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Vybrali jsme pro vás:

10/  Ohlasy na vysílání z karantény 
V době karantény přicházeli 

salesiáni za lidmi prostřednictvím 
současných komunikačních médií. Skrze 

monitory počítačů, mobilů, podcastů, 
fotografi í... nás pustili do svých 

společenství – k prožívání Božího slova, 
ale i všedních dní, leckdy i s pořádnou 

dávkou humoru a kreativity. 

12/  Při práci s mladými buďme autentičtí
Ondřej Trojek působící ve středisku 

v Českých Budějovicích se po devíti letech 
stal jeho ředitelem. Nebát se být autentický, 
mít odvahu překročit svou komfortní zónu, 

osobně doprovázet a zůstat aktivní, rád dělat 
svou práci – to je možná recept, 

jak oslovit mladé lidi.

18/  Portál slaví třicátiny
Třicet let je tu s námi nakladatelství Portál. 
Jeho současného šéfa Martina Bedřicha 
jsme se mimo jiné zeptali, jak moc ovlivní 

pandemie budoucnost nakladatelství.  
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Editorial
Milí čtenáři!

yly to zvláštní dva a půl měsíce nouzového 
stavu v  rouškách. Možná na  to rychle za-
pomeneme, ale v kontextu s pandemickou 
situací v Jižní Americe, v Británii, v USA a na-

příklad v Rusku se zdá, že obavy před druhou vlnou 
jen tak nepominou. Bylo to období velké zkoušky 
odolnosti, ale pro nás věřící také zkoušky ve  víře 
a v rezistenci církve jako takové. Vždyť skoro veškeré 
velikonoční liturgické slavení se přesunulo do virtu-
ální oblasti nebo do soukromí pokojů, komunit a tak-
říkajíc sklepních prostor. 
Výhodu v době pandemické měli mladší, digitálně 
zdatnější ročníky, všichni ti, kdo se nebojí sednout 
před webkameru nebo k diktafonu a  „jít do éteru“. 
Šlo to udělat všelijak, obří platformy, jako jsou Face-
book nebo YouTube byly najednou přetíženy těmi, 
kdo vysílali, i jejich příjemci. Vznikla řada do budouc-
na nepřehlédnutelných aktivit. Probudily se různé 
podcasty (audio pořady na  pokračování), mnozí 
vysílali velice zajímavé mše nebo modlitební pořa-
dy přes YouTube a snad se dá říct, že ani salesiáni 
nezaháleli. 
Vytvořili jsme vlastně novou virtuální farnost, jejíž 
ohlasy jsou tak mimořádné, že přesně nevíme, jak 
navázat. A samozřejmě před námi leží opravdu na-
léhavě otázka tzv. digitální pastorace a jejího smys-
lu – tedy nakolik investovat čas, peníze a personál 
na něco, co zatím bylo vzhledem k tradiční pastoraci 
tváří v tvář na okraji.
V  tomto karanténním čísle vám přinášíme několik 
svědectví o době právě minulé. 

S přáním pevného zdraví
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Po skončení 28. generální kapituly je řada úkolů, které 
stojí před staronovým hlavním představeným Ángelem 
F. Artime. Poslední dobou poutala pozornost téměř ce-
lého světa pandemie, ale kongregace se nezastavila. 

Jaké jsou programové priority 
na další šestiletí?

> Nadále musíme růst v charis-
matické identitě. Musíme si tedy 
znovu stanovit, co dnes, v 21. 
století, znamená být salesiánem 
Dona Boska, jaké by nás chtěl mít 
náš zakladatel, jaké jsou priority 
našeho povolání. Zdá se to zřejmé: 
umět mladé lidi nadchnout pro 
Krista, ale evangelizovat také jejich 
rodiny a vychovatele. Být svědky 
Boží lásky.

> Víc než kdy jindy jsme zváni, 
abychom byli mezi mladými lidmi 

skutečně přítomni. To znamená, že 
se musíme znovu vracet k Donu 
Boskovi. V tom „být s mladými“ 
spočívá salesiánská svatost.

> Prioritou je také formace salesi-
ánů a mladých řeholníků. Zevšeo-
becnění našeho poslání zabíjí naše 
charisma. 

> Sním o tom, že když na veřejnos-
ti zazní slovo salesián, mnozí lidé 
si uvědomí, že se mluví o synech 
Dona Boska, kteří žijí pro mladé, 
kteří je „moc a moc“ milují a kteří 
pro ně dělají odvážná a radikální 
rozhodnutí.

> V kongregaci nastal „čas štěd-
rosti“, kdy všech 14 500 salesiánů 
všude na světě je disponibilních 
pro všechny oblasti, kde je jich 
zapotřebí. Nejsme salesiány pro 
jednu zem nebo jednu oblast. 
Jsme salesiáni Dona Boska a jsme 
posláni k chlapcům a dívkám 
na okraji, kterým společnost 

nedává šanci, k těm nejkřehčím, 
tam, kde na nás čekají. Musíme 
se k nim dostat, a proto zveme 
salesiány z různých zemí, aby 
rozšiřovali své obzory a působnost 
salesiánského poslání.

> Chceme podpořit také růst 
salesiánské rodiny ve světě, široké 
hnutí lidí, kteří působí ve výchově, 
ve školství, při evangelizaci.

Mluvil jste po svém znovuzvolení 
s papežem Františkem?

Ne, po zvolení nikoli, ale mluvil 
jsem s ním těsně před volbou. Nej-
prve mi Svatý otec předal posel-
ství pro celou generální kapitulu, 
ale pak mi dokonce osobně zavo-
lal. Dovedete si představit, co to 
znamenalo pro všechny účastníky 
kapituly, když slyšeli papežovo 
srdečné poselství. Máme papeže, 
který miluje církev a všechny lidi 
dobré vůle. A my salesiáni vnímá-
me, jak nás má Svatý otec rád.

ANS, ZJ

ÚVODNÍK

Jaká bude KONGREGACE
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Hlavní představený na generální kapitule
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K dnešnímu povídání jsem si pozval Kláru Kudrnovou, 
manželku salesiánského spolupracovníka a jáhna 
Františka. V pořadu Cesty víry, věnovanému farnosti 
sv. Anežky na pražském Spořilově, Klára mimo jiné 
řekla: Mě baví život s Bohem. Mám velkou radost 
z toho, že Ho znám, že s Ním mohu prožívat svůj život 
a mám dojem, že ten život s Bohem je obrovsky barevný.

Žít s někým, kdo vám 
fandí

Co máš, Kláro, na mysli, když 
říkáš, že život s Bohem je 
obrovsky barevný?

Myslím, že život s Pánem Bohem 
není šedivý, jednotvárný, ste-
reotypní. Ono to je úžasné, mít 
někoho, kdo vám fandí, kdo vám 
nadržuje, kdo vám pomáhá, kdo 
z vás má radost, kdo oceňuje, co 
se vám podaří. A to je něco, co se 
v dnešním světě vůbec nenosí, ale 
moc krásně se s tím žije. 

Kdysi na Velikonoce se mě jedno 
z dětí zeptalo: „Mami, a z čeho se 
radují na Velikonoce nevěřící lidi?“ 
Nebylo to na velikonoční pondě-
lí, kdy děti u nás hledají po lese 
nabarvená a perníková vajíčka, co 
jim tam schoval zajíček. Bylo to 
v sobotu v noci, cestou z kostela, 
kdy si ještě prozpěvovaly „Aléluja, 
aléluja, ať zazní tam i sem, aléluja, 
aléluja, že my se radujem.“ Bez 
předcházejícího postu by tak 
hluboká jejich radost nebyla. 

Na Spořilově už mnoho let učíš 
děti náboženství. Jak ses k tomu 
dostala?

Během roku 1998 vypukla u svaté 
Anežky s vyučováním náboženství 
krize. Pan farář honem sháněl ně-
koho, kdo má papír na teologické 
studium. Nemohl nikoho sehnat, 
tak mu stačila moje Jabokem 
potvrzená Malá teologie. Nevadilo, 
že katechetika obnášela jen asi tři 
večery s Helenkou Šťastnou, sice 
úžasně inspirativní, ale krátké. Tak 
jsem ze dne na den začala učit 
náboženství. Maminky byly úžas-
né, donesly mi všechny materiály, 
co měly doma. Některé chodily 
na hodiny se mnou a pomáhaly 
mně i dětem – někomu třeba se 
stříháním a lepením, někoho mu-
sely trochu krotit.

Co při vyučování náboženství 
pokládáš za nejdůležitější?

Hlavně mi jde o to, aby se děti 
naučily brát Boha do svého života. 
Vlastně většinu svého života 
vyprávím o víře dětem – napřed 
svým a teď tady v kostele. Hledám 
příklady a způsoby, jak jim víru 

Život s Bohem je obrovsky

BAREVNÝ
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předat. Sama celý život hledám 
Boha. A to hledání prožívám spolu 
s dětmi. Hledám obrazy, které 
jsou pro ně srozumitelné. Dávno 
jsem rezignovala na to, že si děti 
něco z náboženství zapamatují, 
nebo že budou dělat nějaké úkoly. 
Za svůj životní úspěch považuji, 
když mi jednou na otázku před 
první svatou zpovědí, jestli se bojí, 
suverénně odpověděly, že ne, že 
vůbec. Jednou mi jedna maminka 
po nedělní katechezi říkala, že si 
s dětmi občas říkají: „Ta Klára zas 
byla u nás doma.“ No, nebyla jsem 
„u nich doma“, ale „u nás doma“ 
znamená, že se spolu cítíme jako 
doma. Vždycky jsem ráda, když 
někdo z rodičů nebo babiček 
nemá nic důležitějšího na práci 
a na děti při náboženství čeká 
přímo na hodině s námi. Vnímám, 
že rodiče moc neví, jak si s dětmi 
o Bohu povídat, jak je vést, často 
sami na náboženství nechodili, 
a tak si netroufají.

Později jsi začala s dětmi dělat 
i krátké katecheze při nedělní mši…

V roce 2013 umřel starý pan farář, 
františkán Vojtěch Mareček, který 
proslavil naši farnost tím, že sloužil 
speciální dětské mše. Hodně 
speciální. Jeho nástupce, mladý 
františkán s úžasným rodinným 
duchem, má zase jiný dar, totiž 
aktivizovat farníky tím, že jim svě-
řuje různé úkoly. Někde okoukl, 
že na mši pro děti nemusí mluvit 
jen on. Popsal mi, co viděl, a ať 
to prý zkusím. Řekla jsem si, že 
to v žádném případě nezvládnu, 
ale zkusila jsem to připravit. Místo 
druhého čtení jsem měla k evan-
geliu krátkou katechezi s jedno-
duchým ilustračním obrázkem, co 
mi nakreslila naše Terezie. Během 
homilie potom děti tento obrázek 
kreslily a v obětním průvodu pak 
přinesly k oltáři. Prvním tématem 
byl tenkrát Zacheus. Při jednodu-
ché scénce jsem dítě představující 
Zachea počítajícího peníze otočila 
zády k penězům a čelem k Ježíšo-
vi. Vlastně jsem pak už nemusela 

skoro nic říkat. Tak jsem usoudila, 
že to snad půjde. Dopředu k oltáři 
chodí spíš menší děti, některé ani 
mluvit neumí, natož abych s nimi 
mohla vést diskuzi, tak se spíš 
snažím používat a vysvětlovat 
různá gesta a symboly. Hledám, 
co mě samotnou na evangeliu 
zaujme, a to se snažím něja-
kým způsobem znázornit. Třeba 
na Květnou neděli máváme vět-
vičkami kapradí a palem (s kterými 
se na rozdíl od kočiček dá opravdu 
mávat). Máváme při Sanctus, 
protože to je ta chvíle, kdy k nám 
Ježíš při každé mši svaté přichází. 
Na Vánoce většinou chci, aby děti 
pohladily Jezulátko v jesličkách 
před oltářem a do mikrofonu řekly: 
„Děkujeme, Ježíšku“. Jejich hlásky 
oslovují celý kostel. 

