musel jsem číst
naše dokumenty, byl jsem na generální kapitule, měl jsem přímý
kontakt s vedením kongregace
atd. Z tohoto pohledu jsem si doplnil nedostatky formace, kterou
jsem měl za komunistické totality
a hodně rozšířil své salesiánské
obzory.
Jiným zdrojem poznání
a povzbuzení je život bratří naší
provincie, které jsem stále navštěvoval. Měl jsem možnost vidět
působení Božího ducha a krásu
salesiánského charismatu v jejich
životech. Nikdo z nás není „druhý
Don Bosco“. Každý z nás nese
a žije něco z jeho poslání. Teprve
společně vytváříme Dona Boska
pro dnešní dobu. Lidé chtějí svého
kněze a svého salesiána pro svou
rodinu a pro své spolčo. Nevnímají,
že patříme do komunity, které je
svěřeno poslání na konkrétním
místě. Až jako provinciál jsem pochopil, že žít a pracovat společně
je pro nás základní požadavek

a bezpečná cesta, jak uskutečnit
naše povolání (Stanovy čl. 49).

„

SPOLEČNĚ VYTVÁŘÍME
DONA BOSKA PRO
DNEŠNÍ DOBU

Jsou skutečnosti, které vyžadují
od provinciála obyčejnou lidskou
zralost a odolnost.
Provinciál musí unést velkou
míru samoty. Je stále v nějaké
komunitě, do které ale nepatří.
Provinciál musí sledovat dobro
provincie a uhájit ho ve střetu
zájmů jednotlivých míst a jednotlivců, z nichž některým na provincii
nezáleží, ale sledují vlastní cíle.
Provinciál musí mít velkou
schopnost naslouchat druhým,
uchovávat mnohé věci v tajnosti,
trpělivě čekat, až přijde pravý čas
pro slovo nebo čin.
Provinciál musí mít odvahu
dělat rozhodnutí a nést důsledky,
které z nich vzejdou.
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Provinciál musí mít chuť být
stále na cestě, snášet nepohodlí a nesmí mít velké nároky
na ubytování nebo stravu. K tomu
potřebuje mít dostatečné fyzické
a psychické zdraví.
O tom všem platí heslo z vojny:
Co tě nezabije, to tě posílí.
Jednou z možná nejdůležitějších starostí provinciálů bývají
duchovní povolání do kongregace a také udržení těch stávajících. Jak jsme na tom byli a jak
na tom jsme?
Co se týká počtu nových
zasvěcených povolání, tak jsme
srovnatelní se západní Evropou,
jinými řeholními řády nebo diecézemi. Věřím, že Bůh dává dostatek
řeholních povolání. Buď je málo
těch, kdo na ně odpoví, nebo naše
doba více povolání nepotřebuje.
I když nebude zasvěcený život
jako takový v církvi nikdy chybět,
mohou na druhou stranu vyhasnout jednotlivé řeholní rodiny podle toho, jak uhasne vitalita jejich
zasvěcení.

Článek 34 našich Stanov je pro
mne klíčem k duchovní plodnosti provincie v oblasti nových
povolání. „Kráčíme spolu s mladými lidmi, abychom je přivedli
k osobě vzkříšeného Pána, aby
v něm, v jeho evangeliu objevili
nejvyšší smysl vlastního života
a vyrůstali jako noví lidé. To pak je
naší největší radostí, že můžeme
zvěstovat všem nevystižitelné
bohatství jeho tajemství.“ Jestliže
se tak děje, mladí lidé se v určité
chvíli sami ptají, k jakému způsobu
života je Pán volá. Jinak budeme
dělat agitaci a odmítat ty, kdo si
řeholní život spletli se záchranou
před zlým světem.
Samozřejmě, že je také důležité
naše svědectví šťastných salesiánů, spokojených ve vlastní
komunitě a nadšených pro dobro
a spásu mladých lidí.
Už dávno se v našich salesiánských dílech mluví o stále
důležitější úloze laiků a v řadě
středisek mládeže už bylo „velení“ předáno nekněžím. Kam směřuje v budoucnu práce salesiánů,

co bude jejich doménou řekněme
v dalších deseti letech?
Řeholní komunita bez spolupráce s neřeholníky-laiky,
zůstane osamocená a neplodná. Komunita je charismatické
animační jádro, zdroj spirituální
a pastorační energie. Charismata,
která Duch svatý hojně rozlévá
v Božím lidu, nejsou totiž nějakým volitelným prvkem, nějakým
přídavkem k církevní struktuře,
která by přežila i bez nich. Proto je
řeholní komunita velikým darem
pro místní církev.

