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naplnit i to nejdivočejší srdce
Daniela Kvapila, který vyrůstal v rodině
salesiánských spolupracovníků a od dětství se pohyboval v salesiánském prostředí,
zavedl Bůh k trapistům. Tam našel odpověď
na svoji nejpalčivější otázku.

L

etos nám mimořádně nakažlivý virus připravil zvláštní půst. V izolaci, o samotě
a pro mnohé ve strachu a v úzkosti. To byla
doba postní! Pro mnohé to byly Getsemany a tak trochu i ta křížová cesta. Dříve jsme se ji
v pátek modlívali sice zbožně, ale tak nějak automaticky. Spolu s Ježíšem jsme si prožili ztrátu svobody pohybu (Ježíš na kříži), ti, kdo onemocněli,
zažili tělesné utrpení (byl zbitý, bičovaný, vysmívaný), a nakonec smrt (mnozí zemřeli, z evropských
zemí zvláště v Itálii a ve Španělsku). Naštěstí tu
byly a jsou sociální sítě, společná modlitba po internetu, každodenní kontakty po telefonu. Mnohé
z nás ten čas spojil a propojil jako nikdy předtím!
Evangelium svatého Marka líčí Pánovy pašijové
dny v opuštění a osamocení. Skoro nikdo kromě
pár zbožných žen a jeho matky pod křížem nezůstal, aby nakonec setník po jeho skonání vyslovil
vyznání, kterým evangelium končí: „Ten člověk byl
opravdu Syn Boží.“ (Mk 15,39) Ale nezapomeňme,
že třetího dne vstal z mrtvých. I letos přišly Velikonoce.
Moc doufám, že teď, když otvíráte druhé číslo
našeho magazínu, všichni už prožíváte Vzkříšení.
A třeba i v kostele! Přijměte druhé číslo našeho
časopisu jako náš dárek z koronavirové karantény.
Při jeho vytváření jsme mysleli především na děti
a mladé lidi, kteří pohyb a sociální kontakty potřebují nejvíc. Mladí tu dostali největší slovo. A z doby
virové si odnášíme jedno salesiánské znamení:
Skoro všechny děti zůstaly z neznámých důvodů
působení viru uchráněny.
Hezké čtení vám přeji!
.
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Oheň

i balzám

Staronový generál a odcházející provinciál na 28. generální kapitule v Turíně

odejdu na věčnost, měl bych vůči
vám splnit několik povinností,
jak po tom toužím celým svým
srdcem. (…) Zanechávám vás zde
na zemi, ale jen na krátký čas. Váš
první hlavní představený je mrtev.
Ale náš pravý představený, Ježíš
Kristus, nikdy nezemře.“
DON ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME

Milí přátelé Dona Boska
a salesiánská rodino,

V

vstupuji do svého
druhého šestiletí
a chtěl bych se s vámi
podělit o to, co cítím
ve svém srdci.

Zvláště děkuji Bohu, z jehož
laskavosti všichni žijeme a v níž se
pohybujeme. Znovu mě ohromuje,
že mohu být nástupcem Dona
Boska, otcem a středem jednoty
salesiánské rodiny. Nedostává
se mi slov, když čtu duchovní
závěť Dona Boska: „Dříve než

V mysli mi zaznívají slova našeho otce Dona Boska a vnímám je
v srdci zároveň jako oheň i balzám.
Jeho postava je tak velká, že se
nutně vedle něj cítím skutečně
maličký. Pouze Boží milost, jíž se
odevzdávám, vaše pomoc, pomoc
všech salesiánů v nejrůznějších
koutech světa, a láska, kterou
chováme ke všem mladým lidem,
zvláště nejchudším, jsou pramenem mého pokoje a odvahy.
Hodně spolubratří se mě ptalo,
jak se cítím. Vždycky odpovídám
stejně: jsem v pokoji a cítím se svobodný. To jsem pociťoval po celou dobu, během 28. kapituly i při
rozlišování, kdo bude hlavním
představeným.

Pokusím se být mužem Božím, se
silnou charismatickou a pastorační
identitou, s pohledem upřeným
do daleka, se srdcem plným víry
a s hlavou ponořenou do reality
dnešní doby. Moc si přeji, abych
byl s pomocí Boží otcem a bratrem, abych byl schopen doprovázení a byl blízko spolubratřím.
Toužím po salesiánské rodině,
ve které budou hrát prim chudí
a opuštění, vyloučení, ti, kteří byli
jakkoli zneužití nebo ponížení, tak
jak to měl na srdci Don Bosco.
Ať Panna Maria Pomocnice nadále
pomáhá kongregaci a salesiánské
rodině.
A vám všem opakuji slova
papeže Františka: Mějte sny, a to
velké sny. Mějte sny a snažte se
nakazit svými sny i ostatní.
Don Ángel Fernández Artime
hlavní představený SDB
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SPOLUPRACOVNÍCI

NOVÍ salesiániacovníci
V pátek 31. ledna celá salesiánská rodina oslavila
svátek Dona Boska. Pro salesiány spolupracovníky tím
oslavy neskončily, protože následující sobotu a neděli
do svých řad přijali sedm nových členů. Slavnostní
sliby se konaly ve Světci u Bíliny a v Praze-Kobylisích.
Světec u Bíliny 1. 2. 2020

S

větec. Ano, Don Bosco byl
světec, ale my chceme
napsat pár slov o obci
Světec u Bíliny. Zde složil
slib do rukou Honzy Macouna,
koordinátora provinciální rady ASC
v Čechách a na Moravě, Robert
Kotyšan.

Slavnostní mši celebroval salesián Michael Martinek. Shodou okolností vězeňský kaplan. Proč shodou
okolností? No, protože Robert pracuje také ve věznici, ale na straně
vězeňské služby. Potkávají se tak
se stejnými „hříšníky“ a snaží
se na ně působit z různých stran.
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

K naší velké radosti nás, sudetské „misionáře“, přijelo do severních Čech podpořit asi padesát
hostů z Teplic, Prahy, Nového
Boru, Litoměřic, Mostu… Přijeli i někteří další bratři salesiáni z Teplic,
a dokonce z Fryštáku dorazil i náš
bývalý „Tepličák“ Jan Blaha zvaný
Žanek. Kostel ve Světci tolik věřících snad ještě nezažil. Na nedělních mších tu bývá maximálně
deset farníků.
Standa Vocásek jako formátor
a člen místní rady společenství
ASC Severní Čechy všechny hosty
uvítal. Varhany zaburácely. V barokním kostele se ozvaly písně se
salesiánskou tématikou – Dej mi

duše, ostatní si nech! Už dlouho
zde nebylo u oltáře tolik kněží, byli
to čtyři salesiáni: Tomáš Mareš,
Pavel Hertl, Žanek Blaha a Michael
Martinek. Víc kněží tu bylo, jen
když přijel otec biskup Jan Baxant,
aby vysvětil kapli Dona Boska
právě v kostele Jakuba Většího
ve Světci. Tu kapli tady vybudoval
Robert, který se věnuje nejen kostelu ve Světci, ale i dalším venkovským farnostem okolo Teplic.
Světecký kostel sousedí s bývalou farou, kde je dnes kulturní
centrum obce. Jelikož má Robert
velmi dobré vztahy s místním
vedením, bylo možné se tam
přesunout hned po mši na neformální setkání. Takové to popovídání s lidmi, které jste dlouho
neviděli a chcete si toho zase moc
říci. Podělit se o to, co se děje. Je
nám spolu dobře. Je co jíst i pít.
Zjistili jsme, že právě taková setkání chybí našim předaspirantům

a aspirantům. Nedávno jsme
tady na severu měli problém, že
poměrně mnoho aspirantů nakonec ke slibům vůbec nepřistoupilo. Vnímají nás jako uzavřenou
a utajenou partu, kde se mluví
o mládeži a dětech, ale nakonec
právě děti jsou překážkou mnoha
mladých rodin v době formace. Je
potřeba hledat nové cesty, svět
se mění. Stárneme, někdy nejen
podle data v rodném listě, ale
i v názorech. V unavených společenstvích se ztrácí radost, kterou
všichni od salesiánů očekávají.
Světec nám ale potvrdil, že to
ještě není ztracené. Bylo to krásné
odpoledne, všichni jsme se dobře
bavili. Robert si ze Světce odvezl
dort v podobě svého věrného
přítele psa Martyho, který byl
dalším členem našeho formačního
společenství.
Nataša a Standa Vocáskovi

Praha Kobylisy 2. 2. 2020
Další slavnost se konala o den
později u Terezičky v Kobylisích.

Mezi salesiány spolupracovníky
byly přijaty tři mladé manželské páry, které se poctivě skoro
čtyři roky seznamovaly s Donem
Boskem a salesiánskou rodinou:
Pavlína a Jára Hůrkovi, Maruška a Petr Hlaváčkovi a Veronika
a Marek Cúthovi. Děkujeme Bohu,
Panně Marii Pomocnici, Donu Bo
skovi a všem, kteří je na této cestě
doprovázeli.

Na následné oslavě bylo vidět,
že noví spolupracovníci mají
salesiánskou spiritualitu v krvi. Odvážně a velmi vtipně předvedli, jak
se jejich život po slibech změnil,
do vystoupení se zapojily i jejich
děti. Hned jsme všichni věděli, že
jsme jedna rodina a že tito naši
„nováčci“ v nás mohou oživit nadšení z doby, kdy jsme prožívali tuto
slavnost sami za sebe. Díky!

Druhá část slavnosti se týkala
spolupracovníků takřka z druhého konce pelotonu. Na tento den
připadlo čtyřicáté výročí slibů
spolupracovníků, kteří byli u nás
jedni z prvních – Dana a Marek
Ovečkovi, Ivana a Josef Bernardovi a Marie a Jiří Rezkovi.

Klára Novotná, Jan Zindulka

A aby té radosti nebylo málo,
tento den jsme si připomněli ještě
pětaosmdesáté narozeniny Jožky
Kopeckého, který stál u „znovuzrození“ salesiánů spolupracovníků u nás a kterému spousta
členů vděčí za to, že je seznámil
s Donem Boskem a salesiánskou
rodinou. Mimochodem do jeho
rukou tehdy naši „nestoři“ skládali
své sliby.

