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Vybrali jsme pro vás:

8/  Nebát se říct nahlas, co děláme 
Salesiáni zůstávají tam, kde práci, kterou 
dělají, nedělá někdo jiný, což je i případ  
severočeských Teplic. Salesiánské dílo  
tam má velký význam a smysl, jak říká  

v rozhovoru salesián Petr Kalas.  

10/  Nepřijdu studiem teologie o víru?
Při studiu teologie je možné, že člověk  

narazí na své limity a začne možná  
pochybovat o základech své víry.  
Jakub Honěk, salesiánský student  
v Žilině, přemýšlí, kam ho vlastně  

studium posouvá. Jak je to s námi? 

18/  Gambi povolán do Říma 
Pavel Ženíšek, kterému nikdo neřekne jinak 

než Gambi, se loučí nejen s šéfováním  
v Salesiásnké asociaci Dona Boska, ale  
i s Českou republikou. Od poloviny září  
nastupuje na nový post člena misijního 
týmu salesiánské kongregace v Římě.   
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Milí čtenáři!

maminkou našeho spolubratra Václava Kle- 
menta Marií, která se vydala k Pánu 2. srpna, 
odešla další legenda víry, která vyryla hlu-
bokou brázdu v naší kongregaci – v tomto 

případě brázdu misijní. Žila totiž nejprve misiemi 
svého syna Václava a později obecně misiemi sale-
siánskými. Marii Klementovou jsem poznal osobně 
až těsně před její smrtí, když jsem ji navštívil s našimi 
provinciály Petrem a Martinem a také s Tadeuszem 
Rozmuśem, naším oblastním rádcem. Domácí paní 
na nás v Kaleckého ulici coby mezinárodní návště-
vu začala mluvit italsky a povídala nám o novinkách, 
které se dočetla z různých misijních zpravodajů naší 
kongregace. Živě přitom gestikulovala, ukazovala  
nám různé věstníky, na  mapě světa hledala Jižní 
Koreu a  Václavův region ztracený v  Tichém oceá-
nu a v nesčetných souostrovích kolem Filipín a Vý-
chodního Timoru. Na  stole jsem si všiml portrétu 
svaté Terezičky z  Lisieux, životopisu Don Boskovy 
matky Markéty, na skříni stály v řadě portréty jejích 
synů a širší rodiny, ale také celá sbírka východních 
ikon a svatých obrázků. Ke konci návštěvy nám všem 
dala křížek na čelo a otci Tadeuszovi dala osobní po-
žehnání – takové to kněžské. S  Marií Klementovou 
odchází velká opora misií i kongregace.
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šem čtenářům Salesi-
ánského magazínu po-

sílám upřímné pozdravy. 
Chci se s vámi podělit 

o jedno krásné svědectví, 
které mi vyprávěla jedna venezu-
elská dívka na Národním setkání 
mládeže. Ta dívka se jmenuje 
Eusibeth a své poselství napsala 
vlastnoručně na papír a pronesla 
ho jménem mladých Venezuelanů, 
kteří mají upřímnou snahu zlepšit 
poměry ve své politicky i hospo-
dářsky zkoušené zemi. 

Psala v něm: „Milý done 
Ángeli, ze srdce děkujeme Pánu 
za Vaši návštěvu i za to, že jste 
přijel na naše setkání venezuel-
ské mládeže. V tomto listě chci 
vyjádřit pocity všech mladých, 
kteří v sobě nosí salesiánské srdce 
a kteří usilují o svatost. Jsme tady 
shromážděni ze všech koutů naší 
velké země. Sešli se tady ti, kteří 
v sobě nosí naději na lepší zítřky, 
kteří v srdci žijí s ideály, kteří přes 
všechny obavy a strach jsou 
ochotni pozvednout svůj hlas. Kaž-
dé ráno se probouzíme a nemáme 
od rána co do úst. Přesto se snaží-
me chodit do školy, na univerzitu, 
usilujeme o vzdělání a formaci, 
která by nám umožnila proměnit 

tuto zemi, která je tak zkoušena 
a zároveň žízní po Kristu. 

Také jsme plní obav, že se náš 
svět rozpadne na kousky a že se 
nakonec připojíme k všeobec-
né revoltě všech proti všem. Ale 
laskavý pohled Boží a ochrana 
Panny Marie nás vedou k tomu, 
abychom pokračovali ve služ-
bě druhým, především dětem 
a mladým, zvláště těm nejchud-
ším a bezbranným. Jelikož se 
cítíme jako mladí salesiáni, jsme 
si vědomi, že máme závazek být 
věrnými následovníky Dona Boska 
a jeho žáky a že současné situaci 
musíme čelit s odvahou. Máme 
být skutečnými kouzelníky, jako 
byl Don Bosco, a snažíme se být 
svatými pro dnešní dobu: svatými 
v džínách, v teniskách a v triku, jak 
to říkal papež František.

MÁME JEDNO JEDINÉ  
POSLÁNÍ: PUTOVAT DO RÁJE 
A VZÍT S SEBOU TOLIK LIDÍ, 

KOLIK ZVLÁDNEME.  
(DON BOSCO) 

Drahý done Ángeli, vaše pří-
tomnost nás povzbuzuje k tomu, 
abychom bojovali za Venezuelu 
spravedlivou, ale také svatou 

a abychom k tomu povzbuzovali 
ostatní mladé lidi. Nepřestávejte 
nás doprovázet a věřit, že to doká-
žeme. Děkujeme, že jste!“

Když jsem poslouchal Eusibe-
thina slova spolu s dalšími 800 
mladými lidmi jednoho horkého 
večera v Caracasu, připomněl 
jsem si, jak Don Bosco důvěřo-
val svým chlapcům, věřil v jejich 
schopnosti a potenciál, v jejich 
dobrotu, která je v srdci každé-
ho mladého člověka. A čemu 
Don Bosco věřil před 160 lety, 
má svou odezvu i dnes ve všech 
částech světa. Není pravda, že by 
dnešní mladí neměli dobré srdce. 
A na druhé straně jsou také mladí, 
kteří se ocitli na scestí, jsou zma-
tení a dezorientovaní, mladí, kteří 
mají zapotřebí pomoc. Zároveň 
jsou zde takoví, kteří jako Eusibeth 
věří v život, a těch jsou miliony. Věří 
v krásu Lásky a sdílení, v plnost 
Božích darů. Je možné takto mlu-
vit ještě dnes? Jsem přesvědčen, 
že ano. Milí přátelé, rozdávejte 
dobro a Bůh vás naplní pokojem!

Ángel Fernández Artime
hlavní představený SDB

ÚVODNÍK

DON ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME

 Mladí 
neohrožení 

proroci

V

„



SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

OČEKÁVÁM VÁS v nebi
Věta, kterou Don Bosco říkal svým salesiánům 
na sklonku svého života. Očekává tam i nás. V salesi-
ánské rodině se na konci každého měsíčního setkání 
modlíme za toho, kdo z nás první zemře. Dříve se těm-
to setkáním také říkalo Cvičení šťastné smrti.

ačínáme slovy: Pomodle-
me se za toho, kdo z nás 
první zemře… Kdo to asi 
bude? Za koho se dnes 

modlíme? Za mě ne, ještě nejsem 
tak starý, ani tak nemocný. Ještě 
tu mám své úkoly, ještě bych rád 
něco vykonal. Potřebuje mě moje 
rodina, naše farnost, naše spole-
čenství… Jsou tady jiní… 

Někdy nás však opouštějí i ti, 
kteří nejsou staří, kteří tu mají 
důležité místo, kteří by mohli vy-
konat ještě spoustu dobré práce 
pro Boží království. My nechápeme 
a ptáme se: Proč? Lidský rozum 
na odpověď nestačí a tak nám 
nezbývá než přijmout slova Písma: 
„Kdo pochopí myšlení Páně? Kdo 
mu byl rádcem? … Vždyť od něho, 
skrze něho a pro něho je všecko. 
Jemu buď sláva na věky. Amen.“ 
(Řím 11, 34–36). Nebo z Matoušova 
evangelia: „On dává svému slunci 
svítit na zlé i dobré a déšť posílá 
na spravedlivé i nespravedlivé.“  

(Mt 5,45) Nejen slunce a déšť, 
ale také nemoci Bůh dopouští 
na spravedlivé i nespravedlivé. 
V těchto záležitostech nemáme 
žádnou výjimku či privilegium z ti-
tulu toho, že jsme věřící. Ale máme 
jistotu, že Bůh je v tom s námi, 
a naději, že to má nějaký smysl, 
i když ten smysl nevidíme. 

Dovolte mi dnes vzpomenout 
na čtyři členy salesiánské rodiny, 
kteří nás opustili uprostřed práce 
ve věku, kdy se běžně neodchází. 
Všichni měli své rozdělané úkoly, 
sny a plány do budoucna, spoustu 
lidí kolem sebe, se kterými se se-
tkávali, které měli rádi, kteří je měli 
rádi, kterým třeba pomáhali. Ale 
najednou přišla těžká nemoc, která 
během několika týdnů či měsíců 
jejich pozemskou pouť ukončila.

Pepa Bernard

V loňském 4. a 5. čísle Sale- 
siánského magazínu jste si mohli 

přečíst o trvalých jáhnech mezi 
salesiány spolupracovníky. Nepře-
hlédnutelné místo mezi nimi měl 
Pepa Bernard, duše farnosti Sv. 
Jana Křtitele v Praze-Hostivaři. 
Připravoval zájemce na přijetí svá-
tostí křtu, biřmování nebo manžel-
ství. Pod jeho vedením vzniklo ze 
starých farních chlívků komunitní 
centrum Farní dvůr. Byl mostem 
mezi farností a úřadem městské 
části Praha 15. Má velikou zásluhu 
na vzniku a podobě Církevního in-
formačního systému. Byl milujícím 
a milovaným manželem, otcem 
čtyř dětí a dědečkem dvaceti 
vnoučat. S manželkou Ivanou byli 
mezi prvními salesiány spolupra-
covníky u nás, letos v únoru slavili 
40. výročí slibů. 

Odešel letos v březnu v předve-
čer svého svátku.

Z

SPOLUPRACOVNÍCI
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Monika Peterková

V květnu nás opustila další 
aktivní členka Sdružení salesi-
ánů spolupracovníků – Monika 
Peterková. Byla neodmyslitelnou 
členkou společenství při par-
dubickém salesiánském díle. 
V letech 2013–2018 byla ředitel-
kou Centra Dona Boska, jehož 
pracovníci doprovázejí mladé lidi 
z dětských domovů, děti, které vy-
rostly v pěstounské péči a v ohro-
žených rodinách, tak, aby převzali 
zodpovědnost za svůj vlastní život.

Její kolegové na webových 
stránkách Centra píší: Na Moni-
ku budeme vzpomínat s velkou 
vděčností: na její otevřenou náruč, 
velké srdce, bezpodmínečné 
a laskavé přijetí druhých. Byla 
pro nás velkou oporou v těžkých 
chvílích a situacích nejistoty či 
bezmoci. Nám i našim mladým 
bude chybět její úsměv, vstřícnost, 
nadhled a neobyčejný zájem o ži-
votní příběh člověka. Také zápal 
a odvaha pro nové věci, jako je 
třeba vyplout po řece na kánoi…

Johny

Je to rok, co jsme se v Praze 
Kobylisích a pak ve Zlíně rozloučili 
se salesiánem Johnym Komárkem. 