„

DŮLEŽITÉ JE I NAŠE
SVĚDECTVÍ ŠŤASTNÝCH
SALESIÁNŮ
Kolem ní vzniká konkrétní
pastorační společenství i široké
hnutí osob, které se rády zapojují
do salesiánského poslání.
Během mé služby provinciála jsme udělali odpovědný
krok směrem k předání vedení
salesiánských středisek ne-salesiánům, laikům. Ruku v ruce
s tím se musela zlepšit komunikace a spolupráce mezi ředitelem komunity, farářem farnosti
a ředitelem střediska nebo jiného
díla pro mládež. Důležitá je úroveň
spolupráce a sdílení odpovědnosti mezi ředitelem komunity
(salesiánem) a ředitelem střediska
mládeže (laikem).
K tomu potřebujeme mít srozumitelný a společně komunikovaný
(nejlépe společně vytvořený) pastorační projekt konkrétního místa
a díla. Neméně důležitá pak je formace všech, kteří se podílí na salesiánském díle, salesiánů i laiků.
To vše zůstává stálou výzvou. Je
třeba stále korigovat směr, kterým
jdeme, vyžaduje to mentální námahu, kterou doprovázejí těžkosti,
které překonáváme. Salesiánská
komunita si nežije sama pro sebe,
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ale žije uprostřed větší pastorační
a výchovné komunity.
Co se podařilo v kontextu české
církve?
Česká církev po době totality
opustila řeholní život ve prospěch
života farního kněze. Často ani
biskupové nechápou specifickou
identitu řeholního kněze nebo
bratra a význam řeholní komunity.
Diecézní farnosti jsou mnohými
řeholními instituty vnímány jako
útočiště, které jim poskytuje
finanční zajištění. My jsme za deset
let předali diecézím kolem třiceti
farností. Naše salesiánské farnosti
jsou spojeny s komunitou a s dílem pro mládež. Pokud se farnost
nestává misijním centrem, měli
bychom ji předat diecézi, protože
není v našem pojetí salesiánská.

„

PRO SALESIÁNY JE
TYPICKÁ OTEVŘENOST PRO
SOUČASNOU SPOLEČNOST.
Jiným důvodem pro opouštění
farností je úbytek salesiánů. Za deset let je o 36 salesiánů méně,
zestárli jsme a výrazně přibylo přímé práce s mládeží. Proto nutně
opouštíme diecézní farnosti.
Napadají mne některé projekty
a aktivity, kterými se odlišujeme
od běžného církevního života
české církve. Pro nás je typická
otevřenost pro současnou společnost. Do našich středisek mají
přístup i mladí, kteří do kostela
nechodí. Evangelizujeme výchovou. Posilnili jsme svou přítomnost
ve školách. Máme VOŠ Jabok,
přijali jsme internát a lesnické
učiliště v Kroměříži a jsme na gymnáziu v Prostějově. Jsme přítomní
ve sdělovacích prostředcích,
na sociálních sítích. Máme nakladatelství Portál.
Důležitá je pro nás přítomnost
mezi mládeží chudou a znevýhodněnou. Což je vysloveně

romská pastorace v Ostravě, v Bulharsku a doprovázení mladých
z dětských domovů v Pardubicích.
Ale nejen to. Kde jsou salesiáni,
měla by být samozřejmostí také
citlivost pro různé formy chudoby
mladých.
Připravujeme mladé animátory, aby byli schopni být apoštoly
svých vrstevníků. Připravujeme
mladé na dobrovolnou službu
v misiích a podněcujeme misijní
mentalitu v české církvi.
A jak jsme na tom coby čeští
salesiáni v kontextu Evropy, příp.
sousedních zemí?
Salesiánská kongregace
hodnotí naši provincii jako dobrou
a s posttotalitními specifiky. Dobrou, co se týká apoštolátu a pastorace. Posttotalitní, co se týká
komunitního a řeholního života.
Existuje pro nás velké riziko
pastoračního zevšeobecnění,
v němž není patrný duch zakladatele, a apoštolského individualismu, který na sebe bere závazky
vymykající se logice řeholního
života. Jménem apoštolátu se pak
ospravedlňuje absence komunitního života, individuální závazky, ekonomická autonomie atd.
Kněžství v tomto případě zcela
nahradí řeholní identitu, místo
aby se postavilo do ní jako výraz
charismatu.
Co se povedlo v rámci salesiánské rodiny – a jaké jsou výzvy?
Po celou dobu služby provinciála jsem měl velmi dobré vztahy
se sestrami salesiánkami, jak FMA
a VDB. Volontárie Dona Boska
a Dcery Panny Marie Pomocnice
s námi salesiány jdou společnou
cestou. Nejen, že ony pastoračně pomáhají nám (v Kobylisích,
Žabovřeskách) ale i my pomáháme jim (v Plzni), sdílíme stejné
hodnoty zasvěceného života