Robert Kotyšan

Slovo nových spolupracovníků
Robert Kotyšan,
zvaný Bob
Jsem členem teplické farnosti,
kterou mají ve správě salesiáni
Dona Boska. Právě salesiánské
hodnoty, jako je otevřenost, pochopení a důvěra, mne ze začátku
mé cesty jako konvertity oslovily
a přivedly k bližšímu poznání
a studiu životní cesty Dona Boska.
Měl jsem štěstí potkat na své cestě úžasné kněze teplické farnosti P. Václava Čunka, P. Benna
Beneše, P. Stanislava Jonáška
a zejména P. Jana Žanka Blahu,
který měl největší vliv na mou
duchovní formaci. Před třemi lety
jsem byl osloven Standou Vocáskem, zda bych neuvažoval o tom

více se zapojit do společného díla
vstupem mezi spolupracovníky.
Standa společně se svou ženou
Natašou se mi poté stali skvělými
průvodci v období mého předaspirantátu a aspirantátu.

Pavlína a Jaroslav
Hůrkovi
O salesiánech spolupracovnících jsme se více dověděli přibližně před čtyřmi lety, kdy k nám
o nich na spolčo přišla popovídat
Ivana Bernardová. Na salesiánských akcích nás zaujala jejich
rodinnost a otevřenost. Jsou to zajímaví a inspirativní lidé, nejen duchovním životem, ale i přátelským
a laskavým přístupem k ostatním

lidem. Oslovil nás i přístup Dona
Boska k mládeži, jeho pracovitost
a důvěra v Boha. Na vlastních
dětech vidíme, jak moc důležité je
se jim věnovat.

Marie a Petr Hlaváčkovi
Marie: Od dětství jsem přirozeně vnímala způsob života v salesiánské rodině. Dospívání jsem
prožila postupně ve skupinách
vedených salesiány Františkem
Blahou a Pavlem Čápem. S Petrem jsme hledali společenství,
kam bychom mohli patřit. Víme, že
v jiném společenství bychom nezažili takovou vřelost a otevřenost,
včetně duchovního vedení.
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Petr: První kontakt se salesiány
jsem zažil jako kluk ve farnosti
sv. Terezičky v Kobylisích. Přiženil
jsem se do rodiny plné spolupracovníků (Bernardovi), kterých si
nesmírně vážím.

Marek: Salesiánské prostředí
jsme znali od dětských let, neboť
naši rodiče jsou salesiány spolupracovníky. V období, kdy jsem začal uvažovat více samostatně, se
mi zdálo, že salesiánské prostředí
je dětinské, naivní a lehkovážné.
Dělalo mi problémy (a doposud
mi to někdy problémy dělá), najít
v heslech, která znám odmala, jejich opravdový význam a hloubku.
V tom mi hodně pomohlo společenství vysokoškolských studentů
u sv. Kříže v Praze pod vedením
Jaroslava Mikeše, kde jsem mimo
jiné začal poznávat hloubku
a krásu salesiánského díla a začal
uvažovat o tom, že bych k tomuto
dílu chtěl také patřit.

Standa Vocásek

Veronika a Marek
Cúthovi
Veronika: Já jsem chtěla být
řeholní sestrou. I když to původně
neměly být salesiánky, po pouti
do Turína jsem ucítila, že salesiánská
spiritualita je mi natolik blízká, že
jsem svou formaci začala u sester
salesiánek. Ale nakonec jsem našla
své místo u spolupracovníků spolu
se svým manželem Markem. Těšíme
se na život ve spolupracovnickém
společenství, vzájemné sdílení
a jednotný směr k Bohu společně
s mladými, jak jej žil Don Bosco.

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Zdena a Honza Veselých
Duch svatý nás svým laskavým
humorem a drobnými událostmi
postrkoval, až jsme se rozhoupali
k provázení nového formačního
společenství, vědomi si přitom,
jaký jsme „materiál“. Duch Svatý
si našich pochyb zjevně nevšímal
a prokázal, že je schopen tvořit ze
všeho, co je po ruce. Byla to i naše
formace a cítíme se až nezaslouženě obdarováni.
Díky našim svěřencům za krásné společenství, vřelé vztahy,
rodinnost, pohostinnost a elán.

Jsme rádi, že jste se stali členy
salesiánské rodiny a těšíme se, že
se s vámi budeme dále potkávat.

Božka a Ota Böhmovi
Začalo to asi před čtyřmi a půl
lety, kdy nás Zdena a Honza Veselých oslovili, jestli bychom s nimi
nechtěli spolupracovat na formaci
vznikajícího společenství. Protože
jsme neměli důvod říci ne, šli jsme
do toho. Bylo skvělé tuto činnost
dělat v týmu. Navzájem jsme se
ovlivňovali, doplňovali, korigovali,
a tak mohli naši svěřenci poznat
celý rozevřený vějíř názorů. Moc
milá byla spolupráce s delegátem
Johnym Komárkem. Nezapomeneme na jeho lidskost, například
schopnost pamatovat si jména
všech dětí – a že jich je…
Nesmíme zapomenout ani
na celé společenství Praha-střed,
které nás všechny adoptovalo,
zvalo nás na víkendové pobyty
a pěkně se o nás všechny staralo
– prostě vzalo formační „spolčo“
za své.
Formace byla oboustranná –
mladí nás hodně obohatili.
Text Jan Zindulka
foto Petr Macek, Petr Janžura

Víno ve třech

A

ž vás pustí, už budu
dávno mrtvý, vždyť je
mi šedesát,“ řekl jsem
jí v cele poté, co ji eskorta přivezla od soudu. Dostala
dvacet let. „Neumírejte, prosím.
Slíbil jste, že si se mnou dáte víno,
až mě pustí.“

„

Je vybrečená, a tak se jenom
smutně dívá. Ještě se nabrečí
dost, možná až do posledního
dne. Odvolá se, ale to by také

mohla dostat ne dvacet, ale dvacet pět. Je mi jí líto. Copak není
největším trestem to, čeho se
v zoufalství dopustila?
Čím dál více chápu Boha,
i když o něm vím tak málo. On
by jí dal kolik? Chápu, proč je
Odpuštěním, Milosrdenstvím,
Láskou, Životem a stále novým
Začátkem. Čím dál víc je mi smutno ze všech těch spravedlivých,
jako z toho pána, co se mě tuhle
po přednášce opakovaně ptal:

FEJETON

„A vidíte ve vězení nějaký pokrok,
nějaké výsledky?“ To mám vždy
chuť říct něco hodně sprostého.
Je mi takových lidí vlastně líto.
Jen zakrývají svůj strach ze smrti,
jejich Bůh se s nimi totiž mazlit
nebude.

aby vás můj Otec přestal milovat.
Už ho nemusíte usmiřovat! On je
přece Láska sama, on nemůže
někoho nemilovat. Říkáte, že Bůh
miluje hříšníka a nenávidí hřích,
tak tomu sami věřte!“ Slova, co
jen odrážejí mou denní realitu:

Má-li Bůh pomáhat, vše se
nám stane jen hledáním osobních
a pastoračních strategií, jak to
zařídit. Jde přece ale o to, jak
bez předsudků milovat!

„Tak co, berou si vězňové vaše
slova k srdci?“ zeptal se pán
důrazně. „Smrt za smrt,“ řekla mi
včera sestra, co mi brala krev,
„vím své, zeť je advokát.“

Jestliže by Ježíš znovu přišel,
možná bychom se jako tehdy
sbíhali ze všech stran se svými
nemocnými, aby se jich aspoň dotkl, a dychtili po každém jeho slovu. Snad by nás setkání tentokrát
změnilo, moc nás totiž tenkrát
nezměnilo.

„Já vím, že k přijímání nesmím,“
řekla mi dnes Zdena.

Tehdy přišel, aby nás osvobodil od starého pohledu na Boha.
Nové víno a nové měchy! „Chci
milosrdenství, ne oběť! Ať uděláte
cokoli, bude to pořád málo na to,

„Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí!“ řekl tehdy on.
To víno si jednou jistě dáme,
ale až spolu s ním.
Ladislav Heryán
Foto: Jakub Šerých (ČaV)
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FMA

Rozhovor
s vizitátorkou

sestrou
Assuntou
Sumiko
Inoue

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

V litevském Kaunasu

Sestra Assunta Sumiko Inoue pochází z dalekého
Japonska. V současné době je členkou generální
rady v Římě. Na podzim 2019 vizitovala také naši
česko-litevskou inspektorii salesiánek. Strávila
v našich komunitách několik týdnů a na závěr této
návštěvy nám odpověděla na několik otázek také
pro Salesiánský magazín.
důležité poznávat konkrétní realitu
a alespoň na omezený čas sledovat
cestu jednotlivých inspektorií.
Setkala ses s našimi komunitami,
ale i s ostatními členy salesiánské rodiny. Je něco, co se ti zdá
pro naše prostředí specifické?
ASSUNTA SUMIKO INOUE

V čem spočívá tvůj současný
úkol? Můžeš nám povědět něco
o sobě a o své práci?

P

ůsobím jako vizitátorka
a jménem generální představené navštěvuji jednotlivé inspektorie. Jsme totiž
jedna velká rodina. Podobně, jako
chce matka vědět o svých dětech,
tak se i generální matka zajímá o to,
jak se daří komunitám, jak žijí a co
dělají. Nemůže všude přicestovat
osobně, takže vysílá nás, vizitátorky,
abychom byly její prodlouženou
rukou. Máme sestry opravdu po celém světě. Ve skutečnosti to ale
není žádná kontrola, mým úkolem je
být tu jako sestra mezi sestrami.

Jednoznačně bych chtěla podtrhnout velmi srdečné vztahy se salesiány, ale i s ostatními kněžími. Velmi
oceňuji, že tu není vidět žádné
autoritářství. Sestry a bratři prostě
spolupracují a jsou si v tom rovni.
Třeba v Brně mě u oběda požádal
ředitel komunity salesiánů (P. Libor
Všetula), jestli bych salesiánům
něco neřekla. To je něco, co není jinde ve světě úplně běžné. A podobně to funguje i v našich komunitách,
kde se ředitelky podílejí na normálních běžných věcech a nejsou
autoritou, která rozkazuje.
Co vidíš jako nejdůležitější pro
rozvoj salesiánského charismatu
v České republice?