V letech 1990–1998 působil jako 
magistr noviců, v období 1999–
2005 byl provinciálem a od roku 
2011 delegátem pro salesiánskou 
rodinu. Spojoval jednotlivé složky 
salesiánské rodiny – salesiány, 
salesiánky, spolupracovníky, Vo-
lontárie Dona Boska… Bylo neuvě-
řitelné, jak všechny znal… A nebylo 
to jeho výjimečnými schopnostmi. 
Věděl, že se k lidem dostane blíž, 
když o nich bude něco vědět, když 
uvidí, že se o ně zajímá. A tak měl 
v diáři napsaná i jména dětí a před 
setkáním si je opakoval. Mnozí 
z nás stále čekají, že někam přijdou 
a tam je uvítá jeho úsměv a pro něj 
typické oslovení: „Tož, děcka…“

Jan Svoboda

V červenci odešel k Pánu sale-
sián spolupracovník Jan Svoboda, 
nezištný pomocník v pražské hos-
tivařské farnosti, salesiánů v Pra-
ze-Kobylisích, ale samozřejmě 
také svého syna Jirky při staveb-
ních pracích v Bulharsku. S man-
želkou Marií byli dlouholetými 
oporami sdružení ASC. Při pohledu 
na parte Jana Svobody je krásné 
vidět strom jejich rodiny, který 
se rozrostl do mnoha větví, jak 
řeholních (salesián Jirka a boro-
mejka sestra Elekta), tak rodinných 
– jméno Jana a Marie je lemováno 
dětmi, vnoučaty a pravnoučaty. Ať 
bratr Jan odpočívá v pokoji

           ~
Smutek a stesk má při vzpo-

mínce na naše zemřelé své místo. 
Bruno Ferrero v jedné své povídce 
píše: Stesk je láska, která zůstává. 
Myslím si, že při posledním roz-
loučení s Pepou, Monikou, Janem 

i Johnym převládal jiný pocit, pocit 
vděčnosti za to, že jsme je znali, 
že jsme se s nimi mohli setkávat, 
že nám s nimi bylo dobře, vědomí 
díků za vše, co dobrého udělali.

          ~
Všechno má svůj čas…

Všechno má určenou chvíli 
a veškeré dění pod nebem svůj čas.

Je čas rodit se i čas umírat,  
čas sázet i čas kytici natrhat;

je čas plakat i čas se smát,  
čas truchlit i čas si hrát;

je čas kameny rozhazovat i čas 
kameny sbírat, čas objímat i čas 
objímání zanechat;

je čas hledat i čas ztrácet,  
čas opatrovat i čas se vracet.

Je čas zdraví i čas nemoci,  
čas naděje i čas bezmoci;

je čas v postýlce spát i čas 
na babu si hrát, čas sedět na mezi 
i čas s životem se rvát;

je čas kostelů i čas nemocnic,  
čas mít všechno i čas nemít  
skoro nic.

je čas otázek i čas odpovědí,  
čas barevný i čas šedý.

Je čas euforie i čas úzkosti,  
čas být daleko i čas blízkosti;

je čas jít nahoru i čas jít dolů,  
čas jít sám i čas jít spolu;

je čas na radost i čas na bolest, 
čas, kdy kvetou fialky, i čas, kdy 
uschne ratolest;

je čas bloudit i čas jít po znač-
kách, čas žít v temnotě i čas Bohu 
chválu vzdát.

(Podle knihy kazatel)

Jan Zindulka

 
P. S. Asi by mě nenapadlo o smrti 
psát do Salesiánského magazí-
nu, kdybychom s ní v tomto čase 
neměli bezprostřední osobní 
zkušenost – v dubnu zemřel náš 
devětadvacetiletý syn.
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FMA

Rozhovor  
s vizitátorkou 

České 
salesiánky  

slaví
čtyřicátiny

6. prosince to bude již čtyřicet let od okamžiku, kdy 
roku 1980 na faře ve Verneřicích naše tři sestry Marie 
Zímová, Marie Hušková a Jana Tauchmanová tajně 
složily první sliby v Institutu Dcer Panny Marie Pomoc-
nice. Jejich čtyřicáté výročí řeholních slibů je tedy 
důvodem k oslavě pro nás všechny.

elikož už toho bylo k naší 
historii FMA řečeno na růz-
ných místech více, bude nás 
tentokrát zajímat spíše osob-

ní svědectví. Na to, jaké to bylo roz-
hodnout se za hluboké totality pro 
salesiánský řeholní život, vzpomíná 
na následujících řádcích salesiánka 
sestra Nika (tedy Marie Zímová).

Niko, co tě kdysi přivedlo  
k rozhodnutí pro řeholní život 
v salesiánské rodině? 

Pocházím z malého okresního 
města Jičína. Rodičům vděčím 
za dar víry i za to, že mě v těž-
ké době posílali na náboženství 
i za cenu ohrožení možnosti 
studovat. První volání k řeholnímu 
životu jsem pocítila ve svých dese-
ti letech, bylo to právě v době, kdy 
trpěli někteří salesiáni ve vězení 
v nedalekých Valdicích-Kartou-
zích. Vyprosili i moje povolání? 

Jsem přesvědčena, že ano, ačkoliv 
jsem tenkrát nikoho z nich neznala 
a oni neznali mě.

Samozřejmě jsem jako dítě ne-
jezdila na žádné chaloupky nebo 
podobné akce a v mládí jsem 
nemohla chodit ani do žádného 
společenství. O to víc jsem to pak 
ale dětem a mladým přála. Když 
mi bylo asi dvacet let, začala jsem 
pořádat malé dětské tábory. Brzy 
jsem pochopila, že tábory potře-
bují také kněžské vedení. Podařilo 
se nám o to požádat salesiány, 
nejdřív P. Jaroslava Horníka a o ně-
kolik let později P. Milana Franka.

Nejprve mi Pán poslal do cesty sa-
lesiána P. Josefa Lepaříka. Ten mi 
po určitém čase navrhl, abych si 
dala předsevzetí zachovávat evan-
gelní rady v duchu Společnosti  
sv. Jana Boska, tedy podle muž-
ského salesiánského zasvěcení. 
Božím řízením jsem toto zasvěcení 

mohla vykonat před sochou Panny 
Marie Karmelské v jednom z kos-
telů královéhradecké diecéze (na-
rodila jsem se totiž právě na svá-
tek Panny Marie Karmelské). 

PRVNÍ VOLÁNÍ K ŘEHOLNÍ-
MU ŽIVOTU JSEM POCÍTILA 
VE SVÝCH DESETI LETECH 

P. Josef Lepařík mě v roce 1967 
seznámil s Marií a Annou Netu-
šilovými z Prahy, které měly také 
v úmyslu stát se Dcerami Panny 
Marie Pomocnice. V Čechách teh-
dy žádná salesiánka nežila, pouze 
některé Češky byly v zahraničí 
v misiích nebo v Itálii. Mohu tedy 
říci, že k rozhodnutí  vydat se ces-
tou řeholního povolání pomohla 
nabídka P. Josefa Lepaříka a pří-
klad  Marie a Anny Netušilových, 
které se salesiánkami chtěly stát.

Máš někoho, kdo je tvým vzorem, 
od koho ses v životě učila? 

Jako desetiletá jsem přečetla 
Dějiny duše sv. Terezie Ježíško-
vy. Tato četba ve mně tenkrát 
vzbudila touhu stát se karmelitkou. 
Boží cesty ale byly jiné. V živo-
tě jsem se ovšem učila nejen 

J
„
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od svaté Terezičky, později to byl 
Don Bosco a také jiní svatí, jejichž 
životopisy jsem četla. Kromě 
těchto kanonizovaných svatých 
tu ale byla řada dalších osobností 
v salesiánské rodině, díky nimž 
mohla začít a pak i pokračovat 
naše formace. V roce 1974 jsme se 
vydaly s letní prázdninovou cha-
loupkou do Verneřic v severních 
Čechách, na faru k salesiánovi 
Milanu Frankovi. Ten nám s tehdej-
ším provinciálem Františkem Mí-
šou (Dominem) postupně vyjednal 
možnost mimořádné počáteční 
formace i mimořádné dovolení 
složit první sliby 6. prosince 1980. 
Slibům předcházel dvouletý 
noviciát „ve světě“ pod vedením 
magistra Ladislava Vika a jeho 
asistenta Miloslava Franka. 
 
Pro informace a potřebnou 
literaturu jsme jezdily především 
do Polska do Wroclavi, Pogrze-
bienie, do Varšavy, na Slovensko 
do Dubnice nad Váhom a do Bra-
tislavy, kde nás s láskou, ochotou 
a obětavostí přijímaly místní sestry. 
Salesiánky z těchto zemí byly 

svědkyněmi našich prvních a dal-
ších slibů v nebezpečí na cestách 
i na našich utajených místech 
setkání ve Verneřicích, v Rosicích 
u Brna, na Makově na Slovensku. 
Nechyběla ani pomoc sloven-
ských salesiánů na duchovních 
cvičeních.

Máš za sebou čtyřicet let řehol-
ního života v salesiánské rodině. 
Na co za ta léta nejvíc vzpomínáš? 

Moc ráda vzpomínám na naše 
první chaloupky a na navázá-
ní přátelství s rodinami, které 
nám v té době pomáhaly. Jsem 
vděčná také za Boží ochranu při 
nesnadném cestování do zahra-
ničí. Tenkrát to pro mě znamenalo 
vyměnit si služby v nemocnici 
tak, abych mohla z jedné směny 
dříve odcházet, večer v noci zajet 
k sestrám a další den se vrátit 
na odpolední směnu. Andělé nás 
chránili, ani mě, ani nikoho jiného 
policie nezadržela s tajně převáže-
nou salesiánskou literaturou.

S velkou vděčností vzpomínám 
také na dovolení mít často v bytě 

eucharistii, abych ji mohla nosit 
nemocným v nemocnici. V letech 
1965–1990 jsem byla zaměstnaná 
jako dietní sestra, takže jsem kro-
mě své práce navštěvovala věřící 
nemocné, modlila se s nimi a nosi-
la jim svaté přijímání. Byly to cenné 
chvíle, vlastně hodiny v přítom-
nosti eucharistického Ježíše. Jako 
sestry FMA jsme později dostaly 
dovolení mít eucharistii i doma 
v našich bytech. Bylo to také proto, 
že jsme v prvních letech neměly 
řeholní dům a v něm kapli.

Co ti dnes v salesiánské rodině 
dělá radost a co tě oslovuje 
na salesiánské spiritualitě?

Velkou radost mám ze setkání 
s členy široké salesiánské rodiny, 
s dobrodinci, s bývalými žáky, 
s přáteli, kteří nám mnoho let 
v našem díle pomáhali. Vlastně 
to souvisí s tím, co mě oslovovalo 
a oslovuje na salesiánské  
spiritualitě, je to totiž právě její 
rodinný duch.

Helena Křenková
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ROZHOVOR

Nebát se  
ŘÍCT NAHLAS,  
co děláme

Petře, co tě přivedlo k salesiánům? 
 
Náhoda a souhra okolností, se-
tkání s různými lidmi a zjištění, že 
salesiáni jsou normální. Nastoupil 
jsem k salesiánům na zkoušku, 
kde jsem se chtěl během roku 
rozhodnout s čistým svědo-
mím. Líbilo se mi, že o mě měli 
salesiáni zájem jako o člověka, 
nechtěli mě „ulovit“. Zaujala mě 
jejich otevřenost a to, že nejsou 
zavření v kostele, ale pracují  
s mladými u nás i po celém světě. 

Jak bys popsal svou každodenní 
práci? 

My salesiáni fungujeme nejen jako 
řeholníci v komunitě, ale pracuje-
me v různých oblastech – napří-
klad ve středisku mládeže, ve věz-
nicích v Teplicích či Bělušicích, ale 
také ve farnosti. Naše práce se 
soustředí na mladé lidi. Nabízíme 
jim, co potřebují ve svém životě, 
pomáháme hledat odpovědi 
na jejich otázky, vyplňovat volný 
čas, podporovat je při vzdělávání, 
které se netýká jen doučování, ale  
i hledání hodnot, uplatnění  
v životě a na trhu práce. 
 
Já jsem zaměstnán jako pedagog 
volného času ve středisku v Tep-
-licích-Trnovanech (máme ještě 
druhé středisko v městské části 
Prosetice). Mám i jiné úkoly a akti-
vity pro farnost a nový projekt Živý 
dům. Jako kněz působím hlavně  
v neděli. Hodně důležité je pro mě 
propojování světů – střediskového 
i farního, lidí z různých prostředí. 
Tím, že u nás mladí lidé zažijí, že  
to jde, mají pak méně předsudků.