a spolupracujeme při vytváření
pastoračních projektů.
Naše spolupráce je možná
právě proto, že se opíráme o stejná přesvědčení salesiánského
zasvěceného života a že sdílíme
hlavní linie obnovy komunitního života. Se sestrami FMA odmítáme
apoštolátní individualismus, který
vychází částečně z komunistické
minulosti a částečně ze západního
liberalismu. V tom jsme si na úrovni vedení provincií vzájemnou
oporou.
Jaké nejdůležitější vlastnosti
by měl mít tvůj nástupce a máš
nějakou představu o své
budoucnosti?
Přál bych si, aby můj nástupce
nebyl populista, který potřebuje
potvrzení od lidí, kteří si ho chtějí
získat na svou stranu a pro své
plány. Ale aby byl mužem, který
hledá a rozlišuje společně s bratry Boží cesty pro naši provincii.
A přitom bych mu přál, aby byl
velmi lidský, dokázal pro Boží cíle
povzbuzovat, nadchnout a dobře
je komunikovat.
Po ukončení služby provinciála
bych si rád několik týdnů odpočinul. Potřebuji získat odstup a vnitřně opustit roli provinciála. Potom
o mně bude rozhodovat hlavní
představený nebo nový provinciál.
Věřím, že mi Boží prozřetelnost
připravila další zajímavou dekádu
života. Na starobní odpočinek se
ještě nechystám, i když beru vážně
poslední etapu pozemského času.
Kromě aktivního života, je třeba
se stále učit úplné odevzdanosti
Bohu.
Text a foto Zdeněk Jančařík

10 / 11

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

12 / 13

HISTORIE

Jan Cagliero – vzhůru do Argentiny!

K

dyž se jednou šestnáctiletý Jan Cagliero vracel
v srpnu z nemocnice
na Valdocco, nebyl ve své
kůži. Dva lékaři, které zavolali, konstatovali, že nemá šanci
na přežití. Pro Dona Boska to byla
tvrdá rána. Když však šel za svým
oblíbencem, aby mu dal pomazání
nemocných a viaticum, zahleděl
se zakladatel salesiánů do sebe,
jako by spatřil cosi, co jiní nevidí.
Pak zamířil k Janově posteli a měl
při tom dobrou náladu. Cagliero
zašeptal: „Je to moje poslední
zpověď? Musím zemřít?“ Don
Bosco pravil rozhodně: „Kdepak!
Nahoře tě ještě nechtějí. Musíš
toho ještě hodně udělat, staneš
se knězem… a potom s breviářem
v podpaždí vyrazíš daleko, hodně
daleko.“ Den poté byl Cagliero
uzdraven.
Všichni byli zvědaví, co Don
Bosco viděl, když vstoupil do místnosti. Don Bosco na to odpověděl
později: „Zdálo se mi, že se otevřely zdi pokoje a zmizely na dalekém
a tajuplném obzoru. Kolem postele se objevila skupina domorodců
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obří postavy. Dva z těch obrů měli
hrdé, ale smutné tváře, a všichni
začali mumlat: „Kdo nám pomůže,
když umře?“
Večer 9. prosince 1854 shromáždil kolem sebe Don Bosco své
mladé „salesiány“ a ptal se jich,
jestli chtějí založit řeholi a jestli se
při tom zasvětí Bohu sliby chudoby, čistoty a poslušnosti. Don
Bosco jim dal čas na rozmyšlenou
a oni si mezi sebou šeptali: „Don
Bosco z nás chce nadělat kněze!“
Cagliero si vykračoval dlouhými
kroky po hřišti a hlavou se mu
honily myšlenky. Nakonec praštil
do zdi a řekl: „Kněze nekněze, já
zůstanu s Donem Boskem!“
Časné sliby skládal Cagliero
14. května 1862, věčné už jako
kněz 15. listopadu 1865. Byl idolem
kluků – výbušný, radostný, temperamentní. Po večerním slůvku
Dona Boska chodili často chlapci
za Caglierem a srdečně mu přáli
dobrou noc.
Jan Cagliero byl výborný
muzikant. Založil kapelu, skládal

písně a později opery, které chválil
dokonce Giuseppe Verdi. Předváděli je dokonce budoucí savojské
královně Markétě. Při svěcení
baziliky Panny Marie Pomocnice
v Turíně zpívaly jeho oratorium tři
chlapecké sbory v kupoli.

Hlavou expedice
Argentina
Jméno Dona Boska překročilo
oceán a začalo být prostřednictvím italských exulantů známé
i v Argentině. V březnu 1875 řekl
Don Bosco Caglierovi: „Chci poslat
do Ameriky své první misionáře
a byl bych rád, kdybys je doprovodil a byl s nimi tři měsíce. Nemohu
je tam pustit samotné.“ Dobře znal
Jana Cagliera a věděl, že řekne:
„Jestli Don Bosco neví o nikom
lepším, půjdu.“
11. listopadu 1875 doprovodil
Don Bosco své první misionáře
do Janova. Byl dojatý. V první misijní výpravě bylo deset salesiánů
a v jejich čele stál Jan Cagliero.
(pokračování)

Ignác Stuchlý poskočil
směrem k blahořečení
5. 11. 2019 se sešel poradní sbor teologů-konzultorů
při vatikánské Kongregaci pro blahořečení a jednomyslně schválili dokument o hrdinských ctnostech
Božího služebníka Ignáce Stuchlého (1869–1953).