Důležité je především posílit výchovná společenství společným
pastoračním projektem. S tím souvisí i potřeba poskytnout všem těm,
kdo se s námi podílejí na výchově,
kvalitní salesiánskou formaci. Když
budete nadále posilovat spolupráci mezi členy salesiánské rodiny,
přinese to s sebou i to, že bude
náš výchovný styl ve společnosti
vidět. Vnímám zde velkou otevřenost vašich komunit, můžete toho
mnoho udělat i v oblasti doprovázení mladých při volbě životního
povolání. To vidím jako naprosto
nezbytné, protože jinak opravdu
nemůžeme očekávat nová povolání
pro salesiánskou rodinu.
Je něco, co tě tady v České
republice překvapilo?
Ačkoliv je zde společnost sekularizovaná, prostředí měst i krajina jsou
nesmazatelně ovlivněny katolickou
vírou. Podívejte se jenom na Prahu, pořád tu je tolik lidí, kteří jdou
na mši, kteří se modlí. Možná je zapotřebí nějaké obnovy zdejší církve
pro novou generaci dětí a mladých,
aby pro ně byl život církve přitažlivý. Kořeny, které máte, jsou velmi
hluboké. Jde jen o to je obnovit,
obnovit křesťanství, protože už je tu
přítomné a odedávna sem patří.
Helena Křenková, FMA
foto: archiv FMA

Měla jsem v těchto letech příležitost
navštívit více inspektorií a vidět, že
každá z nich má svou krásu a své
těžkosti, svou specifickou kulturu
a mentalitu. Tvoříme jeden celek,
ačkoli jsme velmi rozdílné. Je však
zajímavé, že preventivní systém
dona Boska je přijímán všude bez
ohledu na převládající kulturu
a náboženské vyznání.
Co je tedy hlavním cílem tvé
návštěvy?
Jednoduše jde o posílení vzájemného pouta mezi komunitami
a centrem institutu v Římě. Je velmi
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ROZHOVOR

Od salesiánů
potřebujeme
OSOBNÍ
DOPROVÁZENÍ
Honzovi Kučerovi je dvacet dva let, studuje na Vysokém učení technickém v Brně a připravuje se na dokončení bakalářského studia. Pochází ze Sebranic,
kde od dětství chodil do salesiánského klubu mládeže. Na rok odešel jako dobrovolník Sadby pracovat
do Německa k salesiánům v Benediktbeuern.
V současnosti bydlí v Brně u salesiánů v Žabovřeskách a ve středisku pomáhá jako animátor.

M
JAN KUČERA

Měl jsi jet na 28. generální kapitulu jako delegát za mládež, ale
nakonec to nedovolila situace
okolo rozšíření nákazy COVID-19.
Měl ses tam spolu s dalšími
mladými z celého světa zabývat
otázkou: Jaké chceme salesiány
pro dnešní mládež. Jak bys na ni
odpověděl?

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

ěli by být otevření
k doprovázení. Měli
by mít zájem bavit se
s mladými, stýkat se
s nimi. Pro mě není tak důležitá fyzická aktivita, že si se mnou třeba
zahrají fotbal. Důležitější je pro mě
doprovázení, to že nás pozdraví,
zeptají se, co nás trápí, že pro nás
mají chvíli, když my potřebujeme,
nebo si s námi dají skleničku,
pozvou nás někam, zkrátka mají
o nás zájem.
Připadá ti, že takoví salesiáni nejsou? Zavírají se víc do kanceláří
k práci v administrativě?
Ano. Stárnou a je to přirozené.
Staršímu člověku se už moc

nechce jít do diskomfortu. Člověk
získá nějaké vlastní pohodlí, které
už nechce měnit, což je přirozené.
To je někdy těžké překonávat.
Myslíš, že by salesiánům
prospělo, kdyby se omladili?
Určitě. Mladí lidé jsou více otevření
jiným mladým lidem, i když jsou
o něco starší. Také by se určitě
věci posunuly někam dál, protože
mladší generace má větší přehled
o sociálních sítích a podobných
věcech. Nechci říkat, že nynější
salesiáni na internetu nejsou, ale
pro mladé lidi je to přirozenější
prostředí, ve kterém se pohybují
snadněji než dnešní salesiáni.
Celosvětový průměrný věk salesiánů je 53 let. Co můžou udělat pro
to, aby se omladili, aby měli více
povolání k zasvěcenému životu?
Asi nebát se zacílit na nějakou
skupinu, která už se s nimi zná,
na nějakou partu, která společně
už něco zažila. Myslím, že tyto
společné zážitky jsou hodně
důležité. Když jde dnes někdo

do semináře, nebo k salesiánům
do noviciátu, tak je tam sám, což
může být nuda. Ale když tam jde
parta kluků, kteří už mají něco
společně zažito, tak se dají dělat
mnohem větší blbosti. Člověk tam
jde i kvůli těm lidem, kteří ho podrží. Nemusí to být jen moje čisté
uvědomění, že já chci být salesián,
což je samozřejmě dobré. Ale
může to být i vědomí, že tito kluci
jsou super parta, chtěl bych být
s nimi, stát se salesiánem a udělat
něco pro ostatní.

„

SPOLEČNÉ ZÁŽITKY
JSOU HODNĚ DŮLEŽITÉ
Asi každý mladý křesťan by si
měl položit otázku, jestli ho Bůh
volá k zasvěcenému životu. Cítíš
ze strany salesiánů podporu
v hledání nebo rozlišování toho
povolání?
Na salesiánech se mi líbí, že nevyvíjejí nátlak. Vědí, že pro mladé
je to hodně těžké téma, alespoň
pro mě je. Kdybych chtěl, tak vím,
kam se obrátit a určitě bych dostal
podporu.
Přichází salesiáni s tématem
povolání sami?

co a jak. Ve Fryštáku jsou salesiáni,
ale nemají na starost Orientační
dny, které z většiny převzali laici.
Naštěstí tam nevymizel salesiánský duch, ale i tak je tamější dílo
o něco ochuzené. Tady v Brně-Žabovřeskách je to podobné.
Některé kroužky vedou salesiáni,
ale práce v oratoři, kde pracuji i já,
je na laicích. Jeden salesián, Libor
Všetula, zde pracuje jeden den
v týdnu asi tři hodiny.

kašlali. V dnešní době už je hodně
organizací, které se věnují sociálně
slabším. Proto si myslím, že ujímat
se jich není hlavní a jediná úloha
salesiánů. Zároveň i ekonomicky
zajištěná mládež má své potřeby,
které jim nemůžou dát různé jiné
organizace než salesiáni, určité
zakotvení. U nás můžou pocítit
opravdový zájem, že je máme
rádi a chceme je tady. I duchovní
rozměr zde můžou najít.

Don Bosco se věnoval hlavně
dětem ulice, chudým, bez domova, vězněným. Dnešní salesiáni
často pracují s dětmi a mladými z ekonomicky zajištěného
prostředí. Vidíš v tom odchýlení
od původního směru salesiánské
kongregace?

Vnímám ve svém okolí mnoho
mladých angažovaných lidí a ty
jsi jedním z nich. Co pro tebe
znamená angažovat se v církvi?

Máš pravdu, že třeba tady v Brně-Žabovřeskách se hůř pracuje
s vyřazenou mládeží, protože zde
moc nejsou sociálně slabší. Ale
třeba v Ostravě se aktivně pracuje
s Romy. Myslím, že záleží na místě.
I tady v Brně-Líšni se trochu více
pracuje s touto mládeží. Myslím,
že Don Bosco se staral o chudé
kluky hlavně proto, že se o ně
nikdo nestaral a všichni na ně

Mně osobně práce u salesiánů
přináší smysl, mám pro co žít.
Přináší mi to také přátele ze všech
možných koutů Česka a z toho
plynou různé kontakty, které se
dají využít k další práci. Také mám
možnost porovnávat názory lidí
z různých stran – můžu si je dávat
dohromady a poskládat si v hlavě
vlastní obraz o společnosti a o lidech, se kterými pracuji. Mám díky
tomu vhled do mnoha témat.
Text a foto: Jan Kvapil

Myslím, že ano. Ale také myslím,
že cítí nejdříve potřebu kluky
poznat, protože potom je rozhovor
o povolání osobnější, vyzní lépe
a má větší účinek. Když cítí, že
to pro toho kluka je téma, tak ho
osloví. Já jsem zažil jednou nebo
dvakrát, že se mě na to některý ze
salesiánů zeptal.
Působil jsi v různých salesiánských dílech na různých místech.
Vidíš rozdílné přístupy k dětem
a mladým?
Určitě. Byl jsem v Domě Ignáce
Stuchlého ve Fryštáku, kde se
pořádají Orientační dny. Tam je přístup hodně progresivní. Protočí se
tam hodně mladých a musí vědět,
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Čeští delegáti s hlavním představeným v Turíně (28. GK)

Kapitula

ve stínu

u
r
i
v
a
n
o
r
ko
28. generální kapitula salesiánů
Dona Boska skončila neslavně.
Byla ukončena po čtyřech týdnech, tedy
o tři týdny dříve oproti původnímu plánu.
O fous jsme stačili zvolit hlavního
představeného a hlavní radu, a hurá domů
do karantény! Navzdory nečekanému
vývoji setkání salesiánských provinciálů
a delegátů z celého světa časem
jistě také přinese své plody.
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C

o jsme stihli na kapitule
udělat? Projednali jsme
dvě ze tří témat, která
měla být součástí závěrečného dokumentu. První téma
jsme stihli i ukončit a schválit,
týkalo se priorit našeho poslání
mezi mladými. Šestnáct mladých
také mezi nás na týden z různých
koutů světa dorazilo – nejvíc z Asie
a Latinské Ameriky. Z našeho
regionu kvůli nebezpečí nákazy
nedorazil nikdo. Co od nás mladí
očekávají nejvíc? Abychom byli víc
s nimi. Vadí jim, že moc organizujeme a řídíme a jsme málo s nimi.
Po intervenci mladých došlo
na provozní témata. Odhlasovali
jsme zkrácení počtu možných
šestiletí radním v hlavní radě.
Dosud to fungovalo tak, že když
nějaký radní byl v hlavní radě
například za určitý region, tak
mohl být v čele tohoto regionu
sice nejvýše dvě šestiletí, ale pak
mohl být zvolen na další jedno až
dvě šestiletí do jiné funkce v radě,
třeba jako rádce pro formaci. Nově
jsme odhlasovali, že je možné být
v radě jen na dvě šestiletí bez
ohledu na to, v jaké funkci. S výjimkou, že se takový člověk může
stát hlavním představeným nebo
vikářem. Chtěli jsme zamezit tomu,
aby některé tváře kolovaly v hlavní
radě v různých pozicích po desítky let. Jenže jsme tím „odstřelili“
například skvělého rádce pro
misie Guillerma Basañese, který
byl v čele misií sice jen šest let, ale
jelikož byl před tím šest let regionálem Afriky, musel balit kufry.

Bylo to tedy hodně o naší formaci.
Nejvíce zaznívala potřeba dobrého doprovázení, které ale moc
neumíme, takže vyvstává priorita
formace formátorů.
Následoval týden voleb, kdy byl
vcelku jednoznačně znovuzvolen
Ángel Fernández Artime za našeho hlavního představeného
na druhé šestiletí. Následovaly
volby vikáře hlavního představeného, rádců jednotlivých sekcí
(dříve se tomu říkalo dikasteria)
a nakonec regionálních rádců.
Tu jsme my tři z české provincie
již nestihli, odjeli jsme pro jistotu
o den dříve, než byla kapitula
ukončena, protože to vypadalo, že
bychom se z Itálie dostávali domů
jen těžko.

