Obsah

Editorial
str. 12

str. 6

str. 18

Vybrali jsme pro vás:
6/ Člověk by měl rozdávat
z hojnosti, ne z nedostatku
S nově jmenovaným provinciálem
Martinem Hobzou nejen o tom,
abychom nedopadli jak pasta na zuby,
ale i o tom, co potřebují mladí a církev a
že nejlepší je teprve před námi.

Foto na obálce: archív SDB

12/ Mohl jsem hrát za nároďák
Vrcholový sport a slávu vyměnil za
noviciát. Chorvatský „salesiánský
zázrak“ – fotbalista Marko Mazul Majić
– vypráví o své nelehké cestě
za povoláním.
18/ Mládí se projevuje buřičstvím
Rozhovor s Hankou Strašákovou,
jednadvacetiletou studentkou
pedagogiky, redaktorkou Radia Proglas
a občanskou aktivistkou, která se
angažuje v nejužším týmu spolku
Milion chvilek pro demokracii.

Milí čtenáři Salesiánského magazínu!

L

etos neslavíme žádné velké výročí, ale zato
těch menších bude víc. Především mnozí
spolubratři a spolusestry oslaví své kulatiny – jaksi se toho letos sešlo požehnaně!
Na obálce je foto našeho nově jmenovaného provinciála, který se ujme řízení provincie po Velikonocích,
a s novými jmény vždycky spojujeme také nová očekávání. To se prostě nedá nic dělat, i když víme, že
proměna, o které promlouvá celá postní doba, může
přijít jen zevnitř.
Menší fotka na obálce odkazuje k nadějím, o nichž
budeme psát celý rok, totiž o nadějích na pokračování zasvěceného života v naší české salesiánské
provincii. Chceme se ptát mladých lidí, co je přivádí
k Bohu, proč se rozhodli žít tak, jak žijí, a kam chtějí
v životě směřovat. Dotazovaní nebudou jen ti, kteří
už našli třeba řeholní povolání, ale také lidé aktivní
v jakékoli oblasti, kde našli inspiraci pro život s Bohem – v manželství, v politice, v neziskových organizacích... Budeme s nimi mluvit o tom, co je vede
k tomu, že jsou angažovaní, že je nezajímá jen konzum nebo „užít si, dokud to jde“, kdo je inspiroval,
jaká byla role rodičů, přátel, party – a snad i církve.
28. ledna jsem měl vzácnou příležitost, navštívit nejhlídanější věznici u nás, Valdice u Jičína, zvanou Kartouzy. Bylo to u příležitosti únosu P. Josefa Toufara
z číhošťské fary přímo do Valdic, kde začala jeho
křížová cesta ukončená jeho smrtí 25. února 1950.
V „odsvěceném“ kostele uprostřed Kartouz promluvil bývalý mukl, jezuita Jan Rybář. Mluvil o vděčnosti:
za to, jaké lidi tam potkal, že byl v jedné cele vysvěcen biskupem Karlem Otčenáškem na kněze a že to
mohl prožít.
Ať vás letos provází vděčnost!
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ÚVODNÍK

lásky

M

atce Tereze z Kalkaty je
připisován výrok: „Rozdávej lásku, kamkoli se
hneš, především u sebe
doma. Miluj své syny a dcery, svou
manželku nebo manžela, svého
souseda… Nedovol, aby někdo, kdo
od tebe odchází, se necítil lépe
a neodnášel si pocit štěstí. Ukazuj
na sobě Boží dobrotu; dobrotu, kterou máš vepsanou do tváře, v očích,
v úsměvu a v laskavém pozdravu.“
Jde o velice prostý a konkrétní
program. První encyklika papeže
Benedikta XVI. se jmenovala Bůh
je láska. Láska Boží ke každému
z nás se naplňuje v osobní lásce,
která dává smysl našemu životu.
Bůh miluje člověka a jeho láska je
viditelná ve tvářích těch, s nimiž
sdílíme život.

foto: ANS Flickr

SÍLA
Hl. představený s mladými ve Valdoccu po slavnosti sv. Jana Boska

Povyprávím vám jednu historku, která se skutečně přihodila.
Na jedné fakultě sociologie
požádal profesor své studenty,
aby vyšli do terénu a zkoumali
periferie města, v němž žili. Měli
se dotazovat dvou stovek mladých lidí. Každý respondent měl
odpovědět na otázky, které se
týkaly především jeho budoucnosti. Studenti přišli skoro všichni se
stejným výsledkem: „Nikdo nevidí
do budoucna žádnou perspektivu.“
Po pětadvaceti letech narazil jiný
učitel náhodou na tyto dotazníky
a byl zvědavý, jak to dnes vypadá
s respondenty, kterým před lety
tehdejší studenti kladli otázky.
Kromě dvaceti z nich, kteří se
přestěhovali nebo zemřeli, zjistili
dnešní studenti, že ze 176 z těch,
kteří zůstali na periferii, naprostá
většina žila krásným a šťastným
životem.
Profesora to udivilo a rozhodl
se, že se pokusí jít ve výzkumu
více do hloubky. Naštěstí mnozí
z dotazovaných bydleli blízko
univerzity, takže studenti nemuseli
příliš mnoho cestovat. Ve všech
případech byla odpověď podobná:

„Měli jsme jednu skvělou učitelku.“
Zmíněná učitelka byla ještě naživu
a profesor ji vyhledal. Měla živý
pohled a přes své stáří působila
velice čile. Profesor se jí zeptal,
jaký byl klíč k její záchraně dětí
z ulice. Učitelka se usmála a řekla
jednoduchou větu: „Bylo to snadné:
prostě jsem je měla ráda.“
Ten příběh mi připomíná podobnost s životem Dona Boska. Don
Ricaldone vyprávěl: „Vynikající rektor jednoho institutu, portugalský
jezuita, přijel do Turína, aby se poradil s Donem Boskem. Jan Bosco
mu pozorně naslouchal a jezuita
se ho nakonci své řeči zeptal: ,Jak
máme dobře vychovávat své žáky?‘
Čekal asi dlouhé kázání, ale Don
Bosco odpověděl jediným slovem:
,Mějte je rádi.‘“
Všem vám, salesiánská rodino
a čtenáři Salesiánského magazínu, přeji, abyste se přidali k těm,
kteří milují, protože věří, že „Bůh je
LÁSKA“. (1 Jan 4,8)
Ángel Fernández Artime
hlavní představený SDB
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Studenti i učitelé se
sestrou Assuntou

FMA

Nové škole v Karlíně SE DAŘÍ
V lednu 2019 prožívaly sestry salesiánky v Praze-Karlíně napjaté časy: každým dnem očekávaly rozhodnutí ministerstva školství a doufaly, že jím bude schválen nový učební obor ošetřovatel pro jejich střední
školu. A každý den do rozhodnutí znamenal zkrácení
času pro případné budoucí studenty, aby si tuto školu
vybrali a přihlásili se na ni. Jak to pak dopadlo a jaká
je situace ve škole rok poté?

O

bor Ošetřovatel byl
schválen a rozhodnutí o tom nám přišlo
datovou schránkou loni
31. ledna, právě na svátek Dona
Boska,“ říká ředitelka Církevní
střední školy Jana Boska sestra
Michaela Pitterová, FMA. „Dnes tu
ošetřovatelství studuje 15 studentů
prvního ročníku. Jsme rádi, že jich je
obstojná třída, vzhledem k pozdějšímu schválení jsme pro začátek
spokojeni.“

„

Další mladí pak navštěvují
oba ročníky dvouletého oboru
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Pečovatelské služby, zatímco
Praktická škola dvouletá už jen
dobíhá posledním ročníkem. „O co
nám tady jde, je kvalitní příprava
na vykonávání práce ošetřovatele
nebo pečovatele, spojená s výchovou v salesiánském stylu,“ vysvětluje sestra Michaela. „Ošetřovatel
je pracovník ve zdravotnictví, role
pečovatele zahrnuje spíše sociální
oblast a v jistém smyslu je širší.
Kromě základní péče o člověka se
pečovatelé učí i vařit a šít.“ Pečovatelé musí stihnout celé studium
za dva roky, proto už v průběhu
prvního ročníku začínají chodit

na praxi do terénu. Budoucí ošetřovatelé mají v prvním ročníku
více teoretických odborných
předmětů a praxi zatím realizují
v odborné učebně. „Už se ale těší,
jaké to bude příští rok v nemocnici,“
objasňuje sestra Zuzka Magerová,
salesiánka, která má na starosti
právě vedení praktických cvičení.
„Vnímám, že praktické věci je nejvíc
baví. Vyzkoušejí si nejen roli ošetřovatele, ale vlastně i roli pacienta,
kterého někdo z nich předvádí.
Bývá u toho veselo, pacientovi vymyslíme jméno a nacvičujeme i komunikaci s ním. Tuhle zrovna tady
převlékali postel ,panu Mrkvičkovi‘.
Můžou si u toho uvědomit, co je jim
v roli pacienta nepříjemné a čeho
se tedy mají vyvarovat.“
Studenti jsou velmi různí v mnoha
ohledech; je mezi nimi i několik
cizinců, jsou různě šikovní, různě
motivovaní. „Hezké je, že ve třídách
děcka drží spolu, přejí jeden druhému úspěch, snaží se pomáhat si,“

dodává sestra Zuzka. „Líbí se mi, že
škola je malá, je tu taková rodinná
pohoda“, potvrzuje její slova jeden
ze studentů.

„

VE TŘÍDÁCH DĚCKA
DRŽÍ SPOLU

A jak jde třeba taková matematika? „Paní učitelko, zlomky
nepochopím. Už pět učitelů se
mi to snažilo vysvětlit a žádnému
se to nepodařilo, tudíž vám se to
nepodaří taky,“ tvrdila mi před časem přesvědčeně jedna studentka
prvního ročníku. Mám ale podezření, že to nakonec docela pochopila,“
usmívá se vyučující matematiky. „I v matematice jsou na tom
studenti různě, pro některé z nich
byla problémem nebo i příčinou neúspěchu na nějaké předchozí škole.
Zrovna u těch zlomků jsem ale největší potíž měla já, než jsem v jedné
konkrétní skupině pochopila, odkud
musím začít, aby mi žáci rozuměli.
Chyběly tady základy, protože dřív
jim třída vždycky utekla. Někteří
proto dostávají individuální podporu v mimoškolní době.“

Na praxi

Obměny doznal i pedagogický
sbor. Zakládat nový obor znamenalo sehnat učitele na předměty,
které tu předtím nebyly, jako somatologie, klinická propedeutika,
fyzika a chemie. Někteří vyučující
pochopitelně učí jen na zkrácený
úvazek. „Když jsme se s nimi na jaře
domlouvali, že u nás budou učit pár
hodin, měli jsme obavu, jak potom
poskládáme rozvrh, aby každý
mohl splnit i své závazky na jiných
pracovištích. Ale říkali jsme si, že
když nám Hospodin poslal učitele,
zkoordinuje to snad i časově.

Na soutěži v pečovatelských dovednostech v DKSŠ Platnéřská

A udělal to. Samozřejmě i díky
kolegům, kteří byli velmi vstřícní,“
vysvětluje sestra Michaela.
Plány do budoucna škole
nechybí. Zatímco studenti by byli
rádi, aby ve škole zvonilo a přibyl
tam automat na jídlo a pití, sestry
sní o prodloužení studia pečovatelství na tři roky a jeho zakončení
výučním listem.
Marie Vavříková, FMA
foto: archiv FMA
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ROZHOVOR

Člověk by

měl rozdávat

z hojnosti, ne
z nedostatku
Čeští salesiáni Dona Boska už znají jméno nového
provinciála, který se svého úřadu ujme po Petru
Vaculíkovi kolem Velikonoc. V tomto rozhovoru
s Martinem Hobzou navazujeme na povídání, které
jsme zveřejnili na webových stránkách www.sdb.cz
těsně po jeho jmenování.
Martine, v prvním rozhovoru
po svém jmenování jsi naznačil
své priority na počátku svého
působení v roli provinciála: zaměření na nejbližší spolupracovníky ve vedení provincie, předání
všech kompetencí, které jsi měl
coby kobyliský farář v Praze-Kobylisích, a čas na přemýšlení
o české provincii, který ti poskytne
turínský pobyt na generální kapitule SDB. Kromě toho jsi možná
trochu v žertu zmínil, že by ti udělal radost noviciát plný českých
noviců. Nebo to nebylo v žertu?
Ano, když jsem si přál 10 noviců,
tak jsem samozřejmě žertoval.
Ve skutečnosti jich totiž potřebujeme 20! Moc mě těší, že je
do salesiánského poslání zapojeno
čím dál víc lidí, kteří sice nejsou
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

salesiány řeholníky, ale mají salesiánské srdce. Mnozí z nich zastávají
důležité role i v našich strukturách,
především ve střediscích mládeže a ve farnostech. Zároveň ale
vnímám akutní potřebu mladých
salesiánů, kteří jsou nezastupitelní právě svým salesiánským
celoživotním zasvěcením. Vlastně
moc nevím, co pro to budu moci
ve své službě udělat. Třeba mi
někdo poradí.
Jako správce salesiánské farnosti jsi pracoval i s mládeží. Čím
žijí „kostelní“ mladí, co je zajímá,
jak v nich probouzet víru a napojení na Boží hlas?
Domnívám se, že mladí, kteří
chodí do kostela, žijí úplně tím samým, čím žijí jejich vrstevníci. Tedy

vztahy ve vlastní rodině, ve škole,
mezi kamarády, řeší svoje místo
na slunci, řeší, jak je druzí vnímají,
jak vypadají, co mají za oblečení
a techniku, poslouchají hudbu, žijí
na sociálních sítích, chtějí se bavit,
mít zážitky, úspěch a krásného
sympatického partnera. Kostel
je pro ně jedním z míst, kde tráví
jen malou část svého času. Aby
byli osloveni vírou, potřebují se
setkávat s lidmi, pro které je Bůh
opravdu největší životní prioritou,
kteří jsou normální, pravdiví a sympatičtí. Také potřebují slyšet solidní, ale srozumitelnou křesťanskou
nauku. A taky vrstevníky potřebují,
a příležitost projevit své schopnosti a záliby. Pak věřím, že je setkání
s Ježíšem ve svátostech, v Božím
slově a ve společenství církve
může zapálit pro život s Bohem.
Mezi mladými jsou dnes „in“ trochu jiné trendy, než byly za našeho kněžského mládí: „chválové“
bohoslužby, Godzone Tours, spíš
kolektivní prožívání než samostatné přemýšlení o Bohu. Jsme
na to my salesiáni připraveni,
máme něco dělat jinak?

Don Bosco přece říkal: mějte
rádi to, co mají rádi mladí, a oni
budou mít rádi to, co máte rádi
vy. Nezáleží tedy na tom, co je „in“
teď, před 20 lety, nebo za 100 let.
Pokud jsou to věci dobré, nebo
alespoň neškodné, měli bychom
u toho být s mladými. A nutnou
podmínkou zůstává, že my sami
milujeme Ježíše a jeho církev.

„

CÍRKEV DNES POTŘEBUJE
VÍCE SVĚDKY NEŽ UČITELE

Před časem jsi v Římě vystudoval
salesiánskou spiritualitu. Neměli
bychom posilovat i v této oblasti
a mít více odborníků na duchovní
základy našeho života?
Za odborníka se nepovažuji,
ale dobře vím, že vzdělání je moc
důležité. Ať už vzdělání z knížek
a přednášek, tak také škola života.
V duchovním životě platí rčení, že
církev dnes potřebuje více svědky
než učitele. Ideálem je učitel
svědek.

kolem 55 let ze sebe vymáčkli to
nejlepší?

Jakého patrona si bereš do svého
provinciálování?

Náš zakladatel Staříček Stuchlý
se vrátil do našich krajů hluboko
po padesátce, a přesto neztrácel
pastorační elán. Většina salesiánů se dnes „překlápí“ právě
do této věkové hranice. Není to
pro nás výzva, abychom coby
salesiáni s věkovým průměrem

No jasně, to nejlepší je před
námi! Ale raději bych nic nemačkal. Leda tak pastu na zuby, ale ne
lidské síly. To bychom pak dopadli
jako ta tuba od pasty – pomačkaní,
prázdní a zbyteční. Člověk by měl
rozdávat z hojnosti, a ne z nedostatku.

Vůbec mě nenapadlo brát si
nějakého speciálního patrona.
Takže normálka: Panna Maria, Don
Bosco a svatý Martin.
Zdeněk Jančařík
foto: Jana Havlová ČaV

foto: archiv SDB

Jmenování nových salesiánských
provinciálů ve střední Evropě

P. Peter Timko s generálem Artimem

S Novým rokem se v salesiánské rodině roztrhl pytel s nově
jmenovanými provinciály. 10. ledna jmenoval hlavní představený salesiánů A. F. Artime do čela českých salesiánů
P. Martina Hobzu. V polském Krakově stane v čele polských
salesiánů na příští šestileté období P. Marcin Kaznovski
(45 let), v současné době delegát pro pastoraci a zodpovědný za salesiánské spolupracovníky. V Rakousku byl jmenován P. Siegfried Kettner (57 let), který byl mj. šéfredaktorem
rakouského Salesiánského magazínu v letech 2004–2009.
Na Slovensku byl jmenován P. Peter Timko (46 let). P. Timko
má mezi jinými činnostmi na starosti noviciát v Popradu.
V následujícím období bude nové i vedení maďarských salesiánů – P. Jánosz Andrasfalvy (49 let), který byl zodpovědný
za sociální komunikaci a salesiánské spolupracovníky.
MAD
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FEJETON

Evangelium, nebo fakenews

Z

atímco my věřící žijeme
z

evangelia

(radostné

zprávy), dnešní svět je
plný fakenews (falešných

zpráv) a hoaxů (poplašných zpráv
a novinářských kachen). Souhlasíte? To myslím neděláte dobře, to se
vám jednou vymstí!
Už v úvodní větě se záměrně dopouštím manipulace. Snažím se
vám

podsunout

neověřitelné

a neměřitelné tvrzení, čeho je
svět plný, a zjevnou kachnu, že my
žijeme z evangelia. Většinou se
nám daří spojit radostnou zprávu
(evangelium) s falešnými zprávami (fakenews) v naprosto nepřehledný maglajz.
Především slovem, ale i vnějšími
gesty, se snažíme světu předávat
radostné zprávy. Usmíváme se
a mluvíme o své radosti a štěstí z Boha. Ale hlavně obracíme.
Druhé, samozřejmě. Jsme přece
altruisti, na sebe se snažíme usilovně zapomenout. Ovšem informace pod touto maskou? Svět je
zlý, hříšný a v krizi, rodina je v krizi
a homosexuální lobby se ji snaží
zničit. Je málo duchovních povo-

že se vyznávám „vám, bratři a ses-

Netvářit se sladce na ty, které

lání, je příliš rozvodů a lidí žijících

try“, když to říkáme s hlavou sklo-

nemilujeme. Neodpouštět kaž-

na hromádce – zkrátka Sodoma

něnou a ti bratři a sestry jsou při-

dému jenom proto, že se to má,

i s Gomorou.

tom vedle nás. Na to, že tam jsou,

ale protože jsme si věc vyjasnili

si jakoby náhodou vzpomeneme

a každý se za svůj díl viny omluvili.

V neděli přijdeme do tmavého

až v druhé půlce mše. Nahodíme

V kostele se zdravit, když se po-

kostela, kde se nesmí ani šeptat.

masku „radostná zpráva, máme

tkáme. Vyznávat se svým bratřím

Sedneme si anonymně do lavi-

se všichni rádi“ a zběsile se zdra-

a sestrám z očí do očí, když na to

ce, pokud možno úplně prázdné,

víme, pokud možno s co nejvíce

máme časový prostor a myslíme

nebo aspoň ne moc blízko k ně-

sousedy. Potom hned zase hlavu

to upřímně. A normálně od srdce

komu. V úvodu si připomeneme,

skloníme a masku uklidíme.

se smát.

co všechno jsme pokazili. Tedy
samozřejmě jen formálně. Těžko

Tak jsem si říkal, což takhle se

můžeme myslet vážně formulaci,

chovat aspoň trošku normálně.

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Pepa Hes
foto: archiv SDB

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Nebudeš
užívati

sociálních
sítí!
Některým lidem dnes zní sousloví sociální sítě skoro
sprostě. Jsou podle nich nebezpečné a nejlepší by
bylo zařadit za desatero jako jedenácté přikázání:
Nebudeš užívati sociálních sítí!

P

odobně jako je tomu s většinou užitečných věcí, jsou
sociální sítě zlým pánem,
ale i dobrým sluhou, ale
kvůli tomu se jich přece nezřekneme. Je potřeba naučit se s nimi
zacházet. Pokusme se tedy vzít si
ze sociálních sítí to dobré a tomu
špatnému se vyhnout.

Žrout času

- Je to ztráta času, snadno si

na sítích vytvoříme závislost.

+ Je to komunikační kanál, který
nám ušetří čas.

Že nám sociální sítě kradou čas, to
je asi nejčastější argument, proč
se jim vyhnout. Nemusí to tak ale
být vždycky. Oprávněné obavě, že
promrháme hodiny prohlížením
„zajímavých“ videí a fotek se dá při
troše sebezapření vyhnout. A pokud by pokušení bylo moc velké,
stačí si pohrát s nastavením účtu,
aby se nám zobrazovaly jen důležité příspěvky, které nás obohatí.
Sociální sítě pak můžou i ušetřit
čas, posloužit jako dobrý komunikační kanál, prostor jak sdělit
něco důležitého nebo k dohledání
informací o událostech, místech,
lidech...

Vězení

- izolace v umělém světě
+ cesta k setkání v reálném světě
Při brouzdání na sociálních sítích
můžeme nabýt dojmu, že o svých
blízkých a okolním světě víme
všechno. Přitom se ale uvězníme
za zeď obrazovky do světa iluzí,
který se skutečným setkáváním
a sdílením nemá nic společného.
Pokud je ale využijeme dobře, můžeme tam najít spoustu zajímavých
událostí a zjistit, kdo z našich blízkých tam bude. Pak už je jen krůček
k tomu, potkat se v reálném světě.

Hateři

- prostor pro hromadění nenávisti
+ projevy nenávisti se dají snadno
odfiltrovat

Na sociálních sitích se člověk
snadno schová za anonymní účet
a napíše ostatním to, co by jim nikdy do očí neřekl. Člověku, který to
dělá pro zábavu, nebo se tím živí,
se říká hater (z anglického slova
nenávist) – plní sítě nenávistnými
příspěvky. Trollové zase provokují
a snaží se vyvolat reakci. Nejlepší
je vůbec jim neodpovídat, nahlásit
je správci sítě, požadovat jejich
zablokování nebo je v nastavení
našeho účtu zablokovat.

Křivé zrcadlo

- snaha vystupovat tak, abyste
se ostatním líbili

+ možnost ukázat vlastní pohled
na svět

V honbě za lajky (symbol hodnocení příspěvků druhých) a followery (lidé sledující náš profil) se
může stát, že se budeme snažit
vystupovat tak, abychom se co
nejvíce druhým zalíbili. Na našem
profilu tak vytvoříme jakousi vlastní
karikaturu, která odpovídá aktuálním trendům. Pokud překonáme
touhu co nejvíce se líbit druhým,
můžeme se jim naopak ukázat tak,
jak se vidíme sami a ukázat jim
svět svýma očima.

Iluze

- vytváření nereálných a zkreslených představ o lidech a světě

+ prostor pro hlásání radostné
zprávy

Sociální sítě jsou umělým a zkresleným odrazem skutečného světa.
Pokud se jimi necháme příliš
unést, získáme snadno zkreslené
a nereálné představy o lidech
a světě i my. Naopak ale můžeme
tento prostor použít k hlásání radostné zvěsti. Ukázat dalším lidem
hodnoty, za které stojí žít, které
jsou stále vzácnější, jako je víra,
společenství, rodina, manželství
nebo sdílená radost.
Jan Kvapil
foto: Václav Vlach ČaV
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Blahoslavená
SALESIÁNSKÁ
spolupracovnice
Svatí a blahoslavení jsou kořením církve a také salesiánská rodina ochutila společnost mnoha
krásnými životy. Jak už to bývá,
najdeme mezi nimi převážně
osoby zasvěcené – salesiány
a salesiánky, ale jsou tu i dvě ženy
z řad salesiánů spolupracovníků.

M

nozí z vás znají blahoslavenou Alexandru
da Costa, portugalskou
dívku od osmnácti let
upoutanou na lůžko, blahořečenou Janem Pavlem II. v roce 2004.
V sobotu 15. června 2019 se k ní
přidala další žena. Kardinál Angelo
Becciu, prefekt kongregace pro
záležitosti svatých, blahořečil
ve jménu Svatého otce na Sardinii
Hedviku Carboniovou.
Hedvika Carboniová se narodila
3. května 1880 v Pozzomaggiore
na Sardinii. Od dětských let cítila
povolání k zasvěcenému životu,
ale na prosbu své nemocné matky
a radu svého zpovědníka zůstala se svou rodinou. Absolvovala
pouhé čtyři roky základní školy,
aby mohla v domácnosti nahradit
matku a postarat se o své čtyři
sourozence. Naučila se krásně
vyšívat a kromě starostí o rodinu
sloužila i jako katechetka v kostele.
V roce 1938 se přestěhovala
do Říma. Patřila do farnosti kostela
Panny Marie Pomocnice křesťanů

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

na Via Tuscolana. Zde se setkala
se salesiány a stala se salesiánskou spolupracovnicí. Téměř každé ráno chodila na mši a často se
modlila v kapli sv. Anny. Ve svém
deníku píše i o viděních, ve kterých se setkala s Donem Boskem,
často ve společnosti Panny Marie
Pomocnice nebo Dominika Savia.
Byla také členkou třetího řádu
sv. Františka.
Během druhé světové války pomáhala chudým, nemocným, nezaměstnaným, politickým vězňům
bez rozdílu názorů či života, který
vedli. Jednou si Hedvika zapsala
do svého deníku: „Ježíš po mně
chce, abych své utrpení obětovala za vykoupení duší, zejména
vojáků všech politických konfliktů,
a za pád ateistického komunistického režimu v sovětském Rusku.“
Život prosté sardinské dívky se tak
prolnul s tragickými kapitolami
20. století.
14. července 1911 obdržela
na svém těle stigmata, znamení
Ježíšova utrpení. Zemřela tiše
17. února 1952 v Římě. Jeden její

spolupracovník, komunista, kterému často pomáhala, o ní prohlásil:
„Ona byla opravdová svatá.“
Kardinál Becciu v homilii mimo
jiné řekl: „Pokorná a silná, štědrá
a trpělivá blahoslavená Hedvika
ztělesňuje nejkrásnější ctnosti
sardinské ženy své doby. Z jejího
lidského a křesťanského života
stále vyzařuje platný odkaz i pro
dnešní ženy všech věkových skupin
a sociálních vrstev. Její jednoduchá,
ale hluboká duchovní zkušenost je
charakterizována bezpodmínečnou
láskou, neomezenou pokorou a neustálou modlitbou. Je příkladem, že
i v jednoduchém a obyčejném životě je možné mít pevné společenství
s Bohem a přitom sloužit lidem raněným a zoufalým. (…) Pochopila, že
být svatý nespočívá v následování
svých, byť i svatých předsevzetí, ale
ve vnímavosti k tomu, jaký plán má
se mnou Bůh, a v jeho následování
stejně, jako Maria“.
Jan Zindulka

ZAMYŠLENÍ

Don Bosco
nad JANOVÝM
EVANGELIEM
Svatý Jan Bosco chtěl důstojně
korunovat svou přestavbu oratoře
při stavbě chrámu sv. Františka
Saleského. Když byl omítnutý
a vybílený portikát, nechal
do něj umístit nápisy, které
obsahovaly výroky Písma.

13.

listopadu 1841 sloužil
Don Bosco mši
svatou v castelnuovském kostele. Byl
vlastně na cestě do Turína, kam
odjížděl na radu svého duchovního
průvodce Josefa Cafassa, aby si
v kněžském konviktu doplnil svou
kněžskou formaci. Podle autora
Životopisných pamětí prožíval Don
Bosco v srdci velký apoštolátní
zápal pro mladé, který lze dokumentovat z jeho poznámek, které
se našly na volném listě z tohoto
období.
Jde o Boskův komentář k Ježíšovu výroku: „To však neřekl sám
ze sebe, ale jako velekněz toho
roku vyřkl proroctví, že Ježíš má
zemřít za národ, a nejenom za národ, ale také proto, aby rozptýlené
děti Boží shromáždil vjedno.“ (Jan
11,51–52)
Jan Bosco k tomu napsal:
„Slova evangelia, aby shromáždil
rozptýlené děti, která poukazují na hluboký důvod Ježíšova
příchodu na naši zem, mi připadají velice přiléhavá k vyjádření
dnešní situace mládeže. Tato
nejkřehčí a nejvzácnější část lidské

společnosti, do níž se vkládají
naděje na šťastnou budoucnost,
není sama o sobě zkažená. Když
si odmyslíme výchovné chyby ze
strany rodičů, zahálku, vliv zlých
kamarádů, k němuž dochází hlavně ve chvílích volna a prázdnin, je
velice snadné vložit do jejich srdcí
základy řádu, dobrých mravů,
respektu a náboženství. Pokud se
ale stane, že se zkazí už v mladém
věku, je to spíš z nezkušenosti než
z nějaké zloby, která by v nich byla.
Tito mladí lidé potřebují někoho,
kdo by se o ně postaral, kdo by
v nich vypěstoval ctnosti a ochránil
je před neřestmi. Problém je v tom,
kde je shromáždit, abychom jim
mohli něco předat. To bylo poslání
Božího Syna: to lze uskutečnit
jen prostřednictvím náboženství. A toto Ježíšovo náboženství,
které je svaté a neměnné, které je
a vždy bude pro lidi poučné, má
tak dokonalý zákon, že se dokáže
přizpůsobit všem dobám a jakékoli rozmanitosti lidských povah.
Mezi prostředky vhodnými pro
šíření ducha náboženství v srdci
nevzdělaných a opuštěných se
jeví na prvním místě oratoře. Když
jsem začal sloužit tomuto dílu, měl
jsem v úmyslu zasvětit všechnu

svou námahu Boží oslavě a užitku
nesmrtelných duší, aby byli dobrými občany na této zemi a jednoho
dne také šťastnými obyvateli nebe.
Bůh ať mi pomáhá, abych v tomto
svém úsilí vytrval do posledního
dechu svého života.“
Z těchto řádků lze jasně vidět,
že první myšlenkou, kterou zaznamenal ve svých snech, byla
představa stáda vedeného jedním
Pastýřem, což je vlastně poslání
Ježíše Krista. Usiloval o shromažďování mladých nejen v Turíně
a v jeho okolí, ale také mladých
všech národů, křesťanských
i pohanských, katolických i protestantských, ale i těch necivilizovaných a divokých, aby všichni
poznali pravého Boha a jeho Syna.
Jeho láska neznala hranic. Něžná
láska k bližnímu, psal sv. František
Saleský, je jedním z největších
a mimořádných darů, které Boží
dobrota dává lidem. Proto Don
Bosco stále znovu říkal: „Usilujme
o spásu mladých.“
Pavol Grach, SDB
repro: El Greco – Sv. Jan
Evangelista
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ROZHOVOR

Mohl jsem

HRÁT ZA

nároďák
Měl našlápnuto hrát za reprezentaci, pár měsíců
před svatbou, mraky obdivovatelů... Všechno změnila
pouť do Medžugorje. Marko Mazul Majić opustil
dráhu nadějného sportovce a nastoupil nelehkou
cestu za svým povoláním.