Říká se, že v kraji, kde působíš, tedy 
v někdejších Sudetech, moc lidí 
do kostela nechodí. Je to pravda?

Ano, je to tak, nicméně u těch, 
kteří do kostela chodí, se jedná 
o reflektovanou víru. Lidé jsou 
hodně aktivní v kostele i mimo 
něj. Jsou to salesiáni spolupracov-
níci, dobrovolníci, kteří neváhají 
poskytnout pomoc i podporu. 
Salesiáni zůstávají tam, kde práci, 
kterou dělají, nedělá někdo jiný, 
a to tak v Teplicích je. Ve městě se 
dlouhodobě věnujeme dětem ze 
sociálně slabých rodin, s výchov-
nými problémy, bez motivace atp.

Salesiánské dílo se zaměřuje 
na mladé lidi. Jak ty vzpomínáš 
na své dětství a mládí? Měl jsi 
kolem sebe mimo rodičů dalšího 
dospělého, který ti byl oporou?

Chodil jsem ministrovat a byl  
u dobrovolných hasičů. Na obou 
místech byli nadšení lidé, kteří 
dělali něco pro mládež a věnovali 

Salesián Petr Kalas pochází od Boskovic, vystudoval  
teologii v Českých Budějovicích a v současnosti působí  
v Teplicích, kde kromě plnění kněžských „povinností“  
pracuje také jako pedagog volného času.

PETR KALAS



8 / 9

Živý dům vrátit dětem

se nám. Mám starší sestry, takže  
o prázdninách jsem se staral  
o své synovce a neteře, připravo-
val jsem pro ně hry. Šlo mi to, a asi 
i proto mě to bavilo. To vnímám 
až zpětně, včetně podpory rodičů, 
kteří nám toho moc nezakazo-
vali, dávali nám určitou svobodu, 
zároveň nás učili, kde jsou hranice, 
za něž se nesmí.

Jak tuto podporu, motivaci  
vnímáš dnes, z pohledu muže  
ve středním věku?

Cítím povinnost, i když mi to není 
úplně vlastní, podílet se na utváře-
ní budoucnosti salesiánské provin-
cie. Uvědomuji si, že za pár let už 
mi nepůjde běhání s dětmi. Proto 
už teď se učím kovařině, řezbářství 
a dalším dovednostem, které jsou 
víc o předávání zkušeností, než 
o pohybu. Chtěl bych zůstat mladý 
duchem, tak jako mě inspirovali 
konkrétní spolubratři salesiáni: 
Jenda Jeřábek a Alois Hurník. Byli  
(a Alois stále je), duchem mladí, 

hodně toho věděli, byli ochotni po-
radit, neupínali se ke vzpomínkám 
a porovnávání, že se to dříve dělalo 
jinak a lépe. Nechci být v padesáti 
starý a unavený pán, který nemá 
mladým co nabídnout.

Salesiánská provincie na sklon-
ku roku 2019 zakoupila léta 
nevyužívanou budovu bývalých 
jeslí, kterou po opravě budou 
využívat nejen kněží a farníci, ale 
vrátí se zpět dětem a mládeži  
v Teplicích. Co vás k tomuto 
kroku vedlo a jaké plány s tímto 
„Živým domem“ máte?

Před třemi roky jsme dostali výpo-
věď ze střediska na Luně a těžko 
jsme hledali nové prostory. Tím se 
obnovila myšlenka na vlastní dům. 
Po konzultaci s vedením salesián-
ské provincie jsme konstatovali, 
že severní Čechy jsou regionem, 
kde chceme zůstat a pracovat. 
Salesiánů nepřibývá, některá místa 
budeme zřejmě muset opustit, 
ale tady zůstat chceme, protože 

vidíme smysl své práce. Cílem je 
snaha klást důraz na propojová-
ní farnosti, střediska i komunity, 
spojovat lidi z různých oblastí 
a sektorů, sociálních vrstev. A taky 
se nebát říct nahlas, co děláme. 
Salesiáni působí v Teplicích třicet 
let, zůstávají tam, kde není nikdo 
jiný, aby dělal jejich práci. Budeme 
potřebovat podporu veřejnosti 
a část oprav bude nutné financo-
vat z darů a z veřejných zdrojů.

Co bys na závěr našeho rozhovor 
popřál našim čtenářům?

Abychom byli něčeho součástí, 
abychom si uměli vzájemně pomoc 
nabídnout i ji přijmout, chovali se 
nezištně.  Abychom byli slušní lidé, 
kteří se nemusí červenat, když 
se podívají za sebe do minulosti. 
Každý děláme chyby, ale Pán Bůh, 
který nám žehná, není kouzelný dě-
deček, takže to dobré kolem nás, 
nezařídí bez naší práce. 

Hana Machová,
www.teplice.sdb.cz
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FEJETON

do studuje filozofii, 
přijde o rozum. Kdo se 
věnuje teologii, ztratí 
víru.“ 

Tak zní jeden ironický a s nad-
sázkou opakovaný bohoslovecký 
bonmot. Už rok se v Žilině věnuji 
filozofii. Ztrácím přitom ro-
zum? To snad ne! Je pravda, 
že myšlenkové světy Platóna, 
Leibnize anebo Kanta chvíle-
mi málem uškvařily mé moz-
kové závity, selský rozum mě 
však ještě úplně neopustil. 
O poznání silnější úder však 
zcela nečekaně dostala má 
víra. Při psaní ročníkové semi-
nární práce o chápání násilí 
v křesťanství mi vyrazilo dech 
zjištění, že slavný a opěvova-
ný sv. Tomáš Akvinský, které-
mu je zasvěcený i náš žilinský 
studijní institut, ve své slavné 
Teologické sumě obhajo-
val popravy heretiků. Jeho 
argumentace byla prostá: 
kazit víru je mnohem závaž-
nější prohřešek než například 
padělat peníze. A pokud byli 
padělatelé trestání smrtí, 
proč ne heretici? 

Nevěřícími často vytaho-
vané minulé prohřešky katolické 
církve mi přitom byly důvěr-
ně známé. Existenci inkvizice, 
křížových výprav nebo honů 
na čarodějnice jsem vždy chápal 
jako zpronevěření se původnímu 
čirému Ježíšovu poselství lásky. 
Toto přesvědčení však znenadání 
obdrželo určité trhliny. Kromě 

Akvinského slov mě zneklidnili 
i jiní kritikové poukazující na fakt, 
že Ježíšovo vyhánění kupců 
z chrámu nenásilností zrovna 
neoplývá, že křesťanství sice 
boří etnické, národnostní a třídní 
hranice, ale na druhou stranu 
zase vztyčuje nové barikády mezi 

věřícími a nevěřícími, a že součas-
ný Katechismus katolické církve 
schvaluje spravedlivou obrannou 
válku, takže označovat křesťan-
ství za čistě pacifistické nábožen-
ství není správné.

Zahlcen těmito výtkami jsem 
se zachvěla se mnou i má víra. 

Ptal jsem se: „Přicházím studiem 
o rozum a víru?“ Nebylo by lepší 
se těmto věcem radši vůbec ne-
věnovat, a tak se zbytečně neuvá-
dět do pokušení? 

Studia jsem však nezanechal 
a šel jsem dále. Modlil jsem se, 

procházel více zdrojů 
a přežil jsem. Akvinského 
argumentace je dítě-
tem 13. století, v záplavě 
Ježíšových milosrdných 
skutků tvoří vyhnání 
kupců jednu epizodu, roz-
dělení na věřící a nevěřící 
nemusí automaticky vést 
ke konfliktům a nepomoci 
bližnímu napadnutému 
agresorem je závažný 
morální prohřešek. Krize 
mě upevnila a posunu-
la. Věříme v Boha, který 
není nerozumný! I studi-
um může být nástrojem 
poznání Boha. A pokud 
do něj vstupujeme s po-
korou a odevzdaností, tak 
nejen že o rozum a víru 
nepřijdeme, ale naopak je 
rozvineme a upevníme. 

Proto hledím s odva-
hou vstříc dalšímu pokra-

čování našeho intelektuálního 
dobrodružství, a přitom nezapo-
mínám, že i když jsem před rokem 
složil první řeholní sliby, můj po-
klad víry zůstává uložený v křehké 
hliněné nádobě.

Jakub Honěk
Salesiánský student v Žilině

„K

Nepřijdu studiem  
teologie o víru?
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Salesiánští spolubratři nejsou jenom kněží, jak by 
se mohlo zdát na první pohled. Jsou mezi nimi i tzv. 
koadjutoři, muži, kteří se rozhodli následovat Krista 
službou chudé a opuštěné mládeži, ale necítí se být 
povoláni ke kněžství. 

tejně jako jejich spo-
lubratři v kněžské službě 
odpověděli na Boží výzvu 
k následování a nabídli, že 

prožijí celý svůj život ve společen-
ství bratří, v čistotě, chudobě a po-
slušnosti. Jako jiní řeholníci skládají 
časné a věčné sliby. Jsou to zasvě-
cené osoby, zralí muži, kteří mají 
své povolání v salesiánské rodině, 
nespoutaní trendy doby.

Jsou nedílnou součást většiny 
českých a moravských salesi-
ánských komunit – pracovníky 
salesiánských středisek mládeže, 
učiteli středních a učňovských 
škol, najdeme je za kamerou či 
střižnou televizních studií, působí 
jako ekonomové či správci salesi-
ánských domů, jsou webmastery 
či tvůrci periodik, jsou oceňováni 
jako schopní mistři odborného 
výcviku či vedoucí dílen. Na prvém 
místě jsou však lidmi zasvěcenými 
Bohu. Z toho vyplývá, že když se 
někdo chce stát salesiánem, ne-
musí být knězem, ale přitom může 
být zasvěcenou osobou. Tak jako 
se kněz věnuje především liturgii, 
svátostem a pastoraci, doménou 
koadjutorů je svět práce – pocti-
vá a solidní práce pro komunitu, 
salesiánskou rodinu a v nepo-
slední řadě právě tak pro mládež 
v duchu Dona Boska.

Jsou mezi námi a dobře je 
znáte: Vladimír Kopřiva – jeden 
z největších znalců historie české 
salesiánské provincie, Pavel Lišku-
tin – hlavní sekretář provincie, Mi-
chal Svoboda – ekonom provincie, 
Luboš Laža (Indián) – muž všech 
profesí, Tomáš Kubalík (Libeček) 
– bratr „ajťák“, Miroslav Palíšek 
(Blonďák) – počítačový grafik, 
pardubický Jiří George Woclawek 
pracující s dětmi z děcáků, Jenda 
Pomikálek – ekonom, hospodář.

Jedním z nejvýznamnějších 
českých salesiánů-koadjutorů, 
jehož výročí jsme si nedávno 
připoměli, byl nezapomenutelný 
pan František Hlaváč, mimo jiné 
redaktor Salesiánského věstní-
ku, předchůdce Salesiánského 
magazínu. Někteří ze spolubra-
trů koadjutorů se stali misionáři 
například Vincenc Janda, který 
působil v Ekvádoru, Bohumil Stej-
skal, jehož misie probíhaly v Jižní 
Americe a Eduard Kowala, který 
se stal vyučujícím v Hong Kongu. 
Nelze zapomenout ani na Milosla-
va Hronka, který byl koadjutorem 
a kterého po zdařeném útěku 
v roce 1950 do Německa předsta-
vení z Turína poslali do Argentiny, 
kde se stal knězem. V současné 
době je na misiích v Africe koadju-
tor František Radecki.