Co jsme nestihli? Bavit se
o třetím tématu, které mělo být
o formaci salesiánů společně
s laiky. Nestihla se probrat a odhlasovat většina právnických
návrhů, které měly přijít na řadu
v posledních týdnech. Nebyl
ani schválen žádný závěrečný
dokument z kapituly. To bude teď
na hlavním představeném, aby
z toho, co se stihlo udělat, vybral
to nejpodstatnější a udělal nějaký
závěr. Takže na celkové hodnocení práce kapituly a hlavně jejích
výsledků je zatím ještě brzy.

Mnohobarevná
kongregace
Přesto se ukázaly různé zajímavé věci. Nejvíce asi pestrost naší
kongregace – zdaleka největší
počet kapitulářů je dnes z Indie,
díky Latinské Americe je patrný
silný vliv španělsky mluvících
salesiánů a anglicko-francouzsko-portugalský prvek afrických provincií, rostoucí vliv východní Asie
a snad až přílišná pestrost našeho
regionu. Názorové rozdílnosti byly
hezky vidět např. při neoficiálních
diskusích na téma laici. Zatímco
spolubratři především ze západní
Evropy brali toto téma jako ústřední a chtěli dokonce založit novou
sekci pro laiky s vlastním rádcem
v hlavní radě, indičtí spolubratří
říkali, že laiky nepotřebují, že je to
téma Evropy, protože máme málo
povolání. Bohužel nechápou, že
laici nejsou záplatou za chybějící
salesiány, ale že v našem salesiánském světě a poslání mají svůj
nezaměnitelný přínos a specifické povolání.
Ano, rozdíly v postojích, přístupech a zkušenostech jsou pořád
ještě velké, ale myslím, že se stále
více propojeným světem se zmenšují a že mohou být i obohacující.
Pavel Ženíšek
foto: ANS

„

CO OD NÁS MLADÍ
OČEKÁVAJÍ NEJVÍC?
ABYCHOM BYLI VÍC S NIMI.

Salesián pro dnešní časy
Druhé diskusní téma bylo směřováno spíše do našich vlastních
řad a přemýšleli jsme, jaký by
měl být salesián v dnešní době.

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Nová hlavní rada SDB

Oživte dar,
který jste přijali
(z poselství papeže Františka 28. generální
kapitule Salesiánů Dona Boska)

Papež František připomněl salesiánům v Turíně, aby naslouchali
hluku z oratoře. Připomněl také,
že se všechno mění a že „nevíme
dne ani hodiny“. Jak je to prorocké, je vidět z toho, že oratoř pár
dní po zahájení kapituly ztichla
kvůli koronavirové karanténě
a na valdockém hřišti by bylo
slyšet spadnout špendlík. Svět
se opravdu mění, v posledních
měsících doslova před očima.

S

rdečně vás, milí bratři salesiáni, pozdravuji
z Říma a děkuji Bohu, že
jsem mohl nějakou dobu
sledovat vaši práci při generální
kapitule v Turíně. Je příznačné, že
vás po mnoha letech Prozřetelnost
zavedla na památné Valdocco,
kde se kdysi naplnil zakladatelský
sen Dona Boska a kde apoštol
mládeže vykonal první kroky k založení salesiánské kongregace.

„

ANI PESIMISMUS, ANI
OPTIMISMUS NEJSOU DARY
DUCHA SVATÉHO
Jsem přesvědčen, že nejlepším
doprovodem vaší kapituly a Ducha svatého bude zvenku halas
z oratoře, který bude provázet vaši
kapitulu a oživí charisma vašeho
zakladatele. Nezavírejte se před
tím hlukem! Dovolte, aby vás provázel při rozlišování a povzbuzoval
ve vás vzpomínku na tváře tolika
mladých, kteří se z nejrůznějších
důvodů nacházejí jako ovce bez
pastýře (srov. Mk 6,34). Tento halas
vás přiměje k tomu, abyste se dokázali probudit ze spánku a abyste
byli pohotoví ke kreativní práci
ve smyslu vaší salesiánské identity.

Oživit dar, který
jste přijali
Když přemýšlíme o salesiánovi pro dnešní dobu, musíme
pochopit, že jsme vrženi do proměnlivého času se všemi nejistotami, které z toho plynou. Nikdo
nedokáže s jistotou říci (což asi
nedokázal nikdy), co nás čeká
příští den ve společnosti, v ekonomice, ve výchově nebo v kultuře.
Nejistota a „tekutost“ událostí, ale
především rychlost, s níž jedna následuje druhou, překotnost, s níž
se o nich informuje, vytváří situaci,
kdy každá předpověď je odkázána k rychlému přepisování (srov.
Veritatis gaudium, 3–4). To se potvrzuje zvláště vzhledem ke světu
mladých lidí, na nějž se orientujete
a který je v neustálé transformaci.
Zde je zapotřebí dvojí vnímavosti: vzhledem ke světu mladých
a jejich potřebám a vzhledem
k Duchu svatému a ke všemu, co
prochází jeho proměnou.
Stojíme před velkým nebezpečím, že budeme jenom pořád
dokola opakovat, že „se všechno
mění“. Že podlehneme paralýze,
znehybnění Pánových učedníků.

Mohli bychom být také kontaminováni skepsí a pesimismem
vzhledem k okolnímu světu, a to
nejen ke společnosti, ale také
ke kongregaci, ke spolubratřím
a k životu v církvi. Takový postoj
končí bojkotem jakékoli odpovědi a alternativy, nebo nás může
vést k slepému optimismu, který
zase přehlíží komplexnost situace
a nakonec vede jen k planému
aktivismu. Ani pesimismus, ani
optimismus nejsou dary Ducha
svatého, protože obojí vede do začarovaného kruhu, kdy se točíme
kolem sebe samých (srov. Christus
vivit, 35). Nesmíme se ani zcela
přizpůsobit módní kultuře, ani se
utíkat do imanence hrdinských
„zlatých starých časů“. V neklidných dobách je dobře naslouchat
slovům sv. Pavla Timoteovi: „Proto
ti kladu na srdce, abys rozněcoval
oheň Božího daru, kterého se ti
dostalo vzkládáním mých rukou.
Neboť Bůh nám nedal ducha
bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky
a rozvahy.“ (2Tim, 6–7)
Psáno v Římě 4. března 2020
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Čtyři chlapci a jeden sen
Milí přátelé Dona Boska!

N

ež jsem začal psát
tyto řádky, slavil jsem
eucharistii s hlavní radou
salesiánské kongregace
ve „světničkách“, tedy v místnostech, které byly „světničkou“
i „kapličkou“ Dona Boska až do
17. května 1887. Několik měsíců
poté Jan Bosco umírá v Římě
v komplexu baziliky Sacro Cuore.
Připomněli jsme si tak nejen
mše, které na tomto místě slavil
náš zakladatel, ale také rozhovor se čtyřmi mladými muži, se
kterými rozmlouval o mnoho let
dříve v třeskuté zimě v lednu 1854
a nazýval je „svými chlapci“: „Slibuji vám, že vám Matka Boží sešle
veliké a prostorné oratoře, kostely,
domy, školy a dílny.“ Byla to „proroctví“, která jen před několika lety
způsobila, že ho málem zavřeli
do blázince.

Ti čtyři byli ještě kluci, ale bezmezně Donu Boskovi důvěřovali.
Mezi nimi byli základní kameny
budoucí salesiánské kongregace.
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Mám teď v rukou historický
dokument, kousek papíru, který
napsal jeden z těchto kluků
(10,5 × 5 cm). Jeho autorem je
mladý Michal Rua. Napsal tehdy:
„Večer dne 26. ledna 1854 jsme se
shromáždili v pokoji Dona Boska.
Byli tam Don Bosco, Rocchietti,
Artiglia, Cagliero a Rua a bylo nám
navrženo, abychom s pomocí
našeho Pána a svatého Františka
Saleského uskutečnili zkoušku
praktického cvičení lásky k bližním
a dospěli ke slibu. Pak, až to bude
možné a vhodné, složili v této věci
Pánu slib.

„

BEZ MEDIÁLNÍ POZORNOSTI ROZJÍŽDĚL DON
BOSCO SVŮJ „START-UP“

Od toho večera bylo těm, kdo
si předsevzali, že to splní, dáno
jméno salesiáni.“ Z těch čtyř se tři
(Rocchietti, Cagliero a Rua) stali
salesiány.

Z malého semínka
Venku na Rondò della Forca,
tedy na Náměstí šibenice, hvízdal

ledový vítr. Tehdy se v okolním
světě děly události „velké historie“:
Karel Marx psal Manifest, v Americe Samuel Colt vynalezl revolver,
několik stovek metrů od onoho
pokojíku podepisoval Camillo Cavour zákon o zavření 337 klášterů
a vojáci se připravovali na hloupou
krymskou válku.
Bez mediální pozornosti Don
Bosco rozjížděl svůj „start-up“, který nepřestal růst a konat zázraky.
Je obdivuhodné, že se dochoval
tento malý zápis, ale ještě obdivuhodnější je velkolepá vize svatého
muže Jana Boska, který měl srdce
plné výchovné a evangelní lásky
ke svým chlapcům.
Duch svatý tomu chtěl, že první
setkání se čtyřmi z jeho hochů
vyústilo v založení kongregace
a dnešní salesiánské rodiny, která
je rozeseta v 136 zemích, aby
se starala o chlapce, dívky, o ty,
na které mnohdy naše společnost
zapomíná.
Don Ángel F. Artime
Hlavní představený SDB

Vzpomínky P. Augustina Holíka
Některé ze vzpomínkových záznamů z počátků salesiánského díla u nás vznikaly za velmi pohnutých okolností. Patří mezi ně i vzpomínky P. Augustina Holíka.
ve druhém díle“. Kde ale skončil?
Proto pátráme po vlastníkovi
těchto vzácných vzpomínek, které bychom rádi přepsali do elektronické podoby. Pokud je někdo
ze čtenářů vlastní, budeme vděčni
za jejich zapůjčení.