N

acházíme se v knihovně
naší teologické fakulty
Crocetta v Turíně. Já prvák, on druhák. Utíráme
prach na knihách – náš sobotní
rajón. Není kam spěchat, knih je
přes 90 tisíc, práce na léta.

Začalo to rozhovorem o včerejším zápase Česko–Anglie
(kvalifikace na EURO 2020).
Marko (29 let) se ujal slova a začal
vyjmenovávat úspěchy Chorvatů,
včetně druhého místa na MS 2016
– a najednou povídá: „I já jsem
mohl hrát za reprezentaci…“ čekal
jsem na konci věty něco jako „to
čumíš, co“, ale nic. „Tos jako myslel vážně?“ ptám se ho.
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Marko Mazul Majić pochází
ze Zadaru, ze čtvrti, z které jako
zázrakem vzešlo spousta úspěšných fotbalistů včetně slavného
Luky Modriče. Bylo mu jedenadvacet, byl šikovný na míči, hrál
profesionálně chorvatskou ligu.
Byl zamilovaný, se svojí slečnou
se zasnoubil. Měl dohodnutý
přestup do slavného evropského
týmu, kolem sebe trenéry, fyzioterapeuty, osobního manažera…
To léto na sobě tvrdě makal.
„Během toho léta jsem přijal
pozvání na pouť do Medžugorje.
A tam přišlo povolání,“ povídá.
Všeho nechal a rozhodl se, že
vstoupí do salesiánské formace. Nikdo tomu nemohl uvěřit.

Všichni si mysleli, že se zbláznil: „Chceš říct, že jsem celý léto
zadarmo připravoval budoucího
faráře?“ cituje svého manažera,
který prý málem skončil na práškách. „Nejtěžší bylo rozejít se se
snoubenkou.“ Za půl roku měli
mít svatbu. On měl před sebou
kariéru, ona z dobře zajištěné
rodiny – proplakala lavory slz.
Z utrpěného šoku se prý rozhodla
vstoupit do kláštera karmelitek,
odkud ale nakonec odešla a vdala se. A nebyla sama, celý zástupy
jeho obdivovatelek to nemohl
rozdýchat.
Cesta za povoláním ovšem
nebyla čistě pohádková. V římském noviciátě zažil hodně tvrdé
přistání na zem. V chorvatském
přednoviciátě byl hvězda, bylo
kolem něho živo… Ale v Itálii
o jeho minulosti nikdo nevěděl. Naopak se na něho dívali
s podezřením: kolik asi zanechal
těhotných dívek? Vracely se mu

myšlenky na možnou kariéru,
rodinu, peníze…
Ještě jako hráč se Marko
pokoušel navázat spolupráci s jedním slavným sportovním manažerem, ale zůstával bez odpovědi.
Když byl v noviciátě, zaklepal ten
manažer na dveře Markových rodičů a nabídl se synovi k dispozici.
Otec odmítl a synovi nic neřekl až
do jeho řeholních slibů. „Kdybych
to věděl“, říká Marko, „nevím, nevím,
jestli bych sliby složil…“.
Pokušení ohlížet se nazpět
je velké. Jeho nejlepší kamarád,
s kterým vyrůstal v týmu, se dostal
do první francouzské ligy. Teď
po přestupu vydělává miliony
eur v Číně. S Markem zůstává
v kontaktu. Sem tam mu prý pošle
nějaké sportovní vybavení, taky
pro děcka do oratoře.
Nablýskané pozlátko vrcholového sportu ale hodnotí Marko
s odstupem jinak: „Nikdo neví,
jaký je skrytý svět těch fotbalistů:
nevěrnosti, prostituce, všudypřítomné sexuální narážky… Velmi často
je vidíš nervózní, jak se hádají s přítelkyní… mají peníze, mohli by dělat
všechno, ale volný čas tráví zavření

u playstationu… Já sám jsem tehdy
cítil, že mi něco chybí… teď jsem
opravdu šťastný.“

Chorvatský salesiánský
zázrak
Spontánně jsme se dostali k dalšímu tématu: „Víš, jak je
možné, že máme v Chorvatsku tolik
povolání?“ (Salesiáni mají v přednoviciátě 12 kluků, v noviciátě šest,
celkem ve formaci 50 spolubratří.
Dodejme, že Chorvatsko má čtyři
miliony obyvatel, z toho devadesát
procent katolíků.) „Tady v Itálii se
salesiáni snaží mladé ohromit – velké „festy“, zábavný program…“ Poslední knihy jsme uložili do regálu.
Stojíme naproti sobě a díváme se
do očí. Mluví z něho přesvědčení: „U nás v oratořích formujeme
mladé k duchovní hloubce. Víš,
my skutečné věříme, že Bůh je tu.
Jestliže Bůh stvořil miliony galaxií,
ale rozhodl se přijít na toto zrnko
písku, kterým je naše Země, a zemřel pro nás na kříži, nebereme to
na lehkou váhu, naopak, je to něco
velmi vážného. Bereme Ježíše jako
skutečně přítomného mezi námi.
S mladými se modlíme, pořádáme
adorace, formujeme je ke skutečně
radikálnímu křesťanskému způsobu

života, který se má projevovat třeba
i oblékáním.“ S úsměvem dodává:
„Teď v létě mě chtěla málem zabít
jedna jednodušší maminka, když
jsem zakázal dívkám nosit krátké
sukně do kostela.“ Opět zvážní:
„Vedeme mladé k čistotě. Učíme je,
aby nebrali druhé jako sexuální objekt. Pokud ti nestačí ten druhý jako
člověk sám o sobě, co budeš dělat
v manželství, až přijdou nemoci,
nechuť, dlouhé nepřítomnosti?“

„

MLADÉ FORMUJEME
K DUCHOVNÍ HLOUBCE
S velikou úctou hovoří o současném formátorovi přednoviců: „Naši mladí spolubratři jsou
formováni, aby jejich způsob života
svědčil o jiné Lásce. Projevuje se
to hlubokým duchovním životem,
oblékáním, řečmi, abstinencí před
mladými. Před takovým svědectvím zůstanou vždy mladí paf.“
Zamykáme knihovnu a já vím,
že si tenhle rozhovor nemůžu
nechat pro sebe.
Text a foto: Filip Mareš,
salesián studující v Turíně
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PRO DĚTI

Stránky myšky ELIŠKY
Když mě lenost s nudou láká, radši stavím ......................
(doplň)

je

. Má

a musí ležet v

nemá co dělat. Všechny

v

napsat sám,“ řekl si. Vzal
dobrou
celý

dočetl

a teď

už má totiž přečtené. „Tak zkusím nějakou
a

, ale moc mu to nešlo. Jak
pokreslil. Obrázkový

. Před

a začal vymýšlet příběh. Lámal si hlavu
, začal na
pak věnoval malé

kreslit

. Do

, které se moc

.

SNĚHULÁCI
MIREK POSTAVIL SPOUSTU SNĚHULÁKŮ.
NAJDI DVOJICE STEJNÝCH.

DORT
TATÍNEK MÁ NAROZENINY. TOMÁŠ A EVIČKOU (A S MAMINKOU) MU PŘIPRAVILI DORT. PAK HO I S KUPOU
DÁRKŮ VYFOTILI. FOŤÁK BYL ALE UPATLANÝ A NA FOTCE SE UDĚLALY ŠMOUHY. KTERÉ VÝSTŘIHY PATŘÍ
NA KTERÁ MÍSTA NA FOTCE? JE TAM NĚKTERÝ NAVÍC?
Připravili: J. Vaňková, Z. Janoušková, M. Michálková, M. Žižková, L. Obručová a manželé Civínovi
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

MYŠKA ELIŠKA A SÁŇKOVÁNÍ
No... To přece
do lesa nepatří!

To je sněhu!
Půjdu si koupit
sáňky.

Mám
nápad!

Co to?

To je škoda.

To je
nádhera!

Už se těším,
jak to bude
jezdit.
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„Točíme se pořád okolo hříchu, ale otec v příběhu
o marnotratném synovi objímá syna smrdícího
po prasatech. Nečeká, až bude prosit o odpuštění,
a jde mu vstříc.“

foto: Dominik Polanský ČaV
foto: Dušan Kadlec, ČaV

P. Jan Rybář, SJ

ROZHOVOR

Mládí se projevuje BUŘIČSTVÍM
Hanka Strašáková je jednadvacetiletá studentka
pedagogiky na filozofické fakultě Masarykovy univerzity, redaktorka Radia Proglas a občanská aktivistka.
Z mnoha jejích aktivit je potřeba jmenovat především
významný podíl na založení a vedení spolku Společně
Brno nebo spolupráci v nejužším týmu spolku Milion
chvilek pro demokracii.
Jakou otázku by si měli klást
současní mladí lidé? Dělám pro
své okolí dost? Můžu dělat ještě
víc? A jak si na tyto otázky odpovídáš ty?
Vždycky jde dělat víc, samozřejmě. Ale je potřeba to taky zharmonizovat se svým osobním životem.
Což mě navádí na tu první otázku,
jestli dělám pro své okolí dost. To
taky znamená, jestli dělám dost
nejen pro svět, ale i pro svou rodinu a pro své přátele.
V loňském roce jsme si připomínali takzvaná devítková výročí.
Události roku 1939, 1969 nebo
1989 mají společný rys aktivní
mládeže. V loňském roce 2019
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to bylo podobné. Spolek Milion chvilek, který vznikl z rukou
mladých lidí, mobilizoval velkou
část společnosti. Proč zrovna
v současnosti je mladá generace
zase tak aktivní?
Já toho historicky moc nepamatuji,
ale myslím si, že mladá generace
byla aktivní vždycky. Mládí se projevuje buřičstvím a bezstarostností, někdy i naivitou, což je krásné
a takové čisté. Pustíš se do věcí,
aniž by ses musel obávat materiální ztráty, nebo ztráty čehokoliv
jiného. Já nemám svou rodinu,
mám zaměstnání, které mi toleruje
mé aktivity, nějak dostuduji… Takže
v mých aktivitách nevidím ohrožení, jako jsou ztráta práce, málo