HLAVNĚ MI JDE O TO, 
ABY SE DĚTI NAUČILY BRÁT 

BOHA DO SVÉHO ŽIVOTA

Letos jsem chtěla ukázat, co udělá 
živé děťátko, když k němu někdo 
přijde. Bylo to dost napínavé, jestli 
vůbec nějaká maminka s vhodným 
děťátkem přijde a bude ochotná. 
Dopadlo to nádherně, malý Vojtí-
šek se na každého rozzářil, usmí-
val, natahoval ručičky… Tak říkám 
jen: „Takhle se usmívá a natahuje 

se k nám Ježíš, kdykoliv k němu 
přijdeme v modlitbě, v kostele, 
s prosbou, s děkováním nebo jen 
na návštěvu…“ Takovému obrazu 
rozumí malí i velcí, v některých 
rodinách si potom o něm doma 
povídají třeba u oběda, a to je 
dobré. 

S Františkem taky připravujete 
snoubence na manželství…

Než jsme se s Františkem vzali, 
chodili jsme na přípravu ke Stáně 
a Zdeňkovi Fuchsovým. Když jsme 
pak za nimi přišli, abychom při-
hlásili jedny naše kamarády, řekli, 
že mají plno, ať jim něco řekneme 
sami. Tak jsme si s nimi povídali 
na témata, která jsme probírali 
na přípravě my. A to už nám zů-
stalo. Leccos jsme si nastudovali, 
hodně zkušeností jsme posbírali 
„cestou životem“. O tom všem si se 
snoubenci povídáme a tím vlastně 
obnovujeme naše manželství. 
Netajíme se s tím, že znát teorii 
je jedna věc, ale v praktickém 
životě už se nám to tak nedaří. 
Za největší kvalifi kaci pro práci se 
snoubenci považujeme fakt, že 
naplno prožíváme radost z lás-
ky. Děkujeme papeži Františkovi 
za tento výstižný pojem. To je totiž 
přesně ono.
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A salesiánská rodina?

V salesiánské rodině jsem doma. 
Kdykoliv kamkoliv přijedeme mezi 
salesiány spolupracovníky, jsme 
tam doma. Asi třicet let se nechá-
váme touto spiritualitou formovat. 
Ale čerpáme i jinde, hodně toho 
dostáváme i ve františkánské 
farnosti. Tam máme nejvíc příleži-
tostí rodinného ducha žít. Snažíme 
se podporovat všechny možné 
aktivity, některé pouze svou účastí. 
Nerozlišujeme, co je františkán-
ské, co salesiánské. Nevím, jestli 
k dětem mluvím jako salesiánka 
spolupracovnice. Vím, že je mám 
ráda, že mě práce s nimi baví, že 
jsem s nimi ráda, že mi na nich 
záleží a že mě baví žít s Bohem. 
Asi je to také radost z lásky.

Co vaše vnoučata?

Momentálně jich máme pět. Moc 
dobře si pamatuji období, kdy 
jsme měli čtyři malé děti. Narodily 

se postupně během pěti let a byl 
to hukot. Proto jsem se stala 
„babičkou“, už když měla moje 
nejmladší sestra děti. Jejich vlastní 
babička byla tou dobou už hodně 
nemocná. Být babičkou je pro mě 
zábavné, pro ostatní vítané. Jak 
přibývají vnoučata, chodím mo-
mentálně do čtyř rodin. Nejlepší je, 
že můžu zase odejít.  

A co bys nám řekla na závěr?

Na nic z toho, co dělám, nemám 
schopnosti, do ničeho se nehr-
nu, aktivity si nevymýšlím, jen se 
ujímám toho, co přijde, co zbyde, 
na co není nikdo vhodnější. Neu-
mím kreslit, neumím zpívat, hrát 
na kytaru, přitom učím děti nábo-
ženství. Neumím mluvit před lidmi, 
a už vůbec ne zbožně, netoužím 
být středem pozornosti, a přitom 
přednáším snoubencům a dělám 
katecheze před celým kostelem. 
Ujímat se potřebné práce s od-
vahou a vynalézavostí mě naučili 

rodiče. Pán mě vede, připravil mi 
příležitosti, vychovává mě, dává 
dary. Všechno je Jeho dílo, ale to 
vidím až zpětně. Napřed to musím 
všechno promyslet a oddřít.

Text a foto: Jan Zindulka 

Babičko, koukej!

Jednou o prázdninách jsme měli 
pár dní na chalupě dvouletého 
Matouška. Zrovna to bylo v období, 
kdy každou chvilku volal: Babičko, 
koukej! Když vytáhl tříkolku, když 
postavil věž, když viděl motýlka… 
I když vlezl v kuchyni do skříňky 
na rozinky, volal: Babičko, koukej! 
Na začátku školního roku jsem 
pak dětem v kostele o Matouškovi 
vyprávěla. Pořád jsem byla s ním 
a věděla jsem o něm. Nemusela 
jsem se bát, že se mu něco stane. 
Kdybychom uměli takhle mluvit 
s Pánem Ježíšem: Ježíši, koukej, 
mám novou školní tašku! Ježíši, 
koukej, jak mě ten Péťa naštval!  
Ježíši, koukej, chystám na stůl 
pro maminku talířek s kytičkama, 
to bude mít radost! To bychom 
se Ježíšovi nikdy neztratili a měli 
k němu blízko.

Potápěčka

O letošním masopustu naše 
nejstarší dcera, maminka tří dětí, 
přišla s nápadem, že když jsou ty 
chřipky, nepůjdou na masopustní 
karneval do kostela, ale mohli by 
si ho udělat u nás doma. Po 
nedělním obědě by si děti vzaly 
masky, připravili bychom jim ně-
kolik stanovišť s úkoly, prostě jako 
na karnevale. Aby to stálo za to, 
pozvala i všechny své sourozence 
s rodinami. Do našeho 3+1 bytečku 
v paneláku přišlo sedm dospělých 
a pět malých dětí. Karneval se 
vydařil. Nejvíc nás dostalo, když 
naše nejmladší dcera s manželem 
předělaly svoji prvorozenou sotva 
šestinedělní holčičku na potá-
pěčku. Pravili: „Napsali jste, 
že děti mají přijít v maskách.“

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN
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Ježíš mezi optickými vlákny
V evangeliu svatého Jana se Ježíš představuje učed-
níkům jako „dobrý Pastýř“ (doslovný překlad by byl 
„krásný Pastýř“), který zná své ovce a ony znají jeho. 
Jak jsme v karanténě obstáli jako pastýři a jako ovce?

pastevci ovcí se dnes už 
moc nesetkáme, když 
už se někdy ocitneme 
na horách a jsou tam 

ještě nějaké ovce, tak bývají často 
samy, bez pastýře. Ten pro ně 
zřídil elektrický ohradník, případ-
ně někde poblíž pobíhá nějaký 
voříšek. Mnohem víc se ve měs-
tech setkáme s pejskaři, dokonce 
mám teď v karanténě pocit, že to 
je nejaktivnější složka městského 
obyvatelstva. Když už na ulici 
nevidíte vůbec nikoho, tak to ne-
platí o pejskařích, ti jsou od šesti 
ráno venku a vyvádějí na pastvu 
své miláčky. Znají je samozřejmě 
jménem, ba dokonce znají i jména 
miláčků jiných páníčků a laskavě 
se navzájem jako členové jakého-
si psího bratrstva oslovují. 

Ve starodávných dobách, 
o kterých mluví ve svém podo-
benství o Dobrém pastýři Pán 
Ježíš, byli pastevci důležitými 
strážci stád, která byla často 
jediným majetkem tehdejších 

lidí. Několik pastýřů spojovalo 
svá stádečka do větších celků, 
ráno si pro ně přicházeli do ohra-
dy, přepočítali je a oslovovali je 
jménem. Dokonce jsem někde 
slyšel, že tak vzniklo první počítá-
ní: každá ovce byla jeden kámen, 
pastýř měl v ruce ošatku s ka-
meny a do druhé ošatky, poté co 
ovečka prošla brankou, vložil „její“ 
kámen. Jakmile nějaký kámen 
přebýval, nebo chyběl, bylo to 
znamení, že nějaká ovce chybí, 
nebo naopak. Ostatně latinské 
slovo pro kámen „calculus“ dalo 
název kalkulačce.

Jeden z nejkrásnějších žalmů, 
třiadvacátý, mluví o Hospodinu 
jako o Pastýři, který svou ovci vodí 
k vodám, kde si může odpočinout. 
A i kdyby s ní šel temnotou rokle, 
nezalekne se zla, vždyť Pastýř „je 
se mnou“. Ten žalm jde ještě dál, 
až kamsi k Poslední večeři, když 
v žalmistových slovech slyšíme 
o „prostřeném stolu“ a „kalichu 
plném po okraj“. Ten Pastýř se 

objevuje také u proroka Eze-
chiela, kde se ve 34 kapitole říká: 
„Ustanovím nad nimi jednoho 
pastýře, který je bude pást, Davi-
da, svého služebníka.“ (Ez 34,23) 
Tento davidovský Pastýř bude 
dobrým ovčákem svého lidu, 
bude Bohem, který přinese pokoj 
a bezpečí.

Pastýři i ovce v karanténě

Kam se teď poděli pastýři a jejich 
ovce? Zavřené kostely zejí prázd-
notou, osiřely lavice i zpovědnice, 
pastýři se s ovečkami přemístili 
buď na internet, nebo do ne-
prodyšné karantény. Církev se 
proměnila a v rouškách brouzdá 
po internetových a televizních 
pastvinách. Pán Ježíš, který v zá-
věru nedělního evangelia o sobě 
řekl, že je „dveře“, se k nám do-
stává především prostřednictvím 
optických vláken, která se stala 
„dveřmi“. Naštěstí víme, že i tato 
zkouška jednou pomine a že se 
Ježíšovy dveře i dveře chrámů 
otevřou znovu dokořán. Možná 
budeme tou novou zkušeností 
posíleni a vejdeme těmi dveřmi 
proměněni.

Zdeněk Jančařík
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Jak zasáhla tahle zvláštní doba naše komunity? Co 
jsme dělaly, nebo naopak nedělaly? Následující řádky 
vznikly v našich komunitách v průběhu března a dub-
na letošního roku. Nabízíme vám krátké nahlédnutí 
do našeho poněkud netradičního komunitního života 
v uplynulých týdnech.

Praha-Karlín
karlínské škole získá-
váme novou zkušenost 
s vyučováním na dálku. 
Zpočátku byli žáci docela 

nadšení, teď už je to pro ně doma 
dlouhé. Zkoušíme proto různé for-
my vyučování a domácích úkolů. 
Učitelé až na výjimky do školy ne-
chodí a vyučování či pedagogic-
kým poradám se věnují z domova. 
Snažíme se být v kontaktu s žáky, 
s ubytovanými, s rodiči ze školky, 
s bývalými žákyněmi i s přáteli. 
V komunitě jsme trochu upravily 
denní řád, přidáváme se k mod-
litbě ve 20.00 čtvrthodinovou 
tichou adorací. Kromě toho máme 
u nás celodenní adoraci, kde se 
střídáme po hodině. Je to příjemná 
hodinka strávená o samotě s Hos-
podinem. 

Majka Kučerová 

Hradec Králové  
Se situací se snažíme vypořádat, 
jak se dá, a Bohu díky, myslím, že 

celkem vynalézavě. Naší prioritou 
jsou a zůstávají osobní vztahy, kde 
je to možné, tak i „naživo“, jinak ale 
přes mobil a internet. Hodně času 
trávím na počítači kvůli vyučování, 
snažím se vymýšlet dětem úkoly 
tak, aby to nebyla další zátěž pro 
rodiče. Ostatní sestry pracují přes 
počítač s mnohem větší lehkostí, 
takže děti na náboženství dostá-
vají úkoly a luštěnky a jejich rodiče 
upozornění na všechny zajímavé 
a podnětné pořady. Na faceboo-
kový profil našeho nyní zavřeného 
Salesiánského domova mládeže 
dáváme kromě organizačních 
informací také fotky rozkvétajícího 
jara v naší zahradě. Nezastavila se 
ani formace a dvě postulantky nyní 
mají formační témata po skypu. 
Ale technika není všechno, chtěla 
bych ocenit přístup našich starších 
sester, které pomáhají, kde můžou.“ 

Dana Fučíková 

Plzeň 
Poté, co jsme zavřely středisko, 
následovaly porady, jak smyslupl-

ně strávit darovaný čas. Po rozli-
šování jsme se zapojily do těchto 
výzev: víc se modlit, šít roušky, 
uklízet a třídit věci ve středisku, být 
v telefonickém či jinak mediálním 
kontaktu s lidmi (rodiči, dětmi, 
mladými), kteří k nám do střediska 
chodí. Z tohoto skoro trapistického 
prožívání rytmu práce-modlitba 
(avšak rozhodně mluvíme víc ) nás 
vytrhlo jen vytopení sklepa. Vedlo 
to však k tomu, že máme konečně 
nové vodovodní trubky, po kterých 
už léta voláme. Venku před do-
mem nám dělají kanalizaci a plyn, 
takže zvuková kulisa nechybí. Při 
společných jídlech sdílíme aktu-
ální informace i vtipy. Využíváme 
také možnost vycházek do blíz-
kých polí a lesů, kde čerpáme ze 
samoty s Pánem a z jarního sluníč-
ka a pučící přírody. Snažíme se být 
stále bdělé na výzvy, jak posloužit, 
a tak vznikla i iniciativa sobotních 
večerních modliteb přes YouTube, 
na kterých se podílíme s dalšími 
farníky z Lobez (od bratří SDB). 

Jana Marková

Brno 
Naši brněnskou komunitu zasáhly 
karanténní restrikce v plné práci 
a činnosti s množstvím různých 
plánů a připravovaných aktivit. 
Postupně jsme však jednu po dru-
hé musely začít škrtat a naše 
zaplněné diáře se rychle vyprazd-

FMA
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ňovaly. Hned se však objevily nové 
výzvy. K těm nejhlavnějším patřilo 
šití roušek, kde jsme se do prá-
ce zapojily všechny, a tak jsme 
si připadaly jako v době Marie 

Dominiky Mazzarellové. Také se 
více společně modlíme. Večer sle-
dujeme mši svatou v rádiu nebo 
v televizi a po nešporách se přes 
Facebook nebo YouTube spoju-
jeme se salesiánskou komunitou 
bratří v Žabovřeskách při modlit-
bě růžence a při krátké adoraci, 
na které jsou předčítány prosby, 
díky a chvály různých lidí z celé re-
publiky. Vytváří se tak moc hezké 
duchovní společenství. Snažíme 
se i o kontakty s dětmi z kroužků 
nebo s jejich rodiči – telefonujeme, 
posíláme pozdravné maily, odkazy 
na různé interaktivní aktivity, a tak 
se je snažíme povzbuzovat, že 
na ně myslíme, modlíme se za ně 
a těšíme se na shledání. Celkově 
prožíváme toto období pokojně, 
v modlitbě a tiché službě, jak říká 
papež František, jako čas milosti, 
prožívaný ve spojení s naším Pá-
nem i se sebou navzájem. 

Dari Vedrová

Praha-Kobylisy
Na závěr něco málo z Kobylis. 
Po prvních dnech, kdy se postup-
ně ukazovalo, co všechno nepů-
jde, nebo půjde, ale nějak jinak, se 
život celkem stabilizoval. Teď už si 
nějakou dobu říkáme, že na tohle 
budeme dlouho vzpomínat. Tolik 
možnosti, jak být jako komunita 
spolu, jsme asi ještě neměly a asi 
hned tak mít nebudeme. Snažíme 
se scházet online s různými spolči, 
skupinami, spolupracovníky, ale 
také žáky ze školy či pracovní-
mi grémii. Vzhledem k tomu, že 
do náplně práce naší komunity 
patří také řízení celé provincie, 
zůstala část práce pořád dost po-
dobná, jelikož se stejně odehrává 
u počítače. Jediným problémem je 
někdy přetížený internet, který to 
nějak všechno nestíhá. 

Helena Křenková
Foto: archiv FMA 

Plzeň

Hraec Králové

Plzeň
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Ohlasy na vysílání 
z karantény
V řadě salesiánských domů a středisek se během 
karantény začalo digitálně vysílat – a nebyly to jen 
bohoslužby, ale také modlitby, adorace, videíčka pro 
děti dua Hobza-Ženíšek, výchovné speciály na YouTu-
be z fryštáckého DISu. Přinášíme jen některé ohlasy 
na naše mediální aktivity z karantény.

Milí salesiáni!

ík za mediální službu. Byli 
jsme s mojí ženou spolu 
s vámi a vím, že jsme 
to nebyli jen my. Trefi li 

jste to formou. Naše církev má 
trochu problém s lidskostí – být 
pro člověka šťavnatá, zajímavá… 
Ta pandemie to odkryla v plné 
nahotě. V některých kostelích – 
kamera na kůru… ta dálka k oltáři, 
což o to, kostel pěkný, uklizený, ale 
ten osamělý kněz. To, že jste byli 
komunita, bylo vidět a cítit: spole-
čenství, vztahy, spolupráce a skrze 
ty „srandičky“ tam byla radost 

a člověk se těšil. Vše kolem včetně 
služby v kostele, zpovědi a přijímá-
ní. Člověk si říká, že to je ono, co 
by chtěl pro oporu ve svém životě 
– víře, aby to všechno dokázal 
unést. 

Chci jen upozornit, a to určitě 
víte, že to, co u vás vzniklo díky 
sociálním sítím a mediálnímu 
centru, má velkou cenu a nemělo 
by to úplně zaniknout. Chtělo by to 
nějak udržovat – celou tu interne-
tovou farnost, co jste vybudovali. 
Třeba jednou měsíčně ve stejném 
formátu. Vlastním lidem ve ško-
le říkám, že způsob dálkového 

vyučování skrze MS Offi  ce 365, 
především Teams, budeme nadále 
rozvíjet a pěstovat. Ještě jednou 
děkuji a pozdravuji chlapy.

Libor Podešva

Velmi oceňujeme pohoto-
vý a dobře promyšlený nápad 
přestoupit z prostor kostela před 
mikrofony a kamery. Víceméně 
uzavřené farní společenství ztratilo 
své hranice a stalo se společen-
stvím široké obce věřících. Vy-
tvořila se vskutku „církev obecná“ 
a vaše vstoupení formovala 
a posilovala její jednotu. A to nejen 
na úrovni rodinného kruhu.

Vytvořili jste určitou novou 
a velmi účinnou moderní formu 
evangelizace. Její parametry citlivě 
a vkusně reagovaly na význam 
a možnosti technických podmínek 
a potřeb současných komunikač-
ních médií, aniž jste přitom sklouzli 

D
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do roviny kýče. To je velmi důležitý 
aspekt, neboť církvi se tak nabízí 
možnost kvalitně „vystoupit“ z tra-
dičního sakrálního prostředí kos-
tela do prostředí každodennosti. 
Pomohli jste tím ukázat a aktivi-
zovat víru nejen jako individuální 
postoj a názor, ale také jako sjed-
nocující faktor širšího významu: 
v době pandemie nalezení smyslu 
vnitřní vyrovnanost, klidu a posilu-
jící naděje, která vyrůstá z Božího 
milosrdenství. Víra i životní situace 
se tak navzájem účinně propojily.

Neobyčejně působivé bylo to, 
že se programu účastnili všichni 
členové salesiánské komunity. Byl 
to jakoby symbol jednoty. Celý 
program také ukázal pro veřejnost 
často překvapivou věc, že totiž 
řeholní bratři jsou nejen „lidé víry“, 
ale i lidé se smyslem pro běžný 
život včetně humoru.

Marta a Rudolf Šrámkovi

Moc děkujeme, že jsme 
měli možnost po několik nedělí 
nakouknout do vašeho společen-
ství. Doufám, že je pravdou to, 
co na pohled vypadá. Tedy to, že 
jste normální, radostní křesťané, 
kteří mají rádi humor, a kteří si 
umí udělat legraci i sami ze sebe. 
Těšili jsme se na vás a na to, co 
jste zase vymysleli za úkol pro 
nás. Měli jsme pocit, že tvoříme 

spolu jedno společenství, i když 
zrovna sedíme v Jižních Čechách. 
Právě to vnímání společenství mi 
při sledování televizních přenosů 
z kostela většinou chybí. 

Anna Kameníková

V době karantény, jste každý 
večer vstupovali do naší rodiny 
a my jsme se na to setkání těšili 
už od rána. Za těch osm týdnů 
nám připadá, že už k nám patříte 
všichni do rodiny. Však otec Pavel 
to u nás zná, navštěvoval mého 
nemocného manžela. Jsme 
s manželem už ta starší generace, 
tak je růženec u nás každodenní 
modlení. Teď v této době jsme si 
uvědomovali, jak je důležité prosit 
Pána o zdraví a hlavně o zbavení 
se stresu a strachu z těch všech 
zpráv, které na nás denně chrlily 
sdělovací prostředky. Vy jste byli 
jediní, co přinesli klid a hlavně 
Boží Slovo, které bylo pro nás 
jako balzám na duši. Vaše nedělní 

mše svaté vždy přinesly sváteč-
ní atmosféru a kázání přineslo 
povzbuzení, útěchu a naději, že 
to všechno ve zdraví přečkáme, 
pokud uvěříme Pánu. Vždy jste nás 
ubezpečovali, že Pán nás nikdy 
neopustí. Jako správní salesiáni 
jste při každé mši a každý den při 
růženci, mysleli na mládež a děti. 
Don Bosco z vás musí mít velikou 
radost. Vaše slůvka na dobrou noc 
jsou vždy poučná a někdy i veselá. 
Vaše virtuální kavárna, farní ku-
chařka, písně a fotografi e rozkvetlé 
země jsou úžasným počinem 
v této stresující době koronaviru. 

Tato doba nám hodně vzala, 
ale také dala. Vzala nám přímou 
účast při mši svaté v kostele, vzala 
nám volnost pohybu, návštěvy 
známých, ale na druhou stranu se 
člověk musel zamýšlet nad tím, 
jestli to není pro nás i varování, jak 
se chováme k přírodě, a také lidé 
k lidem.

Marie a František Pěnčíkovi

Veliké poděkování za služby 
v době koronavirové. Poschuch-
ači a posluchačky Proglasu velmi 
vděčně přijali možnost připojit se 
k prožívání mší svatých a růžence 
atd. od vás, s vámi. Myslíme, že 
není hezčí možnosti ukázat, co 
znamená být řeholníkem ve službě 
jak Bohu, tak světu. Vaše radostná 
mysl je mimořádně nakažlivá :)

Martin Holík, ředitel, a Pavel 
Mikšů, šéfredaktor Proglasu

Karanténní mše: Teplice, Michael Martinek

Z jídelny v Žabinách
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Ondro, rád bych se s tebou 
pobavil o vedení salesiánských 
středisek laiky. Jsi jedním z laic-
kých ředitelů, za poslední roky 
laických šéfů středisek přibylo 
a dnes už tvoří většinu. Je to 
podle tebe dobrá cesta?

Je to cesta, která vyplynula ze 
situace v provincii a ve světě. 
Duchovních povolání ubývá a ad-
ministrativy spojené s vedením 
středisek přibývá. Pokud se člo-
věk rozhodne zasvětit svůj život 
Bohu v kongregaci primárně ur-
čené pro výchovu dětí a mláde-
že, už málokdy se rozhoduje stát 
se ještě současně pedagogem, 
sociálním pracovníkem, mana-
žerem, krizovým manažerem 
a tak dále… To bychom z něho 
udělali velkého supermana. Má 

to logiku, že pokud například ně-
který salesián rozumí manažer-
ským věcem, jeho práce přináší 
plody a naplňuje ho, tak ať určitě 
ve vedení střediska je. Na druhou 
stranu, pokud je tam spolubratr, 
který je dobře přijímán mladými 
lidmi, tak ať je mezi nimi a netrápí 
se na židli, kde musí číst řadu do-
kumentů, mailů, hledat fi nanční 
zdroje, řídit lidi a podobně.

Je přebírání středisek laiky nový 
fenomén? Shoduje se to s charis-
matem salesiánského díla?

Když se člověk podívá do historie 
salesiánů, tak první náznak je už 
u Dona Boska, který si uvědomo-
val, že sám to neutáhne, a proto 
založil kongregaci. Vzápětí zakládá 
i salesiány spolupracovníky, 

protože viděl, že i laici jsou pro něj 
a celé dílo velkým obohacením 
a každý, kdo je ochoten se na tom-
to díle podílet, je vítán. To je velmi 
důležité. Určitě je to vzájemné 
obohacení pro všechny. 

Vidíš v přebírání středisek laiky 
nějaké výhody? 

Když jsem byl v kongregaci, bylo 
vidět, že je to takový rodinný 
podnik. Má to své výhody, ale i ne-
výhody. Člověku se v některých 
případech nedostávalo ucelené 
zpětné vazby a mohl se velmi 
snadno nacházet ve své uzavřené 
bublině. Je ve svém pokojíčku, 
přejde do obýváku, kde potká své 
nejbližší spolupracovníky (myšleno 
ředitele, faráře, kaplany), odejde 
do vedlejšího pokoje, kde už má 
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Při práci 
s mladými 
BUĎME 
autentičtí

Ondřej Trojek (40 let) vystudoval náboženskou výchovu 
a etiku na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích. 
Ve 22 letech vstoupil k salesiánům, složil první sliby, ale 
v průběhu formace se rozhodl z kongregace odejít. Oženil 
se, založil rodinu a s manželkou Lenkou se stali salesiány 
spolupracovníky. V Salesiánském středisku mládeže 
v Českých Budějovicích pracuje na různých pozicích od 
roku 2008 a po devíti letech se stal ředitelem střediska.

ROZHOVOR

ONDŘEJ TROJEK
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kancelář, a najednou je v zaměst-
nání. Na základě toho, že laici pře-
bírají pozice, které dříve zastávali 
salesiáni (např. vedení středisek), 
se znovu začal naplňovat tzv. 
model G3 (v některých dílech 
G4), kdy se scházejí jednotliví lidé 
zodpovědní za konkrétní salesián-
ské dílo a společně hledají cestu 
spolupráce a naplnění poslání díla 
na daném místě. Je dobře, že se 
najednou ředitel střediska potkává 
s farářem a ředitelem komunity. 
Už to není jen můj píseček a tvůj 
píseček, ale společně vytváříme 
jedno dílo. Myslím, že o to Donu 
Boskovi šlo. Sám říkal, že v jednom 
díle má být domov, kostel, hřiště, 
škola a všechno má být na jednom 
místě a vzájemně propojeno. Sa-
mozřejmě s ohledem na konkrétní 
specifi cké potřeby těch, kterým se 
věnujeme.
Myslím, že v tomto je velký posun 
a dává nám to možnost vzájemné 
spolupráce. Je to vidět tam, kde 
ještě laičtí ředitelé nejsou. Nechci 
říct, že by o to byli spolubratři 
ochuzeni, ale rozhodně pokud 
nechtějí, nemusí vylézt ze své so-
ciální bubliny a můžou si všechno 
vyřešit v obýváčku své komuni-
ty. Když je tam laik, musí jít ven 
a s dalšími spolupracovníky hledat 
nové cesty a formy spolupráce.

Jaké má nevýhody laické vedení 
středisek?

Musíme si uvědomit, že na těchto 
pozicích jsme opravdu jenom za-
městnanci provincie a jsme jenom 
služebníky, správci toho, co nám 
bylo svěřeno. V tomto se hodně 
učím pokoře, že tady nejde o mě, 
ani pouze o to dílo. Přílišná zodpo-
vědnost člověka svazuje. Často si 
musím opakovat: „Ondro, jsi jenom 
ředitelem a jsi jím jen do určité 
míry, protože jsi i otcem rodiny 
a manželem. Jako ředitel neneseš 
stoprocentní zodpovědnost za to 
dílo. Je tu Duch svatý a musíš věřit 
v to, že on vede salesiánské dílo 
a my jsme jeho nástrojem.“
To samozřejmě neznamená, že se 

máme dívat z okna a říkat si, že to 
nějak dopadne. Ale musíme věřit, 
že salesiánské středisko není jen 
organizace s nějakým IČO, ale je to 
Boží dílo vedené Duchem sva-
tým. Takto bychom to s odkazem 
na Dona Boska měli vnímat. Pokud 
středisko má fungovat a naplňovat 
své poslání ještě dalších pět nebo 
padesát let, tak sebelepší ředitel to 
sám či s druhými stejně nezmůže.

28. generální kapitula si kladla 
otázku: „Jací mají být salesiáni 
pro dnešní mládež?“ Odpověď 
mladých zněla, že potřebují 
především osobní doprovázení, 
blízkost a kontakt se salesiány. 
Může salesiánům dát více času 
na mladé to, že přenechají 
některé své činnosti laikům?

Myslím, že ano. Rozdíl mezi námi 
laiky na různých pozicích a mezi 
salesiány je ten, že my jsme prošli 
výběrovým řízením, do kterého 
jsme se sami přihlásili, protože 
chceme tuto práci dělat. U sale-
siánů může nastat to, že předsta-
vený na základě listu poslušnosti 
pošle daného řeholníka na určitou 
pozici a on přitom chce dělat něco 
jiného. Někdy se to stává a může 
to přinášet určité napětí. Nutno ale 
říct, že i zde dochází k dialogu mezi 
spolubratrem a jeho představeným. 
Důležité je, aby každý byl tam, kde 
cítí, že je jeho místo a kam ho Pán 
volá. Každý máme určité předpokla-
dy pro nějaké povolání, je důležité 
toto umět dobře rozlišovat a jít tomu 
naproti. Dělejme více toho, co nám 
dělá radost a co druhé obohacuje.

Jakou roli v tom můžou hrát 
mladí?

Cestou není zbavit všechny sale-
siány povinností a uvolnit je z ma-
nažerských funkcí. Myslím, že 
důležité je, abychom my všichni 
uměli mladé přizvat k tomu, co 
děláme, a dělat to s radostí. Pokud 
se u své práce budu hroutit, proto-
že mě nebaví a radši bych se viděl 
někde jinde, tak to rozhodně není 
stav, kterým oslovím mladého 

člověka. Znám mnoho ředitelů, 
kteří i přes to, že jsou hodně vytí-
ženi, dokážou daleko lépe a více 
oslovit mladé než ti, u kterých se 
laická veřejnost ptá: „Co vlastně 
ten salesián dělá? Chodí vůbec 
do práce? Jaká je náplň jeho dne? 
Ráno se pomodlí a co potom 
dělá?“ Protože ho nevidí, a přes-
tože má spoustu volného času, 
nedokáže ho využít tak, aby mladé 
oslovil a byl jim vzorem. 

Jak můžeme dnešní mladé 
oslovit?

Tím, že budeme autentičtí a ne-
budeme se bát s nimi pracovat. 
Čím víc člověk stárne, tím víc má 
pocit, že už mladým nemá co 
říct, nebo že bude za trapáka, že 
ho někam pošlou, že už dnešní 
mládeži nerozumí a možná je to 
všechno pravda… Každopádně je 
potřeba prosit Pána, abychom jak 
my laici, tak salesiáni měli odvahu 
a sílu překročit svou komfortní 
zónu a reagovat na volání mladých 
po osobním doprovázení. 
Je důležité být aktivní. Když nabí-
zím osobní doprovázení, ale budu 
sedět doma ve svém pokojíčku, 
tak má nabídka nebude tolik 
využita, jako když budu docházet 
do oratoře, nebo do klubu, kde 
ti mladí jsou a budu dávat jasně 
najevo, že jsem připravený jim na-
slouchat a sdílet to, co oni prožívají.

To, že salesiáni předávají některé 
své funkce laikům, souvisí i se 
stárnutím kongregace a nedo-
statkem povolání k zasvěcenému 
životu. Co můžou salesiáni udělat 
pro nová povolání?

Určitě je důležité prosit Pána. 
Nikoliv o to, aby nám dal nová po-
volání, ale za ty, kteří mají v sobě 
povolání, aby ho dokázali rozpo-
znat a měli odvahu na ně odpo-
vědět. Také prosit Pána, abychom 
my byli v pravou chvíli na pravém 
místě, a pokud někdo má v sobě 
povolání, neví si s tím rady a tápe, 
abychom mu dokázali ve svobodě 
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pomoci to povolání objevit a na-
stavili mu zrcadlo, ve kterém uvidí, 
jestli je to jeho cesta, nebo má 
hledat jinou.

Ty sám jsi byl v salesiánské 
kongregaci. Jak na tuto dobu 
vzpomínáš?

Považuji to za velice krásné, důle-
žité a plodné období mého života. 
Ve formaci jsem byl asi šest let. 
Kdybych se nerozhodl na tu cestu 
vydat, tak nejsem tam, kde jsem 
dnes. Krásně to zapadá do mozai-
ky mého života, jak mě Pán vedl.

Nakonec ses ale rozhodl před 
věčnými sliby v kongregaci nezů-
stat. Jak se za tímto rozhodnutím 
ohlížíš?

To rozhodování samozřejmě neby-
lo jednoduché. Prožíval jsem ten 
přirozený tlak okolí. Lidé se těšili, 
že budu salesián, kněz. Pocházím 
ze Slovácka od Uherského Hra-
diště, místní mým povoláním žili, 
modlili se za mě. Nevěděl jsem, 
jak jim to říct, jak to přijmou, jestli 
to pro ně nebude velké zklamání 
a zranění. Oni se přece šest let 
modlili za to, abych byl knězem 
a najednou nic. To jako znamená, 
že jejich modlitby nebyly vyslyše-
ny? Myslím, že každé rozhodnutí je 
správné, a to mi dávalo svobodu. 

Podle mě nás Hospodin nemá 
zaškatulkované tak, že pokud má 
někdo být kněz, ale rozhodne se 
vstoupit do manželství, tak bude 
nešťastný, anebo obráceně. Mys-
lím si, že pokud se člověk rozhod-
ne ve svobodě a opravdovosti, 
tak nad ním Hospodin rozhodně 
nezlomí hůl a bude ho dál dopro-
vázet. Podle mě je pro Hospodina 
důležité to, aby člověk dobře prožil 
svůj život, ať v životě zasvěceném, 
nebo v laickém, svobodný, či 
ženatý.

Jak ti v tvém rozhodování 
pomohli spolubratři?

Musím říct, že ze strany spolubra-
trů jsem prožil velice krásné dopro-
vázení a pomoc při rozlišování. 

Nový provinciál Martin Hobza byl 
poslední roky, kdy jsem byl v ko-
munitě salesiánů, mým ředitelem. 
Doprovázel při rozhodování jak mě, 
tak mou manželku Lenku, každého 
z nás zvlášť a ve svobodě. Říkal: 
„Pokud se rozhodneš odejít a mít 
děti, pamatuj na to, že ti to nebudu 
vyčítat, a naopak vám ještě budu 
dítě občas hlídat.“ Nevyčítal nám 
to, ale k tomu hlídání zatím ještě 
nedošlo. Takže mu ještě syna Vojtu 
pošleme na hlídání. (smích) 
S manželkou jsme se několik let 
po svatbě stali salesiány spolu-
pracovníky. Myšlenka Dona Boska 
je nám blízká. Možná, kdybychom 
byli různými spolubratry odsuzo-
váni, tak by pro nás bylo daleko 
těžší vstoupit mezi spolupracovní-
ky. Ale tím, že nám to od počátku 
nikdo nepředhazoval, a naopak 
nás všichni podporovali, protože 
viděli, že jsme opravdu šťastní, 
tak pro nás setrvání v salesiánské 
rodině byla jasná volba. Vztah se 
spolubratry dál pokračuje velice 
přátelsky.
Je důležité, aby salesiánská 
kongregace měla povolání k za-
svěcenému životu. Ale daleko 
důležitější je, aby měla lidi, kteří žijí 
myšlenkou Dona Boska. Preven-
tivní systém není nástroj, ale je to 
životní rozhodnutí, něco, co přijmu 
do svého života a stane se to jeho 
součástí. Myslím, že je daleko 
důležitější, aby Salesiánská rodina 
byla poskládaná z takovýchto lidí.

Jan Kvapil
Foto: archiv SDB ČB

Tomáš Rádl s oratoriány
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Soutěžte se Signály.cz 
o nejlepší osobní blog, 
Instagram a video roku
Nominace od 15. do 29. května na stránkách soutěže.

Zapojit se mohou jen soutěžící, kteří mají aktivní blog/profi l/video 
kanál v českém či slovenském jazyce a v tomto roce vložili minimálně 
tři příspěvky či články. Hlasování čtenářů a odborné poroty proběhne 
na webu od 1. června do 19. června, vyhlášení výsledků 24. června 

ve 14:00 v přímém přenosu na TV Noe.
Hodnotit se bude především přínos zmiňovaných sítí k evangelizaci 

v digitálním prostoru.

signály.cz
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„Pane, zapřísaháš nás, abychom se nebáli. 
Naše víra je ale slabá a svírá nás úzkost. 

Ty nás, Pane, neopouštíš a žehnáš nám i za bouře. 
Prosím, zopakuj nám svá slova: Nebojte se!“

Papež František 27. března při požehnání 
Urbi et Orbi v Římě
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UDÁLOST

Před třiceti lety se parta nadšenců kolem salesián-
ského časopisu pro mládež Anno Domini rozhodla 
začít vydávat knihy. Vzniklo nakladatelství Portál.  
Při této příležitosti jsme vyzpovídali současného  
šéfa nakladatelství Martina Bedřicha.

 
Pandemie a karanténa zasáhla 
nakladatelství Portál zrovna 
v roce, kdy se chystalo oslavit 30. 
výročí své existence. Řada dopro-
vodných akcí musela být zrušena, 
nebo byla přesunuta na podzim 
a pozornost se obrátila nejspíš 
k prostému přežití. Je to tak?

Ano, letošní rok měl být slavnost-
ním rokem, v jehož rámci jsme 
chtěli v rámci řady akcí upozornit 
na to, co zde Portál za 30 let vy-
tvořil a že se jeho energie zdaleka 
nevyčerpala. Měli jsme v průběhu 
roku pozvané zahraniční hosty, 
připravoval se zvláštní web, výroč-
ní katalog a podobně. To vše teď 
muselo jít trochu k ledu, proto-
že nevíme, jak se bude situace 
vyvíjet. Nehrozí, že by stávající 
krize Portál jako takový ohrozila, 
na to je nakladatelství naštěstí 
dostatečně robustní a stabilní, ale 
rozhodně půjde o velkou ztrátu. 
Řada rozvojových projektů, které 
nás měly posunout zase o kus 
dál, se zastaví nebo přinejmenším 
výrazně zbrzdí, což je velká škoda. 
Přesto pevně doufáme, že to 

čtenáře zasáhne minimálně – přes 
všechny objektivní překážky dál 
pokračujeme ve vydávání knih, 
které se od nás očekávají.

Když se ohlédneš za třiceti lety 
Portálu, můžeš charakterizovat 
jeho hlavní etapy? A kam se po-
sunul co do produkce i co do fi-
remní kultury? Případně jaké je 
postavení Portálu mezi ostatními 
nakladateli?

Portálu se podařilo něco, co je 
v mnoha ohledech výjimečné. 
Na úrovni standardních nakla-
datelství si vybudoval nosnou 
platformu vydávání kvalitních 
odborných knih, které nepotřebuje 
„dotovat“ vydáváním kuchařek, 
detektivek nebo jiného příliš 
komerčního a spotřebního zboží. 
Na úrovni křesťanských nakla-
datelství je Portál zase unikátní 
v tom, že se nestal čistě církevním 
vydavatelstvím, ale svým zaměře-
ním oslovuje především většino-
vou společnost. Právě tím může 
mnohem efektivněji šířit implicitně 

Portál slaví TŘICÁTINY

MARTIN BEDŘICH



křesťanské hodnoty mezi své čte-
náře a i naše vysloveně spirituální 
produkce má možná díky tomu 
větší zásah do společnosti. To vše 
je velmi podstatný výsledek oněch 
třiceti let vývoje, na který se ptáš. 
Jinak se během nich Portál samo-
zřejmě posunul od nadšeneckého 
porevolučního projektu k solidní-
mu a respektovanému podniku, 
který zaměstnává na pět desítek 
lidí a patří mezi prvních patnáct 
největších nakladatelství v zemi. 
Co se fi remní kultury týče, jsem 
pyšný na to, že platíme za nejso-
lidnější partnery v oboru, na které 
je spoleh, a to jak směrem ven, 
tak i směrem dovnitř fi rmy. A to 
i v době současné nelehké krize.

Jedním z největších problémů 
několika měsíců karantény 
bude, jak restartovat trh. Za-
vřená nákupní centra a největší 
knihkupectví budou pro někte-
ré znamenat fatální problém 
s tím, jak zacelit propad jarních 
tržeb a vlastně také jak zapla-
tit zaměstnance. Další bolestí 
je arogantní jednání majitelů 
největších řetězců a knihkupec-
tví, kteří prostě zastavili doda-
vatelům platby už dávno před 
koronou. Jak je na tom Portál 
a bude od státu žádat nějaké 
kompenzace?

Nakladatelská strategie Portá-
lu dlouhodobě stojí na tom, že 
není závislý na žádných dotacích. 
Knihy, které vydáváme, musejí 
být výdělečné. Díky tomu jsou 
pro nás všechny granty a do-
tace milým přilepšením, nikoli 

nezbytností. Uzavření sítí knihku-
pectví je obrovská rána, která nás 
ovlivní přinejmenším na celý rok, 
a proti ní bohužel žádné kom-
penzace nepomůžou. Zde bude 
mít význam jen to, zda se lidé 
do knihkupectví vrátí a budou mít 
i v budoucnu zájem o to, kupovat 
dobré knihy. Doufám, že si lidé 
po této zkušenosti více uvědomí, 
jak je důležité podporovat dobré 
nakladatele třeba tím, že kupují 
knihy přímo na jejich e-shopu či 
v jejich knihkupectvích.

Jsou také nějaké knihy, které jste 
se rozhodli nakonec kvůli krizi 
nevydat, nebo je prostě tisknete 
a knihy zatím leží na skladě? A za-
stavil se také online obchod, nebo 
lidé nakupují knihy krize-nekrize?

Zatím jsme se rozhodli nic ne-
zastavovat, jen trochu zpomalit 

tempo vydávání. Knihy prodáváme 
přes e-shop a jsme připraveni 
okamžitě se znovu naplno rozjet. 
Pokud by ale krize měla trvat déle, 
nějakému omezování produkce se 
asi nevyhneme. Zatím se snažíme 
být spíš optimisty.

Co chystáte na podzim?

Čtenáři se budou moci těšit 
na knihu vycházející z duchov-
ních promluv cyklu U ambonu, 
který reagoval na zavřené kostely 
po 14. 3. a jehož autory jsou známí 
kněží Láďa Heryán, Josef Prokeš, 
Pavel Pola a jiní. Dále chystáme 
mimořádně zajímavý rozhovor 
s přední představitelkou skryté 
církve u nás, Ludmilou Javorovou. 
Ale také třeba knihu o duchovním 
zpracovávání deprese podle svaté 
Terezie z Lisieux. Nebudou však 
chybět ani tituly z oblasti psy-
chologie, pedagogiky nebo třeba 
dětské knihy pro každý věk.

A přežije Portál své třicáté 
narozeniny bez potíží s dechem?

Bezpochyby! Ale jistě nám v tom 
pomůžou čtenáři, kteří si koupí 
naše knihy!

Zdeněk Jančařík
foto: Portál
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Exředitel Portálu Jaroslav Kuchař
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Z duchovní produkce Portálu
Nakladatelství Portál navzdory 
krizi způsobené pandemií koro-
naviru nezastavil svou produkci 
knih, a proto i v této obtížné 
době můžete sáhnout po některé 
z inspirativních novinek (neustále 
dostupných na e-shopu).

Bůh nefunguje

ezi spirituálními 
knihami zaujala hned 
zkraje roku publikace 
německého kněze 

Thomase Fringse s provokativním 
titulem Bůh nefunguje, a pro-
to v něho věřím. Přitom nejde 
o žádné protináboženské dílo, ale 

naopak o obhajobu zralé a dospě-
lé víry. Bůh skutečně nefunguje, 
není to žádný automat, stroj, jehož 
obsluhu je možné si osvojit, aby 
pak plnil lidské tužby. Víra zalo-
žená na takovém přístupu může 
snadno zklamat. Bůh negarantuje 
mechanické vyslyšení proseb, 
směnný obchod ve smyslu od-
měna za dobrý čin a podobně. Žít 
dospělý vztah s Bohem znamená 
být si vědomi toho, že život je 
především v našich rukou a Bůh 
je tím, kdo se nabízí být v kaž-
dé situaci s námi, pokud mu to 
dovolíme. Fringsova kniha možná 
otřese některými našimi před-
stavami, autorova autentičnost 
a otevřenost v tom, jak o věcech 
přemýšlí a prožívá je, pro nás ale 
jistě bude přínosná. A to speciálně 
v době, kdy se tolik jistot otřáslo 
v základech.

               ~

Vzpomínám si na zvláštní zážitek. 
V mé rodině se chystalo biřmování. 
Jelikož bylo udíleno při večerní mši, 
sešli se všichni už odpoledne při 
kávě. Hned ve dveřích mě odchy-
til můj synovec Lukáš s otázkou: 

„Můžeš mi pomoct? Musím napsat 
ke mši nějakou přímluvu!“ Sed-
li jsme si tedy do jeho pokoje 
a snažili se rozlousknout těžký 
problém, jak formulovat smyslupl-
nou přímluvu. „Za co bys Boha rád 
poprosil?“ ptal jsem se. „Něco jako, 
aby ve světě zmizel hlad.“ „Mys-
líš, že to Bůh udělá, když ho o to 
poprosíme?“ ptal jsem se dál. „Ne,“ 
vyhrkl. „A proč ho o to chceš prosit, 
když už předem víš, že to nespl-
ní?“ Odpověď: „Hm, tohle se přece 
v kostele vždycky říká!“ To pro nás 
není moc lichotivé.

Guy Gilbert

M

ČETBA
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Jedním z významných spiritu-
álních autorů, kteří měli na jaře 
navštívit Prahu, ale současná 
situace tomu zabránila, je fran-
couzský kněz a vychovatel 
delikventní mládeže Guy Gilbert. 
V pražském salesiánském kostele 
sv. Terezičky v Kobylisích měl 
mimo jiné představit vydání své 
nové knihy Odpuštění. Známá řada 
jeho krátkých duchovních textů 
na univerzální témata je tím do-
plněna o jedno z nejdůležitějších. 
Odpuštění přitom pro Gilberta není 
něco nasládle samozřejmého. Zná 
strašné případy zneužívání, trýz-
nění, nespravedlnosti. Doprovází 
ve vězeních vrahy, pracuje s dětmi, 
kteří si prošly peklem. A právě 
proto, když vyzývá k odpuštění, ví, 
o čem mluví. Ví, že je to výsostná 
cesta následování nekonečně mi-
losrdného Boha. Ví, kolik dobra se 
v aktu odpuštění skrývá jako pro 
viníka, tak pro toho, kdo odpouští. 
Rozsahem drobná kniha v sobě 
skrývá podněty pro celý život.

                           ~

Klid je příslibem: člověk vyjadřu-
je odmítnutí se mstít. Ale v tom 
ještě nemusí být odpuštění. Lidé si 
přejí mír na zemi a mezi lidmi, mluví 
o smíření, ale nikdy nemluví o od-
puštění. Proč? Protože to znamená 
vzkříšení minulosti! A přece, lidé 
nikdy nedospějí k usmíření, pokud 
neodpustí a neuznají utrpení, které 
jedni druhým způsobili. Vždycky je 
zapotřebí, aby byla vyřčena pravda. 

Každý jsme miláček

Velikonoční doba se už sice tatam, 
a navíc proběhla velmi nestan-
dardně, i proto ale stojí aspoň 
za připomenutí loňský titul salesiá-
na Zdeňka Jančaříka Miláček Páně 
o „velikonočním“ evangeliu sv. 
Jana. Tato kniha se dá číst kdykoli 
během roku, velikonoční čas jí ale 
přidává něco navíc. Velmi osobní 
čtení janovských textů a následné 
refl exe se dotýkají velkých témat 
života křesťana a přivádějí čtenáře 
k zásadní otázce: mohu se i já stát 
miláčkem Páně?

                ~

Když vidíme Ježíše, jak „jí s hříšníky 
a celníky“, uzdravuje malomocné, 
nebojí se kontaktu s hříšnými, ale 
naopak je vyhledává – napadne 
nás: nepřišel Bůh v Ježíšovi zvláště 
pro ty, které společnost zavrhuje, 
jimiž ostatní pohrdají? Nemiluje 
Bůh především ty, kteří jsou jakým-
koli způsobem na okraji?Vztahuje 
se však takové Boží zalíbení také 
na mě samého? Je přece hloupost, 
že by se mohl stát Božím Miláčkem 
kdokoli. To by svět byl samý Milá-
ček! Miláček je jen jeden, je jenom 
jeden „milovaný Syn“, jen jeden 
učedník leží Pánu při Poslední ve-
čeři na prsou. Nejsou to jen zbožné 
řeči, že nás má Bůh všechny stejně 
rád? Ale není to zároveň pouze 
Janova sugesce, že právě jeho Pán 
miloval víc než ty ostatní? Copak 
netoužil se svým bratrem po tom, 
aby zasedl v jeho království jeden 
po pravici a druhý po levici – nebyl 
tedy snad Jan kariérista, který 
si později vybásnil své vyvolení? 
Nevymyslel si toto zvláštní Ježíšovo 
pouto, neudělil si při psaní evan-
gelia „výhody“, které mu nenáleží? 
Možná během četby evangelia při-
jdu na věci, které změní můj obraz 
Miláčka i toho zvláštního „zalíbení“, 
že to je vlastně s Ježíšem i s jeho 
zvláštní přízní pro Jana ještě trochu 
jinak… Uvidíme!

Ruce vzhůru!

Poslední spirituální novinkou to-
hoto pololetí je kniha amerického 

kněze a duchovního doprovázejí-
cího Larryho Richardse Vzdej se! 
A žij podle Boží vůle. Kniha zaujme 
ty, kteří hledají strhující vyzna-
vačskou sílu, která je skutečně 
„nakopne“ k rozhodným rozhod-
nutím pro duchovní život. I proto 
je možná spíše určena mužům, 
na něž se autor obrací se zaní-
cením, trochu drsným humorem, 
chlapskou rázností a nekompro-
misností. Richards nehledá bázlivé 
zbožné třasořitky, ale muže, kteří 
chtějí vzít svůj život vážně, chtějí 
něčeho dosáhnout, být dobří 
v práci i v rodině, chtějí mít krásný 
vztah se ženou i přáteli – a vědí, že 
jim v tom může Bůh pomoct.

                ~

Většina lidí je přesvědčena, že jsou 
dobrými lidmi. Pokud by se vás 
někdo zeptal: „Jsi dobrý člověk?“, 
vsadím se, že většina z vás by 
odpověděla: „Ano, otče, jsem vážně 
dobrý člověk. Chovám se k dru-
hým hezky, nekradu ani nedělám 
jiné opravdu špatné věci. Takže si 
myslím, že ano, jsem docela dobrý 
člověk.“ Pokud bych se vás poté 
zeptal: „Jsi svatý člověk?“, vsadím 
se, že byste odpověděli: „Ale ne, 
kdepak, vůbec nejsem svatý člo-
věk, otče.“ A já bych řekl: „Ale to bys 
sakra měl! Bůh tě stvořil, abys byl 
svatý. Ty totiž jsi svatý.“
    

Vybral: Martin Bedřich, 
jednatel Portálu
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Když byla         Anička ještě malá, spadla ze        a zlomila si       . Když se jí 

noha zahojila, zjistila veverka Anička, že je noha trochu       a špatně se s ní leze na       

       . Nejdřív hrozně naříkala a nechávala           , aby jí nosili          až pod      . 

Pak ale pochopila, že už to tak dál nejde a začala se znovu učit skákat z          na         

        . Šlo to těžko, ale         Anička byla vytrvalá a nakonec se naučila lézt po     

        tak, že nikdo ani nepoznal, že má jednu nohu       .

PLETENÍ

BLONĎATÁ ANIČKA PLETE ŠÁLU PRO SVÉHO 
MEDVÍDKA MÍŠU. ABY JÍ PRÁCE ŠLA LÉPE OD RUKY, 
PŘIZVALA SI KAMARÁDKU PAVLU. OBĚ PLETOU O STO 
ŠEST. KLUBÍČKA SE JIM ALE ZAMOTALA. POZNÁŠ, 
KTERÉ KLUBÍČKO PATŘÍ ANIČCE A KTERÉ PAVLE?

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

   PRO DĚTI

Když byla         Anička ještě malá, spadla ze        a zlomila si       . Když se jí 

Pak ale pochopila, že už to tak dál nejde a začala se znovu učit skákat z          na         

        . Šlo to těžko, ale         Anička byla vytrvalá a nakonec se naučila lézt po     

noha zahojila, zjistila veverka Anička, že je noha trochu       a špatně se s ní leze na       

       . Nejdřív hrozně naříkala a nechávala           , aby jí nosili          až pod      . 

Pak ale pochopila, že už to tak dál nejde a začala se znovu učit skákat z          na         Pak ale pochopila, že už to tak dál nejde a začala se znovu učit skákat z          na         

        . Šlo to těžko, ale         Anička byla vytrvalá a nakonec se naučila lézt po     

       . Nejdřív hrozně naříkala a nechávala           , aby jí nosili          až pod      . 

        . Šlo to těžko, ale         Anička byla vytrvalá a nakonec se naučila lézt po     

        tak, že nikdo ani nepoznal, že má jednu nohu       .

Když byla         Anička ještě malá, spadla ze        a zlomila si       . Když se jí 

       . Nejdřív hrozně naříkala a nechávala           , aby jí nosili          až pod      . 

noha zahojila, zjistila veverka Anička, že je noha trochu       a špatně se s ní leze na       

        tak, že nikdo ani nepoznal, že má jednu nohu       .

Lenoch si sám nepomůže – vytrvalost plodí ......................
                                                                                        (doplň)

Stránky myšky ELIŠKY

STOJKA

TOMÁŠ SE CHCE NAUČIT STOJKU. ZPOČÁTKU 
MU TO MOC NEŠLO, ALE VYTRVALE TO ZKOUŠEL 
ZNOVU A ZNOVU, AŽ KONEČNĚ ZVÍTĚZIL. 
PŘI DVOU ÚSPĚŠNÝCH VÝKONECH HO TATÍNEK 
VYFOTIL. ČÍM SE OBĚ FOTKY LIŠÍ?

Když byla         Anička ještě malá, spadla ze        a zlomila si       . Když se jí 

       . Nejdřív hrozně naříkala a nechávala           , aby jí nosili          až pod      . 
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MYŠKA ELIŠKA A SÁŇKOVÁNÍ
Drrr...  
Hrrr...

To bude 
dobrý, 
určitě.

Antonie, 
to jsou
 jahody!

Ještě se 
trochu napij.

To je přeci 
Antonie, sousedka 
Elišky! Vůbec se 
nehýbá. To je asi 

konec...

Už je mi dobře. 
Moc ti děkuji.

Tak to už můžeme 
jít domů.
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Salesiáni Marcos a Brandon v prosinci posílili české 
misijní dílo v Bulharsku a byli přijati do české provin-
cie. Zastihli jsme je během karantény v provinciálním 
domě v Praze-Kobylisích a poprosili je, aby se nám 
v rozhovoru představili.

        Marcos Dalla Cia 

Pochází z Argentiny. K salesiánům 
vstoupil ve dvaceti letech, první 
sliby složil v roce 2004 a věčné sli-
by v roce 2009. Po patnácti letech 
od vstupu do kongregace se dal 
k dispozici na misie.

Co tě přivedlo k salesiánům?

Znám salesiány od malička, 
protože můj táta a dědeček jsou 
absolventy salesiánské školy a já 

jsem na salesiánskou školu chodil 
také. Ale to, co mě nejvíce přitáhlo 
k zasvěcenému životu, nebyla ani 
tak salesiánská škola, jako spíš 
vše, co se dělo kolem – skupinky, 
oratoř a další aktivity.

Jak ses rozhodl pro cestu misií?

Otázku, jestli se vydat cestou misií, 
jsem si kladl už od noviciátu. Ale 
každé povolání potřebuje nějaký 
čas, než dozraje, a tak to bylo 
i u mě. Od začátku jsem se chtěl 
dát na misie, ale i díky duchov-
nímu doprovázení jsem viděl, že 
si v tom stále nejsem jistý, takže 
jsem se nerozhodl hned defi ni-
tivně. Před pár lety, když mi bylo 
dvaatřicet, mně bylo určeno, 
abych v naší argentinské pro-
vincii zastával roli provinciálního 
sekretáře. Práce, při které jsem 
vůbec nebyl s mladými, pro mě 

byla hodně těžká. Tato zkušenost 
sekretáře mě přivedla k tomu, 
že jsem pochopil, že je čas dát 
se k dispozici na misie. Někteří 
mi to se smíchem vyčítali: „Ty 
už nechceš být sekretář, a proto 
ses přihlásil na misie.“ Tak to ale 
nebylo. Myslím, že se díky této 
zkušenosti tato volba přede mnou 
znovu otevřela a vnímal jsem, že 
moje vnitřní otázka o povolání 
k misii uzrála.

Co pro tebe znamenalo rozhod-
nutí, že jsi byl určený pro misie 
v Bulharsku?

Říct u nás v Argentině, že jdu 
na misie do Evropy, zní zvláštně, 
protože se má za to, že misie v Ev-
ropě potřeba nejsou. Ale já jsem 
si myslel, že bude dobré podpořit 
svou přítomností charisma Dona 
Boska v Evropě.  

Jaký je tvůj úkol v Bulharsku?

Byl jsem tam od prosince. Mým 
prvním úkolem bylo naučit se 
jazyk, takže jsem se učil bulhar-
sky. Bylo to pro mě těžké, protože 
bulharština nemá moc společné-
ho se španělštinou. Potom jsem se 

Dva noví spolubratři 
pro BULHARSKO

MISIE
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účastnil všech pastoračních čin-
ností, které tam probíhají, zvláště 
pak s bulharskými Romy.

Jak zvládáš jazyky, češtinu  
a bulharštinu?

Bulharštinu jsem se začal učit až 
v Bulharsku. Předtím jsem na to 
vůbec neměl čas. V posledním 
měsíci v Argentině jsem měl 
spoustu práce a potom jsem byl 
na misijním kurzu, který probíhal 
v italštině. Vím, že bulharsky se 
musím naučit opravdu dobře, 
nejen pro dorozumění. Vnímám, že 
jazyk je odrazem světa a kultury, 
ve kterém lidé žijí. Podle toho, jaký 
má jazyk zvuk a melodii, se určuje 
i charakter lidí. To vše chci poznat. 
Není snadné naučit se jakýkoliv 
slovanský jazyk. S češtinou zatím 
nejsem moc daleko, jde mi to 
těžko, ale uvidím časem.

Co nastalo v Bulharsku v souvis-
losti s krizí kolem šíření onemoc-
nění COVID-19 a proč jsi odjel 
do Prahy?

V Bulharsku nařízením vlády byly 
všechny aktivity s mladými pře-
rušeny. Spolu s Brandonem jsme 
měli problémy s vízy. Expirovala 
nám, nemohli jsme dál zůstat 
v Bulharsku, a proto jsme odjeli 
do Česka. Jsem moc rád, že teď 
můžu být v Česku, protože mi to 
pomáhá lépe pochopit salesi-
ánské dílo v Bulharsku, které 
je silně poznamenáno českou 
přítomností. 

Co pro tebe znamená přeřa-
zení pod českou salesiánskou 
provincii? 

Od začátku mě hodně zauja-
la a zasáhla historie českých 
salesiánů. Je vidět, jak jste byli 
silně formovaní pronásledováním 
a utrpením. Vidím to jako součást 
Boží prozřetelnosti, Bůh chtěl, 
aby obraz Dona Boska v Bulhar-
sku měl českou tvář.

     Brandon Figueroa 

Pochází z Guatemaly. V roce 2014 
složil své první sliby a v roce 2017 
se rozhodl pro misijní cestu.

Co tě přivedlo k salesiánům?

Pocházím z hlavního města Gua-
temaly Ciudad de Guatemala. Sa-
lesiáni jsou tam silně přítomni, mají 
tam školu a oratoř. Studoval jsem 
na salesiánské škole, takže celý můj 
školní život se odehrával v salesián-
ském prostředí. Zamiloval jsem se 
do Dona Boska a životní vize. Také 
jsem působil v malé salesiánské 
oratoři, velice rád jsem pracoval 
s dětmi a mladými lidmi. Přišel jsem 
totiž na to, že mě Bůh volá, abych 
s ním spolupracoval, obzvláště při 
práci s těmi, kteří neměli v životě 
takové možnosti jako já.

Jak ses rozhodl pro misijní cestu?

Myslel jsem na to od začátku, 
protože jsem cítil, že chci dát víc, 
ale nevěděl, jaký je život misionáře. 
Jakmile jsem skončil noviciát, uvě-
domil jsem si, že mě možná Bůh 
volá, abych se vydal někam dál 
a byl na těch místech, kde moc lidí 
být nechce, protože je obtížné tam 
pracovat. Prošel jsem si hlubokým 
rozlišováním. Nemůžu říct, že stát 
se misionářem bylo moje rozhod-
nutí. Já jsem jen odpověděl na Boží 
volání. To je samozřejmě těžké, 
není snadné říct: „Ano, já půjdu, 
jsem připraven.“ Ale myslím tím, že 
moje srdce naplnilo Boží volání.

Jak došlo k tomu, že jsi byl  
určený pro misie v Bulharsku?

Absolvoval jsem praktické školení 
na Kostarice, bylo tam mnoho 

ateistů. Přišel jsem na to, že chci 
pracovat na rozdílném místě, než 
je to, odkud pocházím. Je pro 
mě krásné dělit se o Boží slovo 
i s těmi, kteří ho vůbec neznají, 
protože hluboko ve svých srdcích 
chtějí poznávat Boha. Četl jsem 
hodně o projektu Evropa, a tak 
jsem napsal dopis: „Pošlete mě, 
kam chcete.“ Nabídl jsem se pro 
tento evropský projekt.

Jaký je tvůj úkol v Bulharsku?

Hlavní a první úkol, jako tomu je 
vždy na novém místě, je naučit se 
jazyk. Je pro mě velmi těžké přejít 
ze španělštiny na slovanské jazyky, 
ale mám z toho dobrý pocit. Po stu-
diu jazyka je mým dalším úkolem 
poznat místo, jak tam salesiáni pra-
cují, co dělají mladí lidé. Je to o tom, 
být tam, poslouchat a dívat se.

Co teď děláš v Praze? 

Je to pro mě zvláštní, protože tady 
byly všechny aktivity zastaveny, 
takže nevím, co se tady za normál-
ních okolností děje. Já a Marcos 
v těchto dnech pomáháme 
s různými pracemi tady v provinci-
álním domě. Máme také možnost 
poznat některá jiná místa. Svůj 
čas naplňujeme hlavně studiem 
bulharštiny.

Tušíš, kdy se vrátíte do Bulharska? 

Ne, ale doufám, že brzy. Záleží 
to na koronaviru, na hranicích, 
na tom, kdy dostaneme víza, záleží 
to na mnoha věcech.

Co pro tebe znamená přeřa-
zení pod českou salesiánskou 
provincii? 

Jsem tu velmi šťastný. Samozřejmě 
je to velká změna, protože to je jiná 
kultura a jiná cesta, jak být salesi-
ánem. Byl jsem zvyklý nějak dělat 
věci a tady se dělají jiným způso-
bem.Chci se podělit o to, co můžu 
dát já, i když toho není moc. Prosím 
Boha, aby mi dal trpělivost učit se 
jazyk a učit se porozumět kultuře.

Jan Kvapil, Pavel Ženíšek, SDB
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Salesiánský MISIJNÍ DEN 14. 6. 2020
Salesiánský misijní den je pravidelně spojen se 
slavnostním vysláním českých dobrovolníků do světa. 
Letošní vyslání, které proběhne v Praze-Kobylisích, je 
odloženo na 13. září. 

I přesto s námi můžete salesiánský misijní den připadající na druhou 
červnovou neděli prožít. Máme pro vás malou výzvu: napište, natočte 
nebo nám nakreslete, co pro vás znamená slovo misie (misijní). A také 
třeba to, jak takové misie prožíváte doma, se svou rodinou, s přáteli, 
v práci, nebo třeba na fotbalovém kroužku. 

Misie totiž nejsou jen o tom, že si člověk sbalí kufry a vyrazí na druhý 
konec světa do pralesa. K misiím jsme povoláni všichni. Všichni bychom 
měli být misionáři tam, kde jsme. Inspiraci můžete najít na našich strán-
kách, na kterých se v červnu budou pravidelně objevovat krátké příspěvky 
na toto téma. 

Těšíme se na vaše inspirativní příspěvky!

Dobrovolnický
„MANUÁL“

ADBA vydala novou knížku 
pod názvem „Dobrovol-
nictví v salesiánském pos-
lání“. Jedná se o první (!) 

zahraniční překlad v Římě vydané 
publikace o 150 stranách na kří-
dovém papíře s doprovodnými 
fotografi emi našich dobrovolníků.

Tento dobrovolnický „manuál“ pro 
celou salesiánskou kongregaci 
nastavuje, v čem spočívá, jak fun-
guje a co vyžaduje salesiánská 

misijní dobrovolnická služba. 
Tu máme v naší české provincii 
poměrně dobře rozvinutou zvláště 
díky vzdělávacímu kurzu Caglie-
ro a projektu Adopce nablízko, 
a proto také podobný materiál pro 
rozšíření misijních a salesiánských 
obzorů vítáme.

Kniha je určená především 
salesiánům, bývalým i součas-
ným misijním dobrovolníkům, 
celé salesiánské rodině, ale také 

všem zájemcům o tuto rozvíjející 
se salesiánskou oblast. Pokud by 
o knihu někdo ze čtenářů Salesi-
ánského magazínu stál, ať napíše 
na e-mail objednavky@sadba.org. 

Cena: dobrovolný příspěvek na 
salesiánské misijní dobrovolníky

Pavel Ženíšek

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

Život DOBROVOLNÍKŮ
v době koronavirové

Od října 2020 opět otevíráme
   PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO DOBROVOLNÍKY!

Více informací na www.adopcenablizko.cz/stat-se-dobrovolnikem

Renča > Ekvádor

Studenti se k nám vrátí až během 
června. Hodně času trávím v ku-
chyni a studiem domorodého jazy-
ka achuar.

Nelča > Keňa

Má práce během doby bez stu-
dentů spočívala hlavně v  úklidu 
a pomoci s papírováním sociálnímu 
pracovníkovi. Nejvíce času jsem 
strávila v  knihovně, kterou jsem 
nově vybavovala a  třídila všechny 
knihy které jsme ve středisku měli. 
Teď už mohu jít za kluky do Langa-
ty, kde budu učit a doprovázet je při 
jejich denní činnosti. 

Markéta P. > Keňa

Tímto bych chtěla poděkovat vám, 
kteří jste na mě celou dobu dobro-
volné služby mysleli, podporovali 
mě a  modlili se. Vím, že to nejsou 
jen moje misie, ale i vás všech, pro-
tože bez vás bych na  ně nemohla 
ani odjet. Myslím si, že to Bůh mi 
chtěl ukázat zlomek toho, jak je má 
rád. My dobrovolníci jsme jen zna-
mením lásky našeho Boha. A chudé 
děti z bolavé Keni to potřebují zažít.

(Z Keni se vrátila v březnu)

Ester > Zambie

Oratoř, kde děti tráví každé odpo-
ledne, je stále zavřená. Knihov-
na i  kancelář v  oratoři už září – je 
uklizeno! A stal se ze mě šéfkuchař 
a prodavačka na trhu. Od 1. června 
se už školy otevírají pro žáky, na 
které čekají závěrečné testy. 

Peťa > Tanzanie

„Za  deset minut už sedím v  ma-
ličkém letadle. Tomu, že oprav-
du letím, uvěřím, až se odrazíme 
od země. Přes zaslzené oči se dí-
vám dolů na  hlavní město Dar es 
Salaam a  v  mysli mi krouží vzpo-
mínky jako třepetající se motýli. 
Darem mi byl celý uplynulý půl-
rok. Naši studenti. Africké východy 
slunce, černé nebe plné hvězd, 
tyrkysově modří ptáčci poletující 
sem a  tam po  zahradě. Naše ko-
munita, mnoho přátel a rodin. I tato 
cesta domů.“

(Z Tanzanie se vrátila v dubnu)

Evelína > Papua Nová Guinea

Po  areálu jsme vylepili plakáty 
s  pokynem, ať se každý student 
po  příchodu dostaví co nejdříve 
na ošetřovnu, kde jsme jim změřili 
teplotu, dotazovali se na  příznaky 
provázející virus a poučili je o nut-
nosti častého mytí rukou mýdlem, 
jež zde nejsou zvyklí používat. 

Jarda > Papua Nová Guinea

Na  ošetřovně v  Araimiri, kde pra-
cuji, bylo v  průběhu několika po-

sledních dnů nadprůměrně plno. 
Otevírají se také brány školy, ně-
kteří studenti i učitelé sice ještě po 
14 dnech nedorazili, ale vzhledem 
k  tomu, že cesta do školy jim trvá 
i několik dnů chůze, se jim člověk 
nemůže divit. 

Janča > Bulharsko
Máme zavřené středisko, ale nenu-
díme se. Chodíme na stavbu a tam 
se učíme nové věci, uklízíme sklad, 
šijeme roušky, tvoříme zpěvníky. 
Práce tady je, byla a vždy bude. 

Markéta V. > Bulharsko

S dětmi jsme alespoň v neděli, kdy 
chodí na dětskou mši svatou. Po ní 
s nimi trávíme chvíli času v oratoři, 
povídáme si a hrajeme hry. Nemů-
žeme je ale doprovodit domů, ani 
jít s nimi ven na houpačky. 
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Druhého června oslaví v Kobylisích 
45. narozeniny neúnavný sale-
siánský ekonom, běžec na dlouhé 
tratě, koadjutor Michal Svoboda. 

Další salesián z Prahy-Kobylis, 
tentokrát neúnavný překladatel 

P. Janko Ihnát, oslaví 25. června 
sedmdesátku. Stále ještě mladý 
salesián, jáhen Jan Štěpán Musil, 

bude slavit 3. července v Kromě-
říži čtyřicítku. A do třetice všeho 
dobrého z Kobylis: P. Majo Mihulec 
uslyší živijó k šedesátinám. 

9. července. 18. července se bude 
slavit devadesátka P. Františka Po-
spíšila v Moravských Budějovicích. 

A sestra inspektorka FMA 
Jana Svobodová se 21. července 
dožívá padesátin. 

Holík a Fuglík byli nerozlučná dvojka

Gratulujeme

magazínu 2/2020 mě 
zaujal článek o otci Au-
gustinovi Holíkovi. 
Obsahoval žádost 

o doplnění informací z období, 
kdy jsem s ním spolupracoval. 

Otec Augistin Holík a jeho spolu-
žák otec Vojtěch Fuglík pracovali 
v šedesátých letech jako podni-
koví malíři a natěrači u Severomo-
ravských mlýnů a pekáren. Půso-
bili po celé severní Moravě a také 

v Ostravě. Otec Vojtěch pocházel 
jako já z farnosti Velký Ořechov 
a brzy došlo k vzájemné spolu-
práci na různých salesiánských 
aktivitách. Jedním z mých úkolů 
bylo zajišťování kontaktů s ostat-
ními salesiány. Prostředníkem byl 
také salesián otec Oldřich Vinklá-
rek, s nímž jsem se také osobně 
znal ze svého pobytu ve Fryšá-
ku. Jako ředitel málo známého 
salesiánského ústavu ve Vidnavě 
ušel pozornosti komunistů, kteří 

Michal Svoboda

45 Jan Štěpán Musil
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P. Majo Mihulec
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P. Janko Ihnát
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A sestra inspektorka FMA 

P. František PospíšilP. František Pospíšil
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Jana Svobodová
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V

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!

P. A. Holík P. V. Fuglík

A. Holík                                     V. Fuglík
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Zprávy 
z JERUZALÉMA

OHLASY

organizovali přepadení mužských 
klášterů v dubnu 1950. Získal 
někde cyklostyl (přístroj na roz-
množování písemností) a velmi 
zajímavou a tehdy vyhledávanou 
Křesťanskou encyklopedii. Problé-
mem bylo získání cyklostylového 
papíru, protože jeho používání 
bylo v té době mimořádně sle-
dované. Otec Vojtěch se na mě 
obrátil, jestli bych se nepokusil 
potřebný papír zajistit. V blízkém 
papírnictví pracovala mladá 
prodavačka, která mi po krátkém 
rozhovoru slíbila, že mi každý mě-
síc prodá 15 balíků cyklostylového 
papíru, a tento slib plnila dlouhou 
dobu. Otcové Augustin a Vojtěch 

jezdili na soboty domů a nebyl 
pro ně problém papír do Slušovic 
dopravit, což se dařilo dlouho,

Nerozlučná dvojice, otcové Au-
gustin a Vojtěch, putovala později 
do Trmic a vykonala tam kus prá-
ce. K rozchodu došlo, až když se 
komunistickému vedení přestalo 
líbit, že tajný biskup Otčenášek 
působí v Plotišti, necelých 10 km 
od svého sídelního města Hradce 
Králové. Následoval pokyn cír-
kevním tajemníkům, otec biskup 
Otčenášek šel do Trmic, otec 
Vojtěch Fuglík do Plotiště. Tam se 
vrhl do práce na obnově farnosti 
za pomoci brigádníků z rodné 

farnosti včetně jeho synovce. 
Po dokončení práce, při mši sv., 
při které svého synovce oddával, 
dostal mozkovou příhodu, která 
jej odsoudila k trvalému pobytu 
na invalidním vozíčku v Holohla-
vech u Smiřic. Jako pracovník vý-
zkumného ústavu jsem při plnění 
pracovních úkolů jezdil vlakem, 
abych se mohl u otce Vojtěcha 
zastavit – v době pracovního 
nasazení – i později během jeho 
obdivuhodně trpělivého trápení 
na vozíčku.

Miroslav Machálek 

etošní Velikonoce jsme 
strávíli v podzemí v jed-
nom větším sále, kde se 
obvykle scházíme na mod-

litbách. Snažíli jsme se o dodržo-
vání všech nařízení a do kostela 
jsme nechodili. Je to zvláštní pocit, 
že všechna svatá místa jsou tu, co 
by kamenem dohodil, ale ně-
kolik týdnů se nemohlo vyjít ani 
za bránu našeho domu. Na Zelený 
čtvrtek 9. dubna sice skončil úplný 
zákaz vycházení, ale vrátili jsme 
se do stavu před ním – pohyb 
maximálně do vzdálenosti 100 
metrů od místa bydliště. Jediné, 
co mne v souvislosti s chrámem 
otevřeným poblíž napadlo, byla 
slova svatého Pavla: „Nevíte, že 
jste Boží chrám a že Duch Boží 
ve vás přebývá?“ – ale to by asi 
bylo na úplně jinou debatu. 
Ze začátku se nařízení nebrala 
úpně vážně, ale později došlo 

k úplnému uzavření někerých 
oblastí. Jeruzalém (hebrejská část) 
byla rozdělena do sedmi zón, 
mezi nimi byl pohyb zakázaný. 
Při zavádění těchto restrikcí bylo 
v některých čtvrtích rušno, protože 
ne všechny náboženské komunity 
nařízení respektovaly a vyskytly 
se i případy, kdy došlo ke stře-
tům s policií. To ale velmi rychle 
přešlo a ulice se vyprázdnily. 
Vznikly „koronahotely“ – prázdné 
ubytovny, kde se shromažďovali 
lidé s lehkým průběhem nemoci.  
Podle místního tisku se někte-
ré koronahotely staly jediným 
místem v Jeruzalémě, kde se dalo 
zajít do restaurace nebo do baru. 
Tyto informace se mi ale nepo-
dařilo ověřit, nejbližší koronahotel 
je o kousek dál než povolených 
100 metrů. Roušky jsme nenosili, 
protože jsme mohli jen na zahra-
du a na střechu, jinak jsem byli 

uzavřeni. Pouze jediný člověk 
chodil ven nakupovat potraviny.
Z okna mého pokoje bylo vidět 
na velké nádvoří vedlejšího domu. 
Jeho židovští obyvatelé nemohli 
chodit do synagogy, ale přesto se 
společně modlili. Dvakrát denně 
vyšel na dvůr rabín a vedl modlitby 
nebo četl ze svitků Tóry. Ostatní 
se k němu přidávali na balkonech, 
v otevřených oknech anebo přes 
zábradlí. Zdá se mi, že školu a mod-
litby koronavirus zatím neporazil. 

Škola jela pořád, akorát online, ne-
vím, co by se muselo stát, aby byla 
zrušena. Prázdniny jsou ale stále 
velkou neznámou. Měl jsem být 
mimo ČR, ale to zřejmě nevyjde, 
tak doufám, že se aspoň na část 
léta podívám do vlasti.

Vlastimil Vajďák

L

Salesián Vlastík Vajďák studující 
druhým rokem v Jeruzalémě vzkazuje, 
že školu a modlitbu virus neporazil.
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Křížovka o ceny
Největší chyba, kterou 

v životě můžete 
udělat, je … (tajenka).  

Elbert Hubbard
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Tajenka křížovky 
z minulého čísla 
Salesiánského  
magazínu č. 2/2020 
zněla: ….hlupák  
stejně neposlechne. 

Blahopřejeme  
všem výhercům 
vyluštěné tajenky, 
kteří se mohou  
těšit na knižní cenu.

Danuše 
KOŠÍKOVÁ 
Brno

Jarmila  
MIKULÍKOVÁ 
Vsetín

Jitka  
ŠEBKOVÁ 
Lesonice

Hana  
CACKOVÁ 
Polička

František  
NOVÁK 
Boskovice

Júlia  
OTRADOVCOVÁ 
Brno

Oldřich  
SEDLÁČEK 
Míškovice

Marie  
HLAVÁČOVÁ 
Prostějov

Josef  
ŠATNÝ 
Brodek u Prostějova

Alena 
CHADIMOVÁ 
Litomyšl

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 15. července 2020.

KŘÍŽOVKA
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Rodinné

Dovolené

na DISu

KONTAKTUJ :

SPRAVCE@D ISFRYSTAK .CZ

ubytování + strava

venkovní hřiště

horolezecká stěna

herna

zajímavosti v okolí:

velhrad

ZOO lešná

Hostýn

KovoZOO...
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SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ

VÝSTAVA 
FOTOGRAFIÍ 

ZE ŽIVOTA MISIONÁŘŮ 
V BULHARSKU

1. 7. – 31. 8. 2020
Jindřišská věž - 3. patro

Kobyliské nám. 1, 
182 00 Praha 8
www.sdb.cz/
www.sdb.cz/bulharsko/
fb: postavskoluakostel

Bulharská restaurace Hercovka

Výstavu podpořili:

Výstava fotografií dokumentuje život 
dětí v romském ghettu na okraji města 

Stará Zagora v Bulharsku a práci 
českých misionářů v této lokalitě. 

Fotografie nafotili dobrovolníci, kteří 
na misiích pomáhají, profesionální 
fotografové i děti z cílové skupiny 

v rámci Evropského projektu 
Mládež v akci.

Pořadatel: 