Kdo byl Augustin Holík

D

on Augustin psal deníkové záznamy z doby
internace v Želivu. Deník
začíná následovně:

„Opis ručních záznamů pořízených
v Želivě po zajištění 13. 4. 1950. Tyto
záznamy ovšem nejsou úplné, zapisoval jsem, jen čeho jsem se doslechl, nebo jsem sám zažil. Kromě
toho jsou nenávratně ztraceny události od 12. 6. 1950 do 6. 3. 1952. Asi
se dostaly do rukou StB při zatčení
otce Václava Filipce v Liptálu. 13.
dubna 1950 v noci tloukli a zvonili
statečně nějací chlapi u fary ve Vinoři. Osazenstvo domu, totiž kuchařka pí Koudelková z Pardubic,
p. asistent Tichý Josef, koadjutor
p. Josef Holík a P. Augustin Holík, tč.
ředitel (já), již spali. Jediný P. Mikulík
František, katecheta, se modlil ještě
breviář. Na rámus se kuchařka
probudila a ptala se, kdo je. Nějaký
hlas zvenku jí odpověděl: „Matrikáři.“ Vystrašená běžela za mnou
do pokoje proti všem moresům
vládnoucím na faře a v řeholním
domě a vzbudila mne. Já ji ovšem
hleděl narychlo uklidnit. Odešla a já
se hezky pomalu oblékal za neustálého zvonění a tlučení…“
První díl těchto vzpomínek
končí přislíbením „Pokračování

Narodil se 25. 4. 1919 ve Velíkové,
nedaleko Zlína. Měl šest sourozenců, otec byl rolník. V měšťanské
škole ve Fryštáku se seznámil se
salesiány a již v následujícím školním roce se stal primánem v jejich
ústavě ve Fryštáku. V roce 1936
vstoupil do noviciátu na Slovensku ve Sv. Beňadiku. Roku 1940
maturoval a složil věčné sliby.
Studium teologie započal v roce
1943 na faře ve Fryštáku. To však
bylo poznamenáno poznamenáno
německou okupací a válkou –
fryštácký ústav byl zabrán. Druhý
rok teologie absolvoval v Brně,
po válce byl rok v Mníšku pod
Brdy a studia dokončil v Oseku
u Duchcova, kde byl 6. července
1947 vysvěcen na kněze. Kněžskou
službu začal jako kaplan na salesiánské faře ve Vinoři u Prahy. Při
násilné likvidaci řeholí v noci z 13.
na 14. dubna 1950 byl převezen
do internačního kláštera v Želivě.
Tam pracoval v truhlářské dílně
do roku 1955, než byl propuštěn.
Do roku 1968 vystřídal řadu zaměstnání: byl dělníkem v Dřevoně,
údržbářem a topičem v nemocnici,
dělníkem na pile i malířem a natěračem. V roce 1968 odešel s P. Fuglíkem do Trmic v Ústí nad Labem.
Dostal státní souhlas k výpomoci
v duchovní správě, byl zaměstnancem farního úřadu a pomáhal
otci biskupovi Karlu Otčenáškovi.
Po roce 1989 pomáhal nějakou

dobu v Bílině a v Duchcově. Roku
1993 přišel do Filipova a stal se
správcem v budově Salesiánského
střediska mládeže. Zemřel 18. září
1996 při návštěvě ve Zlíně. Jeho
vzpomínky, i přes nelehké období
50. let, a tedy internace, nepostrádají osobitý humor a skutečně
by stálo za to je najít. Zde je další
ukázka:
„Tyto zápisky začínám psát právě
dnes a přepisuji je z knížky (mezi
řádky) na volný papír, abych to mohl
někdy snadněji propašovat. Dosud
jsem to psal mezi řádky do knížky
Pod korouhví Kristovou, ale nyní
vidím, že je to moc riskantní. Oběd:
kroupy. Je nás zde zajištěných zatím
65: představení řeholních domů. Nálada je dobrá. Nevíme nic o světě.
Noviny nám nedodávají. Můžeme
si totiž občas napsat, co chceme,
aby nám koupili, přiložíme peníze
a na druhý den nebo v blízké době
to dostaneme. Noviny však ještě
nikdo nikdy nedostal, ačkoliv je více
lidí žádalo. (Jednalo se o nákup
toaletních potřeb a podobných
drobností.) Dnes opět pod dozorem
mohou staří páni do zahrady, mladí
mají pohyb při práci. Na naší světnici máme již zorganizovaný vařič
a trochu cukru. Toto nám později při
prohlídce zabavili. Zatímco to píši,
18. dubna, dostávám od P. Hnily
zprávu, že přibyl P. Hasilík a P. Januš, které jsme dlouho očekávali.
No, jak mohli přijet, když byli tři dny
v Pardubicích zavřeni v podzemní
temné kobce, kde na podlaze měli
po kotníky bláta! Tento trest se dává
jen největším zločincům jednou
za rok a to pouze na 24 hodin! Však
P. Hasilík vypadal jako šílenec. Ale
již to mají za sebou. Večeře: polévka
a buřtíček s troškou křenu. Chléb je
k dispozici v libovolném množství
vždy, aspoň doposud.“
Pavla Jungmannová
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ZPRÁVY
Vážení čtenáři!

CH

ceme vám poděkovat za všechny
zprávy, reakce
a připomínky,
které nám posíláte, i za finanční
dary, kterými vydávání Salesiánského magazínu podporujete.
V uplynulém období nás asi
nejvíc potěšil e-mail od pana
Ladislava Jelena, člena představenstva společnosti ZVVZ MACHINERY, a.s., který nám napsal:
„Dobrý den,
mám zájem sponzorsky přispět
na vydávání vašeho časopisu
Salesiánský magazín. Jsem připraven zaslat na Váš účet požadovanou sponzorskou částku, která by
zajistila zasílání vašeho časopisu
pro šest rodin/adres. Prosím
o sdělení částky, čísla vašeho účtu
a e-mailové adresy, na kterou
mám uvedených šest adres zaslat.
wDěkuji za odpověď a přeji hodně
elánu, zdraví a Božího požehnání
pro vaši bohulibou činnost…“
Oslovili jsme pana Jelena se
žádostí o rozhovor, abychom se
o něm dozvěděli více.
Redakce: Jak jste se k Salesiánskému magazínu dostal?
Ladislav Jelen: Již více jak 20
let odebíráme časopis Nezbeda,

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

původně pro naše tři syny…
Z minulosti nám také chodí Salesiánský magazín. V té době jej
dostávali lidé, kteří zaplatili o něco
více, než bylo roční předplatné
Nezbedy. Teď jsem nové dárcovské předplatné Salesiánského
magazínu objednal svým přátelům
z farnosti, kteří vychovávají malé
děti a určité osvědčené a prověřené rady s výchovou mohou použít.
Redakce: Co čtete v Salesiánském magazínu nejraději?
Ladislav Jelen: Nejraději čtu
praktické rady k výchově, ale
časopis přečteme od první do poslední stránky, protože nežli vyjde
nové číslo, tak to poslední leží
na okně na záchodě, kde se dobře
čtou články do 10 minut.☺
Redakce: Jste ze salesiánského
prostředí?
Ladislav Jelen: Nejsem ze
salesiánského prostředí, jsem
jeho sympatizant. Salesiány jsem
poznal díky Jožkovi Janotovi z Otrokovic (JJ byl dnes už legendární
salesián spolupracovník). Již 27 let
vedeme v Sedlčanech turistický
oddíl mládeže při farnosti. Jedna
bývalá členka našeho oddílu
působila později jako dobrovolnice
u salesiánů v Bulharsku. Odtamtud
si přivezla svého budoucího manžela, který tam byl také na dobrovolné službě. Salesiánům se

prostě daří – jen tak dál! Vyprošuji
vám Boží požehnání.
Vážení čtenáři,
od časů Dona Boska a na jeho
výslovné přání je Salesiánský magazín distribuován sympatizantům
a podporovatelům salesiánského
díla zdarma. Magazín vychází
jednou za dva měsíce a dozvídáte
se v něm novinky z naší provincie
i z celého salesiánského světa.
Náklady na výrobu a distribuci
jednoho výtisku Salesiánského
magazínu činí přibližně 15 Kč.
Roční náklady na 1 výtisk jsou
tedy 90 Kč.
Možná, že i vy máte kolem sebe
lidi, o nichž si myslíte, že by jim
četba magazínu rozšířila obzory
nebo udělala radost. Pokud vás
inspiroval příklad pana Jelena
a chcete darovat Salesiánský magazín někomu ze svých známých,
kontaktujte nás e-mailem na
adrese magazin@sdb.cz. Ti, kteří
získají nejvíce ověřených odběratelů, od nás koncem roku obdrží
praktický dárek pro každodenní
použití s citátem Dona Boska.
Děkujeme, že nám pomáháte
šířit dobré zprávy!
Redakce

Co si počít
v době karantény

N

ucená izolovanost
a obavy o zdraví v době
karantény nás sice
nejprve vedou k frenetickému listování v internetových
zprávách a neustálému přepočítávání nakažených, uzdravených
a zemřelých, ale časem zjistíme,
že tenhle způsob „zábavy“ je
pro psychiku příliš nebezpečný
a začneme se bavit jinak. V době
streamovacích televizních kanálů
můžeme sledovat seriály jeden
za druhým (binge-watching),
nebo můžeme celé hodiny pátrat,
kdo co zase vyvěsil (postuje)
na Facebooku, ale i to nás po nějakém čase přestane bavit.
Další fáze vede (kéž by vedla!)
k přemýšlení, co udělat pro
druhé: šití roušek, nakupování starým a nemocným, volání
starým přátelům, osamělá práce
na zahradě, uklízení všeho, co se
nám za ta léta navršilo v počítači
nebo na půdě. Ale já znám ještě

lepší karanténní zábavu: vrátit se
ke starým láskám!
Jsou to především cédéčka,
která jsem už dávno neslyšel:
Mozartovo Requiem, několik klasik od Milese Davise nebo Petera
Gabriela, ale také třeba Hutku
a jeho Šafrán nebo starého dobrého Mišíka. A nakonec knížky!
Ne ty elektronické, digitalizované,
studené a „tlačítkové“, ale knížky
v knihovně, které jsme kdysi rychle přečetli, odnesli si povšechný
dojem (dobré, to bylo fakt dobré!),
ale už si z nich nepamatujeme ani slovo. Pro mě je to můj
milovaný polský autor Gustaw
Herling-Grudziński, Polák, který
se za války ocitl v ruském Gulagu
a později, během osvobozovací
války se s polskými vojáky podílel
na bitvě o Monte Cassino a nakonec v Itálii našel manželku, dceru
slavného filozofa Benedetta Croceho a zůstal až do konce života
v Neapoli. Napsal úžasné prózy