J

e to druhý krůček k oficiálnímu prohlášení zakladatele českého salesiánského
díla za „ctihodného“. Třetím
krokem bude schválení kauzy
od kardinálů téže kongregace.
U příležitosti 150. výročí narození
otce Ignáce vyšla v Portále
kniha Český Don Bosco.
14. prosince bude ve Fryštáku
v 11.00 slavnostní bohoslužba, jíž
bude předsedat olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner,
a 15. prosince bude ve slezské
Boleslavi slavnostní bohoslužba
v 10.00, kterou bude celebrovat
salesián P. Zdeněk Jančařík.
Ignác Stuchlý se narodil
ve slezské Boleslavi, farnost Píšť,
14. prosince 1869. Ve farním kostele v Píšti byl také pokřtěn. V září
1891 začal v Olomouci u dominikánů studia teologie, která však
musel přerušit. Roku 1894 přijíždí
k salesiánům do Turína, v srpnu 1895 vstupuje do noviciátu
a pokračuje ve studiích. Kněžské
svěcení přijímá v listopadu 1901.

mu značně zkomplikovala první
světová válka. Po jejím skončení
je P. Stuchlý poslán za prefekta
do Veržeje, ale po dvou letech se
vrací do Lublaně dostavět kostel.
To se mu podařilo až v roce 1924.
O rok později byl poslán do italské
Perosy, kde žilo v salesiánské komunitě i několik Čechů a kam byli
na salesiánskou formaci posíláni
chlapci z Československa. V té
době začíná v Československu
zájem o příchod salesiánů. Po rozmanitých peripetiích kupují salesiáni ve Fryštáku klášter od sester
Neposkvrněného Početí. Časně
zrána 28. září 1927 sem v čele
s P. Stuchlým dorazilo z Perosy 17
chlapců a tři salesiáni. Dílo se brzy
rozrostlo a P. Stuchlý, který si mezitím pro svou bílou hlavu vysloužil
od místních obyvatel přezdívku
Staříček, se zasadil o vybudování
dalších salesiánských ústavů
v Československu (Ostrava, Praha,
Brno, Pardubice…). Don Stuchlý byl
také prvním ředitelem komunity
v Moravské Ostravě.

V říjnu 1910 opouští své
italské působiště v salesiánském konviktu v Gorizii a přijíždí
do slovinské Lublaně s úkolem
dostavět zde kostel a pečovat
o salesiánský ústav. Tuto práci

15. září 1935 byl jmenován inspektorem nově zřízené samostatné
české Salesiánské provincie.
V průběhu druhé světové války
bylo několik salesiánských ústavů
zabráno nacisty. V polovině srpna

1943 musel být vyklizen také
fryštácký dům a sloužil nacistům
jako domov pro vybombardovanou mládež z Hamburku a posléze
jako základna maďarských vojáků.
Po válce se Fryšták opět stal
sídlem salesiánského aspirantátu.
V roce 1949 se prudce zhoršilo už
tak podlomené zdraví P. Stuchlého
a 5. března 1950 dostal ve Fryštáku
záchvat mozkové mrtvice. Od té
doby byl upoután na lůžko. V noci
ze 13. na 14. dubna před půlnocí
byli salesiáni vzbuzeni policií a milicí, která obsadila dům, a posléze
deportováni na různá místa.
P. Ignác Stuchlý byl posléze umístěn do domova důchodců v Lukově poblíž Fryštáku. Jako řadový
chovanec nesměl ani opouštět
dům. V lednu 1953 byl P. Stuchlý
stižen dalším záchvatem mrtvice.
Zemřel v sobotu 17. ledna ve 22.25
hodin ve věku 83 let a byl pohřben
na fryštáckém hřbitově.
Diecézní proces blahořečení
Ignáce Stuchlého byl zahájen
5. března 1993 a ukončen 20. ledna
2001. Dekret potvrzující správnost
procesu přišel z Kongregace pro
blahořečení a svatořečení 29. listopadu 2002 a proces je nyní ve své
druhé fázi, v Římě.
ZJ

Modlitba za vyslyšení
Všemohoucí věčný Bože, plný milosrdenství ke svým dětem, tys vedl svého věrného služebníka Ignáce, aby
už zde na zemi svou láskou a pokorou, modlitbou a horlivostí pomáhal zejména mládeži znovu najít cestu
ke Kristově církvi. Dej, ať je mu přiznána pocta a sláva oltáře. Nám pak dopřej, abychom ho dokázali napodobovat v modlitbě a činnosti, a tak mohli přispět k mravní a duchovní obrodě lidí kolem nás. Na přímluvu svého
služebníka Ignáce vyslyš prosbu, se kterou se k tobě obracíme, a daruj nám ze své lásky, aby…
Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci, Maria, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás!
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BULHARSKO

6. díl

25 let
salesiánů
v Bulharsku

Vánoční dárek pro misie v Bulharsku
Dva misionáři míří do Bulharska! Jsou to koadjutor
Markus Dalla Cia z Argentiny a bohoslovec Brandon
Figueroa z Guatemaly. Podzim prožili oba na studiích
a po bezprostřední přípravě na misie přijedou do
Bulharska v druhé polovině prosince, doslova jako
vánoční nadílka. Požádali jsme je o krátké představení a vzkaz pro čtenáře Salesiánského magazínu
Markus Dalla Cia

J

Jmenuji se Markus, mám
38 let a jsem salesián
koadjutor. Narodil jsem se
v Argentině. Mám dvě
mladší sestry a dva mladší bratry.
Moji rodiče se jmenují Alejandro
a Delia. Polovinu svého života
jsem prožil v Patagonii ve městě
Bariloche. Pak jsem se přestěhoval do hlavního města Argentiny,

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Buenos Aires, tedy do svého
rodiště, kde působil jako
arcibiskup papež František.
Ve svých dvaceti letech jsem
vstoupil k salesiánům. První sliby
jsem skládal 31. ledna 2004. Poté,
co jsem sdílel 15 let života se spolubratry v Argentině, jsem se koncem minulého roku dal k dispozici
našemu hlavnímu představenému,
aby mne poslal na misie.

Don Angel přijal mou nabídku
a určil pro mne misie v Bulharsku.

„

JE PRO MNE RADOSTÍ
STÁT SE SOUČÁSTÍ TÉTO
PROVINCIE

Jsem velice vděčný za vše, co mi
Pán dal: na prvním místě za křesťanskou rodinu, potom za dar salesiánského povolání, a nyní za nové
povolání do vzdálené země
v Evropě. Obdivuji historii českých
spolubratrů, kteří si zachovali svoje
povolání i navzdory tolika problémům. Je pro mne radostí stát
se součástí této provincie, která
pokračuje v odpovědi na Boží
volání v dnešní době. Modlím
se za českou provincii, za celou
salesiánskou rodinu v České republice, i za její misii v Bulharsku,

Naslouchal jsem svému srdci a zaslechl v něm volání Krista, a tak
jsem se rozhodl opustit svoji rodnou zemi a jít „hlásat evangelium
všem národům“. Proto jsem napsal
svému hlavnímu představenému,
že se dávám k dispozici, abych
se stal salesiánským misionářem.
Chci dát své dary ve službě české
salesiánské provincii, konkrétně
na misiích v Bulharsku. Samozřejmě nespoléhám jen na své
dary, ale především na pomoc
Ducha svatého, lásku Panny Marie
a oporu Dona Boska. Nyní se modlím za své spolubratry a všechny
mladé, které mi Pán pošle.

jíž se stávám součástí. Srdečně
vás všechny zdravím a svěřuji
do ochrany Panny Marie.

Brandon Figueroa
Jmenuji se Brandon Figueroa
a pocházím z Guatemaly. Je mi
26 let a jsem salesiánem studentem. Nyní studuji v Perugii italštinu
a před Vánocemi bych se měl
přestěhovat do Bulharska.

V neděli 29. září vyslal hlavní
představený salesiánů don Ángel
Fernández Artime spolu s hlavní
představenou sester salesiánek
Yvonne Reungoat 36 salesiánů
a 12 sester salesiánek do misií.
Je to již 150. misijní výprava.
První salesiánští misionáři byli
vysláni 11. listopadu 1875. Od té
doby do misií vyrazilo podle slov
hlavního představeného zhruba
10 tisíc salesiánů.

Přejeme oběma mladým misionářům radost ze služby a přijetí těmi,
ke kterým jsou posláni. Prosíme
o modlitby, aby na této cestě
pociťovali Boží pomoc a ochranu
Panny Marie.
Kateřina Cveklová,
Martin Jílek

V projektu Adoptuj misionáře jsme k datu uzávěrky Salesiánského magazínu
získali více než polovinu cílové částky. Všem dárcům ze srdce děkujeme
a vyprošujeme hojnost Božích darů nejen pod stromeček. Stále rádi
uvítáme nové partnery, kteří by se touto formou chtěli zapojit do misií.
Více na: adoptujmisionare.cz

•

https://www.sdb.cz/bulharsko
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PRO DĚTI

Stránky myšky

Elišky

Díl 12. O skromnosti
Milé
narodit v

, na Vánoce vždy přemýšlím, jak bylo asi
místo doma, musela ho položit do

a u hlavičky mu bučela
a na

, kteří přišli

a hýkal

, když se měl
místo do

. A ona se nevztekala ani nemračila

pozdravit, se usmívala.

byla totiž skromná

a stačilo jí to málo, co měla. Tak se také nebudu zlobit, když nenajdu pod
úplně všechno, co jsem si přála.

Vaše myška Eliška

VÝBAVA PRO MIMINKO
NA OBRÁZKU VIDÍME SPOUSTU VĚCÍ. NĚKTERÉ Z NICH PANNA
MARIA PRO MALÉHO JEŽÍŠKA URČITĚ NEPOTŘEBOVALA (TY ŠKRTNI),
JINÉ ANO (TY ZAKROUŽKUJ). DALŠÍ S SEBOU SICE NEMĚLA, ALE
DNEŠNÍ MAMINKY JE PRO MIMINKA POUŽÍVAJÍ (TY VYBARVI).