času na rodinu a podobně. Myslím
si ale, že takové obavy by v dnešní
svobodné době nemuseli mít ani
dospělí. Jako třeba ohrožení, že tě
za organizaci demonstrací zavřou.
To naštěstí nemusíme prožívat
právě díky těm devítkovým výročím.
Přesto mi připadá, že letošní rok
přinesl něco nového. Sešlo se
více jak 300 tisíc lidí na demonstraci pořádané spolkem Milion
Chvilek. Proč jsou zrovna dnes
mladí zase tak aktivní?
Mezi těmi téměř 400 tisíci lidmi
nepřevažují vůbec studenti ani
mladí, naopak. To vidím i tady
v Brně na demonstracích, je tam
málo mladých. Ale mladí se zase
účastní demonstrací za životní
prostředí. Myslím, že ta mobilizace
není ani tak otázkou generace,
spíš spíš plyne ze zoufalé situace.
Tu si uvědomují hlavně lidé, kteří
zažili komunismus, sametovou
revoluci a váží si hodnot, které si
vybudovali. Máš asi pravdu, že našim akcím dávají impuls většinou

mladí lidé, málokdy však bez
spolupráce a rady starších. Zrovna
u Milionu Chvilek to vážně není
otázka převážně mladých lidí, vůbec. I v tom nejužším týmu to jde
napříč generacemi. Ti mladí jsou
tam proto, že mají čas a jakousi
neurvalost, nemají strach.
Vnímám kolem sebe hodně mladých angažovaných lidí. Zajímají
se o politiku, ekologii, lidská
práva, ochranu zvířat… Myslíš si,
že je pro ně lákavé angažovat se
také v církvi?
Když seš nějak angažovaný, tak
to rozséváš do všech koutů. A teď
záleží na tom, co ti přijde nejvíc
přínosné – tomu se věnuješ nejvíc,
tomu ostatnímu méně. Já sama
jsem začínala nejdříve v církvi,
akorát je to prostředí velmi náročné. To mě i odrazovalo.
Proč je to náročné?
Dělali jsme diecézní nebo i republiková setkání mládeže. Posunout církev někam, jak bychom si
ji mi mladí představovali, zároveň
nepodkopávat staré kořeny, to

je v té zastaralé, zabetonované
struktuře problém.
Připadá ti, že dostávají malý
prostor laici?
Nevím, jestli bych to tak pojmenovala. Když ale ten prostor
dostanou, tak to většinou funguje
tak, že podáš prst, chytí tě za něj
a jsi tam leta letoucí. Že to děláš
zadarmo, je pro mě přirozené, je to
služba. Na druhou stranu se to pak
na spolupráci podepisuje. Když tě
takto vysají, tak to má potom ještě
další faktory, že se tam nekomunikuje a nedostáváš žádnou zpětnou
vazbu. Je to katolické prostředí,
takže si tam nikdo neřekne nic
špatného, všichni se plácají po ramínku, ale každý se pomlouvá
za rohem. To je tak vyčerpávající,
že v tom nemůžeš vydržet dlouho.
Mladí lidé chodí pracovat do center mládeže, odchází po dvou
letech a musí jít na rok na dovolenou, protože je to málem stálo
psychické zdraví.

v současnosti mladí lidé angažovaní, stále je nedostatek těch,
kteří by chtěli zasvětit svůj život
Bohu?
Nemyslím si, že to je věc nějakého
dobrovolnictví, ale povolání. Není
to tak, že jsem aktivní, ráda měním
svět, tak půjdu do řehole. Je to
strašně náročný styl života a obdivuji každého, kdo do něj vstoupí.
A taky se třeba časem ukáže, že
ne každý je schopný takhle žít
a úplně tomu rozumím. Proč se
mladí nevydají touto cestou? Asi
to není pro ně. A jsem ráda, že
do toho nejdou jen tak. Myslím,
že povolání k duchovnímu nebo
zasvěcenému životu má svou
náročnost. Můžeme mít plnou
republiku kněží, kteří to nedělají
pořádně, a pak se naráz vykašlou
na nějaká pravidla, protože to není
pro ně. Anebo jich budeme mít
míň a oddaných, pro které je to
vážně povolání.
Jan Kvapil
Foto: archiv Hany Strašákové

V církvi se často mluví o nedostatku povolání k zasvěcenému
životu. Proč myslíš, že i když jsou
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BULHARSKO

Bulharsko VE VÍRU OSLAV
Konec loňského roku se v Bulharsku nesl ve víru
velkých událostí: tamější prezident poprvé navštívil
katedrálu, starozagorská farnost oslavila 120 let,
Petr Němec slavil sedmdesáté narozeniny a stavba
kostela a školy se honosí dokončenou zvonicí a křížem.
Prezident poprvé
v katedrále

V

prosinci byla sloužena slavnostní liturgie
u příležitosti povýšení
sofijského exarchátu
papežem Františkem na eparchii
(diecézi). Slavnostní mši předsedal
biskup Christo Projkov za přítomnosti mnoha významných místních
i zahraničních biskupů a kněží.
„Velkým překvapením byla i účast
bulharského prezidenta a jiných
státníků na bohoslužbě. Prezident zatím naši katedrálu nikdy
nenavštívil,“ říká Donbor, indický
salesián působící ve Staré Zagoře.
A dodává: „V naší diecézi slouží
kromě biskupa 15 kněží, z toho
šest salesiánů, ve 14 farnostech.“

Farnost ve Staré Zagoře
oslavila loni 120 let
První katoličtí kněží – misionáři
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

polského řádu vaskresenců – přišli
do Staré Zagory 8. prosince 1899.
V Zagoře se starali o řeckokatolickou farnost do roku 1928, kdy tam
vlivem silného zemětřesení spadl
kostel. „Otcové se ale nevzdali
a postavili nový kostel i s budovou
malého semináře. Za dvanáct let
zde vystudovalo pět bulharských
kněží – vaskresenců, což na bulharské poměry není málo. Jednoho
z těchto kněží jsem poznal osobně
v roce 2000 v Burgasu,“ říká salesián Martin Jílek, současný starozagorský farář. Během komunismu
sem kněží dojížděli sporadicky.
Teprve v roce 1994 sem na krátkou
dobu přišel jeden polský kněz.
„Po jeho přesunu na jiné místo se
v roce 1995 začali o farnost ve Staré
Zagoře starat salesiáni.“ Martin
Jílek pokračuje: „V rámci oslav
jsme vydali knihu o historii naší
farnosti. Jedna paní tři roky zdarma
dávala dohromady dostupné
informace o historii, až z toho

vznikla kniha. Pokud umíte bulharsky, rádi vám knihu věnujeme.
Představili jsme ji za hojné účasti
i před novináři v místní knihovně.“
Oslav výročí starozagorské farnosti se zúčastnil i biskup Christo
Projkov.

Prosinec ve znamení
oslav
V prosinci slavili salesiáni
v Bulharsku ještě jedno významné
výročí, a sice 70. narozeniny Petra
Němce. Na oslavách nechyběli
hosté z Bulharska, Čech i z Itálie, zpívalo se, hrálo na kytary
i tancovalo. Ke zlatému hřebu
patřilo promítání fotek z Petrova
dětství. Dobrovolnice Markéta to
komentuje slovy: „Bůh dal otci
Petrovi krásný život, o který se dělí
s ostatními. Je to skromný člověk,
pro každého má úsměv, pochopení,
povzbuzení a dokáže přiložit i ruku
k dílu. Je to člověk na pravém místě.
Pracovat v jeho blízkosti je radost.“

A co je nového na
stavbě?
Tento rok se podařilo dokončit
kopuli zvonice a vztyčit na ní kříž…

Proběhlo několik setkání s jezuitou
Markem Rupnikem a jeho architekty, zodpovědnými za liturgický
prostor a vnitřní výzdobu kostela.
Zabývali jsme se technickým
řešením akustiky na stropech
a kopuli a také celkovým vzhledem interiéru kostela. Po dokončení prací na podlahovém
topení vyroste v kostele lešení,
které umožní zateplení kopule,
přípravu elektrických rozvodů,
omítek a akustického stropu. Dále
budeme pracovat na podkladě
pro mozaiky a „stěnopisy“ (ikony
malované na stěnách). Zbyde ještě
příprava ikonostasu a můžeme
přejít k řešení přízemí kostela. Díky
třem brigádám z ČR je dokončena
fasáda domu komunity. Rozvod vody a kanalizace je hotový
v celém objektu. V roce 2020 se
chceme přestěhovat do dokončené a zkolaudované komunitní části
objektu. Předtím musíme dokončit některé společné části celé
stavby: kotelnu, solární systém,
výtah, požární čerpadla a celý
protipožární systém. Pak bude
nutné řešit chodníky, osvětlení
apod. Více toho asi v příštím roce

nezvládneme. Děkujeme všem,
kdo se do stavby centra ve Staré Zagoře zapojují, ať už vlastní
prací, modlitbou nebo finanční
podporou.
(Z dopisu salesiána Jiřího Svobody.)
Kateřina Cveklová
foto: archiv SDB Bulharsko

Patříte mezi fanoušky misií
v Bulharsku? Přijeďte v dubnu
do Prahy podívat se na

VÝSTAVU
FOTOGRAFIÍ Z MISIÍ!
Bude k zhlédnutí

v Jindřišské věži
(nedaleko od Hlavního nádraží)
od 4. do 25. dubna .
Těšíme se na vás!
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ČETBA

Pozor – životu
nebezpečno!
autor knihy Thomas Frings

N

epřikládám příliš velkou váhu vzpomínání
na zvláštní význam
některých míst, dat
a okolností života. Přesto jsou
některé události a zážitky obzvlášť
cenné. Pro mě to byla jedna zkušenost z Afriky o jedné silvestrovské noci z roku 2000 na rok 2001,
tedy v den změny milénia. Bylo
mi čtyřicet a navštívil jsem tenkrát
se svou sestrou jednoho kamaráda, který žije v Togu. Jeli jsme
společně do beninského národního parku Pendjari, kde náš dobrý
přítel André pracoval. Už příjezd
byl dobrodružný – dvě proražené gumy, zlomená převodovka,
čtyřiadvacetihodinové zpoždění.
André naplánoval, že strávíme
silvestrovskou noc v národním
parku, jak to už udělal mnohokrát.
Vše bylo připraveno, poslední den
v roce jsme se vydali na cestu džípem, vybaveni stany a proviantem.

Malou ves, v níž André žil, jsme
rychle nechali za sebou, a tím také
poslední lidské obydlí. O silnici
evropského střihu nemohla být řeč
už kousek za vesnicí, o další cestě
divočinou ani nemluvě. Byla to
více méně zřetelná pěšina, jež nás
vedla do národního parku. Zato
jsme spatřili zvířata, která jsme
znali jen z knih, a rostliny, na které
jsme nikdy nenarazili ani v knihách.
Nálada byla výborná. Večer
jsme zapálili oheň. Plápolající živel
vytváří romantiku, ale tady jsme ho
potřebovali také na přípravu jídla
a k prozáření tmy – pro alespoň
částečný pocit světla. Když utichly
hovory a zhasl oheň, odebrali jsme
za naprosté tmy do stanu. K dalšímu domu to bylo mnoho kilometrů. Všude kolem nebyla jen tma,
ale také dokonalé ticho. Mimořádný poslední den roku a tisíciletí byl
u konce, v tichu a v pokoji.
Nový rok a nové tisíciletí začaly
docela jinak, ticho a klid byly tytam. Bylo to skoro přesně ve čtyři
v noci, dvě hodiny před svítáním,
když se zhruba ve vzdálenosti dvaceti metrů od nás ozvalo
hlasité kňučení a štěkot. „Hyeny!“
Andrého vyděšený hlas nám
zmrazil krev v žilách a ponechal
nás ve stanu na pospas individuálnímu děsu. Pozoroval jsem
u sebe najednou neuvěřitelné
tělesné reakce. Třásly se mi ruce,
a přestože jsem se snažil nedat
před ostatními najevo svou paniku,
nedokázal jsem je uklidnit. Třásly
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se a třásly a třásly. Povely mozku,
pokusy ovládnout je maximální silou vůle, byly naprosto bez účinku.
Můj žaludek byl také jeden velký
třes a nohy jsem měl tak studené,
jako by zamrzly v kusu ledu. Tak se
tedy u mě tělesně projevuje čirá
hrůza a záchvat paniky. Tohle je
přece smrtelný strach!
Třes, vibrace a chlad se ještě
znásobily, když jsme v tichu
a samotě noci zřetelně slyšeli,
jak se zvířata přibližují. Pomalu,
s funěním a kňučením se šelmy
plížily ke stanu, pak byly zase
o něco dál. Určitě nás nezahlédly,
ale jistě nás cítily a zcela určitě
vnímaly naši smrtelnou úzkost, jež
několik centimetrů od stanu visela
ve vzduchu.
Co však určitě necítily ani
nevnímaly, byla moje hlava. Měl
jsem kupodivu naprosto jasnou
mysl. O čem jsem v té nekonečně
dlouhé chvíli, dvě hodiny od východu slunce, přemýšlel? Celé
dvě hodiny jsem si myslel, že je to
poslední noc mého života. Stále
znovu se mi to vracelo: poslední
západ slunce, který jsi spatřil. Už
neuvidíš denní světlo. Zemřeš
v temnotě. Za chvíli jedno ze
zvířat, jejichž dech a stálé plížení
kolem stanu bylo slyšet, pronikne do stanu a zakousne tě přímo
do tváře. A zároveň, natolik byla
má mysl čistá, mně přišla na mysl
nelogičnost toho všeho: Jak by ta
šelma mohla vědět, kde je můj obličej? Strach a logika šly kupodivu

úplně proti sobě, ten rozpor je mi
dnes, když o tom vyprávím nebo
píšu, naprosto očividný.
Na co jsem ale vůbec nepomyslel, co jsem vůbec v té chvíli
nedělal, třebaže by se to ode mě
očekávalo a čeho bych se u sebe
vlastně vůbec nenadál? Nemodlil jsem se! I když už ani tělo
nereagovalo na žádné povely
mozku, moje mysl byla k mému
údivu klidná a jasná a sám sebe
jsem se ptal, proč se nemodlím.
Opustila mě víra v nouzi nejvyšší?
Selhalo všechno, co mě po celý
život zdánlivě neslo? Byly to jen
smyšlenky a toužebná očekávání? Ne, moje víra mě neopustila,
právě proto jsem se nemodlil. Má
víra totiž nenáleží nějakému bohu,
který by poslal šelmy, aby mně
tím něco sdělil, nebo aby mi udělil
lekci. Ani nevěřím na to, že by je
zahnal, když bych ho o to prosil.
Když si někdo v africké divočině
rozdělá stan, bere takové nebezpečí v potaz a nepomůže mu
žádné modlení. Je to, jako bych
chtěl skočit bez padáku z třicátého
patra mrakodrapu a doufal, že mi
Bůh za letu nějaký padák přihraje.
V takové situaci, kterou jsem si
sám přivodil, je na modlitbu o pomoc a záchranu trochu pozdě.
Ani jsem v té chvíli nepřednášel žádné nabídky, ani jsem před
ním neskládal sliby nebo přísahy.
Co bych mu taky mohl slibovat?
Všechno své jmění? Hromadu
modliteb až do požehnaného konce svých dní? Důslednější dodržování jeho přikázání? Dejme tomu,
že bych opravdu zemřel, co by

mně pak Bůh řekl? Že mé úspory
nebyly dost velké, nebo že slíbené
modlitby nemohly naklonit misku
vah mého života v můj prospěch?
Ne, nevěřím v boha, který by byl
takový. Nevěřím v boha, který by
své jednání v nejvyšší nouzi učinil
závislé na mých modlitbách, prosbách a žebrání. Když potom šelmy
po dvou hodinách za úsvitu zmizely, nepokládal jsem to za Boží
zásah, ale za možný a přirozený
důsledek životu nebezpečné
situace. Pro naše přežití zde byly
přirozené, nikoli nadpřirozené důvody a ateisté by takovou situaci
možná přežili, stejně jako věřící
a modlící se lidé mohli zahynout.
Přežil jsem a má víra nezanikla.
Když vyprávím svůj africký
noční příběh, často se mi stává, že
lidé protestují. Říkají, že je nepředstavitelné, že jsem v takové situaci
nevolal o pomoc Boží – když jsem
navíc kněz – to přece není možné!
Ne-li v nouzi a v nebezpečí, kdy se
má tedy člověk modlit! Vyprávím
jim pak o své babičce, která se asi
modlila jinak a také věřila jinak než
já. Jako mnoho dalších lidí její generace, která byla poznamenána
druhou světovou válkou, vypravovala svým vnoučatům stále znova
o dramatických okolnostech té
doby. Naše městečko Kleve leželo
v koridoru britských bombardérů
v Porůří, a ještě než bylo Kleve

7. října 1944 z 97 procent srovnáno
se zemí, musela babička utíkat
před poplachy a častokrát spala
s celou rodinou ve sklepě. Když
nad sebou slyšeli ječení bombardérů a výbuchy ničivých bomb,
modlili se „Maria, pomoz, přišel
čas“.* Prarodiče i naše matka přežili
válku. Oba jejich synové ale přišli
jako vojáci o život na Litvě a v Rusku. Jejich smrt vedla k zápasu mé
babičky s Bohem. Nechal umřít
její dva syny a sám pro ni umřel.
Moje máma pak měla stejně jako
její matka tři děti, dva chlapce
a holčičku. Nejen jejich pořadí bylo
stejné, ale stejné byly i časové
rozestupy mezi nimi. Po čase se
babička s Bohem zase smířila
a bylo to pro ni, jako by jí ve vnucích znovu daroval její dva syny.
Pořád nás vnuky oslovovala jmény
svých synů. Byli jsme nejen znovunarozenými syny, ale také částí
příběhu, v němž se ztrácejí a znovu nalézají děti a Bůh. Nakolik já
sám formuji průběh svého života,
ale zároveň jsem zapojen do širšího
příběhu, mi vysvítá, když stojím
před nějakým mariánským obrazem. Dodnes se modlívám sklepní
modlitbu své babičky a prožívám
na sobě její smrtelnou úzkost.
Úryvek z knihy přeložil ZJ
Foto: archiv SDB
a nakladatelství Portál

* Maria, pomoz, přišel čas, milostivá

Matko, slyš náš hlas! V nebezpečí
a strádání přímluva Tvá nás ochrání.
Lidská kde síla bezmocná, Tvá kyne
ruka pomocná; neoslyš proseb dítek
svých, k Tobě tak vroucně lkajících;
Matkou ukaž se laskavou, sešli nám
v nouzi pomoc svou; Maria, pomoz,
přišel čas, milostná Matko, slyš náš
hlas. Amen.
22 / 23

MISIE

15 let Sadby

SADBA, která letos slaví
15 let od svého vzniku,
byla oficiálně zaregistrována jako občanské
sdružení v červenci 2005.
Již o několik měsíců dříve
byly spuštěny přípravné
kurzy pro dobrovolníky.

P

rvní přípravný kurz proběhl 25.–27. 2. 2005 v České
Třebové a v červnu téhož
roku byli vysláni první
dobrovolníci. Mezi deseti dobrovolníky byli tři krátkodobí mířící
na měsíc do Bulharska a sedm
dlouhodobých, kteří odjeli do Bulharska, Etiopie, Mexika, Konga,
Indie, na Slovensko a do Prahy.
Zakladatel Sadby Jaroslav
Vracovský, napsal do úvodníku
první výroční zprávy Sadby: „Vážení
přátelé, dostává se Vám do rukou
první výroční zpráva Sadby – Salesiánské asociace Dona Boska.
Na těchto několika stránkách
bychom Vám rádi představili tuto
mladou organizaci, která je jakousi
společnou platformou pro salesiánské subjekty v naší republice a zároveň i partnerem na mezinárodním

První přípravný víkend v České Třebové

poli salesiánského světa. SADBA je
jako malá rostlinka. Jako zázrakem
vyrůstá se semínka skrytého v zemi.
Proráží temnou půdu a směřuje
za světlem. Vyráží první lístečky.
Roste ... A věřím, že vyroste ve strom,
ve kterém naleznou zázemí
a ochranu mnozí potřební...“
V roce 2016 prošla Sadba
několika významnými změnami:
odešel její zakladatel salesián
Jaroslav Vracovský – vedení Sadby
převzal Pavel Ženíšek a SADBA se
přednostně zaměřila na misijní
a rozvojové aktivity. Vzdělávání
salesiánských animátorů, které
SADBA zastřešovala, přešlo pod

sekci pastorace. Do roku 2020 bylo
vysláno přes 230 dobrovolníků,
působících celkově ve 23 zemích.
Z malé rostlinky tak vyrostl mohutný strom s hlubokými kořeny.
Největší radost máme z toho,
že lidé, kteří s námi spolupracují,
to dělají rádi: ať už jsou to naši
noví dobrovolníci, kteří ač s obavami, přesto rádi vyjíždějí do dálek
sloužit druhým, nebo ti, kteří se už
vrátili a mají chuť se dál setkávat
a druhým pomáhat, anebo naši
štědří a radostní dárci svého času,
peněz, energie a modliteb.
tým Sadby

Dnes jím jako Ekvádorec
10. ročník osvětové kampaně přiblíží žákům a studentům
základních a středních škol Ekvádor. Jste zvídaví a rádi
zkoušíte nové věci? Pojďte s námi jíst jako Ekvádorci!

P

rojekt, který je v posledních letech určen primárně
školám, dostal své jméno
podle hlavního bodu programu – možnosti uvařit si jídlo typické pro danou zemi – letos budou děti vařit jako praví Ekvádorci.
Inspirovat se mohou na stránkách
projektu, na kterých najdou nejen
recepty, ale i kreativní pracovní
listy a mnoho dalších informací.

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Hravou formou zpracované pracovní listy si pedagogové můžou
ZDARMA stáhnout na webu, na
kterém najdout i řadu dalších materiálů: videí, rozhovorů, fotogalerií,
písniček apod. Pro ty, kteří budou
mít zájem a chuť, je připravena
malá soutěž. V minulém roce se
kampaně Dnes jím jako Angolan
zúčastnilo více než 100 škol z celé
České republiky.

Podívejte se na stránky projektu
www.dnesjimjako.cz, najdete
tam všechny potřebné informace.
Například si můžete prohlédnout
pracovní listy z minulých ročníků.
Začínáme 2. 3. 2020, pokud znáte
někoho, kdo vyučuje a rád zkouší
nové věci, řekněte mu o nás :-)
Martina Mončeková

POSTNÍ KALENDÁŘ
Objednejte si postní kalendář a začněte každý den
postní doby duchovním zamyšlením, jež naleznete
v každém otevřeném okénku.

P

růvodci postní dobou vám
budou slavné osobnosti
jako je například Matka Tereza, Dalajláma, sv. Tomáš
Akvinský a další.

podpořit naše dobrovolníky, kteří
se obětavě starají o nejchudší
děti na celém světě. Stačí ji zaslat
na náš účet uvedený pod tímto
článkem.

Postní doba je příležitostí nejen
k zamyšlení, ale i ke trénování
pevné vůle a soucitu s druhými –
odřekněte si něco, co máte rádi, ať
už je to sladkost, návštěva kavárny,
kina, nákup oblečení a podobně. Ušetřenou částkou můžete

Všem, kteří si rádi hrají. nabízíme malou soutěž. Po skončení
postní doby rozložte kalendář
a složte fotografii z částí nacházejících se na vnitřní straně
pod otevíracími okénky. Jednotlivé části fotografie rozstřihejte

a zkuste po složení uhádnout,
z jaké země pocházejí děti na fotografii. Nápověda: je to jedna ze
zemí, kam jezdí naši dobrovolníci
pomáhat. Nevíte-li si rady, koukněte na www.adopcenablizko.cz
do sekce dopisy.
Kalendář vám rádi zašleme, stačí
napsat na sadba@sadba.org.
Můžete se pro něj zastavit i osobně
(Kobyliské nám. 1000/1, Praha 8),
rádi vás uvidíme.
Číslo účtu veřejné sbírky:
2800630202/2010, SS: 202002

Hurá do Evropy!
Zveme mladé, které láká aktivní dovolená v zahraničí! Animátorem na mezinárodním táboře v Belgii?
Účastníkem školení spolu s dalšími mladými z Evropy?
Na našich stránkách (www.sadba.org/projekt/evropske-aktivity/) najdeš všechny informace i předběžnou
přihlášku. Netroufneš si vyjet sám? Pozvi přátele a jeďte spolu!

Dopisy dobrovolníků a další zajímavosti najdete na www.adopcenablizko.cz a www.sadba.org
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Heslo na rok 2020
Dobří křesťané
a poctiví občané

S

ousloví „dobří křesťané
a poctiví občané“ je ryze
salesiánské, protože leželo
na srdci Donu Boskovi.
Mnozí se zeptají, zda sám Don
Bosco toto výchovné sousloví používal a navrhoval. Don Bosco tuto
linii či výchovný směr vždy sledoval, ať už formulovaný týmiž slovy
nebo parafrázovaný, a měnil jeho
odstíny podle svých posluchačů.
Ale téma vztahu mezi výchovou
mladých a dobrem společnosti,
spolu s tématem věčné spásy, se
dá považovat za konstantu. Sousloví skutečně v různých formulacích během let používal.

•
•
•
•
•
•
•

•

→Učinit z nich poctivé občany
a dobré křesťany (1857)
→Měli by být dobrými křesťany
a poctivými řemeslníky (1857)
→Aby se všichni mohli stát
dobrými občany a dobrými
křesťany (1862)
→Učinit ze všech dobré křesťany
a poctivé občany (1872)
→Vychovávat mládež ke cti
křesťana a povinnosti dobrého
občana (1873)
→Stávali se dobrými křesťany
a poctivými občany (1875)
→Prokázat tu trochu dobra, co
mohu, opuštěným chlapcům,
snažit se ze všech sil, aby se
stali dobrými křesťany pro náboženství a poctivými občany
pro občanskou společnost
(1876)
→Připravit dobré křesťany pro
církev a poctivé občany pro
občanskou společnost (1877)

V mnoha svých spisech,
zejména v dopisech, Don Bosco
tento výchovně pastorační slogan
přesně definoval těmito výrazy:
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

•
•
•
•
•

Cílem, který navrhujeme, je
udělat z nich dobré občany
a dobré křesťany
Udělat z nich dobré křesťany
a poctivé občany
Jsou užitečnými občany
a dobrými křesťany
Když přijde mladý do oratoře, musí se přesvědčit, že je
to místo náboženství, kde se
toužíme stát dobrými křesťany
a dobrými občany
Vrátit je společnosti jako dobré
křesťany a dobré občany

Jak si můžeme povšimnout,
kdyby šlo o hudební partituru, opakovala by se stále stejná melodie
v různých obměnách. Don Bosco
není teoretik. Je to muž činu. Je
to však muž činu, který přemýšlí
o smyslu své pastorační iniciativy.
A proto, zatímco nás nijak nepřekvapí jednoduché a opakující se
výrazy a pojmy, vysvítá jasně, že
jeho konání sleduje velmi přesnou
linii a jasné „teoretické“ povědomí
jak na úrovni vhledu do situací
a problémů, tak co se týče uplatňovaných operativních řešení. Tyto
dva aspekty nejzřetelněji vystupují v jednom z jeho nejmilejších
a nejčastěji opakovaných sousloví:
„dobrý křesťan a poctivý občan“.

Život ve víře v Pána
a pod vedením Ducha
svatého
Když se vrátíme k našim počátkům, kdy Don Bosco koncem
prosince psal každému z chlapců
a prvních salesiánů osobní dopis
s heslem na příští rok, všimneme si, že „život ve víře“ byl tím
nejcennějším a zároveň nejpřirozenějším, co mohla první oratoř

nabídnout těm, kdo v ní žili, a to jak
chlapcům, tak vychovatelům. Byl
zrcadlem životní reality, v níž první
salesiáni, maminky z oratoře, laičtí
pomocníci a mladí tvořili skutečnou rodinu v jednom domě.
Počet svatořečených a blahořečených, kteří žili za života Dona
Boska v tom nuzném prostředí, je
působivý. Byla to škola svatosti,
společný růst ve víře. Pokud například Don Bosco pomohl Dominiku
Saviovi vyrůst v lásce k Bohu,
není o nic menší vliv Savia a jeho
kamarádů na Dona Boska, na jeho
„stálou formaci“ jako muže Božího.
Ze vzájemného daru intenzivně
prožívané víry se zrodila škola svatosti, která i nadále živí duchovní
cestu salesiánské rodiny na celém
světě.
„Život z víry“ je dnes nejcennějším darem, který si můžeme
navzájem dát, bez ohledu na náš
životní stav, věk, povolání i vyznání.
V teologii společenství, která živí
a proměňuje cestu církve a kterou
tak intenzivně uskutečňuje a podporuje papež František, se identita
skupiny a jednotlivce uskutečňuje
a projevuje tím, že se stane darem
pro druhé a že dokáže přijmout
dar toho, kdo je povolán, aby se
stal v jakémkoli životním stavu
a povolání učedníkem Pána.
Není snad pro nás, kteří jsme
zasvěceni v salesiánské rodině,
„život ve víře“ středem toho, čím
jsme povoláni být, a co máme
nabízet, vtěleným do specifik jednotlivých povolání a lidí?
(ukázka)

KŘÍŽOVKA

Křížovka o ceny
MĚKKÝŠI

Poučit se lze
… (tajenka).

ÚMRTÍ

LANĚ
SLOVENSKY

INICIÁLY
ZPĚVAČKY
CSÁKOVÉ

ZÁKON
STŘEDOHMOTNOSMRAVNÍ
VĚKÝ
DOKONATI OBALŮ
NÁJEZDNÍK
LOSTI

RYCHLE
KMITAT

aforismus
POMŮCKA:
INSEKT,
VERY

VÝKRM
ZVÍŘAT
NA MASO

Blahopřejeme
všem výhercům
vyluštěné tajenky,
kteří se mohou
těšit na knižní ceny
z produkce nakladatelství Portál.

OPAK
RUBOVÉ

NÁZEV
1. DÍL
TAJENKY HLÁSKY L

POZORNOST
OBRAZOVÝ
ZÁZNAM

ŽIVNOST
REJSTŘÍK
OXID
TELLURNATÝ

VELMI
ANGLICKY
NEHLUBOKÉ

RONITI
SLZY
SMĚS
INICIÁLY
HERCE
KLEPLA

ČÁST
CHRÁMU

CHOBOTNATCI

POŘADAČ
SPISŮ

STŘ. ŠKOLA
(zkr.)

POSLEDNÍ
JÍDLO
SRST OVCÍ

OSOBNÍ
ZÁJMENO

BALÍK
KARET

CITOSLOVCE
NECHUTI
KDESI
BÁSNICKY

Jitka
ROZKOVCOVÁ
Liberec

ZÁMOTEK
HOUSENKY
TAHLE

Hana
CACKOVÁ
Polička

SOUHLAS
ZVÍŘECÍ
DRÁP

POSEKANÉ
ROTACE
MÍÍČKU
RODOVÉ
ZNAKY

TURECKÉ
HLAVNÍ
MĚSTO

Drahomíra
ŠILAROVÁ
Lanškroun

SVAZKY
KLESTÍ
VODNÍ PTÁK

DOTAZ
NA ČAS
ČESKÝ
FOLKOVÝ
ZPĚVÁK

AZBEST

ČISTOTA
KOVU

AUTOR ŘEČI
ČÁST DNE
CIZÍ
MUŽSKÉ
JMÉNO

ČÁSTICE
S NÁBOJEM
SLEZSKÁ
ŘEKA

SLANISKO
HERNÍ
POUKAZ

VÍKA
SIL. PROVAZ
ROZHLAS.
NOVINY
(zkr.)

PODOBNÝ
ORLU

SOUDNÍ
NAŘÍZENÍ

NEODBORNÍK

HMYZ
LATINSKY

Alena
KOCÁBOVÁ
Zábřeh
Adolf
BENISCHEK
Boršov nad Vltavou

BROUSÍCÍ
NÁSTROJE
JOSEF
DOMÁCKY

OSVOJENÍ

Matěj
KORYČANSKÝ
Tetín
Bedřich
MADĚRA
Zlín

2. DÍL
TAJENKY
HUDEBNÍ
PEDAGOG
EVROPSKÁ
MĚNA

ČIVA

Tajenka křížovky
z minulého čísla
Salesiánského
magazínu č. 6/2019
zněla: ….na něčem
velice vratkém.

Miloš
ČERNÝ
Ústí nad Labem
Krásné Březno
Mariana
HASÍKOVÁ
Praha 8
Marie
STŘÍTESKÁ
Praha 10

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 20. března 2020.
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VÝROČÍ

Gratulujeme
Opomněli jsme pogratulovat
čerstvému pětadevadesátníkovi, nejstaršímu salesiánovi naší
provincie Jendovi Vývodovi, který
v Praze-Kobylisích slavil 21. prosince loňského roku, takže dodatečně
přejeme našemu Jendovi Boží požehnání a radost ze života a z víry.

Nově jmenovaný provinciál
Martin Hobza bude slavit asi
v Turíně 1. března padesátku.

50
95

P. Martin Hobza

6. března oslaví v Ostravě padesátiny Pavel Kosmák zvaný Kosmič.
Jenda Vývoda

28. 2. oslaví v Ostravě krásné
90. narozeniny P. Josef Pavlas.

50
90

Pavel Kosmák

A 18. března bude v Českých
Budějovicích znít Živijó Tomáši
Rádlovi k pětašedesátinám.
P. Josef Pavlas

Den nato 29. 2. oslaví koadjutor Tomáš Kubalík v kobyliské komunitě
se spolubratry své 60. narozeniny.

65
P. Tomáš Rádl

Všem gratulantům srdečně
blahopřejeme!

60
Tomáš Kubalík

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Zahájení
procesu
blahořečení
italské
spolupracovnice
Very Gritaové
Uplynulého 22. prosince, v den, kdy
se před 50 lety zrodila pro nebe
Vera Grita (1923–1969), byl v italské
Savoně oficiálně zahájen proces
blahořečení této italské salesiánské
spolupracovnice. Narodila se v Savoně jako druhá ze čtyř dcer,
a rozhodla se stát se učitelkou.
V roce 1941, v době zuřící druhé
světové války, byla během leteckého náletu na město skoro
ušlapána k smrti davem lidí,
následky těžkých zranění si nesla
až do konce života. V roce 1967 se
stala salesiánskou spolupracovnicí.
Svůj život dělila mezi práci obětavé
učitelky a hluboké duchovní sepětí
s Bohem. Zemřela po půlročním
utrpení v 46 letech.

OHLASY

Vzpomínka z Lubiny

a Halenkovic

M

ám před sebou Váš
Salesiánský magazín, který nám, svým
rodičům, dnes v neděli
ráno 10. listopadu 2019 přinesl
náš syn – Martin Polášek. Jsme
staří a nemocní, manželovi je 83
let a mně 81 let, takže nemůžeme
na mši sv. k nám do Lubiny. Proto
jsme mši sledovali v televizi Noe,
přenášenou z kostela sv. Martina
v Petrovicích u Karviné.

je prožil a na které rádi a vděčně
vzpomínáme.

Důvodem, proč nám syn
Salesiánský magazín přinesl, bylo
radostné a velké překvapení, kde
se na str. Dobrovolnictví, Děti
pomáhají dětem, ocitla fotografie
z obětního průvodu při mši sv.
v kostele z Halenkovic. Je na ní
naše malá dvouletá pravnučka
Štěpánka Horková, při mši hraje
její maminka Anežka na varhany.
Víme, že je aktivní a obětavá při
různých akcích s dětmi v halenkovické farnosti. Mají ještě velmi
šikovnou hodnou a aktivní dceru
Sárinku.

Z pobytu se vraceli domů
vlakem. Říkal nám, že ve vagoně
jely nějaké staré ženy, které prý
jim říkaly „chlapečkové“ a ptaly
se, jestli jedou zdaleka, že jsou
tak špinaví a zaprášení. Když náš
Martin přijel domů, tak jsem ho
vykoupala, převlekla a byl čistý
jak andílek. A ihned v neděli jsme
jeli do Zborova do hor na Slovensku, a do děravého salaše, kde
nás plný nadšení a radosti dovedl
náš Martin.

Další velké překvapení pro nás
„pradědečky z Lubiny“ však bylo,
když jsem odpoledne Anežce –
mamince Štěpánky – telefonovala
v domnění, že ji radostně překvapím touto krásnou fotografií malé
Štěpánky z misijní neděle, a Anežka mi řekla, že jste jim tento
Salesiánský magazín také poslali.
Syn Martin tento časopis dostává
od samého počátku, kdy se začal
vydávat, protože již od svých asi
12 let – v době komunistické totality se zúčastňoval přísně utajovaných, salesiány organizovaných
pobytů na chaloupkách, o jejich
místě nás rodiče informoval až
po návratu domů. A pak nás vodíval plný radosti a nadšení z prožitků na těch akcích na výlety, kde

Vím, že to bylo asi z jeho první
akce, ze Zborova na Slovensku
v horách, kde byli ubytovaní
v děravém salaši pro ovce, kde
si prý ráno umyli ve studánce jen
oči a chodili za bačou na žinčici.
Ten měl své stádo ovcí nedaleko od jejich salaše. Sýr jim moc
chutnal.

Když byl mnohem starší, byli
ubytovaní na faře v Domašově
v Jeseníkách, odkud podnikali
výlety. Říkal nám, že šli na Králický
Sněžník, kde přespávali v krmelcích pro zvěř a cestou na Sněžník
šli kolem pěkné dřevěné chaty
Medvědí boudy, za kterou u cesty
byly stráně plné velkých borůvek,
na kterých si kluci pochutnali.
Martin věděl, že jsme na borůvky
jezdívali pravidelně do našich
blízkých Beskyd, na Radhošť,
do Kněhyně a na Smrk, ale
po jeho návratu jsme zase ještě
jeli na ty „jeho“ borůvky do Jeseníku, ale hlavně jsme jezdili
objevovat krásu těchto hor, které
jsme do té doby znali málo z jednodenních školních výletů.

Jak jsem již uvedla, Salesiánský
magazín nám dal náš syn Martin,
otec dvou dětí, dcery Magdaleny, která studuje druhým rokem
na pedagogické fakultě v Olomouci, a syna Františka, kterému
je osmnáct a chodí na gymnázium v Příboře. Všem odmala říká,
že bude zemědělcem, protože
u nás doma rád pracuje na našich
políčkách a má vůbec rád práci
v přírodě a velice ho zajímají nové
zemědělské stroje, které vidí
na polích kolem nás.
Oba dva, jak Magda, tak František jsou skromní, tiší a skoupí
na slovo, ale jinak jsou aktivní
věřící skauti a podílejí se na životě naší lubinské farnosti. Magda
vede scholu a František ministruje
od svých pěti let.
Váš Salesiánský magazín, kde
je fotografie naší malé Štěpánky
– pravnučky z Halenkovic – při
obětním průvodu v nás prarodičích probudil radostné, ale i smutné vzpomínky na náš život v době
komunismu. Jsme vděčni Bohu
i Vám salesiánům za to, že jsme
se po tolika letech Božím řízením
dočkali toho, že Vaše činnost
s mladými v dobách totality, přinesla ovoce Božích milostí a darů
nejen u našich dětí, ale i vnukům
a pravnukům. Neseme si na Vás
krásné vzpomínky, o které jsme
se chtěli s Vámi podělit a hlavně
poděkovat.
Přejeme Vám, salesiánům,
ať Vám i nadále Bůh žehná ve
Vaší činnosti. Provázíme Vás
modlitbou.
Pradědáčci Jaromír Polášek
a Marie Polášková z Lubiny
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AKCE

BRNĚNSKÉ OSLAVY DONA BOSKA

Na brněnských oslavách sv. Jana Boska nosí salesiáni boskovské birety – na kluzišti u salesiánského střediska Brno-Líšeň...

... i v kostele v Žabovřeskách.
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Děti jedí dorty, SaSM Žabovřesky

Foto: Renata Lorencová (Líšeň) a z Žabin Václav Vlach a Vít Kobza
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ZVEME VÁS NA

Výstavu
fotografií
ze života
misionářů
v Bulharsku
4.–25.
dubna
2020

Jindřišská věž
Jindřišská ulice 2122/33
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