MÉDIA

Ostrov a Deník psaný v noci a pro
mě je jeho četba hlubinným rozjímáním o lidském životě a především o životě v těžkých časech.
Kromě jiného podrobně popsal
průběh morové rány v Neapoli
roku 1656, kde mistrně zachytil,
co s člověkem dělá epidemie:
buď člověk naprosto zvlčí, nebo
se z něho stane světec. „Mor je
synonymem zániku mezilidských
svazků, kdežto malomocenství je
synonymem bezmezné osamělosti. Nad morem se většinou
vznáší trestající Bůh, nad malomocenstvím se nevznáší nikdo,“
píše Herling.
Ano, vím, že koronavirová
pandemie není morová rána, ale
důsledky karantény (čtyřicetidenní izolace) mohou být pro člověka
buď fatální, nebo požehnané.
Prosme o to druhé!
Zdeněk Jančařík
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Věřím, že Bůh stále dokáže naplnit

i to nejdivočejší srdce
Bratr Daniel Kvapil pochází z Olomouce. V roce 2004
vstoupil do noviciátu trapistického kláštera Nový
Dvůr, kde v roce 2010 složil věčné sliby. Pět let studoval teologii a filozofii ve francouzském klášteře Sept
Fons a v roce 2017 přijal kněžské svěcení. Od roku
2018 působí v Izraeli v klášteře Latrun.
Před patnácti lety jsi vstoupil
do trapistického kláštera Nový
Dvůr, kde tehdy žilo kolem
patnácti mnichů. Když tam
přijedu dnes, v kostele vidím
na třicet mnichů a z nich velkou
část tvoří mladí kluci. Čím to je,
že má Nový Dvůr tolik povolání?
Na to ti dám velmi jednoduchou odpověď: To je Boží dar,
Boží milost.
Spousta komunit trpí nedostatkem povolání, proč tedy
Bůh posílá ty mladé kluky
zrovna do Nového Dvora?
Na to už tak jednoduchou odpověď nemám, ale myslím, že si to
Pán Bůh staví pěkně od základů.
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Tedy nejdřív volá ke kontemplativnímu povolání muže a ženy, kteří
mají za úkol žít intenzivní přátelství
s Bohem a modlit se za druhé
a poté volá ty, co jsou povoláni
předávat tento oheň duchovního života druhým. Abychom
mohli předávat světlo druhým,
musíme nejdříve sami živit oheň,
který nám Bůh svěřil, a těmito
strážci ohně mají být právě ti,
jejichž povoláním je modlitba.
Vyrůstal jsi v rodině salesiánských spolupracovníků a v dětství ses pohyboval v salesiánském prostředí. Zároveň
jsi od dětství měl touhu stát
se knězem. Proč jsi vstoupil
do trapistického kláštera, stal se
knězem tam, a ne u salesiánů?

To je dost nebezpečná otázka.
Nerad bych někoho zranil. A to
tím spíš, že salesiánům vděčím za ohromně mnoho. Potkal
jsem mezi nimi úžasné kněze,
kteří mi na mé cestě pomohli.
Ale abych odpověděl na tvou
otázku, ukážu ti to na jednom
výmluvném příkladu. Když mi
bylo třináct, přestěhovali jsme se
do Prahy a já se tam těšil mimo
jiné právě proto, že tam bylo
salesiánské středisko na rozdíl
od mé rodné Olomouce. Už tehdy
mě to táhlo ke kněžství. Ale já se
u těch salesiánů setkal se vším,
jen ne s knězem. Měli tam nově
vybudované fotbalové hřiště
s umělým trávníkem, horolezeckou stěnu, hřiště na hokej, který
jsem zbožňoval… Já jsem tam však
šel se svou touhou zasvětit život
Bohu – a to nikoho nezajímalo.
Ale abych nebyl nespravedlivý, v neděli jsem se tam moc
nedostal a byl jsem trochu
bázlivý, tak to jistě byla i moje
vlastní vina. Jen si říkám, kolik nám běhá po hřištích kluků,
kteří by se taky rádi stali kněžími,

ale nikdo se jich na to nezeptá,
nikdo v nich tuto touhu neživí…
A jak ses tedy dostal zrovna
k trapistům?
Když jsme se po roce vrátili zpátky
do Olomouce, má touha po kněžství byla ta tam. Prošel jsem si
divokou pubertou, ale to Boží volání úplně neutichlo. Bůh se mnou
měl trpělivost a nepřestával volat.
Já se hodně točil kolem dominikánů, ale nikdo mi nedokázal
vysvětlit, proč bych měl vstoupit
zrovna k nim. A hlavně mi nikdo
nedokázal dát dostatečný důvod
k tomu, abych se zřekl tolika
krásných věcí a především života
se ženou. Život zasvěcený studiu

trapistický klášter. Přijel jsem tam
a už jsem zůstal. No, ještě jsem
se dvakrát vrátil domů, ale hned
ten první pobyt jsem se definitivně rozhodl, že tam vstoupím.
Vždyť ses bál semináře, že to
bude „vězení“. Přitom trapisté
mají jednu z nejpřísnějších řeholí.
Proč ses rozhodl právě pro ni?
Najednou jsem dostal odpověď
na své otázky a hlavně na tu otázku nejpalčivější a nejpodstatnější.
Už v semináři se mě ptali, proč
se chci stát knězem. Nebudeš mi
to věřit, ale já jsem odpověď připravenou neměl. Chvíli mi trvalo,
než ze mě vypadlo: „Protože bych
chtěl sloužit Bohu a lidem.“ Za-

Novokněz Daniel žehná mamince Olze

mě v tu dobu opravdu nelákal.
Jenže to volání ne a ne utichnout
a mně se nedařilo je umlčet nebo
přehlušit. Tak jsem se jednoho dne
sbalil a šel se přihlásit do semináře. Říkal jsem si, že to bude
katastrofa a do toho „vězení“ se
mi opravdu nechtělo. Zároveň
jsem chtěl dát Bohu šanci, udělat,
co bylo v mých silách, abych
dal své odpovědi na jeho volání
nějakou konkrétní podobu. Říkal
jsem mu: „To je všechno, co jsem
mohl udělat, teď je to na tobě.“
A on mě vzal za slovo. Chtěl jsem
se připravit na vstup do semináře pořádnou duchovní obnovou
a můj přítel dominikán mi poradil
Nový Dvůr, kde se právě zakládal

tleskali mi, a začali mluvit o hokeji.
O povolání už nepadlo ani slovo.
Na Novém Dvoře mě otec Učitel
hned na úvod položil tu samou
otázku. Já vysypal z rukávu už hotovou odpověď, ale nikdo mi netleskal. Otec Učitel se na mě podíval a povídá: „To je málo!“ Ve mně
zatrnulo a pro změnu jsem sypal
otázky já. Otec Učitel začal mluvit
o přátelství s Bohem: „To je to
jediné, co může ospravedlnit
všechno to, čeho se musíš zříct,
aby ses stal knězem.“ Samozřejmě
jsem o přátelství s Bohem neslyšel
poprvé, ale poprvé mi to vykládal
někdo, koho jsem viděl v kostele
hodiny na modlitbách. Poprvé
jsem viděl mladé muže jako já, pro

které to nebyly jen zbožné fráze,
ale něco, kolem čeho se točil celý
jejich život. A já si řekl, že tohle je
odpověď na mou otázku, na mé
životní hledání. Ještě chvíli předtím
jsem se děsil toho, že vstupem
do semináře se budu muset vzdát
tolika věcí, skončit se skautem
a podobně a najednou jsem byl
ochoten přinést oběti daleko těžší
prostě proto, že jsem našel tu
perlu, pro kterou stálo za to prodat
všechny ostatní.
V katolické církvi se často mluví
o nedostatku povolání k zasvěcenému životu. Proč myslíš, že
i když jsou v současnosti mladí
lidé hodně angažovaní, stále je
nedostatek těch, kteří by chtěli
zasvětit svůj život Bohu?
Já ti odpovím otázkou: Nabízíme
mladým něco, co stojí za to, aby
se kvůli tomu člověk zřekl opravdu všeho? Připadá mi, že často
děláme takový duchovní výprodej,
slevujeme z nároků, abychom ta
povolání získali. Ale co nic nestojí,
za nic nestojí.
Setkávám se se spoustou obyčejných mladých lidí, kteří mají
ohromný zájem o duchovní otázky.
Nespokojí se však s nějakou lacinou odpovědí a zředěným evangeliem. Oni touží po opravdovosti
a dokážou hned rozpoznat, jestli
člověk před nimi pravdivý skutečně je. Proto jsem přesvědčený
o tom, že pokud chceme, aby
nás mladí následovali, musíme
nejdříve my sami naplno žít naše
povolání.
Spousta věřících má velmi pesimistický pohled na budoucnost
církve, já tu budoucnost vůbec
černě nevidím. Nejsem optimista,
ale mám naději: Věřím, že Bůh
je stejný včera i dnes a že stále
dokáže svést a naplnit i to nejdivočejší srdce.
Text: Jan Kvapil
Foto: Pavel Langer, ČaV (z Nového
Dvora) a Jan Kvapil (z Izraele)
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Dnes jím jako EKVÁDOREC
in y
i pro rod

V minulém čísle jsme zvali školy k účasti na osvětovém vzdělávacím projektu Dnes jím jako Ekvádorec.
Ale stejně jako mnoho jiných projektů a naplánovaných aktivit, přerušila jeho zdárný průběh koronavirová pandemie. Školy jsou zavřené, projekt pozastaven.
Rádi bychom vám zpestřili dlouhé dny bez školních
lavic. Hrajte si, bavte se a učte se s námi!

Kvíz pro malé i velké

Milí rodiče, milé děti!

P

řipravili jsme pro vás
zábavně-naučný kvíz,
jehož pokračování najdete
na: www.dnesjimjako.cz
v menu pro rodiny.
Kromě kvízu tam naleznete velké
množství informací o jedné z nejkrásnějších zemí Jižní Ameriky –
Ekvádoru, projdete se soustrovím
Galapágy, prohlédnete si zajímavá
videa (například lov terejů – víte,
že při lovu připomínají podvodní
střelu?), čekají na vás fotogalerie z odlehlých horských oblastí
obydlených domorodými indiány, můžete si stáhnout obrázky
k vybarvení, zkusit si složit origami
želvičku, uvařit si ekvádorské jídlo anebo si i zasoutěžit o placku
se želvou, se jménem soutěžícího
a vtipným doplňujícím textem...

1.

V Ekvádoru se produkují tři velmi známé potraviny, které v různé podobě dovážíme také do České republiky. Jak se jmenují?

a) Je to žluté, sladké, děti to mají rády ke svačině...
..................................................................................................................................................................
b) Je to černé, sladké, moc dobré. Mlsají to rády děti, maminky a tatínci...
..................................................................................................................................................................
c) K přípravě se používá voda a po uvaření krásně voní. Mají to rády
maminky a tatínci nebo starší sourozenci. Děti to ale nepijí…
..................................................................................................................................................................