V naší české provincii však 
nejsou významní jen výše uvedení 
misionáři, ale poctiví, pracovití 
a zbožní koadjutoři, kteří oboha-
tili salesiánské dílo. Byli vrátný-
mi v našich ústavech, kuchaři, 
vedoucími dílen, zahradníky, dnes 
bychom řekli údržbáři v domech, 
opraváři, staviteli, budovateli… 
Jsou to např. Alfréd Astr, vrátný 
ve Fryštáku, který v roce 1950 
srdnatě bránil Staříčka Stuchlého 
před odvedením k výslechu, Jan 
Botek, „svatý muž“, vyučený pekař, 
Alfons Kováč, mj. sekretář P. Josefa 
Novosada v Kobylisích, který si 
hodně „užil“ ve vězení v 50. letech, 
Antonín Roubal, zapálený bota-
nik, a Jan Šarman, který se staral 
o hospodářství např. v Přestavl-
kách. Medailonky našich koadjuto-
rů si můžete přečíst v knize Malé 
stádce, kterou sepsal koadjutor 
Vladimír Kopřiva (Portál 2015).

V současné době je u nás koa-
djutorů jako šafránu. Je jen speku-
lace, zda se o tomto povolání tak 
málo ví, nebo zda je situace stejná 
jako u povolání ke kněžství. V dří-
vějších dobách se pro koadjutor-
ské povolání mohli muži rozho-
dovat i v pozdějším věku - např. 
Josef Holík se koadjutorem stal až 
ve 45 letech. Máte-li ve svém okolí 
někoho, kdo by se chtěl zasvětit 
Bohu a koadjutorském povolání 
a je mu blízká salesiánská spiritua-
lita, sem s ním! 

Pavla Jungmanová

Chvála koadjutorského povolání

S

REFLEXE
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Biskup Václav Malý v českém kostele sv. Václava v Torontu 

POVOLÁNÍ

Zajímejte se o lidi  
z POSLEDNÍCH LAVIC
Jacob Janek se narodil v roce 1994 v Torontu do rodiny 
československých imigrantů. Vystudoval mezinárodní 
vztahy v Kanadě a Dánsku. Od roku 2019 žije trvale 
v Praze, kde pracuje v Britské obchodní komoře. Ptali 
jsme se ho, jak vnímá českou církev pohledem člově-
ka ze světa, co pro něj znamená angažovat se v církvi 
a co mladí v církvi hledají.

Kubo, většinu tvého dosavadního 
života jsi prožil v Kanadě. Jaké je 
tam církevní prostředí?

Kanada vyrůstala na zelené louce, 
předtím tam byli jen indiáni, takže 
tuto zem křesťanství hodně ovliv-
nilo. A to i v negativním slova smy-
slu – například až do roku 1998 
katolická církev vlastnila školy, 
kde se přeučovaly indiánské děti 
na západní kulturu. Církev ale sa-
mozřejmě dělá i mnoho dobrého. 

Hodně politiků se hlásí ke křesťan-
ské víře a katolická církev je velmi 
silná, hlavně v Québecu, což je 
francouzská provincie.

Dnes už většina lidí v Kanadě 
nechodí do kostela ani nevěří 
v Boha, je to hodně podobné 
jako v Česku. Křesťanství jako 
institucionální náboženství už tak 
neláká. Původní běloši (potomci 
Francouzů, Angličanů a Irů) v církvi 
pomalu vymírají a nahrazují je 

v kostelích imigranti zejména 
z Filipín a Indie. Ti jsou velmi křes-
ťansky založení a přebírají štafetu 
po původních přistěhovalcích.
 
Uvedu příklad. V Torontu, kde jsem 
vyrůstal, postavili kostel irští katolíci 
v 19. století. Potom se z něj stal 
reformovaný protestantský kostel 
a dnes je z něj buddhistický chrám. 
Jedna a tatáž budova na stejné ad-
rese. S měnícími se vlnami imigran-
tů se měnilo i vyznání obyvatel. 
Myslím, že v budoucnu v Kanadě 
nastane pokles návštěvnosti kos-
telů, ale zároveň imigranti budou 
udržovat počty věřících při síle.

JACOB JANEK
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Jakou roli mají v kanadské církvi 
mladí?

Skoro žádnou. Děti z křesťan-
ských rodin chodí do církevních 
škol, musí být pokřtěné, ale tím 
to končí. Chodil jsem do církevní 
školy, ale mladí o víru moc nejevili 
zájem. Měli jsme povinné nábo-
ženství, ve kterém se ukazovala 
totální neznalost základních prvků 
víry a hlavně nezájem. Na škole 
jsme jezdili na víkendové kurzy 
animace, podobné jako máme 
tady v Česku, to bylo jediné místo, 
kde jsem se v Kanadě setkal se 
salesiány. Ale byla to spíš příprava 
na vedoucího na tábor, o Bohu se 
moc nemluvilo.

Zároveň v kostelích si faráři všech-
no určují sami, je to tam takto 
zažité. Mladí v církvi moc velkou 
roli nehrají.

Teď žiješ v Česku. Vidíš nějaké 
rozdíly v církevním prostředí 
v tuzemsku a v zahraničí?

Je to podobné, jako když se lidé 
smějí rozdílům mezi pražskými 
kostely a moravskými kostely, 
v těch prvních jsou kytarové mše 
a v těch druhých hrají varhany. Po-
dobné je to v Kanadě, chodí tam 
do kostela více starých lidí, je to 
více institucionální. Kdežto v Čes-
ku vnímám, že stačí pár mladých 
aktivních lidí a farnost ožije. Také 
to hodně záleží na faráři, ale farníci 
ho můžou dotlačit k větší aktivitě.
 
V Torontu je už od roku 1949 česká 
farnost, tam jsme chodili do kos-
tela, takže mám s tamní církví aty-
pické zkušenosti. Chodili tam jen 
čeští a slovenští imigranti. Do této 
farnosti se posílají kněží z Česka, 
někdy s menším, někdy s větším 
úspěchem. Z tohoto důvodu jsem 
se těšil do Česka. Když byl v Ka-
nadě v českém kostele farář, který 
se nám nelíbil, tak jsme nemohli 
do jiného českého kostela, pro-
tože žádný jiný neexistoval. Tady, 
zejména v Praze, Brně a dalších 
velkých městech, člověk může 
najít aktivní centra a tam se zapojit. 
A jsou tam lidé, kteří ti rozumí.

Vnímáš v české církvi rozdílný 
přístup k mladým?

Myslím, že v Česku je opravdu 
věřících tak málo, že ti aktivní jsou 
potom hodně vidět a mladí lidé, 
kteří mají nějaké nápady, je mohou 
jednoduše uskutečnit. V Kanadě je 
to více institucionalizované, klerici 
si více udržují poslední slovo. Tam-
ní církev je mrtvější. Je spíše řízená 
shora, protože tak se to vždycky 
dělalo. Také jsou tam diecéze ně-
kdy patnáctkrát větší, než je Česká 
republika.

KNĚŽÍ BY MĚLI  
PODPOROVAT MLADÉ LIDI, 

ABY VYTVÁŘELI RŮZNÁ 
SPOLEČENSTVÍ.

Ty se v církvi angažuješ na růz-
ných místech. Co ti to přináší?

Je to způsob, jak se držet u víry. 
Každý může jenom chodit v neděli 
do kostela a zažít nějaký vztah 
s Bohem sám. Ale je tisíckrát lepší, 
když to zažiješ i s jinými lidmi, když 
chodíš na spolčo, když máš v kos-
tele kamarády. O to živější potom 
tvoje víra je. Čím víc se člověk 
angažuje, tím více prohlubuje 
i vlastní víru, když potkává jiné lidi 
a jiné názory.

Působíš v redakci Ecclesia pod-
castu. Můžeš mi trochu přiblížit, 
co je to za projekt?

Ecclesia podcast vznikl tak před 
čtyřmi lety z nápadu sester Karolí-
ny a Kateřiny Němcových. Dnes je 
milion podcastů, zpravodajské, kri-
mi a další, ale křesťanské nebyly. 
Sestry Němcovy spolu s Markem 
Jílkem přišli s nápadem založit 
křesťanský podcast první, poda-
řilo se jim to rozjet a loni přibrali 
mě s Markétou Imlaufovou. Teď 
jsme čtyři moderátoři a doposud 
jsme měli 31 hostů, třeba Marka 
Váchu, Václava Malého, Zdeňka 
Wasserbauera, prostě širokou šká-
lu hostů od kněží, přes řeholníky 
až třeba po podnikatele.

Snažíme se najít lidi z katolické 
církve, kteří jsou něčím zajímaví 

a ukázat zejména mladým lidem, 
kteří nejvíce poslouchají podcasty, 
že církev je velmi rozmanitá, že 
to není Duka versus Halík. V církvi 
je spousta rozmanitých lidí, mají 
různé příběhy a my je chceme 
představovat.

Co by dnešní mladí potřebovali 
ze strany církve?

Aby církev nevedla kulturní války. 
Myslím, že je to úplně zbytečné. 
Kněží by měli podporovat mladé 
lidi, aby vytvářeli různá spole-
čenství. Měli by jezdit s mladými 
na výlety, připravovat akce. Když 
mladí lidé budou cítit podporu 
shora, od faráře a výš, tak si sami 
začnou organizovat společenství 
a další aktivity, protože budou 
vědět, že můžou.

Co mladí potřebují, aby dokázali 
správně hledat a rozlišovat, jestli 
jsou povolaní k zasvěcenému 
životu?

Sám jsem uvažoval o povolání 
k zasvěcenému životu, než jsem 
potkal svoji současnou ženu. Přes 
salesiány vím, že verbovačky 
na sílu typu „pojďte k salošům“ 
určitě fungovat nebudou. Ale když 
mladí zažijí salesiány, kteří jsou 
hraví, velmi akční, snaží se, mají 
zájem o lidi, tak možná začnou 
uvažovat o vlastním povolání.

Mladí dnes mají nepřeberné 
množství životních možností 

„
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a jsem přesvědčený, že část z nich 
hledá řád, řeholi. Chtějí život vypl-
nit něčím smysluplným a zasvě-
cený život pro ně může být jednou 
z cest. Nesmí se jim to nabízet 
násilným způsobem, ale životním 
příkladem.

Ten příklad funguje nejen u kněží, 
ale i na úrovni biskupů a arcibis-
kupů. Jsou biskupové jako Tomáš 
Holub, který je mladší, velmi akční, 
funguje na sociálních sítích a tak 
dále. To je podle mě velká posila 
pro církev. Pak si mladí řeknou: 
„Wow! Církev jde s dobou. Církev 
je nám blízko.“ Přestane pro ně být 
církví 17. století, zastaralou institu-
cí, ale stane se něčím živým.

CÍRKEV MUSÍ JÍT  
PŘÍKLADEM, I KDYBY TO 

NA PRVNÍ POHLED NIKDO 
NEOCENIL

Takže myslíš, že církev má dneš-
ním mladým co nabídnout?

Samozřejmě, že má. Ale jde také 
o to, jak ji mladí vnímají, a to nejen 
ti věřící. Je velmi důležité, jak se 
na naši církev dívají nevěřící lidé 
zvenčí. To pak také může napoví-
dat, co si o ní myslí ti  
věřící v ní. 

Kulturní války nejsou zrovna 
dobrou vizitkou.

To nejsou. Mě třeba pobavilo, 
jak na začátku ekonomické krize 
v roce 2008 vyšel v Lidových 
novinách článek, o kolik se zvýšila 
nezaměstnanost, a pod ním byla 
fotografie nového zlatého kalichu, 
který nechalo vyrobit pražské 
arcibiskupství. Lpění na materi-
álních věcech a snaha míchat se 
do politiky není dobrou vizitkou.

Myslím, že církev má svou roli 
i v dnešním světě. Už nejsme 
instituce, která něco řídí v politice, 
ale můžeme dělat hodně dobra 
skrytým způsobem. Mnoho lidí 
neví, co církev dělá, že provozuje 
hospice, školy, sociální zařízení, 

charity a tak dále. Jak říkal Ježíš: 
„Když se modlíš, vejdi do svého 
pokojíku a zavři dveře.“ Neučil nás, 
abychom na ulici zpívali gospel 
a vrtěli se. Církev musí jít příkla-
dem, i kdyby to na první pohled 
nikdo neocenil. Ale lidé to určitě 
vnímají. Cesta kulturních válek, po-
litických promluv do médií a psaní 
dopisů Okamurovi, to není cesta.

Co bys vzkázal věřícím v Česku?

Aby se angažovali, založili spolčo 
a oslovovali lidi v kostele. Člověk 
přijde do nového kostela a neví, 
jak to tam funguje, jestli je tam 
živé společenství. V Kanadě 
v neděli přišlo na mši padesát lidí, 
z toho devadesát procent babičky, 
potom pár mladých rodin a vět-
šinou si někdo přisednul dozadu. 
O nás katolících se říká, že si rádi 
sedáme do zadních lavic. Bylo 
jasné, že ten člověk je tam nový. 
Po mši jsme dělali kávičky, šlo 
se do sálu, pokecali jsme a šli 
domů. Velmi pomáhalo, když jsme 
k tomu přizvali i lidi ze zadních 
lavic. Dozvěděli jsme se od nich, 
že jsou v Kanadě noví, potřebují 
pomoc, nemají kde bydlet. „Ne-
chcete přijít na spolčo?“ Když už 
se nachomýtnou v kostele, tak je 
dobré je něčím oslovit. Musíme se 
zajímat i o lidi z posledních lavic.

 
Jan Kvapil 

foto: archiv autora

Pouť českých krajanů do Midlandu, Kanada

Pouť českých krajanů do Midlandu, Kanada
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Salesiáni ve slepých skvrnách

ázev této pozoruhodné 
knihy nakladatelstvtí 
Host odkazuje na místa 
na sítnici, kde nemáme 

světločivé buňky. Když se pozo-
rovaný objekt dostane do tohoto 
místa, snadno ho přehlédneme. 
Je to analogie na určité problé-
my současné společnosti, které 
přehlížíme nebo vidíme pokřiveně. 
Jakými otázkami se kniha zabývá, 
prozrazuje autor Daniel Prokop 
v podtitulu O chudobě, vzdělává-
ní, populismu a dalších výzvách 
české společnosti.

Slepá místa salesiáni 
znají

Sociolog Daniel Prokop se 
zaměřuje na politický a sociální 

výzkum. Je odborníkem na kvan-
titativní metody a z jeho knižní 
prvotiny je to znát. Kniha totiž není 
pouhou úvahou nebo osobními 
postřehy, ale je pokusem podívat 
se na současnou českou společ-
nost bez ideologického zabarvení, 
najít její opravdové problémy, 
podložit je konkrétními výzkumy, 
a především navrhnout řešení.

Při četbě mě potěšilo, že v pro-
blémových místech, která jsou 
ukrytá ve slepých skvrnách české 
společnosti často už několik 
desetiletí, působí salesiáni a snaží 
se tyto problémy řešit. Z tohoto 
pohledu jsem to nejzajímavější 
našel v prvních třech kapitolách: 
1. Chudoba 2. Školství 3. Menšiny 
a radikalismus. Salesiáni sami tyto 
problémy znají z bezprostřední 
blízkosti. Dobře ví, jak mají děti 
ve vyloučených společenských 
skupinách nerovné životní příleži-
tosti, jak moc je můžou posunout 
podpora ve vzdělávání a pozi-
tivní životní vzory. Také dobře ví, 
jaké znevýhodnění a zranitelnost 
v současné společnosti znamená 
mediální negramotnost, jak trpí 
děti rodičů uvězněných v dluho-
vých pastech. Problémy obzvláště 
silně zasahují menšiny, které žijí 
v segregovaných oblastech.

Ale dost pochvalného pokle-
pávání po ramenou. Možná si 

řeknete, proč by se salesiáni měli 
pouštět do četby knihy popisují-
cí problémy, se kterými se sami 
dennodenně setkávají v nejbližší 
praxi? Zkrátka je užitečné někdy 
poodstoupit od vlastní práce a po-
dívat se na ni z odstupu. Můžeme 
ji pak lépe zasadit do kontextu, 
vidět v celé její šíři, zbavit se 
některých zbytečných předsudků 
a mýtů, podívat se na řešení, která 
navrhují jiní, a porovnat je s vlastní-
mi východisky.

Po přečtení knihy jsem zjistil, 
že každodenní realita velké části 
Česka je jiná, než jak ji prožívám 
já, kosmopolitní kluk z velkoměs-
ta. Že mnoha lidem se nedaří 
dobře, a pokud se něco nezmění, 
bude jich přibývat. Že nemů-
žu jen tak mávnout rukou nad 
bídou druhých, protože dřív nebo 
později (spíš dřív) se jejich bída 
odrazí i do kvality mého života. 
Že řešení jsou, ale chybí vůle je 
prosadit u těch, kteří v rukou mají 
moc a z neštěstí druhých těží. 
Že kulturní válka mezi konzerva-
tivci a liberály je nesmysl uměle 
přiživovaný těmi, kteří nechtějí, 
abychom nahlédli do slepých 
skvrn naší společnosti.

Jan Kvapil

RECENZE

Ukázka z knihy:

Největším problémem českého vzdělávání jsou nerovnosti. A nemyslím tím nějaký rovnostářský tlak na to, 
aby všechny děti dosáhly stejných výsledků. Mluvím o nerovnostech šancí a přístupu ke kvalitnímu vzdělání. 
Obojí v Česku obrovsky záleží na tom, v jaké rodině a regionu se narodíte. Nerovnosti ve školství narůstají do  
takových rozměrů, že demotivují velkou část učitelů a studentů a zhoršují celkovou kvalitu vzdělávání.

Na tuzemské školství rádi nadáváme. Ale je nutno přiznat, že díky snaze lidí, kteří v něm pracují, hraje za málo 
peněz alespoň průměrnou muziku. Do vzdělávání dáváme ročně zhruba o padesát miliard méně, než je u země 
s naší velikostí ekonomiky běžné. Ve srovnávacích testech jsme přitom zhruba v průměru OECD. Problém však 
je, že na tuto průměrnou muziku za málo peněz nedosáhne zdaleka každý.

Dosažené vzdělání v Česku velmi záleží na sociálně-ekonomickém statusu rodiny, v níž dítě vyrůstá. To je jas-
né, řeknete si, talent se dědí a bohatí rodiče se zkrátka starají lépe. Ale tak to není. Třeba ve Finsku, ale i v Eston-
sku či Polsku závisí úspěch ve škole na rodinném původu jen velmi málo. Česko patří mezi sedm zemí OECD, kde 
je tato závislost nejsilnější. Navíc se v posledních deseti letech neustále zesiluje.  Hlavním důvodem je velmi roz-
dílná kvalita škol. To, do které školy chodíte, vysvětluje čtyřicet čtyři procent individuálních výsledků žáků. Průměr 
OECD je jen třicet jedna procent a pouze v několika málo zemích jsou nerovnosti mezi školami horší než u nás.

N
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Než všechno zapomenu
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ým rodným krajem jsou Sebranice. Zde jsem prožil prvních pat-

náct roků života. Pak jsem šel k  salesiánům do  Fryštáku a  sem 

jsem se vracel jen příležitostně, spíše málo než často, jestliže to 

hodnotím dnešním pohledem. Často se ani jezdit nedalo, nebyla 

ještě auta, ani autobusové spojení, na vlak bylo daleko. Během prvých čtyř 

let salesiánského života jsem byl na návštěvě doma pouze jednou. Taková 

byla tehdy praxe.

Vrátil jsem se sem po padesáti letech. Sebranice se staly v roce 1991 salesi-

ánským střediskem a salesiánskou farností, z které vyšlo již osm salesiánů, 

dvě volontérky, jedna salesiánka FMA a je zde živé a početné společenství 

salesiánských spolupracovníků.

Našel jsem tu úplně jinou vesnici. Na cestách nepotkávám hejna hus, na lou-

kách nikdo nepase krávy, starousedlíci chovají nanejvýš nějaké slepice, aby 

zužitkovali zbytky jídla, sem tam někdo chová králíky…

V  dětství jsem pásl husy, staral se o  králíky, pásl i  krávy, s  tatínkem jsem 

chodil na náš kopec sekat trávu pro domácí zvířectvo. Dnešním pohledem 

by se dalo nazvat naše dětství idylickým, ale tehdy jsem ho za idylické ne-

považoval. Byl jsem nejstarší z osmi dětí, můj bráška Pepa, který je rovněž 

salesiánem, je o  jedenáct roků mladší, o  dva roky mladší než já je sestra 

Regina, dlouholetá představená voršilek, o čtyři roky je mladší sestra Růža, 

která zůstala ve farnosti, vdala se do Lubné za Josefa Boštíka, mají pět dětí, 

Don Bosco by o nich prohlásil, že jsou všichni „počestnými občany a dobrými 

křesťany“.

Ze vzpomínek P. Jaroslava Kopeckého

M
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G

GAMBI povolán do ŘÍMA
Pavel Ženíšek, přezdívaný  
Gambi, letos oslavil  
čtyřicáté deváté narozeniny. 
Posledních pět let šéfoval  
Salesiánské asociaci Dona 
Boska zvané SADBA, ale už 
od poloviny září na něj čeká 
nové „místo“ – stane se  
členem misijního týmu  
salesiánské kongregace  
v Římě.
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Gambi nadšeně ukazuje 
směrem ke světlým zítřkům
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ambi pochází z Plzně, ale 
spousta lidí ho považuje 
za Moraváka, protože 
tam řadu let působil. 

Vystudoval hutnictví na Vysoké 
škole báňské v Ostravě, ale rozho-
dl se vstoupit k salesiánům. V roce 
1995 složil první sliby a v roce 2005 
přijal kněžské svěcení. Rok působil 
v Ostravě, pět let v Brně-Líšni 
a poté se dal k dispozici na misie. 
Prošel formací v Římě, jazykovou 
přípravou v Londýně a na půl roku 
odjel do Indie a Bangladéše, zjistil 
ale, že to není jeho cesta. Dále pů-
sobil dva roky v noviciátu poprad-
ské formační komunity. V roce 
2015 se přesunul do Prahy  
a ujal vedení Salesiánské asociace 
Dona Boska (SADBA). Letos v Sad-
bě končí a my jsme se ho ptali, jak 
hodnotí pět let v čele Sadby a co 
bude jeho novým úkolem.

SADBA letos slaví 15 let od svého 
založení. Co považuješ za její 
největší úspěchy?

Podle mě je velkým úspěchem, že 

vůbec vznikla organizace zaměře-

ná na misijní a dříve i pastorační 

aktivity. Není to vůbec běžná 

věc, ne každá provincie takovou 

organizaci má. To, že tehdy Jarda 

Vracovský založil Sadbu, bylo hod-

ně prorocké. Dokázal zareagovat 

na situaci a my z toho všichni žije-

me. Dnes už by se zakládala hůř.

Největším úspěchem Sadby jsou 

lidé, vychovala na 230 dobro-

volníků a mnoho animátorů. Už 

je stromem, který je zakořeněný 

a má více větví. SADBA zastřešuje 

různé skupiny, dnes už jsou to 

rodiny s dětmi, které jsou tím od-

kojené a mají v sobě misijní zápal.

Další důležitou věcí je, že 

se nastavily struktury, které 

umožňují mnoho věcí. Například 

máme akreditaci pro vysílání 

dobrovolníků, jsme organizace 
jak přijímající, tak vysílající, jsme 
v síti různých organizací a ze 
vztahů s nimi máme výhody, 
naši dobrovolníci se dostanou 
do světa. Možná by to šlo i přes 
střediska nebo provincii, ale bylo 
by to mnohem složitější. SADBA 
je zapsaný spolek, taková parta 
kamarádů, takže máme výho-
dy volnější právní struktury.

Když jsi v roce 2015 převzal vede-
ní Sadby, nově se zaměřila před-
nostně na misijní a rozvojové 
aktivity. Vzdělávání animátorů 
přešlo pod provincii. Co přinesla 
tato nová cesta?

SADBA se tím pročistila. Byl to ta-
kový moloch, který dělal všechno 
možné, a trochu se tomu v provin-
cii všichni smáli – taková paralelní 
provincie v provincii, protože 
měla všechno, měla lidi, měla 
peníze, Jarda Vracovský je uměl 
z projektů sehnat, ale dělal si to 
trošku po svém. Vnímali jsme, že je 
potřeba to ukotvit a nějak ořezat.
Myslím, že se nám podařilo Sadbu 
udělat transparentnější – co dělá, 
pro koho tu je, jak hospodaří. Teď 
vnímám a je to podle mě dobře, že 
se to kyvadlo zase vrací. My jsme 
to očesali, ořezali, nasměrovali 
a teď tam vidíme nové příležitos-
ti. Například děláme osvětový 
program o misiích pro školy 
Dnes jím jako…, a to by se dalo 
rozvíjet. Strom Sadby má zase 
tendenci košatět, ale už vidím, že 
má jeden vyprofilovaný směr.

Sadbu jsi vedl pět let. Co se 
v tomto pětiletí podařilo?

K hodnocení je potřeba odstup, 
ale mám radost z toho, že se nám 
podařilo vytvořit tým zaměst-
nanců, který výborně funguje. 
Ještě než jsem věděl, že budu 
odcházet, tak už jsem cítil, že se 
můžu z vedení stahovat a věnovat 
se svému studiu a studentům, 
kteří u nás v Kobylisích bydlí. 
Také vidím, že si v našem týmu 

zaměstnanci a dobrovolníci 
spolu rozumně nahrávají a táhnou 
za jeden provaz. Jsou to většinou 
ženy a není vůbec samozřej-
mé, aby měly výborné vztahy.
Nejsem tolik na projekty, spíš 
na kontakty a vztahy. Díky 
tomu máme pořád dost kontak-
tů s bývalými dobrovolníky, co 
už prošli našimi programy. Byli 
někde ve světě, rádi se k nám 
vrací, mají v Sadbě prostor 
a jsou za to rádi. Kvůli tomu už 
Cagliero nazývám spíš misij-
ním dobrovolnickým hnutím.

Kdo po tobě Sadbu povede 
a jaký z toho máš dojem?

Jsem rád, že odcházím s vědo-
mím, že SADBA funguje a předá-
vám ji někomu, kdo má velký zá-
jem ji převzít. Přebírá ji Jarda Fogl, 
sám dlouholetý misionář v Bul-
harsku, který má k misijnímu dílu 
vztah. Přijel z Bulharska a mám ra-
dost, že to bude dobře pokračovat.
Jarda se ale bude muset popa-
sovat s tím, aby SADBA zůstala 
mezinárodní a udržela si zdravý 
vztah k bulharskému salesián-
skému dílu, protože je to hlavní 
misijní zaměření a zároveň součást 
české provincie. Podporu tamní 
misie má na starost provinci-
ální ekonom a jeho sekce, my 
zase školíme dobrovolníky, co 
jezdí do Bulharska. Teď přichází 
Jarda, který to tam všechno zná 
(měl na starost dobrovolníky), 
tak považuji za důležité, aby se 
SADBA nestala jakousi bulhar-
skou pobočkou a zachovala si 
mezinárodní rozměr. On si toho je 
vědom a chce tomu dávat prostor.

Jaké největší úkoly čekají Sadbu 
v horizontu několika let?

Je otázka, co se Sadbou udělá 
koronakrize, protože drtivá část 
příjmů Sadby je od dárců. Už teď 
se ukazuje, že se to mění. Někte-
ří nám přestali dary posílat, asi 
nemají peníze, a někteří se zase 
naopak namotivovali a zaanga-
žovali, přisuzuji to větší solida-
ritě. Nevíme zatím, jak rok 2020 

G



dopadne, ale asi se sníží objem 
darů. Je třeba hledat další zdroje, 
aby SADBA mohla dál fungovat 
– hledat nové oblastí, kde dárce 
získávat, protože mnozí současní 
dárci jsou starší a buď už ne-
mají moc peněz, nebo umírají.
Další věcí je, že my jsme to nějak 
nastavili, ale je to stále první 
generace lidí, kteří to uchopili více 
ve spolupráci, jak v týmu Sadby, 
tak vztah s týmem provinciálním. 
Teď přijde nový ředitel, časem 
noví zaměstnanci, bude třeba 
nastavit to tak, aby SADBA dál 
pokračovala misijně zahranič-
ním směrem. Pojmenoval bych 
to jako další krok stabilizace.
Poslední věcí je prohlubování 
a třeba i rozjíždění nových projek-
tů, ale v dlouhodobém strate-
gickém plánu. Aby se nestávalo, 
že támhle najednou něco vypučí 
a my do toho jdeme, aniž chceme.

Na Sadbě sice končíš, ale v mi- 
sijní práci budeš pokračovat. 
Přesouváš se do Říma, budeš 
členem misijního týmu salesián-
ské kongregace. Co má misijní 
tým na starost a kdo ho tvoří?

Náš šéf, hlavní rádce pro misie 
don Alfred Maravilla, je členem 
generální rady. Pod ním jsme 
tři salesiáni, každý má určený 
úsek. První má na starost misijní 
animaci, to budu já. Mým úko-
lem bude všímat si, co se děje 
za misijní aktivity v salesiánském 
světě a podporovat misijní kulturu. 

Do toho spadají dobrovolníci 
a nově i uprchlíci, protože u sale-
siánů se začíná rozvíjet uprchlické 
dílo. Druhý v týmu má na starost 
misijní formaci. Jeho úkolem je 
vyhledávat salesiány, kteří se dali 
k dispozici na misie, a má na sta-
rost jejich formaci (procházejí 
misijním kurzem) a nabízet jim 
další vzdělávací formační aktivity. 
Ty nabízí také jiným kongregacím, 
které chtějí rozvíjet misiologii.
Třetí v týmu je takzvaná misijní 
solidarita, a to je salesián, který 
má vnímat potřeby v rámci celé 
kongregace, i ty finanční. Teď 
v souvislosti s koronavirem vytvořil 
databázi, které provincie mají 
finanční problémy, co potřebují, 
kde by zase rádi pomohli, takže ta 
bohatší provincie může adoptovat 
tu chudší. To je vzájemná solida-
rita salesiánů, že jsou zodpovědní 
za sebe navzájem a pomáhají si.
Každý z našeho týmu má také 
přidělenou určitou část světa, 
abychom všichni nekoukali všude. 
Já bych měl více sledovat, 
co misijního se děje v Evropě 
a Africe, indický spolubratr, který 
má na starost misijní solidaritu, 
bude více sledovat Asii a tře-
tí oba americké kontinenty.
Nově máme od ledna také 
jednoho zaměstnance, italského 
laika, který byl rok dobrovolní-
kem v Egyptě. Ten by měl být 
k ruce hlavně mně pro práci 
s dobrovolníky a uprchlíky.

Od kdy budeš zastávat nový post 
a co bude náplní tvé práce?

V polovině září se stěhuju do Říma 
a začínám tam působit. Ale přes 
e-mail, Zoom nebo Skype s nimi 
pracuju už teď. Stále mně po-
sílají různé termíny a úkoly, co 
bychom měli domluvit, naplá-
novat, kdy se setkat. Takže už 
jsem do toho hodně zatažený.
Čeká mě hodně cestování po svě-
tě, budu navštěvovat podobné or-
ganizace jako je SADBA. Z části to 
bude úřednická koordinační práce, 
budu organizovat setkávání dele-
gátů pro misijní animaci provincií, 
jako jsem teď já. Ale jak to všechno 
bude, ještě není jasné. Jsme tam 
všichni noví, hlavní rádce pro 
misie je tam nově od 28. generální 
kapituly, já tam mám nastoupit 
v září, ten na misijní formaci se 
teprve hledá, jenom spolubratr pro 
misijní solidaritu je tam už pět let.

Čím na novém působišti začneš?

Na začátku budu muset najít své 
místo v tamní komunitě (je nás 
tam asi šedesát) a nastavit si, jak 
se setkávat, jak tam žít. Co se týká 
mojí práce, budeme se setká-
vat s misijním týmem, abychom 
se domluvili, jak komunikovat 
a jak v týmu fungovat. Těším se 
na spolupráci malého týmu, že 
si to sami nově nastavíme. Mám 
radši, když se to dá přeskládá-
vat, něž vstupovat do zaběhlé-
ho molochu. Také je dobrá ta 
mezinárodnost, že jsme každý 
odjinud – šéf je Filipínec, který 
byl provinciálem na Papui-Nové 
Guineji, je tam Ind, já z Česka, toho 
třetího hledáme v Jižní Americe 
a zaměstnanec je místní Ital.

Těšíš se do Říma?

Teď už se těším víc, už jsem to 
vzal jako fakt, že tam jdu, i když 
bych býval rád zůstal v Sadbě. 
Těším se na mezinárodnost, tu 
zažívám i tady přes naše dob-
rovolníky, ale tam budu přímo 
komunikovat s různými národy 
v týmu a třeba uvidím větší šíři 
salesiánského misijního díla.

Jan Kvapil
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Tým Sadby na výletě v rámci letošního pracovního výjezdu
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MÉDIA

TIPY  
PRO BEZPEČNÉ 
HOUPÁNÍ V SÍTI

3
Není pochyb o tom, že jednou z důležitých součástí 
našeho života je internet a sociální sítě. Proto přináší-
me tři tipy na docela nové a aktuální způsoby, jak se 
dozvědět podstatné věci v souvislosti s naším poby-
tem na internetu.

Pro nejmenší

Google vydal před časem 
bezplatnou výukovou online hru 
s názvem Interland, která je urče-
na dětem mladšího školního věku. 
Cílem této hry je malým hráčům 
zábavnou formou ukázat základ-
ní zásady bezpečného chování 
na internetu. Spouští se v interne-
tovém prohlížeči (bez instalace) 
a je kompletně v češtině. Hráč se 
ocitá v magickém místě Interlandu 
a jeho úkolem je projít čtyři různé 
lokality, které mu umožní pocho-
pit, jak se na internetu chovat 
a jak internet funguje – Království 

laskavosti, Řeku reality, Ostražitou 
horu a Věž pokladů. Může se tak 
propracovat až k titulu „internetový 
Úžasňák“. Cesta to však není jed-
noduchá, protože na ní musí po-
razit hackery, phisery, trolly a jiné 
nástrahy. Hru můžete nejjednodu-
šeji najít zadáním slov „interland 
hra“ do vašeho vyhledávače.

Pro starší 

V rámci projektu Buď safe on-
line (za kterým stojí Avast a Jirka 
Král) vyšel před pár týdny online 
kurz pro děti (školního věku), který 
je pomocí videí a interaktivního 
kvízu provede nebezpečnými 
situacemi ze života sociálních sítí 
a vysvětlí jim, jak na ně správě 
reagovat. Témata kurzu vycházejí 
mimo jiné z filmu V síti. Samotný 
kurz se skládá z videosimulací 
chatu mezi dětmi, které spolu řeší 
své zkušenosti s kyberšikanou, 
falešnými profily nebo seznamo-
váním na internetu. V konverzaci si 

vzájemně radí, jak se správně za-
chovat. Tento kurz najdete zdarma 
na adrese www.budsafeonline.cz/
online-kurz a kromě toho objevíte 
na této webovce i spoustu dalších 
inspirativních věcí.

Pro rodiče

Projekt E-bezpečí zase vytvořil 
kurz pro rodiče, který obsahuje 
videopřednášky lektorů doplně-
né o časté otázky a odpovědi, 
na které se rodiče obvykle ptají. 
Kurz obsahuje šest témat a celý 
trvá téměř čtyři hodiny. Na webové 
stránce www.e-bezpeci.cz/rodice 
můžete po zadání hesla DEMO 
vidět ukázkovou lekci a dozvědět 
se více informací. Webová stránka 
e-bezpeci.cz ale nabízí pro rodiče 
mnohem více aktualit a inspirací, 
které korespondují s tím, co zrovna 
„frčí“ mezi jejich dětmi.

Libor Všetula
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D
alším krokem, který tým 
školitelů při karanténě 
podnikl, byla návštěva 
ředitelů 15 škol, zjišťování 

situace a hledání možného řešení 
překážek. Školy přišly o příjmy ze 
školného a velkým problémem 
bylo také distanční vzdělávání. Ne 
všechny děti mají technické mož-
nosti, skrze něž by komunikovaly 
se svými učiteli: „Naši žáci, o které 
se starají prarodiče, bojují nejen 
s nedostatkem potravin  

a materiálního zabezpečení, 
ale také s nemožností pracovat 
na úkolech zadávaných učiteli přes 
mobilní aplikace, protože v rodině 
není chytrý telefon.

 DŮVĚRA, SPOLEHLIVOST, 
PROPOJENÍ – MOTTO  

ŠKOLICÍHO TÝMU 

Obávám se, že na tyto žáky a jejich 
studium bude mít pandemie velmi 
negativní dopad. Moc si proto vá-
žíme vaší návštěvy a toho, že vám 
na našich učitelích a žácích záleží.“  

ředitel St. George School, Uhkrul

LESYČUNDR
V červenci proběhla akce nazvaná Lesy-čundr – 168km putování bývalých dobrovolníků v krásné přírodě České-
ho a Slavkovského lesa. Dvanáct odvážných exdobrovolníků, sestra salesiánka Markéta Hanáková (Maki) a Pavel 
Gambi Ženíšek s koordinátorkou přípravných kurzů Helčou Janíkovou společně poznávali přírodní krásy i historic-
ké památky naší země a radovali se z rozrůstajícího společenství bývalých dobrovolníků.

V poměrně různorodé skupince nejrůznějšího věku a zaměření měl každý svou roli a všichni se perfektně doplňo-
vali: vždy pozitivní Maki působila jako krizová manažerka, jejíž úkolem bylo odvrátit případné hrozící krize účastníků, 
realistka Anežka pak měla za úkol tento Makin někdy až přehnaný pozitivismus lehce usměrňovat, o hudební do-
provod se staral Pepa, který nám zpříjemňoval cestu hraním na foukací harmoniku, a zubařka Klárka dohlížela na to, 
abychom si alespoň jednou denně vyčistili zuby atd. Přespávali jsme ve stanech na nejrůznějších místech. Během 

RÝŽE  
místo 
učebnic
Pandemie koronaviru  
pozastavila školení učite-
lů v Severovýchodní Indii. 
Školitelé nezaháleli 
a v autě, pořízeném díky 
českým dárcům, dočasně 
vozili místo učebnic  
potraviny dělníkům  
a jejich rodinám, kteří  
kvůli koronaviru uvízli  
v oblasti a dalším  
potřebným – zejména  
nemocným a vdovám.

SADBA

„
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VYSLÁNÍ 
NOVÝCH  
DOBROVOLNÍKŮ
13. září  2020  vás 
srdečně zveme 
do Hradce Králové-
-Kuklen, kde pro-
běhne slavnostní 
vyslání dobrovolní-
ků. Během mše sva-
té v 10 h v kostele  
sv. Anny budou  
dobrovolníci vysláni 
do celého světa.

Mši svatou budou sloužit 
provinciál salesiánů 
Martin Hobza.

Přijďte podpořit naše 
dobrovolníky nebo na ně 
vzpomeňte ve svých 
modlitbách.

OTEVÍRÁME 
NOVÝ 
PŘÍPRAVNÝ  
KURZ PRO  
DOBROVOLNÍKY 
Od října 2020 opět  
zahajujeme roční  
přípravný kurz pro  
misijní dobrovolníky.

Dejte o nás vědět! 

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

PŘIHLÁŠKY A DALŠÍ INFORMACE

www.adopcenablizko.cz

POMÁHEJ S NÁMI 

DETEM VE SVETE
• Angola • Anglie 

• Bulharsko • DR Kongo 

• Ekvádor • Indie 

• Keňa • Mexiko 

• Německo • Papua 

   Nová Guinea 

• Tanzanie 
• Zambie

I ty!DobrovolnÍkem

Jeden rok (nebo měsíc v Bulharsku či tři měsíce v Mongolsku) 

volnočasové aktivity pro děti a mládež • výuka a doučování • manuální pomoc  Osm přípravných víkendů říjen 2020–červen 2021

stan se

cesty nechyběl duchovní program – každý den 
pro nás Gambi sloužil bohoslužbu v přírodě 
a každý den si navíc jeden z nás pro ostatní 
připravil nějaké duchovní zamyšlení a společnou 
modlitbu.

Celý čundr byl pro mě naprosto nezapomenutel-
ným zážitkem, a to především díky nádhernému 
společenství exdobrovolníků. A tak mám, ačkoliv 
už je to pár let, co jsem se sama vrátila ze své 
dobrovolné služby, zase další příležitost děkovat 
za vše, co mi tato služba přinesla.

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

   PRO DĚTI

LENKA A  MARTINA RÁDY SPOLEČNĚ SKLÁDAJÍ  
PUZZLE, KTERÉ SI PAK STŘÍDAVĚ POVĚSÍ DO SVÝCH 
POKOJŮ - JEDNOU LENKA, PODRUHÉ MARTINA. ZBÝ-
VÁ JIM POSLEDNÍCH PĚT DÍLKŮ, ALE NEVÍ SI S NIMI 
RADY. POMŮŽEŠ JIM? OČÍSLUJ DÍLKY, JAK PŮJDOU  
V ŘADĚ PO SOBĚ.

LUKÁŠ A MARTIN JSOU VELCÍ KAMARÁDI. MAJÍ SPO-
LEČNÉ ZÁJMY A DĚLAJÍ SKORO VŠECHNO SPOLEČ-
NĚ. KDYŽ SE PODÍVÁŠ DO  JEJICH POKOJŮ, TÉMĚŘ 
NEPOZNÁŠ, JESTLI U  MARTINA, NEBO U  LUKÁŠE. 
KOLIK NAJDEŠ MEZI JEJICH POLIČKAMI ROZDÍLŮ?

Stránky myšky ELIŠKY 

Jirka je můj kamarád, postavíme spolu  ...................... 
(doplň)

Jakub dostal ve        za úkol        svého nejlepšího     . Paní     chtěla, aby žáci 

napsali, jaké má        ,        , jak je   a jaké nosí       . To ale přece vůbec není 

důležité, řekl si Jakub. Doma si sedl ke         a psal, že je s Ondrou legrace,  

že mu půjčuje         a nezlobí se, když je vrátí        . Že     vrátí vždy        .  

Když se dělí o       , nevadí mu, když mu zbude už jen prázdný       . Paní  

     Jakuba před celou          pochválila.
Vaše myška Eliška 
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Kreslí Zdislava Janoušková

MYŠKA ELIŠKA A KAMARÁDSTVÍ

?

Vezměte si. 
Jsou pro 
všechny! 

Tahle  
knížka je o  
květinách.Ještě tě 

to bolí?

Už to  
mám!

Eliško, ty jsi 
naše skvělá 
kamarádka.

Škoda, že 
nemám žádné 
kamarády.

Chceš se 
také přihlásit  
do naší nové 

školy?

Ano. 
Jmenuji se  

Eliška.

Zkus 
tam napsat  
písmeno A.
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Darujte  
DOBRÉ  
ZPRÁVY

CH
Vážení čtenáři! 

ceme vám podě-
kovat za všechny 
zprávy, reakce 
a připomínky, 

které nám posíláte, i za finanční 
dary, kterými vydávání Salesián-
ského magazínu podporujete.

 V uplynulém období nás asi 
nejvíc potěšil e-mail od pana  
Ladislava Jelena, člena předsta-
venstva společnosti ZVVZ MACHI-
NERY, a.s., který nám napsal: 

„Dobrý den, 

mám zájem sponzorsky přispět 
na vydávání vašeho časopisu  
Salesiánský magazín. Jsem připra-
ven zaslat na Váš účet požadova-
nou 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.  
Děkuji 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 Salesi-
ánskému magazínu dostal?

Ladislav Jelen: Již více jak 20 
let odebíráme časopis Nezbeda, 

původně pro naše tři syny… 
Z minulosti nám také chodí Sa-
lesiánský magazín. V té době jej 
dostávali lidé, kteří zaplatili o něco 
více, než bylo roční předplatné 
Nezbedy. Teď jsem nové dárcov-
ské předplatné Salesiánského 
magazínu objednal svým přátelům 
z farnosti, kteří vychovávají malé 
děti a určité osvědčené a prověře-
né rady s výchovou mohou použít. 

Redakce: Co čtete v Salesián-
ském magazínu nejraději?

Ladislav Jelen: Nejraději čtu 
praktické rady k výchově, ale 
časopis přečteme od první do po-
slední 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 Ot-
rokovic (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 man-
žela, který tam byl také na dob-
rovolné 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 ma-
gazín 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 ma-
gazín někomu ze svých známých, 
kontaktujte nás e-mailem na  
adrese magazin@sdb.cz. Ti, kteří 
získají nejvíce ověřených odběra-
telů, od nás koncem roku obdrží 
praktický dárek pro každodenní 
použití s citátem Dona Boska. 

Děkujeme, že nám pomáháte 
šířit dobré zprávy!

Redakce

NABÍDNĚTE  

MAGAZÍN SVÝM  

PŘÁTELŮM 

JEN ZA 90 KČ  

ZA ROK!
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Zahajujeme veřejnou sbírku na rekonstrukci sálu pod 
kostelem v Brně-Žabovřeskách!

alesiáni v Brně-Žabo-
vřeskách se pouštějí 
do rozsáhlé rekonstrukce 
multifunkčního sálu, kte-

rý je od roku 1995 dějištěm nejrůz-
nějších setkání: pro nejmenší děti 
je hernou, pro školáky tělocvičnou, 
pro herce jevištěm, pro dospělé 
tanečním parketem, konferenčním 
sálem nebo kavárnou… Je na čase 
zlepšit jeho akustiku, osvětlení  
a vybavení, aby mohl lépe sloužit 
jako prostor, který spojuje farnost, 
středisko mládeže a lidi z okolí.

Co všechno v sále probíhá

•  pravidelné aktivity pro rodiče  
    s předškolními dětmi

•  sportovní a dramatické kroužky

•  zážitkově-vzdělávací programy     
    pro školy

•  farní kavárna

•  svatby, plesy, konference

•  hudební a divadelní  
    představení

Plánovaná rekonstrukce 
zahrnuje

•  nové osvětlení v sále i přilehlé    
    kuchyňce

•  výměnu motoru  
    vzduchotechniky

•  nové židle, oponu a obložení  
    sloupů

•  výměnu zvukotechniky  
    a instalaci akustického zařízení

•  pořízení digestoře  
    a rychlomyčky do kuchyňky 

Pomozte nám vytvořit kvalitnější 
prostor (nejen) pro děti a mládež!

Odhadované náklady se pohybují 
kolem 2 mil. Kč. Pokud vnímáte 
práci salesiánů v Brně-Žabovře-
skách jako smysluplnou, můžete 
podpořit tento projekt zasláním 
finančního daru na transparentní 
účet veřejné sbírky nebo vložením 
hotovosti do pokladny v kanceláři 
střediska.

Všem dárcům předem děkujeme!

Ondřej Makeš
Brno-Žabovřesky

Prostor, který SPOJUJE lidi

S

Číslo účtu veřejné sbírky: 2801672789/2010
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Gratulujeme

František Pospíšil oslavil devadesátku

Devátého září oslaví krásné padesátiny  
koadjutor Honza Pomikálek, kterému ze 
srdce gratulujeme. 16. září oslaví sestry  
FMA pětašedesátiny Markéty Zykové.  
21. září budou přicházet gratulace a ese-
mesky salesiánovi Václavu Hurníkovi  
k pětasedmdesátinám. 23. září bude  
bouchat šampaňské v kobyliském středisku 
kolem Václava Jiráčka, který se dožívá  
čtyřicátin, a podobně se bude slavit  
v Pardubicích, kde se pětapadesátin dožívá 
Václav Čunek. V Teplicích budou slavit 
padesátiny koadjutora Mirka Palíška  
28. září. A nakonec 9. října budeme gratulo-
vat k pětapadesátinám Petrovi Košákovi.  

Všem oslavencům děkujeme za jejich  
službu pro salesiánskou rodinu  
a vyprošujeme požehnání.

sester boromejek v Moravských Budějovicích už pátý rok slouží 
salesián otec František Pospíšil. V sobotu 11. července jsme při 
mši svaté v kapli domova důchodců, který vedou sestry bo-
romejky, oslavili jeho devadesátiny. Hlavním celebrantem byl 

provinciál Martin Honza, který při promluvě připomenul životní etapy otce 
Františka. Mezi důležité okamžiky mimo jiné patřil dohled nad depozitá-
řem při stěhování kostela v Mostě. Pověření tenkrát dostal přímo od bis-
kupa Štěpána Trochty. Je to jeho velká zásluha, že se v době komunismu 
podařilo tento cenný kostel zachránit. Svůj kněžský a řeholní život mohl 
v plnosti začít žít až po pádu totality, kdy se naplno zapojil do pastorace. 
Na konci mše svaté předal provinciál otci Františkovi pamětní medaili 
s Donem Boskem jako výraz vděčnosti za jeho pokornou a obětavou 
službu. 

Po mši následovala hostina, která byla spojena s promítáním důležitých 
momentů ze života otce Františka. Sestra Vincenta prozradila, co se mezi 
sestrami v Moravských Budějovicích v roce 2015 říkalo: „Příchodem otce 
Františka přišlo do našeho domu milosrdenství.“ Otec František totiž jako 
vždy zapůsobil svou nenápadností. Když bylo  jednoho dne po mši svaté 
a lidé z domova čekali na svých vozíčkách na rozvoz na pokoje, František 
nelenil a začal ochotně lidi na pokoje rozvážet. Když to viděli druzí, tak se 
nechtěli zahanbit a rozváželi také.  

Přejme otci Františkovi do dalších let vše nejlepší, aby mu vydržel jeho 
pokojný úsměv, ryzí pokora  a nasazení pro druhé.   

Petr Matula

65
Markéta Zyková

40
Václav Jiráček

55
Václav Čunek

55
Petr Košák

50
Honza Pomikálek

50
Mirek Palíšek

U
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Nový provinciál Martin Hobza  
se ujal služby
V pondělí 25. května, o slavnosti Panny Marie Pomocnice,  
si předali žezlo služby provinciála Petr Vaculík a Martin Hobza. 
Sešla se i širší salesiánská rodina novému i odcházejícímu 
provinciálovi gratulovali a blahopřáli Jan Macoun (ASC), Helena 
Křenková a Marie Kučerová (FMA) a samozřejmě salesiáni 
a zástupci ostatních složek salesiánské rodiny. Po mši svaté 
v pražských Kobylisích si všichni účastníci prohlédli  
novostavbu v srdci salesiánského centra, která novou  
recepcí, novým výtahem a několika kancelářskými  
a recepčními místnostmi propojuje komunitní a provinciální 
dům, středisko mládeže a farnost (kostel). Společný oběd 
a dobrá nálady nechyběly! Nový provinciál Martin Hobza po-
děkoval za sošku Dobrého pastýře s tím, že je „rád,  
že je to soška putovní“, Petr Vaculík se rozloučil promluvou 
o smyslu řeholního zasvěcení, sestry salesiánky popřály  
novopečenému představenému šest „dobrodružných let“.

                                                                                     Salesiáni

Jedna z matek zakladatelek  
české salesiánské provincie ses-
ter salesiánek, sestra Věra Vorlová 
FMA, odešla na věčnost na svátek 
sv. Máří Magdalény 22. 7. 2020. 
 
Narodila se 4. února 1929 v Olo-
mouci, tatínek byl štábním rotmis-
trem jezdeckého pluku, maminka 
se starala o domácnost. Rodina se 
přestěhovala do Brna, kde se Věra 
setkala se salesiány a postupně 
se zapojila do skautu. Roku 1948 
odjela k salesiánkám na Slovensko 
do aspirantátu a později do další 
řeholní formace do Itálie. Rodiče 
tento krok nakonec přijali, i když 
týden po Věřině odjezdu byly zcela 
zavřeny hranice na Západ na dal-
ších skoro čtyřicet let. 
 
V Turíně pokračovala ve forma-
ci a studovala matematiku. Její 
dobrou kamarádkou byla pozdější 
hlavní představená salesiánek, sr. 
Marinella Castagno. Po složení sli-
bů roku 1952 pokračovala ve studiu 
na katolické univerzitě Sacro Cuore 
v Castelfogliani a po studiu jí byla 
svěřena výuka matematiky a fyziky 
na různých školách. Roku 1966 ji 

navštívila v Itálii maminka, kterou 
ještě navštívila krátce před její smrtí 
roku 1968. O dva roky později jí ze-
mřel tatínek. Od československých 
úřadů jí nebylo povoleno navštívit 
pohřeb ani jednoho z rodičů.  
 
V sedmdesátých letech byla ředi-
telkou salesiánského domu v Pa-
dově, od roku 1980 byla na Sacro 
Cuore v Římě, kde se stala sekre-
tářkou italské meziinspektoriální 
konference a bylo jí svěřeno také 
salesiánské učňovské školství. 
Od roku 1995 byla představenou 
římské salesiánské inspektorie, 

později se stala představenou 
pražské komunity. Po padesáti 
letech se tak vrátila do své vlasti.  
 
V letech 2003–2009 byla také 
představenou česko-litevské 
vizitatorie.  
 
Zemřela tiše v časných ranních 
hodinách na svátek sv. Marie  
Magdalény.  
Věříme, že se podobně jako Máří 
shledala s Tím, který ji kdysi povo-
lal jménem.

Sestry salesiánky

Sestra Věra Vorlová 
odevzdala svůj život 
Pánu

28 / 29Martin Hobza s Ángelem F. Artimem  
na generální kapitule v Turíně
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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. září 2020.

Křížovka o ceny

Život nám dá odpověď  
na všechno,… (tajenka). 

aforismus
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VELETOK

SMRTELNÁ 
CHOROBA

SÍŤ 
ČERPACÍCH 

STANIC

SPZ SVITAV

FIALOVÝ 
POLO- 

DRAHOKAM

AMERICKÝ 
SPISOVATEL 

E. A. POE 

KLESAT

ČÁSTI  
SRDCE

MÍSTO NA 
STOUPNUTÍ 

MĚKKÝ 
TĚŽKÝ KOV

KLÁDY

OBTÍŽNÝ 
HMYZ 
MN Č. 

PŘEDLOŽKA

MOTOR

MOJE  
ŽEN. ROD
POCHVÁ- 

LENÍ 

PLÁTCE 

VYKONÁVAT 
POMSTU 

CITOSLOVCE 
OPOVRŽENÍ

PLOUTVO- 
NOŽEC

HOŘKÝ ALK. 
NÁPOJ

ČÍNSKÝ 
LIT. SOUDCE 

UROZENÁ 
PANÍ

INIC.  
HERCE 

VETCHÉHO

CVIČITEL 
PSŮ 

SVĚTOVÁ 
STRANA

KOČKA 
ANGLICKY

VYSOKÁ 
KARTA

BRÁNIT

DRUH 
POTRAVIN
CHEM. ZN. 

SODÍKU

ZELENÝ 
NEROST

KACHNA 
ZOOLOG.

OBNAŽE- 
NOST

TAHLE

Blahopřejeme  
všem výhercům  
správně vyluštěné 
tajenky křížovky 
Salesiánského 
magazínu  
č. 3/2020.  

Tajenka křížovky 
zněla: ...mít pořád 
strach, že nějakou 
uděláte. 

KNIŽNÍ CENU  
VYHRÁVAJÍ: 

Helena  
KOTÁSKOVÁ 
Brno

Božena  
HÝBLOVÁ 
Šumperk

Jiří  
ŠŮSTEK 
Luhačovice

Vojtěch  
TOŠOVSKÝ 
Praha

Ludmila 
RAČICKÁ 
Telč

O. MARTINKOVÁ 
Veselí n. Moravou

Jozef  
ĎURIŠ 
Val. Klobouky

Helena  
HAVLÍKOVÁ 
Strání

Václav  
ZDRÁHAL

Prostějov-Vrahovice

Marie  
BUĎOVÁ

Telč

KŘÍŽOVKA
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Hlavní představený jmenoval nové 
delegáty pro salesiánskou rodinu
Don Ángel Fernández Artime, hlavní představený  
salesiánské kongregace, v oficiálním prohlášení  
oznámil jména svých nových delegátů pro skupiny, 
které předpokládají přímou duchovní animaci  
následovníky Dona Boska.

Vážení salesiáni, vážení členové 
salesiánské rodiny, 

o 28. generální kapitule 
Salesiánů Dona Boska 
přicházejí některé změny 
na animačních postech 

kongregace. Jedena z nich se týká 
sekretariátu hlavního představe-
ného pro salesiánskou rodinu (SR).

Delegáti hlavního  
představeného (HP) jsou:

P. Joan Lluís Playà, dele-
gát HP pro sekretariát SR; bude 
i nadále asistentem pro ženskou 
a mužskou větev Volontarií Dona 
Boska (VDB a CDB). P. Joan Lluís 
je již dobře známý, protože v této 
oblasti pracoval v předchozích 
letech. Ocenili jsme ho také jako 
dobrého koordinátora animačního 
týmu Dnů spirituality SR.

Duc (Dominic) Nam Nguyen, 
vietnamský koadjutor, bude dele-
gátem hlavního představeného 
pro ASC (Sdružení salesiánů spo-
lupracovníků) a pro Bývalé žáky 
Dona Boska. Bratr Dominik má 
dobré znalosti evropského a ital-
ského kontextu a nepochybně je 
dobrým prostředníkem pro asijský 
kulturní okruh. Mým záměrem je 
vyhnout se evropeizaci při animaci 
SR; chci, aby byla univerzálnější 
a také aby co nejlépe zhodnoco-
vala povolání koadjutorů, včetně 
animace SR, zvláště jejích dvou 
skupin složených převážně z laiků.

P. Alejandro Guevara, sou-
časný delegát SR ve španělské 
Seville, bude delegátem hlavního 
představeného jako duchovní 
animátor ADMA (Sdružení Panny 
Marie Pomocnice). Jeho sídlo 
bude na Valdoccu.

P. Pier Luigi Cameroni, hlavní 
postulátor kanonizačních kauz, 
bude rovněž součástí týmu sekre-
tariátu, aby obohatil SR jasnou vizí 
a lepším pochopením salesiánské 
svatosti, ke které jsme všichni 
povoláni.

Těmto čtyřem spolubratrům 
jsem velmi vděčný za jejich dispo-
nibilitu a velkorysost při přijímání 
svěřených úkolů.

Děkuji také P. Eusebiu Mu-
ñozovi, P. Giuseppe Castimu 
a P. Raphaelovi Jayapalanovi 
za oddanou a kvalifikovanou 
službu, kterou v uplynulých šesti 
letech poskytli naší rodině. Přeji to 
nejlepší do příštích let, modlím se 
za pokračování živé a krásné ani-
mace celé SR a zároveň za nového 
ducha, jehož církev a charisma 
Dona Boska dnes vyžaduje od nás 
všech.

S úctou

Ángel Fernández Artime, SDB
hlavní představený

Z ŘÍMA

P
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