KDE BYDLÍ ZVÍŘÁTKA
I ZVÍŘÁTKA ŽIJÍ VELMI SKROMNĚ.
SPOJ KAŽDÉ ZVÍŘE S JEHO
OBYDLÍM.

Připravili: J. Vaňková, Z. Janoušková, M. Michálková, M. Žižková a manželé Civínovi
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Kreslí Ludmila Obručová
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MISIE

Nevíte,
co dát pod
stromeček?

Darujte pod

STROMEČEK

NADĚJI

Chcete obdarovat své blízké a zároveň pomoci někomu, kdo to hodně potřebuje? Kupte si knížku od bývalé dobrovolnice Jany Jeklové, kterou právě vydáváme,
nebo darujte poukaz na vzdělávání. Nejenže potěšíte
své blízké, ale pomůžete i mnoha potřebným dětem
nebo podpoříte vyslání dalších dobrovolníků.
„Nebojme se být těmi, kteří přinášejí lásku druhým lidem. Ve svých
rodinách, ve škole, v zaměstnání,
mezi přáteli, ve svém okolí… Nikdy
nevíme, jakou hodnotu mohou tyto
skutky pro druhé mít.“
Jana Jeklová

S

úderem nového roku
oslaví SADBA 15 let a tím
i náš přípravný kurz
po dobrovolníky. A právě
k tomuto výročí vydáváme
knížku bývalé dobrovolnice Jany
Jeklové, která působila rok v salesiánském středisku pro děti ulice
v Nairobi v Keni. Poslala mnoho

krásných dopisů, ve kterých s citem a láskou popisuje život nejchudších dětí ulice, a zároveň nám
přibližuje dobrovolnickou službu.
Tyto dopisy tvoří nevšední knihu,
která vám přiblíží Afriku očima
člověka, který žil mezi nejchudšími
z chudých, a která přináší svědectví o tom, že láska skutečně
uzdravuje.
Po jejím přečtení pochopíte,
jak moc je důležitá přítomnost
někoho, kdo umí rozdávat naději
a nabízet pomocnou ruku. Jeden
ze známých výroků Matky Terezy,
který se prolíná všemi příběhy dětí

ulice, praví, že na světě je daleko
větší hlad po lásce než po chlebě.
Zázraky se dějí dnes a denně.
A to nejen v Keni! Přesvědčte se
o tom.

Cena
350 Kč – tato cena pokryje
náklady na celkovou výrobu
500 Kč – sponzorská cena, kterou
podpoříte další dobrovolníky
1000 Kč – sponzorská cena, kterou podpoříte děti v rámci našeho programu Darujme vzdělání.
Knihu si můžete objednat
na naší e-mailové adrese:
sadba@sadba.org, rádi vám
ji zašleme nebo si ji můžete
vyzvednout osobně od
1. 12. 2019 u nás v kanceláři.
Martina Mončeková
SADBA

Mezi dětmi ulice • 15 různých příběhů ze života ve středisku pro opuštěné děti, z africké přírody, cestování...
a 10 strhujících životních příběhů dětí ulice s dobrým koncem • 160 stran, šitá vazba v tvrdých deskách.

Dalším naším tipem na vánoční dárek je zakoupení
dárkového poukazu projektu Darujme vzdělání.
Jeho zakoupením podpoříte vzdělání dětí a mladých
lidí zejména v Indii, Kongu či Bulharsku.
Vyberte si poukaz, navrhněte vlastní věnování
a po uhrazení zvolené částky stačí už jen stáhnou
a vytisknout nebo zaslat e-mailem.
Uděláte radost nejen někomu blízkému, ale i chudým
dětem, které nemají bez vaší pomoci šanci na lepší život.

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

> UKÁZKA Z KNIHY <
Benson, chlapec s jasným cílem
Během mé dobrovolnické služby
jsem se setkala s řadou bývalých
dětských bezdomovců, kteří prošli
salesiánskými středisky a díky této
pomoci jsou z nich dnes úspěšní
vysokoškolští studenti, zaměstnanci v nejrůznějších oborech včetně
právníků, soudců, učitelů, sociálních
pracovníků, národních umělců,
řemeslníků, automechaniků aj. Při
pohledu na tyto úspěšné mladé
muže, často už tatínky, by mě nikdy
nenapadlo, že na počátku jejich
cesty za lepším životem byli těmi
dětmi ulice, které v Nairobi tak často
potkávám. Každý z nich je jedinečnou osobností a každý z nich si
prošel jiným příběhem. Všechny však
spojují začátky plné bolesti a násilí,
života bez lásky, náročná cesta
plná vnitřních i vnějších bojů, pilné
studium, odříkání, zapírání sama
sebe. Jedním z nich je i mladý muž
jménem Benson.

Své vyprávění začal nejranější
a současně jedinou vzpomínkou
na svůj domov: „Ve své mysli mám
jeden obraz. Byl jsem ještě malý
chlapec. Vybavuju si maminku, její
tvář, křestní jméno a náš pokoj. Nic
víc.“ Tatínka ani případné sourozence Benson nikdy nepoznal.
Když mu bylo necelých šest roků,
maminka jej vzala na jeho první
a zároveň poslední výlet v životě:
„Pamatuju si, že jsme jeli autobusem. Dlouho. Velmi dlouho. Pak
jsme vystoupili a šli jsme nějakou
hliněnou cestou, vedle které ležel
spadlý strom. Na ten mě maminka
posadila a řekla mi, ať tam počkám,
že jde koupit něco k jídlu a za chvilku se vrátí. Čekal jsem. Čekal jsem
sám a dlouho, ale ona se nevracela.
Pak se začalo stmívat. Bál jsem se.
Moc jsem si přál, aby už konečně
přišla. Ale pořád nic. Opodál byl nějaký velký dům. Když už byla skoro

tma, přišel nějaký pán z tohoto
domu a vzal mě s sebou.“
Onen velký dům, který je v Bensonových vzpomínkách, byl dětským
domovem, v němž Benson strávil
několik následujících let. „Ze začátku mi bylo moc smutno. Stýskalo se
mi po mamince. Pořád jsem čekal,
že se pro mě vrátí, ale ona se pro mě
nikdy nevrátila. Moc mě to od ní mrzelo. Když jsem pak viděl, že ostatní
děti jsou tu šťastné, že si hrají, jsou
kamarádi, rozhodl jsem se, že s tím
teskněním musím přestat.“ Do dětského domova docházela řada lidí,
kteří si děti postupně adoptovali,
nebo je vzali do svých středisek,
protože se jednalo domov pouze
pro malé děti, který nezajišťoval
povinnou školní docházku. Jedním
z těchto pravidelných návštěvníků
byl i salesiánský kněz, s nímž se
Benson velice spřátelil. „Byl to
skvělý kněz. Měl nás velice rád...

od 29. 7. do 7. 8. 20

Fara v branne v JesenIkach
PŘIHLÁŠOVÁNÍ
www.sadba.org/isec
od 31. 1. 2020 od 22:00
CENA 3.500 Kč
TĚŠÍ SE NA TEBE ČEŠTÍ A ZAHRANIČNÍ VEDOUCÍ :-)

Dopisy dobrovolníků a další zajímavosti najdete na www.adopcenablizko.cz a www.sadba.org
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UDÁLOSTI

Gratulujeme
Těsně před Vánoci 21. prosince oslaví čtyřicátiny ve Zlíně novokněz
Jenda Fojtů. 13. ledna si v Brně přiťuknou sr. Hela Kotásková (60) se
Zdeňkem Jančaříkem (55). Za čtrnáct dní poté oslaví také v Brně-Žabovřeskách šedesátiny sestra FMA Dari Vedrová. V Sebranicích se
budou slavit 2. února pětaosmdesátiny Josefa Kopeckého st. a nejen
na Jaboku, ale jistě i v celém undergroundu oslaví 24. února šedesátiny Láďa Heryán. Všem jubilantům srdečně gratulujeme!
Redakce SM
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Jenda Fojtů

60

Helena Kotásková
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60

85

60

Zdeněk Jančařík

Josef Kopecký st.
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Dari Vedrová

Láďa heryán

BIATLON
MINISTRANTSKÝCH
DOVEDNOSTÍ VE ZLÍNĚ
Ozývá se zvonek, mše svatá
začíná. Počet věřících v lavici by
člověk spočítal na prstech jedné
ruky. Zato zástup ministrantů jako
by nebral konce! Presbytář je plný
a zabírají i první kostelní lavice.
Kde se tu tolik kluků vzalo?
Lidé cestují po republice z různých důvodů. Jedou na koncert
oblíbené skupiny. Anebo na fotbalový zápas. Anebo na dovolenou,
či za prací. K nám do Zlína přicestovala dvacítka kluků z různých
koutů republiky na setkání ministrantů ze salesiánských farností
(26.–29. října 2019). Nejvíce chlapců bylo z Prostějova, nechyběli ani
naši místní, ale někteří kluci přijeli
až z Teplic, Rumburku, Poděbrad
anebo Českých Budějovic! Stálo to
vůbec za to, vážit takovou cestu?
Myslím si, že ano!
Setkání bylo živé, poznali jsme
spoustu skvělých nových lidí,
společně se vydováděli na hřišti
a v klubu, vyrazili na pěší pouť
k hrobu Staříčka ve Fryštáku,
běhali po Zlíně a fotili přitom
selfíčka, zahráli si biatlon ministrantských dovedností, slaňovali
ve fryštáckém domě, promítali film
Misie, společně se modlili, setkali
se s Donem Boskem v cukrárně,
připravovali se na svátost smíření,
vyslechli si svědectví o dobrovolné službě v Indii a prožili spolu
super čas. Setkání se zúčastnilo
i několik přespolních salesiánů, včetně našeho provinciála
Petra Vaculíka, jehož nadcházející
narozeniny jsme s kluky bouřlivě
a chutně oslavili. Už se těšíme
na budoucí ročník! Tak zase někdy
na viděnou!
Radek Gottwald

KŘÍŽOVKA

Křížovka o ceny
VRBOVÝ
POROST

Jistota znamená
stát velice
pevně... (tajenka).
aforismus
POMŮCKA:
ADSL, AKAI,
PONTI

NÁZEV
HLÁSKY S

TOPIVA

BOROVICE
MN. Č.

2. DÍL
TAJENKY

ŠÍJE

ČISTICÍ
PROSTŘEDEK

VLOŽKA
JM. MODER.
ZÁRUBY
DIVADELNÍ
ZÁVĚSY

ITALSKÝ
PRODUCENT
CARLO???
ČÁST NOHY

ZNAČKA
LYŽÍ

ZASÉVANÝ

SNÍŽENÝ
TÓN C
LUŠTĚNINA

SOUHRN
PRAVIDEL

Josef
DRAHOSCH
Brno

ZABÍRAT ČAS
TISK
SLOVENSKY

Anna
KŘENKOVÁ
Rožnov p. R.

ZPRACOVATELNÝ
PŘÍPRAVEK
NA NÁDOBÍ

KOMUN.
ČESKÁ
STRANA
TELEVIZE zkr.
SLOVENSKA
SHLUK LIDÍ
zkr.

BAJKALSKO AMERICKÁ
AMURSKÁ ÚSTŘEDNÍ
MAGISTR. ZPRAVODAJ
zkr.
SLUŽBA

ROZLOHA
JIRÁSKŮV
ROMÁN

NA KTERÉM
MÍSTĚ

TUBERKULÓZA zkr.
PLOŠNÁ
VÝMĚRA

PŘÍSLUŠNÍK
JAPONSKÉ
ŠLECHTY
ŽÁDNÉ
MNOŽSTVÍ
SLOVENSKY
OMASTEK

SEVEROVÝCHOD.
zkr..
ODCHYTIT
LOVEM

Marie
MALINSKÁ
Telecí

ÚZKOST
PŘÍTEL
ČLOVĚKA
FIBICHOVA
SKLADBA
DRUH
PAPOUŠKA

POŠKOZENÍ
ZVĚŘÍ

DRUH
PŘIPOJENÍ K
INTERNETU

ZELENINOVÉ
POKRMY
OBRUBA

OPRAVNA
LODÍ

Alena
KOCÁBOVÁ
Zábřeh
Stanislava
MADĚROVÁ
Zlín

ZN. ZVUKOTECHNIKY
OTÁČETI

LITINOVÝ
PLÁT
VELKÉ
NÁDOBY

KNIŽNÍ CENU
VYHRÁVAJÍ:
Ludmila
KRÁLOVÁ
Bánov

KAMARÁD
LOUTKY JŮ
TVŮJ
SLOVENSKY

PRÁCE

OPORY

Blahopřejeme
všem výhercům
správně vyluštěné
křížovky Salesiánského magazínu
č. 5/2019
Tajenka křížovky
zněla: ...Největší
cynikové bývají
v podstatě
nejcitlivějšími lidmi.

PÍSEMNÉ
1. DÍL
TAJENKY POZVÁNÍ

DLOUHÁ
ČASOVÁ
JEDNOTKA

INIC. HER.
TERMEROVÉ

UTLOUCT

DRUHY
OBILÍ

Pavel
KOVÁŘ
Praha

SPOJKA
AUTOR
VINNETOUA

SEVERSKÁ
ZVÍŘATA
ZNAČKA
MILILITRU

ŘÍMSKÝCH
1501
PŘEDLOŽKA

ČESKÝ
REŽISÉR
VÍT???

TOPINKA

TUZE

POHODA

Markéta
HÁJKOVÁ
Vrbatův Kostelec
Josef
BRADÁČ
Brno
Marie
ABRAHAMOVÁ
Olomouc

Soutěž o ceny: Vyluštěnou tajenku zašlete na adresu redakce (Salesiánský magazín, Foerstrova 2,
616 00 Brno). Ze správných odpovědí bude vylosováno 10 výherců, kteří obdrží věcné ceny. Řešení
zasílejte do 31. ledna 2020.
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Do Nového roku!
Stejně jako v roce starém,
bude v novém roce zas
Slunce vstávat, zapadat,
větry budou stejně vát,
a co přejeme si, třebas i dostanem.
Kéž dá ten, který čas
zkoumá vahou pravou,
jednomu o radostech vědění
onomu zas světlo v trápení
a do nových dní vede nás.
Každému na jeho putování
přítele ať po bok dá
povahu pokojnou a mírnou
srdce i mysl klidnou
a naději v krásnou Paní.
Johann Peter Hebel
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