KŘÍŽOVKA
V tajence se dozvíte, které zvíře je symbolem ekvádorského
souostroví Galapágy.
1

3

2
5

4
6

7

8

9

10

Řekněte o tomto projektu i svým
přátelům, sousedům, známým.
Vařte, soutěžte, sdílejte a pošlete
nám fotky, budeme moc rádi.
Ať se vám náš projekt líbí!

1. Která barva zabírá na ekvádorské vlajce nejvíc plochy? 2. Které zvíře u nás
chováme jako domácího mazlíčka, zatímco v Ekvádoru je to oblíbená pochoutka? 3. Které zvíře se kromě ovcí využívá v Ekvádoru k výrobě vlny? 4. Plodina, ze
které se vyrábí oblíbený povzbuzující nápoj 5. Která plodina je jedna z nejrozšířenějších v Ekvádoru? 6. Velmi těžký plod, který se dá jíst i pít. 7. Nezbytný doplněk chránící před sluncem 8. Jak se jmenuje hlavní město Ekvádoru? 9. Jaký je
v Ekvádoru úřední jazyk? 10. Nejdelší rovnoběžka na světě protínající i Ekvádor.

Nápovědu a správné odpovědi, další otázky, úkoly a aktivity
naleznete na www.dnesjimjako.cz/prorodiny

DNES JÍM JAKO i PRO RODINY!
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

www.dnesjimjako.cz

Už ji tu

máme taky!
Co to pro nás znamená?
Pokračování, či návrat domů?
Celebrita jménem „Korona“,
která si vyrazila na světové turné.
Zavítala už i k nám do Afriky.

P

rvní případy se objevily
v druhé půlce března.
Podle novin to bylo pouze
pár lidí, avšak kdo ví, jak
je tomu ve skutečnosti, neboť
vláda chce zapůsobit na statistiky.
Také se tu šíří fake news – zatímco
zpovzdálí sleduji, jak celé Česko🇨🇿 
šíje roušky, místní konspirační
teoretikové tvrdí: „Nenoste roušky,
nechte je nemocným“. Avšak to
jsou pouze útržky z nepotvrzených
zpráv.
Navzdory teoretikům i statistikám tu i my přijímáme patřičná
opatření. Vláda nařídila povinné
mytí rukou mýdlem či Detolem
po vstupu do jakékoliv instituce
a ve školách před každým jídlem.
Pro naše středisko to znamenalo
jediné, a to že si naši kluci začali

mýt ruce mýdlem před snídaní,
sváčou, obědem i večeří. Tudíž se
v Kuwindě pozvedla hygiena.
O pár dní později přišlo přísnější nařízení – zavírají se školy
s platností do tří dnů. Kluci během
minulého týdne odešli domů.
Středisko v Kuwindě zeje prázdnotou. Markétka (pozn. další dobrovolnice) a já jsme byly po odchodu
chlapců dočasně přesunuty
do vedlejšího střediska v Langatě, kde se momentálně staráme
o kluky z ulice, kteří se domů vrátit
nemohou. Každý den je nabitý,
nemáme moc času myslet na to,
co se děje za zdmi střediska.

nedoporučuje chodit do obchodů,
do práce a na veřejnost. Ulice zejí
prázdnotou. Každodenní zácpa
na silnici je už také jen snem. Prodavači musí nosit roušky. Počet
osob ve veřejné dopravě je omezen na sedm lidí v jednom matatu.
Lidé si nesmí podávat ruce, místo
nich používáme nohy.☺☺
Bedlivě sledujeme, jak se
situace vyvíjí. I když jsme v prázdninovém režimu, práce je tu víc
než dost. Nevíme, kdy nám opět
začne škola, avšak jedno je jisté –
výuka s chlapci z internátu začíná
již v pondělí.
Nela Vicherková
dobrovolnice v Keni
foto: archiv Sadby

Realita je taková, že nesmíme vycházet ze střediska. Nikdo
cizí nepřichází dovnitř. Lidem se

Svatá Insekticido, oroduj za nás
V Araimiri v Papui Nové Guineji
má všechno svá pravidla. Kočky
žerou gekony, gekoni žerou hmyz
a hmyz žere mě.
Asi bych mohl napsat, že já žeru
ty kočky, aby se kruh uzavřel, ale
zatím tomu tak není. Kromě dalších pravidel a pořádků je tu i jasně daná lokalita, kde člověk může
chytit nějaký rozumný signál, který
tak nějak stačí na odeslání zprávy.
Tam se vydávám ráno a k večeru
odeslat něco málo informací svým
nejmilejším. Na tom místě, ohraničeném z jedné strany stěnou
kostela a z druhé potokovitým

výběžkem moře, je kromě vzrostlého bambusu i vysoká koncentrace komárů a jiného hmyzu.

Přímá úměra v praxi
Začal jsem na sobě pozorovat,
že lepším indikátorem síly signálu
nežli počet čárek v rohu displeje,
je počet štípanců, které se mi podaří během odesílání zpráv získat.
Kvalita signálu je tedy nepřímo
úměrná počtu štípanců. Nevýhodou je, že se nejedná o prediktivní
metodu a kvalitu signálu tak zjišťuji až postexpozičně. S úvodem

do postní doby doufám, že tihle
komáři v sobě objeví trochu těch
katolických mravů a odpustí si
sání alespoň v dny přísného postu.
V horším případě by se mohli
nasytit doplna jen obden. Mám
pro ně i několik návrhů na postní
předsevzetí. Jednou variantou by
například mohlo být sát krev jen
z chudokrevných. Přece jen asi ale
začnu výstavbou malého oltáříku
s obrázkem sv. Františka z Assisi,
neobjevím-li dříve v atlasu svatých
sv. Insekticidu z Keremy.
Jaroslav Střasák, dobrovolník
na Papui Nové Guineji

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

Stránky myšky ELIŠKY
Pastýř celý znavený s odřenými koleny,
teď má radost, panečku, našel svoji ................................
(doplň)

Aniččin

začal chovat

Aničce se
z nich bylo ale

na

pod

moc líbily. Nejlepší bylo, že na jaře se jim narodila
a mamince ovečce nestačilo.

se o něj starat. Krmila ho z
skončila

, aby vypásaly

a udělala mu teplý

. Jehňátko k ní přilnulo, jako ke své

a péčí nakonec jehňátko zachránila .

PÁN JEŽÍŠ JE JAKO DOBRÝ PASTÝŘ, KTERÝ SE OBĚTAVĚ STARÁ O SVÉ OVEČKY. PASTÝŘI NA OBRÁZKU
SE JEDNA OVEČKA ZATOULALA. POMOZ MU NAJÍT
CESTU K NÍ.

.

. Jedno

se ho proto ujala a začala
. Chodila za ním, jakmile
. Anička svou obětavostí
Vaše myška Eliška

K JARU A VELIKONOCŮM PATŘÍ VAJÍČKA. TA SNÁŠEJÍ
SLEPICE DO HNÍZDA, ODKUD SI JE PAK HOSPODÁŘ
MŮŽE VZÍT. JENŽE NA NAŠEM DVORKU JSOU DNES
SLEPICE NĚJAKÉ NEPOŘÁDNÉ. NAJDEŠ VŠECHNA
VAJÍČKA? SPOJ KAŽDÉ NALEZENÉ VAJÍČKO SE
SLEPICÍ, KTERÁ HO SNESLA. KTERÁ Z NICH SNESLA
NEJVÍC VAJÍČEK?

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

MYŠKA ELIŠKA A OBĚTAVOST
To je
krásně.

Jé, ty jsi
hezké
zvířátko!
Já jsem
stonožka.

Všechno
nejlepší
k narozeninám.

Děkuji.

Další
ponožky!

Ale co
stonožka?
Určitě je jí
zima.

Tady máš
ode mne
dárek.

Děkuji ti,
Eliško.

Kreslí Ludmila Obručová
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UDÁLOST

Muzikál je dřina,

to prostě musí člověka bavit...
7. března proběhla u salesiánů v Brně-Žabovřeskách
premiéra muzikálu Alchymista, jehož hlavní autorkou
je salesiánka spolupracovnice Anežka Hesová.

O

vace byly nekonečné –
je to opravdu mimořádné umělecké dílo, které
by obstálo i na profesionálních pódiích. Repríza se měla
konat 4. dubna, ale kvůli koronaviru byla odložena.
Anežko, nedávno byla premiéra
tvého muzikálu s názvem Alchymista na námět slavného románu Paola Coelha. Předpokládám,
že jde o tvůj tvůrčí kousek, že jsi
k tomu napsala libreto a hudbu.
Je to tak?
Ne, to bych sama nezvládla. Je
za tím práce tří lidí, kteří se na přípravě muzikálu podílejí. Kromě mě
ještě Gabriela Králová a Aleš Král
(shoda příjmení je náhodná, ale
ráda říkám, že mám „královský“
tvůrčí tým). Gabča se nejvíc podepsala na scénáři, já na textech
písní a Aleš na hudbě. Snažíme

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

se pracovat společně a sdílet své
nápady, ale obnáší to samozřejmě
i dost samostatné práce každého z nás. Mám štěstí na lidi, kteří
do toho šli se mnou. Muzikál je
dřina, to prostě musí člověka bavit.
Jak dlouho jste Alchymistu nacvičovali, kdo do kroužku chodí
a baví to děcka? Změnilo se
během času obsazení jednotlivých rolí?
Nacvičovali jsme dva školní
roky, přesněji tři semestry. Děcka
jsou teenageři a ne všichni mají
zkušenosti s divadlem nebo zpěvem. Ale baví je to a dělají pokroky.
Herců je 15 a postav v muzikálu
víc než dvojnásobek, takže téměř
každý se v průběhu představení
objevuje na jevišti v různých rolích.
Děláte v kroužku jen Alchymistu, nebo je to součástí širšího
programu?

Je to zájmový kroužek a to znamená, že u toho strávíme víc času,
než by třeba potřeboval divadelní
soubor. Zpočátku jsme se hodně
zaměřovali na vytvoření dobré
party, hráli jsme hry, různá divadelní cvičení a tak. Snažili jsme se
také povídat si o tématech, která
se v příběhu Alchymisty objevují,
bylo v tom víc řekněme pedagogické práce.
Zdeněk Jančařík
foto: Dominik Polanský (ČaV)

26 / 27

RECENZE

Nad DOPISY

sv. Františka
Saleského

V

české literatuře se
setkáváme s kritickými
edicemi korespondence
významných literátů
a filozofů, umělců a vědců. Salesián P. Jan Ihnát se dlouhodobě
věnuje osobnosti sv. Františka
Saleského a jeho odkazu. V minulosti vydal dvě drobné publikace
obsahující výběr z Františkových
dopisů. Tento komplexní soubor
dopisů sv. Františka Saleského
jako duchovního vůdce sv. Františky de Chantal je ojedinělý svým
rozsahem, stylem i obsahem.
Soubor zahrnuje 453 drobných
i rozsáhlejších dopisů ženevského biskupa sídlícího v Anneçy
z let 1604–1622. Dopisy obsahují
jak běžné informace a pokyny,
které se týkaly především návštěv
a rozhovorů s různými lidmi, tak
především duchovní poučení, tedy
rady, jak se zachovat na cestě
radikálního následování Krista.
Všechna sdělení jsou ovšem
prostoupena výrazy hlubokého
osobního vztahu, který spojoval
pisatele s adresátkou.

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Není pro nás snadné pochopit
spojení tak intenzivního osobního
vztahu muže a ženy s opravdovým a zásadním odevzdáním se
Bohu a službě církvi. K pochopení
tohoto druhu přátelství nám může
pomoci papež František, který
v apoštolské exhortaci Amoris
laetitia – s odkazem na sv. Tomáše
Akvinského – píše:
„Něha je projevem lásky, která
se vymaňuje ze sobecké touhy sobecky vlastnit. Druhý nám
způsobuje rozechvění, nezměrnou
úctu a jakousi bázeň, abychom mu
neublížili nebo neumenšili jeho
svobodu. Láska k druhému v sobě
zahrnuje chuť vnímat a oceňovat
to, co je v jeho osobní existenci krásné a posvátné a existuje
nehledě na moje potřeby. To mi
umožňuje usilovat o jeho prospěch, i když vím, že nemůže být
mým.“ (čl. 127)
Abychom dokázali pochopit
a ocenit význam duchovního vedení a s ním souvisejícího duchovního
přátelství, musíme se v duchu
přesunout do Francie a Švýcarska
začátku 17. století. V katolicismu té

doby patřila poslušnost a oddanost
duchovnímu vůdci mezi uznávané
předpoklady úsilí o duchovní růst.
Toto pojetí přetrvávalo mnohde až
do první poloviny 20. století. Každopádně bylo velmi silné v době
Dona Boska, jak o tom svědčí řada
jeho povzbuzení k ochotě nechat
se usměrňovat duchovním vůdcem. Teprve negativní zkušenost
20. století s vůdci všeho druhu
vedly ke změně paradigmatu
– od vedení k doprovázení. Doprovázející totiž neurčuje směr cesty,
ale pouze dopomáhá doprovázenému, aby se na cestě vyhnul nebezpečným úskalím. Tato změna
paradigmatu ovšem nic nemění
na tom, že člověk, který usiluje
o opravdový křesťanský život, potřebuje někoho, kdo mu pomáhá
v orientaci. Jak je vidět z dopisů
sv. Františka sv. Janě Františce
di Chantal, jedná se velmi často
o zcela konkrétní rady, které
potřebuje ten, kdo usiluje
o duchovní růst.
P. Michal Kaplánek SDB
pastorální teolog

VÝROČÍ

Gratulujeme

Koncem března, 25. 3., oslavil sedmdesátiny P. Pavel Klimovič – v pražských Bohnicích i v Kobylisích se jistě alespoň decentně slavilo, byť v karanténě. Pětapadesátku oslavil 3. dubna v Teplicích P. Tomáš Mareš. Na Velký pátek
si připomněl kulatou padesátku v Kobylisích P. Pavel Šimůnek. P. Libor Všetula snad už mimo karanténu oslaví
svou čtyřicítku v Brně-Žabovřeskách 16. dubna. 11. května oslaví v Olomouci sedmdesátku P. Rudolf Smahel.
Všem oslavencům přejeme stálé zdraví duše i těla!

70

Pavel Klimovič

55

Tomáš Mareš

50

Pavel Šimůnek

40

Libor Všetula

70

Rudolf Smahel

Florbalové prázdniny po sedmnácté

31. ledna byly pololetní
prázdniny odstartovány tradičním
lubenským florbalovým turnajem
Dona Boska konaným ve víceúčelové hale Skalka. Během 17.
ročníku turnaje, který je pořádaný
pod záštitou prvního náměstka
hejtmana Pardubického kraje
Romana Línka, se odehrálo 109
zápasů a zapojeno bylo téměř

400 hráčů dětí i dospělých. Těm
nejlepším pogratuloval zástupce
za Pardubický kraj a místostarosta
města Litomyšl Radomil Kašpar.
Turnaj Dona Boska neboli
tradiční dvoudenní florbalový
maraton si za svou dlouholetou
historii získal mnoho podporovatelů a účastníků, kteří se sem

rádi do rodinné atmosféry vrací
i ze vzdálenějších míst. Dvacet
organizátorů se snaží rok co rok
tuto atmosféru uchovat a už nyní
slibují, že v příštím ročníku nebude
o florbalové zážitky nouze.
Tereza Košňarová
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KŘÍŽOVKA

Křížovka o ceny
Rozdávat rady
je zbytečné.
Moudrý si poradí sám
a … (tajenka).
Mark Twain
POMŮCKA:
FINESS
ABE, ENEMY,
KATAR, LIE, CENTRUM
HOVOR.
VRÁTNÍK

KOŽNÍ
NEMOC

INICIÁLY
ZPĚVÁKA
STŘIHAVKY

PŘÍJEMNÍ

MALÝ
PODNOS

UHELNÉ
SKLADY zkr.

PILOT
STEH

SPZ
NÁCHODA

KNIŽNÍ CENU
VYHRÁVAJÍ:

AFRICKÉ
JEZERO
ZAČÁTEK
ZÁVODU

Zbyněk
GREGORA
Praha 8-Čimice

SÍŤ MULT.
OT. KLUBŮ
DŘEVĚNÉ
STROPY

1. DÍL
TAJENKY

Blahopřejeme
výhercům
vyluštěné tajenky
křížovky Salesiánského magazínu
č. 1/2020.
Tajenka křížovky
zněla: ... poučit se
lze z porážky, nikoli
z kapitulace.

BLEDÁ

STOVKY

INICIÁLY
HERCE
VYSKOČILA

ZÁPASIŠTĚ
NEBO
V JUDU
SLOVENSKY

DĚLAT
KRÁTÉ
RYCHLÉ
POHYBY

TÝKAJÍCÍ SE
ORGÁNU
SLUCHU

FAKSIMILIE
zkr.

ZESÍLENÝ
ZÁPOR

SNĚŽNÝ MUŽ

VENKOVNÍ
PRODEJNÍ
PROSTOR

MOHUTNÝ MLUVENÝM
CELEK
SLOVEM

JMÉNO
TENISTKY
BENEŠOVÉ

MĚSTSKÝ
ÚŘAD

SOLMIZAČNÍ
SLABIKA

ČÍŠE

2. DÍL
TAJENKY

ROVNÝ

manželé
FUJDLOVI
Hranice na Moravě

POHOŘÍ
V ŘECKU

BOTY

INIC. BAVIČE
NOVOTNÉHO

LYŽAŘSKÝ
VÝTAH

PÍSEMNÁ
ZKOUŠKA
VÁNOČNÍ
RYBA

PÁLIVÉ
KOŘENÍ
VRYP

Jindřich
PLAČEK
Palkovice

ČÍSLA K PLAT.
KARTĚ

ČÁST
ŽALUDKU

Ondřej
MAKEŠ
Brno-Žabovřesky

HRAD JANA
ROHÁČE
SKUPINOVĚ
DVÍŘKA

KMENOVÁ
VLÁKNA
EVROPSKÉ
HOSPOD.
SPOLEČENSTVÍ

VYPSANÝ
ZÁZNAM
TAK ZVANÝ

STRANOU
STROJ
NA ÚPRAVU
LEDU
ZÁPOR

ZÁNĚT
SLIZNICE

LEŽ
ANGLICKY

VLASTNÍK

ČESKÁ
ZPĚVAČKA

OKAMŽITĚ

UKRAJINSKÝ
PŘÍSTAV

KLYSTÝRY

CHR. KRAJ.
OBL. zkr.
HOSPODÁŘ.
NOV. zkr.

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 25. dubna 2020.

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

KLADNÉ
ELEKTRODY

Helena
NEUŽILOVÁ
Sivice
Jan
KAVALEC
Litoměřice

VZÁCNÝ
PLYN

JMÉNO
NADŠENÍ
BÝVALÉHO
SPOJKA
ČÍNSKÉHO
A ANGLICKY
VŮDCE

František
NOVÁK
Boskovice

Stanislava
MADĚROVÁ
Zlín
Veronika
WILCZEKOVÁ
Havířov-Šumbark
Vlasta
VIJAČKOVÁ
Staříč

NOVÝ VSTUP

do salesiánského
centra

v KOBYLISÍCH
Původně jsem měla psát
o slavnostním otevření zrekonstruovaných prostor Salesiánského
centra v Praze-Kobylisích. Věděla
jsem přesně, co článek bude
obsahovat. K článku jsem chtěla
přidat i několik fotek ze svěcení
nového vstupu biskupem Zdeňkem Wasserbauerem. To všechno
se mělo odehrávat 22. března
2020.
Ale znáte přísloví Člověk míní,
Pán Bůh mění, nakonec se všechno událo jinak. Nikdo z nás nepočítal, že budeme v březnu v karanténě, děti nebudou chodit do školy
a zruší se všechny akce. Nikdo
z nás nevěděl, že se budeme bát
o nemocné, aby přežili a o lékaře, aby se nebezpečným virem
nenakazili. Nikdo z nás netušil, že si
budeme šít sami roušky a nabízet
pomoc starým a opuštěným lidem.

prostor uskuteční, můžeme tedy
alespoň srdečně poděkovat všem
našim dárcům, kteří dva roky
podporovali naši stavbu.
Rekonstrukce vstupu začala
v květnu 2019 a zkolaudována
byla 20. března 2020. Jejím smyslem bylo vytvořit novou recepci,
jako centrální uzel Salesiánského
centra, vytvořit bezbariérový
vstup pro maminky s malými
dětmi, zajistit do pater budovy výtah, vytvořit další zázemí pro děti
a mládež, zaměstnance. Celková
suma byla vyčíslena na 16 milionů.
Podpora naší činnosti je nyní
dále možná na číslo účtu naší
nové veřejné sbírky.
Informace zde: https://www.
strediskokobylisy.cz/pro-darce
Eva Špačková

Zatím nevíme, kdy se slavnostní otevření zrekonstruovaných
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delegáti při mši v turínské
bazilice P. M. Pomocnice

28. generální kapitula

emeritní hl. představený Chávez
a znovu zvolený Artime

zasedalo se v turínském divadle
člen hlavní rady P. Václav Klement

16 mladých s A. F. Artimem

SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ

