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Neratovice – „bezbožné“ město,  

založené roku 1957 komunisty a zároveň 
domov spolupracovníků Marušky  
a Mariana Cúthových, jejichž život  

připomíná horskou cestu. 

12/  Dokážeme měnit věci  
k lepšímu, tak proč to nedělat?  

Salesiáni mají svoje školy a střediska  
téměř všude, i v džungli. V jednom  

takovém pobývala mladá dobrovolnice 
Renata Schmidtová. 
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lidí zapálených pro společnou věc  
Salesián Michal Svoboda se zamýšlí  

nad ekonomikou salesiánské provincie.  
Jestlipak víte, že zahrnuje více než 35 
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dvou zemích Evropské unie?
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Editorial
Milí čtenáři!

uším, že Salesiánský magazín dostává-
te s  těžké době. Svůj pravidelný editorial 
píšu ve  chvíli, kdy se mají zpřísnit vládní 
opatření a náš časopis vám možná přijde 

do schránky v době, kdy nebudeme smět vychá-
zet z domu a budeme úplně uzavřeni mezi čtyřmi 
stěnami svých pokojů. V  takových časech je tře-
ba se obrnit trpělivostí a důvěrou. Jedna z výhod, 
kterou bychom se my křesťané měli lišit od svého 
okolí, je schopnost spolehnout se, opřít se o Toho, 
který nám pomáhá a který je Dobrý pastýř, jenž se 
stará o to, „abych neměl nedostatek. Dává mi od-
počívat na svěžích pastvinách, vodí mě k vodám, 
kde si mohu odpočinout. I kdybych šel temnotou 
rokle, i  tam mě provází, jeho berla a  hůl mě po-
těšují.“ (Žalm 23) Jedna z  vlastností, nebo posta-
ru ctností, kterou bychom měli pěstovat a  na  ní 
po celou dobu koronakrize pracovat, je vytrvalost 
a  odolnost. Nakoupili jsme v  komunitě vitamíny, 
někteří jsme začali běhat, nebo jinak sportovat, 
další rozvíjejí, na  co během běžných dní nemě-
li čas: hru na  kytaru, vaření, obsluhování médií, 
abychom mohli přenášet bohoslužby a  růžence 
– a  samozřejmě modlitbu, a  to především tu ti-
chou, nenápadnou, intenzivní. A pak taky je potře-
ba potěšovat nemocné, zavolat těm, kterým jsme 
už dávno nevolali, přiblížit se těm, kterým jsme se 
vzdálili. Šířit naději a  odvahu, pěstovat odolnost 
u sebe i u druhých. 

Držím nám všem palce!

T



2 / 3

Milí přátelé Dona Boska,

edávno jsem četl, že si 
jeden člověk udělal ta-
kový malý průzkum. Zají-
malo ho, kdy se v průbě-

hu let člověk cítí být nejšťastnější. 
Nebyla to žádná vědecká studie, 
takže z toho nebylo možné vyvodit 
nějaké obecně platné pravidlo. Ale 
v každém případě mě výsledek 
vedl k zamyšlení. Dotyčná osoba 
přišla na to, že v průměru jsou lidé 
nejšťastnější v dětství. Postupem 
času se subjektivní vnímání štěstí 
zmenšuje až do středního věku, 
řekněme třeba do 45. roku, kdy se 

spokojenost propadne na nejnižší 
úroveň. Dále pak s přibývajícími 
roky zase prý pocit štěstí nabývá 
na síle. Přemýšlel jsem, že bych 
měl být na pomyslném grafu štěstí 
právě někde blízko svého životní-
ho minima. Jestli je to pravda, tak 
to vůbec není špatné. Znamenalo 
by to totiž, že už budu nadále jen 
šťastnější a šťastnější. Přál bych si, 
aby to tak skutečně bylo, protože 
ani teď se necítím být nešťastný. 
Přál bych každému dítěti, aby 
mělo alespoň tak krásně dětství, 
jako jsem měl já. Vděčím za ně 
svým rodičům, sourozencům, ka-
marádům a také salesiánům. Nyní 
jsem salesiánem já, a proto chci 
zprostředkovávat dětem a mládeži 
to, co jsem sám v dětství přijal. 
Rodiče mě učili milovat Boha a lidi, 
a salesiáni mi ukázali způsob, jak 
to dělal Don Bosco. Na čem vlast-
ně štěstí záleží? Jedna moudrá 
osoba mi řekla, že je přesvěd-
čena, že štěstí nezáleží ani tak 

na okolnostech, které prožíváme, 
ale především na našem vlastním 
rozhodnutí. Jestli chceme být 
šťastní. Možná to zní trochu zvlášt-
ně, ale myslím, že je na tom hodně 
pravdy. Samozřejmě jsou situace, 
kdy se člověku nedostává základ-
ních životních potřeb, kdy třeba 
dlouho a hodně strádá. Takovým 
je třeba pomáhat a usilovat o to, 
aby se z této nepříznivé situace 
vymanili. Možná i toto je pro nás 
cesta ke štěstí. Pomáhat druhým. 
Nebýt tím, kdo druhým ubližuje. 
Spoléhat na Boha, který o nás ví 
a má nás rád. Vidět dobro v našem 
životě. Děkovat. Nenechat se příliš 
ovlivňovat negativními zprávami. 
Rozhodnout se být šťastnými. Přeji 
vám mnoho štěstí!

Martin Hobza 
provinciál SDB 

foto: archiv SDB

ÚVODNÍK

BÝT ŠŤASTNÝ
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Neratovice, průmyslové město na Labi v okrese 
Mělník, šestnáct tisíc obyvatel. Město, které založili 
komunisté v roce 1957 jako město bez kostela. Chtěli 
dokázat, že to lze. Zeptali jsme se na to manželů Ma-
rušky a Mariana Cúthových, salesiánů spolupracovní-
ků, kteří v Neratovicích žijí už skoro čtyřicet let.

Jak se to soudruhům povedlo? 

„No, dnes už můžeme říci, že ne-
povedlo. Když jsme do Neratovic 
jako novomanželé v roce 1982 při-
šli, neměly Neratovice dobrý zvuk. 
Mnoho mladých lidí se po svatbě 
stěhovalo do Prahy nebo někam 
za lepším vzduchem,“ vzpomíná 
Marian. Ale Pánbůh má naštěstí 
svoje lidi všude. „V Neratovicích 
jsme našli několik mladých věří-
cích lidí a zvláště pak jednu věřící 
rodinu, která byla pro svou životní 
moudrost a pevnost ve víře duší 
zdejší farnosti. Situace se začala 
obracet v devadesátých letech. 
Přibývala věřící mládež a nakonec 
zde zůstávaly i mladé věřící rodiny. 
Takže dnes je v našem věku jen 
pár věřících, ale zato dost rodin 
o generaci mladších a také mnoho 

dětí a mládeže.“ „Úplně bez koste-
la nejsme,“ vstupuje do rozhovoru 
Maruška. „Máme tu kapli sv. Vojtě-
cha na okraji Neratovic a maličký 
kostelík Nanebevzetí Panny Marie 
v Lobkovicích. Ale co je to pro tolik 
lidí!“

Než začneme mluvit o vaší 
farnosti, řekněte nám, prosím, 
nejprve něco o sobě.

„Já jsem se v tomto kraji narodila,“ 
začíná o sobě mluvit Maruška. 
„Pocházím z Mladoboleslavska, 
vyučila jsem se chemickou labo-
rantkou právě tady v Neratovicích. 
Ale moc jsem toho v oboru nena-
pracovala; brzo po svatbě přišly 
děti a po delší mateřské dovolené 
a mnoha rekvalifikačních kurzech 
nyní pracuji v Domově pro seniory 

na úseku aktivizace.“ Marian měl 
cestu do Neratovic pestřejší: „Jako 
dítě jsem projel Československo 
od Karlových Varů přes Banskou 
Bystrici až do Znojma, odtud 
pak na průmyslovku do Jihlavy.“ 
„Po škole šel Marian pracovat 
na stavbu mládeže Elektrárna 
Mělník III. Poprvé jsme se potkali 
v jednom maličkém vesnickém 
kostele,“ dokončuje Marianovu 
cestu Maruška.

Vyrůstali jste v katolických rodi-
nách, co vás zavedlo do komuni-
stického panelákového města?

„Bydlení,“ odpovídá Maruška. 
„Po svatbě jsme hledali místo, kde 
budeme bydlet. Neratovice roz-
hodně nebyly město, kde bychom 
chtěli zakotvit. Ale po několika 
neúspěšných pokusech jsme 
tady nakonec skončili. Oba jsme 
nastoupili do Spolany a brzy jsme 
zde dostali byt.“

Marušce s Marianem se narodi-
ly tři děti a po několika letech si 
ještě osvojili romskou holčičku. 
Žádné hodiny náboženství tenkrát 
ve škole ani v kostele nebyly, 
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rodiče museli víru svým dětem 
předávat sami, jak nejlépe uměli. 
A když už něco děláte pro svoje 
děti, co si takhle přibrat i nějaké 
další z rodin, kde si s náboženskou 
výchovou nevědí tolik rady! „To 
byla sice hezká myšlenka,“ usmívá 
se Marian,“ nedokázali jsme si ale 
představit, jak bychom předávali 
víru i jiným dětem než našim. 
Tak jsme hned po svatbě začali 
navštěvovat různé katechetické 
semináře, teologické vzdělávání 
a teoreticky se připravovali. V roce 
1988 jsem začal s první čtyřčlen-
nou skupinkou, ve které byla naše 
nejstarší dcera, tehdy pětiletá. 
Později se přidala i Maruška.“ 

NĚKTERÉ PROŽITKY,  
NĚKTERÉ ŽIVOTNÍ ZKUŠE-
NOSTI MŮŽEME DOOPRAV-
DY PROŽÍT AŽ TEHDY, KDYŽ 
PROJDEME MLHOU, TMOU, 

BOLESTÍ A ÚNAVOU 

Nyní má v Neratovicích ‚nábko‘, 
jak se zde vyučování náboženství 
familiárně říká, pět skupin, učí 
pět katechetů, dětí je asi pade-
sát.  Maruška s Marianem brzy 
došli k závěru, že jen vyučování je 
málo. „Chtěli jsme s dětmi prožívat 
společně více času. Už v roce 1991 
jsme uspořádali první týdenní 
tábor – pro tři naše děti a čtyři děti 
z nábka. Následně jsme přidávali 
výlety, víkendovky, společné 
pobyty pro mládež nebo rodiny 
a především této činnosti jsme se 

věnovali posledních 25 let.“ Když 
se podíváte na web Neratovické 
farnosti, najdete tam ještě další 
aktivity – dva kostelní sbory, se-
tkávání maminek s malými dětmi, 
občas akce pro muže a tatínky, 
dětský karneval, zahradní slavnost, 
společenský večer a další. „Naše 
akce jsou nejen pro naše farníky, 
ale i pro lidi z blízkého okolí. A také 
pro naše nevěřící kamarády.“

Jak se to všechno dá stíhat?

„Do činnosti farnosti se zapoju-
je hodně lidí, zvláště mladých. 
Před několika lety zde vznikl klub 
SHM, pod jehož záštitou se nyní 
pořádá většina akcí,“ říká Marian. 
„Ono to teď vypadá jednoduše, 
ale bez velkého nasazení a vel-
korysosti mnoha lidí by k tomu 
nikdy nedošlo.“ Zapomněl jen 
dodat, že na tom má také velkou 
zásluhu. „Za dobu našeho života 
v Neratovicích zde působí již čtvrtý 
diecézní kněz,“ pokračuje Maruška. 
„Se všemi se nám spolupracova-
lo velmi dobře. Každý byl jiného 
ražení, ale všichni nám všemožně 
vycházeli vstříc a důvěřovali nám.  
Za to jsme velmi vděčni. A také 
za to, že nám Pán dává sílu a po-
máhá svými dary,“ přesměrovává 
Maruška zásluhy také do nebe.

Nemáte pořádný kostel, váš 
farář bydlí na faře tři kilometry 
od města, kde vlastně všechny ty 
aktivity pořádáte?

„Většinou v pronajatých prosto-
rách,“ říká Maruška. A Marian 

dodává: „Zatím.“ Pak představu-
je neratovický sen: „Už léta se 
v Neratovicích připravuje projekt 
nového kostela a pastoračního 
centra. Projektů historicky vzniklo 
již mnoho, tento snad má největší 
naději na realizaci. Jako správný 
křesťanský projekt přesahuje 
naše možnosti, ale doufáme, že 
vize, kterou v sobě obsahuje, nás 
povzbudí k tomu, abychom překo-
návali sami sebe.“ Na internetové 
stránce www.kostelneratovice.
cz se můžeme dočíst více: Kostel 
by měl být zasvěcen Nejsvětěj-
ší Trojici a pastorační centrum 
ponese jméno kardinála Josefa 
Berana. „Chtěli bychom, aby náš 
nový kostel byl místem setkávání 
lidí dobré vůle. Neměl by sloužit 
pouze k bohoslužbám, ale i pro 
širší využití – jako společenský 
sál, klubovny, učebny, prostor pro 
pořádání výstav. Prostory by měly 
sloužit pro aktivity farnosti, ale 
budou otevřeny i nejširší veřejnosti 
pro pořádání koncertů, plesů, před-
nášek, rodinných a jiných oslav.“

V prosinci oslavíte 35. výročí spo-
lupracovnických slibů. Jak jste se 
do salesiánské rodiny dostali?

„Na manželství nás připravoval 
a pak oddával salesián Josef Doli-
sta.“ Josef tehdy působil v Mělníce, 
organizoval různá společenství 
mladých, měl v péči rodiny z širo-
kého okolí. „Seznámil nás se sale-
siány spolupracovníky ze sever-
ních Čech a z Prahy. Od té doby je 
salesiánská rodina naším velkým 
zázemím. Salesiánský duch je pro 
nás životním stylem, v němž pro-
žíváme křesťanství. Styl, ve kterém 
má své velké místo radostnost, 
pravdivost a realistický přístup 
k životu. Bez zakotvení v salesi-
ánské rodině bychom nemohli 
prožívat svůj život s mladými. Bez 
ní bychom asi nedokázali stále 
znovu a znovu začínat, překonávat 
překážky a pokračovat, když jsme 
někdy měli pocit, že už toho bylo 
doopravdy dost.“ 
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Marian šest let působil v provin-
ciální radě salesiánů spolupra-
covníků. Pamatuji se na setkání, 
na kterém Marian při představo-
vání řekl: „Já jsem v provinciální 
radě hospodářem a musím říci, že 
je to velice obohacující.“ Za toto 
„přiznání“ sklidil velký aplaus. Teď 
k tomu ještě dodává: „Kromě jiné-
ho to znamenalo mnoho víkendů 
strávených na různých místech 
republiky, dlouhé telefonáty, 
dopisy, kdy jsem vážil každé slovo 
a stejně občas přestřelil. Ale také 
nádherné pracovní společenství 
party čtrnácti lidí, chvíle intenziv-
ních jednání a chvíle naprostého 
uvolnění a radosti.“

Která z mnoha činností vás baví 
nejvíc?

„Naše farní horské pobyty. A jsme 
rádi, že nás mladí stále ještě berou 
s sebou.“ Na Marianovi a Marušce 
je vidět, že tohle je opravdu jejich 
parketa. „Nikdy to pro nás nebyla 
jen fyzická aktivita – stále více vidí-
me, jak se horské výstupy a túry 
podobají lidskému životu. Příroda 
sama vybízí člověka k vděčnosti, 
oslavě, k pokoře.“ 
„Máme rádi horské túry všech ob-
tížností; propocené tričko, bolavé, 
unavené nohy, chůzi s jedinou vizí 
– dojít nejen na vrchol, ale i zpět 
do bezpečí. Chůzi ve slunečném 
počasí, ale i chůzi v mlze, dešti, 
za situace, kdy toho není moc 
vidět. Máme rádi výlety, kdy se 
vejdeme do jednoho auta, ale uží-
váme si i výlety větší – největší byl 
společný pobyt ve švýcarských Al-
pách v minulém roce, kam se nás 
vydalo něco přes padesát horalů 
a horalek z Neratovic a okolí.“

Nemoc
„Jak hodně jsou hory provázány 
s naším životem, jsme si uvědo-
mili hodně intenzivně v roce 2017, 
kdy se u mě prokázala rakovina,“ 
přejde na vážnější téma Marian. 
„Během jednoho roku jsem pod-
stoupil tři náročné operace. Když 
jsme ráno vstávali na autobus, 
který nás odvážel do nemocnice 
nebo na vyšetření, říkali jsme, že 
je to také taková naše horská túra. 
Také na této túře jsme se velmi 
intenzivně setkávali s Bohem. 
Nikdy bychom si tuto túru sami 
nevymysleli, občas za ni dokážu 
Bohu i poděkovat.“ 
Některé prožitky, některé životní 
zkušenosti můžeme doopravdy 
prožít až tehdy, když projdeme 
mlhou, tmou, bolestí a únavou. 
„Najednou jsem víc vnímavý pro 
všechnu tu krásu a bohatství živo-
ta. Nepospíchám tolik a snažím se 
s radostí prožívat každou chvíli ži-
vota, který je mi ještě dán. Zároveň 
prožívám velké obavy a nejistotu, 
když tělo začne bolet nebo ne-
funguje, jak bych si představoval. 
Prožívám vděčnost nejen za život, 
ale i za všechny lidi, kteří mě pro-
vázejí, za moudré doktory a oběta-
vé sestřičky, za Marušku, za chvíle, 
které můžeme prožívat jako velká 
rodina. Mám radost z toho, že jsem 
se mohl vrátit do práce.“ 
A po nějakém čase se Marian 
s Maruškou vrátili také do hor: 
„Ze začátku jsme si to nedovedli 
představit,“ přiznává Maruška. „Po-
malu, opatrně jsme to zkoušeli – 
a nakonec jsme se vrátili i na naše 
oblíbené ferraty a loni v létě jsme 
ve Švýcarsku vylezli do výšky více 
jak 4000 metrů.“

A co vaše děti a vnoučata?

„Máme čtyři děti a radujeme se 
z dvanácti vnoučat, třinácté je 
na cestě. Jsme za tuto rodinu 
nesmírně vděčni. Všichni se velmi 
intenzivně věnují svým dětem 
a zároveň mnoho let pomáhají 
organizovat aktivity pro další děti. 
A hlavně jsou všichni radostní 
a vzájemně si pomáhají.“ 
Maruška doplňuje: „Dcery s rodina-
mi bydlí v Praze, synové s rodinami 
v Neratovicích. Máme radost z dětí 
i z vnoučátek, člověk s nimi rázem 
omládne. Je to radost být spolu.“

Loučíme se s Maruškou a Mari-
anem a s jejich charakteristickým 
úsměvem – širokým, živelným 
úsměvem Marianovým, dopro-
vázeným přimhouřenýma očima, 
a jemným, nenápadným, tichým 
úsměvem Maruščiným. Na úplný 
závěr se s námi ještě dělí o své 
oblíbené citáty:  

Marian: „Je nám velmi blízký výrok 
Dona Boska: ‚Raduj se, konej dobro 
a nech vrabce štěbetat‘.“ 

Maruška: „Mám ráda slova žalmu 
‚Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě 
hledám‘, ta myslím vystihují naši 
cestu víry.“  

Přejeme Marušce, Marianovi a celé 
jejich velké rodině hodně radosti 
na cestách horských i životních, 
do kopce i s kopce, na slunci, 
ve stínu i v dešti…

Jan Zindulka 
foto archiv Neratovické farnosti, 

rodinný archiv

Při horských výletech máme několik zaběhnutých rituálů, které 
se snažíme nevynechávat. Jedním z nich je koupání v ledovém  
horském jezeru. Jednou jsme s naší skupinkou dorazili ke krás-
nému alpskému plesu. Pro jistotu jsme se zeptali, jestli není kou-
pání zakázáno. Odpověď: „Zakázáno to není, ale který blbec by to 
dělal!?“ My na to, že doopravdy chceme. Poprosili nás, abychom 
vydrželi pět minut, aby si mohli připravit fotoaparáty a vyfotit si 
nás. Stalo se a byla to velká legrace.
Dalším z rituálů je předvádění holubičky na každém mostku, i la-
novém, což přináší nejedenkrát veselé a někdy i napínavé chvíle.
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FEJETON
O sloupech

Karel Herbst 
K Mariánskému sloupu 

ariánský sloup na Sta-
roměstském náměstí 
opět stojí. Mnozí kato-
líci to vzali na vědomí 

s velkým zadostiučiněním. Proto-
že před 102 roky na zemi neležel 
jen rozbitý sloup, ale socha Panny 
Marie, která má mimo jiné titul 
Pomocnice křesťanů. Každý z nás 
si může vyzkoušet, zda je její 
přímluva u Božího Syna mocná. 
Rozbitá socha na dlažbě náměstí 
byla ranou do srdce katolíků. To 
byl projev vděčnosti Matce Boží 
za to, že skončila strašná válka? 

Při tahanicích okolo sloupu mě 
překvapilo, jaké se z toho udělalo 
politikum, co se dělo na magist-
rátě a jinde. Jaké argumenty měl 
kdo po ruce. Pro katolíky zde byla 
jediná zásadní otázka: Jak odčinit 
urážku Matky Boží při stržení její 
sochy? Nenapadá 
mě nic jiného než 
postavit její sochu 
znovu na původní 
místo a při tom dě-
kovat za její pomoc 
pro všechny, kdo o ni 
stojí. 

Naše vděčnost 
proto patří také všem 
těm, kdo se o reha-
bilitaci Panny Marie 
zasloužili, počínaje 
panem Petrem 
Váňou a konče pa-
nem kardinálem.

Michal Černý 
Sloup Martina 
Středy v Brně

Když se v českém 
prostředí řekne 
jezuita, velká část 

společnosti si jistě vybaví na prv-
ním místě Koniáše, následované-
ho papežem Františkem a možná 
Ignácem z Loyoly. V Brně ale tím 
prvním jménem bude s vel-
kou pravděpodobností Martin 
Středa, jedna z nejpozoruhodněj-
ších osobností třicetileté války 
na českém území. Důvod, proč se 
k tomuto muži vracet, je nasnadě 
– od 15. 8. 2020 získalo svůj sloup 
také Brno, nebude na něm ale 
Panna Maria, ale tento příslušník 
řádu, který tradičně dělí české ka-
tolíky a protestanty. Přesto se zdá, 
že právě on tyto emoce nebudí. 
Proč? 

Připomeňme, že socha je 
přímo navázána na vzpomínkové 
akce spojené s obléháním Brna 
švédskými vojsky v roce 1645, 
tedy na konfesně-politickou 
událost, ke které se váže ostatně 
i onen sloup mariánský, který 
se nachází na Staroměstském 
náměstí v Praze. Situace Brna se 

ve zmiňovaném roce jevila jako 
ztracená; opevnění bylo zasta-
ralé, klíčový obranný bod města 
– hrad Špilberk – byl v dezolátním 
stavu a politická reprezentace 
města, ke kterému se blížila 
obrovská přesila švédských vojsk, 
neutekla jen proto, že jí za to 
hrozil na obou stranách fronty hr-
delní trest. Střízlivé odhady oče-
kávaly, že se město dokáže bránit 
tři až šest dní. Brněnská posádka 
asi 500 vojáků, doplněná jezuity 
a občany, se však dokázala ubrá-
nit přibližně 28 tisícovému vojsku 
v období od 3. května do 23. srpna 
a způsobit mu přibližně osmitisí-
cové ztráty. 
 

Jen pro ilustraci můžeme 
uvést několik bodů, které ukazují, 
že Martin Středa byl nejen mužem 
s pověstí svatosti:

• Netrap se předčasně starostmi 
o to, co se stane; stačí to zlé, co 
přináší každý den. 

• Nevměšuj se do drob-
ných povinností svých 
podřízených.

• Měj rád prosté věci 
a spokoj se s málem – 
zakusíš velký pokoj.

• Šetři svým časem, jak 
umíš šetřit penězi.

• Nesluší se, aby si 
opravdový muž ušlech-
tilého ducha stěžoval 
na nějaké obtížné práce 
nebo že jich má příliš 
mnoho.

• Plně využij vyhrazenou 
pracovní dobu; co se 
neudělá první den, udělá 
se druhý nebo třetí.

M



SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

FMA

Jak to spolu všechno souvisí? Možná víc, než se 
na první pohled zdá. Mornese 1860. Přesně před  
160 lety řádila v severní Itálii smrtelná nákaza  
jménem tyfus. 

e vesnici Mornese se 
jedna mladá žena Marie 
Dominika Mazzarellová, 
v té době zdravá a plná 

síly, rozhodla podstoupit riziko a jít 
pečovat o nemocné příbuzné. Při 
této službě se však nakazila a vel-
mi rychle se ocitla v nebezpečí 
smrti. Ačkoliv se po nějaké době 
uzdravila, už se jí nikdy nevrátila 
plná síla. Poprvé se v životě setka-
la s vlastní slabostí a křehkostí, což 
pro ni byla úplně nová životní situ-
ace. Do té doby spoléhala na svou 
zdatnost, vynikala nejlepším 
výkonem, měla jistou práci i pozici 
ve vesnici. Najednou se však o nic 
z toho nemohla opřít. Krize. Stála 
před dvěma možnostmi: uzavřít 
se v hořké beznaději, sebelítosti 

a křivdě, nebo se v této situaci 
vlastní chudoby ptát Boha: Kdo, 
Pane, skutečně jsem? a hledat, 
co má vlastně dělat, když už se 
nemůže vrátit ke své práci. Po ur-
čitém čase modlitby a přemýšlení 
se rozhodla pro druhou variantu. 
Právě v této situaci vlastní slabosti, 
nemoci a setkání s nebezpečím 
smrti, odpověděla Bohu: dala 
mu tak, jak právě byla, svůj život 
do rukou a On dal jejímu životu 
nový smysl: pozval ji k tomu, aby 
založila šicí dílnu pro dívky, které 
se tak mohly naučit řemeslu a také 
se díky této její zkušenosti setkat 
s živým Bohem. Z této její krize 
identity jsme se pak narodily my, 
sestry salesiánky. 

Česká republika 2020. V této 
koronavirové pandemii leckdo 
z nás prožívá podobnou krizi jako 
tehdy Marie Dominika, klademe si 
otázky, jak se zachovat, jaké po-
stoje zaujmout, možná se dosta-
vuje strach. Právě do této situace 
také spadá výročí čtyřiceti let 
od vzniku nás, sester salesiánek, 
v této zemi. Může to být takové 
nečekané a neplánované pozvání, 
jak se vrátit k tomu, co je pro náš 
život podstatné. 

V této souvislosti se totiž 
potřebujeme stavět ke stávajícím 

Epidemie, naše charisma a  
40 LET PŘÍTOMNOSTI SALESIÁNEK  
v České republice

V JANA SVOBODOVÁ
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událostem nejen osobně, ale také 
jako komunity: vnímáme, že jsou 
zasaženy základní hodnoty a pro-
středky, na kterých je založeno 
salesiánské charisma: osobní vzta-
hy, vytváření živých společenství, 
výchova a vzdělávání ve školách, 
divadlo, zpěv… v podstatě jde o čtyři 
pilíře, které nám zanechal Don 
Bosco – domov, hřiště, škola, kostel.  

Stávající formy naší přítomnosti 
jsou citelně zasaženy: omeze-
ní farních aktivit – náboženství, 
spolča, máme zavřené středisko 
volného času v Plzni, v Církevní 
střední škole Jana Boska v Praze-
-Karlíně probíhá prezenčně pouze 

praktická výuka, nad provozem 
Salesiánského domova mladých 
v Hradci Králové visí otazník, 
do kdy zůstane na semaforu 
zelená…?  

Proto se snažíme vést v ko-
munitách dialog o tom, jaké 
hodnoty jsou pro nás nezpo-
chybnitelné a jak k nim hledat 
cesty, byť změněnou formou 
(kromě nabídky online aktivit). 
Pokud jsou omezené způsoby naší 
přítomnosti, jak chceme žít naše 
poslání, na jakých hodnotách je 
založené? Kvůli kterým hodnotám 
jsme ochotné nasadit život? Zdá 
se nám opravdu důležité si v tom 

vzájemně naslouchat, vnímat 
různou citlivost, vyměňovat si mezi 
sebou nápady a neztratit radost 
z tvořivosti pro dobro mladých? 
 

Je to velmi specifická příprava 
na naše výročí, nicméně věříme, 
že si ji Pán může použít k naší 
obnově a duchovní plodnosti. Pro-
síme o dar Boží odvahy, který nám 
do vínku předala Marie Dominika 
Mazzarellová. Vznikly jsme přece 
v době nepohody! 

Jana Svobodová,  
inspektorka FMA 
foto: archiv FMA

Litevské výročí  
Přítomnost salesiánů a salesiánek v Litvě je spojena s postavou dona Antanase Skeltyse, prvního litevského 
salesiána. Dne 25. 7. 2020 se litevská salesiánská rodina sešla v Griškabūdisu, místě, kde je pohřben, aby 
s vděčností společně prožila a oslavila 60. výročí jeho úmrtí. Mladý Antanas se toužil stát knězem. Zaujala 
ho postava Dona Boska a salesiáni ho pak pozvali, aby šel studovat do Turína, kde ho přijal Michal Rua. Roku 
1906 se stal salesiánem a po studiích byl v srpnu 1914 vysvěcen na kněze. Na začátku 1. sv. války se nemohl 
vrátit do vlasti, takže působil v severní Itálii, v salesiánských domech ve Veroně a v Este. Tam také založil 
litevské vydání časopisu Bollettino Salesiano. Jakmile to však okolnosti dovolily, vrátil se na Litvu a položil 
tam základy salesiánského díla s odborným učilištěm a internátem. Krátce poté přišly také první salesiánky. 
Obyvatelé Griškabūdisu dodnes s velkou vděčností vzpomínají na jeho výchovnou a pastorační práci. 

Slavnostní mši svaté předsedal kardinál Sigitas Tamkevičius, který kdysi jako dítě ministroval právě u dona 
Antanase. Slavnost byla zároveň setkáním zástupců litevské salesiánské rodiny: SDB, FMA, salesiánů spolu-
pracovníků, příbuzných a věřících, kteří dona Antanase ještě osobně znali a farníků městečka Griškabūdis.

Helena Křenková, FMA



Otče Romane, jsi novým regio- 
nálním rádcem hlavní rady 
salesiánské kongregace pro 
naši oblast střední a východní 
Evropy. Je to tedy týž region, jaký 
měl na starosti tvůj předchůdce 
Tadeusz Rozmuś?

Vlastně je stejný, ale žijeme 
v turbulentní době, takže musíme 
i s ohledem na náš region brát 
v potaz různé faktory: sociální 
proměny a také zmenšování pro-
vincií co do počtu spolubratří.

Myslíš především na severu a na  
západě evropského kontinentu?

Ano, přesně. Mohli bychom na-
příklad spojovat provincie podle 
jazykového kódu, takže bychom 
třeba propojili německou a ra-
kouskou provincii. Měli bychom 
to ale promyslet trochu jinak. 
Například bychom mohli provin-
cie, které mají většinu přestárlých 
spolubratří, propojit s provinciemi, 
kde jsou ještě mladší spolubratři, 
aby to oběma bylo ku prospěchu.

Tohle přemýšlení bude asi ještě 
součástí dlouhodobějších úvah…
Musíme se setkávat, vážně o těch-
to věcech mluvit. Neměli bychom 
myslet na konec některých provin-
cií, ale spíš přemýšlet, před jakými 
možnostmi takové provincie stojí 
a jak by šlo pokračovat v práci 
pro nejchudší mládež za pomo-
ci laiků a mladších spolubratří. 
Měli bychom především hledat 
cesty vlastními silami. Myslím si, že 
nebude cestou pomáhat Evropě 
prostřednictvím mimoevropských 
spolubratří. Především totiž musíme 
hledat vlastní síly z našich zdrojů.

A co takzvaný projekt Evropa 
(výpomoc salesiánů z Ameriky, 
Afriky a Asie)?

Samozřejmě nám v jistém smy-
slu pomohou překlenout nějaké 
období spolubratři z Asie nebo 
z Afriky, ale Evropa musí hledat 
východisko vlastními silami.

Otče Romane, z jaké provincie 
vlastně pocházíš?

Pocházím z provincie Piła, což je 
celkem velká polská provincie, 
v níž je na 300 spolubratří. Sloužil 
jsem tam čtyři roky jako provinciál.

Máte v provincii nějaké školy?

Několik škol. Provincie má po-
měrně dobrou základnu mladších 
spolubratří. Patří k ní také jedna 
misie ve Švédsku, v evropském 
Rusku, v Gruzii a řada spolubratří 
působí také v Německu jako výpo-
mocní duchovní v salesiánských 
farnostech.

Jsou v pilské provincii ještě  
duchovní povolání?

V celém Polsku i v Pile mají sale-
siáni momentálně problémy s do-
rostem, ale máme poměrně velké 
rezervy ve stávajících salesiánech 
a v krásných dílech, takže máme 
dobrou perspektivu. 

Pro tebe jako Poláka teď nebude 
snadné pochopit salesiánskou re-
alitu v Holandsku nebo v Belgii…

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

SVĚT

Evropa si 
pořád nese 
charisma 
Dona Boska
Severovýchodní evropský 
region má nového rádce. 
P. Tadeusze Rozmuśe na-
hradil někdejší provinciál 
z polského severu P. Roman 
Jachimowicz. Do jeho rukou 
skládal věčné sliby v Brně-
-Žabovřeskách začátkem 
září Vlastimil Vajďák.
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Určitě nebude snadné promýš-
let spojování provincií. Budeme 
muset propojovat ty, které mají 
podobné mentality – například 
bychom mohli uvažovat o sbližo-
vání Česka a Rakouska, ne? Nebo 
Slovenska a Maďarska…

Pro nás je jednodušší přemýšlet 
o větším sblížení Čechů a Slová-
ků, jsme si jazykově nejblíž…

Ale proč nepřemýšlet trochu 
napříč – třeba o Češích a Rakuša-
nech? Obě provincie mají krásná 
díla a úžasné domy. V Rakousku 
chybí střední a především mladší 
generace – a ta je přece v Česku 
nebo na Slovensku.

Takže je třeba překonat mentali-
tu jazykových bariér a hranic?

Určitě!

Co bylo tvým nejoblíbenějším 
salesiánským místem?

Určitě školství. Pracoval jsem 
skoro dvacet let jako představený 
na školách, nejprve ve Štětíně, což 
je naše největší škola, kterou jsme 
založili po převratu roku 1990.

Není to škola pro lodníky?

Ne, vůbec ne! Jistě, Štětín leží 
poblíž Baltského moře a je tam 
přístav a loděnice, ale naše škola 
byla původně učňák pro stolaře 
a dnes je zde několik škol najed-
nou, tedy základní škola, učňov-
ské středisko a také gymnázium 
s velkým internátem. Celkem 
k nám chodí kolem tisíce žáků 
a studentů. Všechno je nové 
a moderní. Pak jsem byl na dalších 
školách v pilské provincii, jako je 
naše nejstarší škola založená roku 
1918 v Aleksandrově Kujavském. 
Škola byla po druhé světové válce 
zestátněna, ale po roce devade-
sát vrácena salesiánům. Všechno 
jsme museli sanovat a přebudovat 
a je to dnes krásná škola. Pak jsem 
se vrátil do Štětína, kde jsem byl 
chvíli ekonomem a pak jsem se 
stal provinciálem. Během služ-
by provinciála jsem se učil také 

osobnímu doprovázení jednotli-
vých spolubratří, snažil jsem se 
navázat a povzbuzovat vztahy 
s laiky a s mnoha skupinami aktiv-
ních lidí, kteří s námi spolupracují.

Kdysi jsi navštívil Brno. Alespoň 
vzdáleně si tedy vzpomínáš 
na někdejší Československo. 
Když se rozhlédneš po dnešní 
sekularizované Moravě a sou-
časných ateistických Čechách, 
jak to vidíš s budoucností víry 
v našem regionu?

Mnozí lidé, kteří se vykazují jako 
ateisté, mají jakési reziduum nebo 
zárodek víry. Nebo jsou aspoň 
hledající. Co se týká katolicismu, 
mají České země úplně odlišnou 
historii než Polsko. Jsou to jiné 
světy. Ale věřím, že je tady dost 
hledačů a právě s nimi bychom 
měli pracovat. To, že se v Polsku 
tolik lidí proklamuje jako katolíci, 
vlastně neznamená, že jsou oprav-
dovými katolíky. Často si to spojují 
spíš s nacionalismem a tradicí, 
ale chybí jim hlubší rozměr víry. 
To souvisí s historií – církev se 
vždycky v těžkých obdobích dějin 
zastávala lidu – během dělení 
Polska, za války, během komunis-
mu, vždycky to byla oáza svobody. 
Hnutí Solidarita se zrodilo v cír-
kevním podzemí. Dnešek má jiné 
potřeby a požadavky a církev se 
tomu těžko přizpůsobuje. Nesmí-
me zůstat u představy „nedobytné 
pevnosti“ vůči nepřátelům. Měli 
bychom se snažit vykročit směrem 
k moderní společnosti a nabízet jí 
duchovní hloubku a sociální citli-
vost. To jsou pro nás velké výzvy. 
Jinak zůstaneme dvorečkem pro 
tradicionalisty a nenáročné pa- 
trioty bez vlivu na společnost. 
Další výzvou je, aby se polská 
církev distancovala od politi-
ky. V Polsku byl primas dlouho 
vnímán jako polský král. Takové 
smýšlení bychom měli opustit. To 
je už historie. 

V našem prostředí jsou dnes 
populární kulturní války, ať už jde 
o mariánský sloup v Praze nebo 
o interpretaci různých kulturních 

událostí nebo uměleckých děl. 
Někteří lidé se přidružují k církvi 
kvůli „křesťanské identitě“, kvůli 
jakési potřebě návratu k tradi-
cím, nikoli kvůli víře v Krista. 

Podobné je to v Polsku. Církev 
by už dnes neměla sloužit jako 
vehikl národního uvědomění. 
Mnohem víc bychom měli mluvit 
o evangeliu a o Kristu. V někte-
rých oblastech ale církev pořád 
hraje onu stmelující roli, například 
na Ukrajině. Tam hraje církev velice 
důležitou roli.

Posiluje patriotismus v dobrém 
slova smyslu…

Ano, přesně. A to je třeba také 
pochopit. Ukrajina není Německo, 
Polsko nebo Francie – tam má 
církev asi i dnes důležitou historic-
kou roli.

Jakou roli by v tomto měnícím 
se světě měli mít salesiáni? Ti 
jsou tady přece spíš pro chudou 
mládež a „lidové vrstvy“, ne?

Jistě, ale musí být dobře připra-
veni. Aby mohli lidem ukazovat 
na širší souvislosti a horizonty, 
musí být vzdělaní. Na to nesmíme 
zapomínat. Práce s prostými lidmi 
musí u salesiánů vždycky stát 
na kvalitním vzdělání. Vzdělávání 
neškodí! To je velice důležité! Lidi 
nechceme ponechat v chudobě 
a nevědomosti, ale vždycky by-
chom je měli táhnout výš a nabí-
zet jim perspektivy, jak se lidsky 
rozvinout. Tak to zamýšlel a dělal 
Don Bosco.

Co tě teď čeká a kdy k nám  
přijedeš na oficiální návštěvu?

Musím se trochu rozkoukat, zatím 
jen krátce procestovat region. 
V Evropě poznávám rozmanitost 
a bohatství naší kongregace. Je 
tu opravdu život a síla našeho 
charismatu!

Zdeněk Jančařík 
text a foto: Zdeněk Jančařík
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Dokážeme měnit věci k lepšímu, 

tak proč to nedělat?

MISIE

Renča (Renata Schmidtová, 24 let) studuje učitelství češtiny a angličtiny 
na Pedagogické fakultě v Brně. Rok před ukončením magisterského stu-
dia si dala pauzu a prostřednictvím salesiánské misijní organizace SADBA 
odjela na dobrovolnickou službu do Ekvádoru. Po roce stráveném v pralese 
se vrátila plná nových zkušeností, o které se s námi podělila.
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Renčo, před rokem jsi odletě-
la na dobrovolnickou službu 
do Ekvádoru, pro tebe neznámé 
země, vzdálené 10 500 km. Co tě 
k tomu vedlo?

Odmala jsem byla vedená k tomu, 
že je správné pomáhat a sloužit 
bližním. Většina mých aktivit byla 
na dobrovolnické bázi. Naučila 
jsem se, že daleko větší odměnou 
než peníze je úsměv a vědomí, že 
to, co dělám, má smysl a někomu 
to pomohlo. Misie mě lákala už 
od dětství. Nedlouho po vzniku 
Sadby upoutal mou pozornost 
letáček o misijním dobrovolnic-
tví a řekla jsem si, že až budu 
velká, tak bych do toho moc ráda 
šla. Také jsme ve farnosti měli 
kněze z Polska a jezdili k nám 
jeho kamarádi misionáři. Během 
dospívání jsem se k tomu vracela, 
dozrávalo to ve mně, až přišla ta 
vhodná chvíle. Během přípravy 
na odjezd jsem přemýšlela i nad 
tím, jak odpovědět na otázku, 
proč nepomáhám v Česku. Ano, 
strašně moc lidí potřebuje pomoc 
i tady, ale pomáhat v Česku je 
relativně jednoduché a zvládne to 
téměř kdokoliv. Není třeba mnoho, 
stačí i hodinka týdně. Bláznů, 
kteří všechno nechají a odjedou 
pomáhat tak daleko, je malinko 
a ne každý na to má. Řekla jsem si, 
že když mě to tam táhne, tak bych 
do toho měla jít.

Salesiáni tě poslali do džungle. 
V jakých podmínkách žijí místní 
lidé? Čím naplňují své životy?

Ekvádorská džungle je dost spe-
cifická a odlišná od dalších částí 
země. Působila jsem v oblasti, 
kde žije domorodý kmen Ačuarů. 
Tito lidé žijí a myslí jinak, než jsme 
zvyklí. Domorodci žijí v komuni-
tách, což jsou v podstatě něco 
jako naše malé vesničky. V minu-
losti komunitu tvořila jedna rodina, 
dnes už to tak ale vždycky není. 
Většina mužů má dvě, občas i tři 

manželky a s každou průměrně 
osm až deset dětí, takže rodiny 
jsou veliké. Bydlí v jednoduchých 
domečcích ze dřeva se střechou 
ze suchých listů.

MUŽI NEJSOU ZVYKLÍ  
ŽENÁM VŮBEC POMÁHAT 

Ženy jsou zvyklé hodně tvrdě pra-
covat a mužům v podstatě slouží. 
Každá žena má svoje políčko, 
které obhospodařuje. Z vypěsto-
vaných plodin připravuje tradič-
ní nápoj a jídlo. Strava je velmi 
jednoduchá a často jí moc není. 
Muži většinou nepracují, a pokud 
ano, vyučují ve škole nebo chodí 
za prací do civilizace. Ale tradičně 
muži spíše posedávají, povídají si, 
popíjejí tradiční nápoj. Dřív spolu 
válčili a pak je někdo naučil místo 
toho sportovat, takže hrají fotbal 
nebo ekvádorský volejbal. Muži 
nejsou zvyklí ženám vůbec pomá-
hat. Když jde rodina k řece vyprat 
prádlo a umýt se, žena na zádech 
nese těžký koš se všemi věc-
mi, vede několik dětí a muž jde 
nalehko. 

Co do tohoto prostoru přinášejí 
misionáři?

Salesiáni domorodcům přinášejí 
určitě poznání, že na světě nejsou 
sami. Rozšiřují jejich obzory nejen 
po znalostní stránce, ale také po té 
lidské. Ukazují jim, že problémy 
se mohou řešit i jinak, než jen se 
zbraní v ruce a že existují i jiné 
způsoby života. Paradoxně jsou to 
právě salesiáni, kteří zdůrazňují 
zachování domorodé kultury 
a podporují rozvoj místních lidí. 
Místní také vidí, že muži se v naší 
kultuře chovají k ženám jinak. Úko-
lem misionářů, kněží ze salesián-
ské misie, je navštěvovat komunity 
a starat se o duchovní rozvoj míst-
ních, sloužit mše svaté, zpovídat, 
pomoci řešit nějaký spor… Já měla 
tu možnost je doprovázet. Při 
návštěvě komunit jsem si všimla, 

že někteří lidé přizpůsobovali své 
chování ke mně podle toho, jak se 
ke mně choval kněz. V jedné ko-
munitě starosta pozorně vyslechl 
můj názor a souhlasně přitom po-
kyvoval hlavou. Nevadilo mu po-
slouchat názor ženy, což je pro ně 
nepředstavitelné. Jinde zase muž 
uvolnil svoji stoličku a nechal mě 
si sednout. To je projev velké úcty, 
normálně žena přinese stoličku 
a muž si sedne. Díky salesiánům 
a dobrovolníkům se u domorodců 
vztah mužů k ženám může měnit.

Jsou domorodci nezávislí na  
civilizaci?

Do velké míry ano, ale přece jen 
od příchozích něco přebrali. Ně-
kteří domorodci například kupují 
sůl či rýži, i když tyto věci nepotře-
bují. Vystačili by si bohatě se svými 
potravinami, jak tomu bylo vždyc-
ky. Takto více tíhnou k civilizaci a to 
je myslím škoda. Sice jsou od ní 
odříznutí a žijí tak jako dřív, ale už 
jsou civilizací a globalizací pozna-
menaní. Většinou nemají elektřinu, 
ale některé komunity ano, což 
znamená, že mají v domečku jed-
nu žárovku. Stejně jako svět, i oni 
se posouvají dopředu. I oni touží 
po mobilu a Facebooku, aby mohli 
komunikovat se světem. Můžete 
narazit na rodinu, která má všech-
ny děti velmi pohublé, ale tatínek 
má mobil a chodí občas několik 
hodin pěšky do vedlejší komunity, 
aby se připojil na internet. 

Jak salesiáni domorodce  
vzdělávají?

Mají tam střední školu a internát. 
Holky se vdávají hodně brzo, třeba 
i ve čtrnácti letech. Potom mají 
mnoho dětí, do školy se nevrátí 
a jsou odsouzeny k životu, na který 
jsou zvyklí. K jejich způsobu života 
vzdělání nepotřebují, ale na dru-
hou stranu v budoucnu už takto 
nebudou moci žít. Pralesy jsou 
vytěžované a jednoho dne tam pro 

„
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ně nebude potrava. Potřebují na-
vazovat kontakty se světem mimo 
prales a zároveň si udržet svoji 
identitu. Místní si díky vzdělání 
uvědomí, že na světě nejsou sami, 
lidé žijí rozdílně a není potřeba jet 
stále ve vyjetých kolejích. Zjišťují, 
že ženy nemusejí být jen služky, co 
skáčou, jak jim chlap poroučí, ale 
že muži můžou ženám pomáhat.

Co jsi v pralese dělala ty?

Působila jsem ve škole a na in-
ternátu; učila jsem angličtinu 
a tělocvik. Když se na to dívám 
zpětně, není důležité to, co jsem je 
naučila, ale to, že jsem tam s nimi 
byla. Samotná má přítomnost 
dělala divy. Nemusela jsem říct 
nic důležitého, ale být tam s nimi, 
být k dispozici, sednout si s nimi. 
Můj přínos byl i to, že do prostředí 
domorodců přišel naprosto odlišný 
člověk – mladá bílá holka z Evro-
py, jiné části světa, která ve svých 
letech není vdaná a nemá osm 
dětí. Bylo to pro ně nepochopitel-
né. Milionkrát jsem slyšela otázku: 
„Proč nejsi vdaná?“ Byla jsem tak 
jiná, ale zároveň v lecčems podob-
ná. A myslím si, že je fascinovalo, 
jak je přijímám – takové, jací jsou, 
bez snahy je měnit. Přijala jsem 
místní podmínky a snažila se žít 
podle nich, poznávat jejich kulturu 
a být otevřená všemu, co jim přišlo 
normální. Jedla jsem vše, co mi 
nabídli, pila jejich tradiční nápoj 

i jej připravovala, prala si oblečení 
v řece i se v ní koupala, pracovala 
s mačetou… Ne vše mi šlo hned 
jako jim, ale vážili si mé snahy 
a byli za ni vděční. 

PRÁCE S DĚTMI JE  
INVESTICE DO BUDOUCNA 

PRO NÁS VŠECHNY

Někdo se na misie stále dívá 
jako na ničení domorodé kultury 
a vnucování víry. Je na tom něco 
pravdy?

V historii určitě byli misionáři, kteří 
přišli do pralesa a snažili se změnit 
kulturu místních ke svému obrazu. 
Takto to ale nejde a už se to ne-
dělá. Salesiáni se snaží přizpůsobit 
místní kultuře a dělat věci tak, jak 
je dělají místní. I já jsem se na misii 
snažila žít jako oni. Salesiáni se 
snaží domorodcům přizpůsobit 
a pomoci jim, obohatit je, ale ne 
předělat.

Vraťme se z džungle do Česka. 
Kromě dobrovolné misijní služby 
jsi byla dlouho aktivní ve skautu, 
zapojuješ se ve farnosti, zpíváš 
ve sboru. Co může mladým lidem 
angažovanost přinést?

Je to možnost něco ovlivnit, 
zlepšit. Nedá se říct, že bych bo-
jovala za lepší svět, myslím to spíš 
obrazně. Ale když něco dobrého 
udělám, třeba to bude prospěšné 

i pro společnost. Práce s dětmi je 
investice do budoucna pro nás 
všechny, investice do dětí má vel-
ký smysl. V naší moci je měnit věci, 
i když třeba není výsledek hned 
viditelný. Když mi vadí, že něco 
není, tak proč bych to neudělala 
já? U nás mladých je důležité, že 
to udělat můžeme – máme na to 
energii i nadšení to udělat, takže 
pokud nás něco láká, pojďme 
do toho! Nemusíme věci úplně 
obrátit, ale nějakým způsobem je 
ovlivnit, zlepšit. Když to přenesu 
na církev, není to o tom, úplně ji 
překopávat. Tradice je dobré ně-
jakým způsobem zachovávat, ale 
pokud se nějaká věc drží jen proto, 
aby se držela, a nikdo v ní smysl 
nevidí, tak nemá význam tu věc 
dělat a pojďme ji trošku upravit.

Co by potřebovali mladí ze strany 
církve, aby se mohli v jejím  
prostředí dobře zapojovat  
a realizovat?

Prostor, pochopení a přijetí. Cír-
kev by měla být otevřená a připra-
vená, že mladí některým věcem 
nebudou rozumět a budou je chtít 
pochopit. Že se ptají, neznamená, 
že chtějí věci rovnou měnit nebo 
kritizovat, ale že jim chtějí poro-
zumět. Důležitá je i otevřenost 
ke změně. Když někdo mladý 
přijde s tím, že bychom něco 
mohli udělat jinak, tak to automa-
ticky neodmítejme, ale zamysle-
me se nad tím, jestli na tom něco 
není. Na druhou stranu je potřeba 
říct, že mnoho lidí církev vnímá 
tak, že ona něco připravuje a já 
přijdu a prostě si to vezmu. Přijdou 
do kostela, odsedí si tam tu ho-
dinu, jdou domů a na týden mají 
klid. Církev ale není bufet, že přijdu 
a beru, ale měla bych přijít a ně-
čím přispět. Víra není něco, co si 
beru od církve. Víru mám a církev 
mi ji pomáhá žít a prohlubovat ji.

Jan Kvapil 
foto: archiv R. Schmidtové

„
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MÉDIA

Iluze o společenství  
a komunikaci

Papež František ve své nové encyklice Fratelli tutti 
(Všichni jsme bratři, vydané 4. 10. 2020 v den památ-
ky sv. Františka z Assisi), píše o rostoucí netoleranci 
ve světě, o tendenci politiků a vládců uzavírat své 
země a o snaze populistů vyvolávat negativní vášně 
proti migrantům a běžencům. A zmiňuje se také o „ilu-
zi o komunikaci“ prostřednictvím digitálních médií.

Opravdová komunikace 
něco stojí

nahy o šíření digitální 
nenávisti a destrukce 
nepředstavují – jak by 
si někdo mohl mys-

let – nejlepší podobu vzájemné 
pomoci, ale spíš vyrábějí obrazy 
nepřítele. ,Digitální média mohou 
vystavovat své uživatele riziku 
závislosti, izolovanosti a rostoucí 
ztráty spojení s konkrétní realitou. 
Mohou se tak stát zábranou roz-
víjení autentických meziosobních 
vztahů‘ (Christus vivit). Při kontaktu 
s lidmi je zapotřebí fyzických gest, 
výrazů tváře, okamžiků ticha, řeči 
těla, ba také vůně a pachů, doteků 
rukou, zčervenání, potu, protože 
to vše hovoří a vytváří lidskou 
komunikaci. Digitální vztahy, jsou 
jen vztahy zdánlivými. Nevytvářejí 
skutečné ,my‘, nýbrž jen simulují 
a rozšiřují individualismus, který 
se vyjadřuje xenofobií a vylučo-
váním slabých. Nestačí digitální 

propojení, abychom budovali 
navzájem mosty, takové propojení 
nemůže spojovat lidstvo.“ 

Sedněte si a povídejte  
si spolu 

Papež mluví o komunitě, rodině 
a o bratrství, což s lidem jako 
blíže nepopsanou masou, která 
své členy odcizuje lidství, nemá 
nic společného. Jako východisko 
nové politiky proto hlava miliardy 
katolíků nabízí setkání s dru-
hým, vztah k druhému – běžnou 
situaci, kdy si sedneme proti sobě 
a vzájemně si nasloucháme. 

„Opravdová moudrost,“ píše 
papež v souladu s platonskou 
tradicí, „si žádá setkání s realitou.“ 
„Svět je ale bohužel do velké míry 
hluchý,“ dodává. A nabízí i vysvět-
lení proč: protože se stále častěji 
spoléhá na dálkovou digitální 
komunikaci, která ale vlastně 
žádnou komunikací není, neboť 

nevytváří pevná společenství, pro 
jejichž vznik je základní podmín-
kou dotýkání se druhých. 

Jenže – chtělo by se namít-
nout papežské autoritě – nedělají 
populisté vlastně totéž? Nejsou to 
právě oni, kdo tuto formu lidství 
pečlivě sledují, mají v tomto smě-
ru zvýšenou citlivost a slyší velmi 
dobře? 

Výtečně to postihuje scéna 
z filmu Brexit, v níž se politický 
marketér Dominic Cummings 
po návštěvě u potenciálních 
zapomenutých voličů sklání nad 
ulicí, z níž se vypařuje zvláštní 
vibrace – nálady lidí, kteří se cítí 
být společensky mrtví a vylučo-
vaní. Ještě intenzivněji to zpříto-
mňuje rychle stříhaná sekvence 
„mumlání lidu“ na začátku snímku. 
Populista tedy slyší a cítí, zakládá 
si přece na tom, že chodí mezi lidi 
a je jedním z nich – jen těch po-
citů a zvukových vibrací zneužívá 
ve svůj prospěch. 

Možná tedy digitální média pri-
márně neodcizují, jak se domnívá 
papež, protože to dělají až lidé, 
kteří je používají jako nástroj moci.

Zdeněk Jančařík 
foto: Pixabay
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Od chvíle, kdy se kvůli koronavirové krizi uzavřely kostely, odstartoval 
podcastový projekt U ambonu, v jehož rámci šest známých kněží každý den 
komentovalo evangelijní čtení. Vznikl unikátní soubor duchovních promluv, 
které nejen zajímavě vykládají text Písma a související témata, ale zachycují 
i nové přemýšlení o tom, jak v moderním světě žít křesťanství, jak se vyrovnávat 
s nečekanými a zásadními zvraty. Výběr z promluv z doby koronavirové je tak 
nejen dokumentem své doby, ale i výzvou k novému vykročení a dobře ukazuje, 
že každá krize je zároveň i šancí. 

Ludmila Javorová byla od roku 1964 pravou rukou tajně vysvěceného biskupa 
Felixe M. Davídka, vůdčího hybatele skryté církve za minulého režimu. 

F. X. Davídek od svého kněžského mládí aktivistický a angažovaný přístup ke 
kněžskému dorostu. Po návratu z vězení v šedesátých a sedmdesátých letech 
připravil a vysvětil jako biskup tajné církve na kněze řadu mladých mužů, a to 

celibátních i ženatých. Knižní rozhovor s Ludmilou Javorovou je nejen vzpomínáním 
na minulost, ale především rozpravou o kněžské spiritualitě, o postavení žen v církvi, 

o možném vkladu ženství do všeobecně mužského prostředí katolického kléru.

Kniha malá formátem, ale velká obsahem, schopná otevřít mysl a ducha 
prostřednictvím 27 „pilířů moudrosti“, jež si lze snadno zapamatovat a využít pro 
osobní meditaci, katechezi, při programu s dětmi nebo pro dobré čtení v rodině.
Svazeček příběhů, které vám při vší své jednoduchosti umožní znovu objevit 
smysl pro zázrak, údiv, lásku k druhým, bolest, krásu, úctu, soucit, odpuštění 
a mnoho dalších aspektů, které charakterizují život každého dne.

Brož. | 200 str. | 249 Kč

Brož. | 216 str. | 319 Kč

Brož. | 88 str. | 149 Kč

PŘEKLAD VERONIKA MATIÁŠKOVÁ

Kniha malá formátem, ale velká obsahem, schopná otevřít mysl a ducha 
prostřednictvím 27 „pilířů moudrosti“, jež si lze snadno zapamatovat a využít pro 

Brož. | 88 str. | 149 Kč

Od chvíle, kdy se kvůli koronavirové krizi uzavřely kostely, odstartoval 
podcastový projekt U ambonu, v jehož rámci šest známých kněží každý den 
komentovalo evangelijní čtení. Vznikl unikátní soubor duchovních promluv, 

Brož. | 200 str. | 249 Kč

NOVINKY Z PORTÁLU
SPIRITUALITA



LADISLAV HERYÁN, JOSEF PROKEŠ, PAVEL POLA, PETR GLO-
GAR, TOMÁŠ ROULE, PETR VACÍK

ZDENĚK JANČAŘÍK

BRUNO FERRERO, 
PŘEKLAD VERONIKA MATIÁŠKOVÁ

U ambonu

Ty jsi kněz navěky
Rozhovor s Ludmilou Javorovou

Světlo pro duši 

obchod.portal.cz

Od chvíle, kdy se kvůli koronavirové krizi uzavřely kostely, odstartoval 
podcastový projekt U ambonu, v jehož rámci šest známých kněží každý den 
komentovalo evangelijní čtení. Vznikl unikátní soubor duchovních promluv, 
které nejen zajímavě vykládají text Písma a související témata, ale zachycují 
i nové přemýšlení o tom, jak v moderním světě žít křesťanství, jak se vyrovnávat 
s nečekanými a zásadními zvraty. Výběr z promluv z doby koronavirové je tak 
nejen dokumentem své doby, ale i výzvou k novému vykročení a dobře ukazuje, 
že každá krize je zároveň i šancí. 

Ludmila Javorová byla od roku 1964 pravou rukou tajně vysvěceného biskupa 
Felixe M. Davídka, vůdčího hybatele skryté církve za minulého režimu. 

F. X. Davídek od svého kněžského mládí aktivistický a angažovaný přístup ke 
kněžskému dorostu. Po návratu z vězení v šedesátých a sedmdesátých letech 
připravil a vysvětil jako biskup tajné církve na kněze řadu mladých mužů, a to 

celibátních i ženatých. Knižní rozhovor s Ludmilou Javorovou je nejen vzpomínáním 
na minulost, ale především rozpravou o kněžské spiritualitě, o postavení žen v církvi, 

o možném vkladu ženství do všeobecně mužského prostředí katolického kléru.

Kniha malá formátem, ale velká obsahem, schopná otevřít mysl a ducha 
prostřednictvím 27 „pilířů moudrosti“, jež si lze snadno zapamatovat a využít pro 
osobní meditaci, katechezi, při programu s dětmi nebo pro dobré čtení v rodině.
Svazeček příběhů, které vám při vší své jednoduchosti umožní znovu objevit 
smysl pro zázrak, údiv, lásku k druhým, bolest, krásu, úctu, soucit, odpuštění 
a mnoho dalších aspektů, které charakterizují život každého dne.

Brož. | 200 str. | 249 Kč

Brož. | 216 str. | 319 Kč

Brož. | 88 str. | 149 Kč

PŘEKLAD VERONIKA MATIÁŠKOVÁ

Kniha malá formátem, ale velká obsahem, schopná otevřít mysl a ducha 
prostřednictvím 27 „pilířů moudrosti“, jež si lze snadno zapamatovat a využít pro 

Brož. | 88 str. | 149 Kč

Od chvíle, kdy se kvůli koronavirové krizi uzavřely kostely, odstartoval 
podcastový projekt U ambonu, v jehož rámci šest známých kněží každý den 
komentovalo evangelijní čtení. Vznikl unikátní soubor duchovních promluv, 

Brož. | 200 str. | 249 Kč

NOVINKY Z PORTÁLU
SPIRITUALITA

MICHAELA HOŠKOVÁ

TOREY HAYDEN, 
PŘEKLAD LINDA BARTOŠKOVÁ

JON KRAKAUER,
PŘEKLAD JIŘÍ MARTÍNEK

Matěj maluje mapy

Holka, kterou nechtěli

Útěk do divočiny
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Kniha je příběhem známé české rodiny s autistickým synem Matějem, jehož vášní 
se stalo malování dopravních map. Otevřeně, přitom ale s nadhledem popisuje 
život s autismem, příhody plné odsudků a odmítnutí, stejně jako pochopení, 
lidsky zásadních setkání a dílčích pokroků a radostí. Grafi cky výraznou knihu 
ilustrují Matějovy autorské mapy.

Malá Jessie svému nelehkému osudu vzdoruje lží. Rodiče se jí zřekli, bojí se 
k někomu přilnout a její lhaní je až patologické. Torey Hayden popisuje složité 
úsilí o získání důvěry této malé holčičky. Nakonec se to povede, i když za cenu 

náročné práce lidí kolem ní a také samotné Jessie.

Christopher McCandless se po skončení školy začal toulat po Americe. Když 
v dubnu 1992 dorazil na Aljašku, opustil auto, spálil hotovost a vydal se do 
divočiny. O čtyři měsíce později našli jeho mrtvé tělo. Příběh hluboce zaujal 
novináře a dobrodruha Jona Krakauera, který hledá mladíkovy motivy i důvody 
jeho selhání. Kniha se stala předlohou slavného fi lmu Seana Penna. 
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       poprosila Ondru v den jeho narozenin, aby jí došel do         koupit      ,    

       ,       a      . Když se ale     vrátil, ukázalo se, že na       úplně zapomněl. 

Mezitím Ondrův malý     rozsypal na dvoře      . Tatínek zavolal na     , aby je  

posbíral, ale      zapomněl. Večer se sešla celá rodina a všichni přáli Ondrovi k na-

rozeninám. Jenže oslava byla trochu zvláštní.       nebyl, protože bez       se upéct 

nedá. A nové         , ze kterého měl tak velkou radost        při zkušební jízdě  

o neposbírané       .      to moc mrzelo a byl na všechny naštvaný. Když už pak 

ležel v         , přišel za ním tatínek a vysvětlil mu, že za pokaženou oslavu si může 

sám, protože na něj není spolehnutí.     to nakonec uznal a umínil si, že příště už 

bude spolehlivější.

JENDA UKLÍZÍ V POKOJI. PROTOŽE JE SPOLEHLIVÝ,  
DÁVÁ SI NA TOM OPRAVDU ZÁLEŽET. MLADŠÍ  
BRÁŠKA MÍŠA MU ALE SPOUSTU VĚCÍ TAK  
DŮKLADNĚ ROZHÁZEL, ŽE JE TEĎ JENDA NEMŮŽE  
NAJÍT. POMŮŽEŠ MU? VŠECHNY VĚCI, KTERÉ JSOU  
JINDE, NEŽ MAJÍ BÝT, DEJ DO KROUŽKU.

ŽE BYCHOM MĚLI BÝT SPOLEHLIVÍ, POCHOPÍME 
TEHDY, KDYŽ SAMI ZAŽIJEME, ŽE NĚCO, NA CO 
JSME SPOLÉHALI, NEFUNGUJE, JAK MÁ. VYBARVI 
DÍLKY OBRÁZKU PODLE SYMBOLU A VYMYSLI SI 
PŘÍBĚH, CO SE NA OBRÁZKU MŮŽE STÁT.

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

   PRO DĚTI

Spolehni se maminko, vše jde podle plánu,  
vyplním ti každičký úkol ze   .........................................       

Stránky myšky ELIŠKY 

 (doplň)

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN



MYŠKA ELIŠKA A SPOLEHLIVOST
Eliško, mohla  
bys, prosím,  

donést tento dopis 
na poštu? Je velmi 

důležitý.

Ano,  
určitě

To je dnes  
ale vítr! Jé,  
můj dopis!

No, to  
mám ale  
štěstí.

To bude  
mít maminka 

radost!

Děkuji ti Eliško. 
Já vím, že se 
na tebe mohu 
spolehnout!

Pojd si  
s námi zahrát 

fotbal!

Ale já ted 
nemůžu. Jdu 
na poštu.

Dobrý den, 
prosím doručit 
tento dopis.

Samozřejmě, 
milá slečno.

Hmm... Ta je 
určitě výborná, 
hned bych si jí 

dala.
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ROZHOVOR

EKONOMIKOU PODPOŘIT 
společenství lidí zapálených  
pro společnou věc
Salesián Michal Svoboda má 45 let, pochází z Černé 
Hory, městyse v okrese Blansko. Po studiích stavební-
ho inženýrství vstoupil v roce 2000 k salesiánům, vy-
studoval pedagogiku a v roce 2006 složil věčné sliby. 
Třináctým rokem žije v provinciálním domě v Praze-
-Kobylisích, kde už má šest let jako ekonom na starost 
hospodaření české salesiánské provincie.

Když se řekne česká salesiánská 
provincie, co všechno tento po-
jem zahrnuje z pohledu hospo-
daření?

Salesiánská provincie zahrnuje 
řadu salesiánských organiza-
cí, které spojuje jedno poslání 
a jeden zřizovatel. Tím je formálně 
Salesiánská provincie Praha, v níž 
jsem ekonomem a také jedním ze 
statutárních zástupců. Aktuálně 
naše provincie zahrnuje 14 komu-
nit salesiánů v České republice 

i v Bulharsku, více než desítku 
salesiánských středisek mládeže, 
řadu salesiánských farností, jednu 
vyšší odbornou školu, misijní 
organizaci Sadba, Salesiánské 
mediální centrum, nakladatel-
ství Portál a další. Každá z těchto 
organizací je samostatným eko-
nomickým subjektem, nicméně 
dohromady tvoří jednu provincii 
s celkovým ročním obratem přes 
300 mil Kč. Když tedy budeme 
hovořit o ekonomice salesiánské 
provincie, hovoříme o více než 

35 velmi odlišných organizacích 
s velmi různorodou hospodářskou 
strukturou ve dvou zemích Evrop-
ské unie.

V posledních letech se mluví 
o nadcházející hospodářské krizi 
a opatření proti koronaviru tento 
proces urychlila. V jaké ekono-
mické kondici vstupuje do to-
hoto období česká salesiánská 
provincie?

Ekonomická kondice salesiánské 
provincie je navzdory současné 
situaci dobrá. Je to dáno přede-
vším tím, že našimi hlavními zdroji 
jsou lidé, respektive společenství 
lidí zapálených pro společnou 
věc – doprovázení dětí a mladých 
na jejich cestě životem. A tento 
potenciál je schopen s Boží po-
mocí násobit i menší hospodářské 
zdroje vlastním úsilím.
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Poškodila provincii opatření proti 
šíření koronaviru?

Pokud považuji za naše prioritní 
zdroje lidi, pak vnímám určité 
„poškození“ v narůstající úzkos-
ti a strachu především starších 
spolupracovníků. V oblasti čísel 
se důsledky přijatých opatření 
projevily především ve snížení 
příjmů z pronájmů našich prostor, 
snížení příjmů z poskytovaných 
služeb a z prodejů knih našeho 
nakladatelství.

Pokud se situace okolo koronavi-
ru nebude lepšit, může to výrazně 
ohrozit hospodářskou rovnováhu 
provincie?

Velmi záleží na tom, jak bude 
na situaci reagovat náš stát-
ní systém financování školství 
a sociálních služeb. Přece jen tvoří 
téměř polovinu rozpočtů našich 
organizací osobní náklady, které 
jsou většinou hrazeny ze státního 
rozpočtu.

Jak se provincie připravuje po  
ekonomické stránce na nadchá-
zející druhou vlnu pandemie a s ní 
související opatření? Připravuje se 
nějak na ekonomickou krizi?

Neděláme plošně žádná eko-
nomická opatření. Naše centrála 
v Praze nabízí svým zřízeným sub-
jektům, stejně jako kdykoli před 
tím, ekonomické i právní poraden-
ství a v případě nouze budeme 
řešit i formu hospodářské pomoci.    

Můžeš čtenářům jednoduše 
přiblížit, jak provincie hospo-
daří, jaké jsou její hlavní příjmy, 
do čeho investuje?

Pro vnějšího pozorovatele hospo-
daří salesiánská provincie decen-
tralizovaně, tedy každý subjekt 
samostatně. Ve skutečnosti ale 
tvoříme jednu salesiánskou rodinu, 
kde není cizí slovo solidarita.  
Co se týká investic, tak na prvém 
místě se investuje do mladých 

lidí a našich bezprostředních spo-
lupracovníků. Veškeré naše inves-
tiční projekty, rozpočty i konkrétní 
cíle jsou směřovány k uskutečnění 
našeho poslání a naplnění poslání 
je naším důležitým kritériem rozli-
šování všech projektů. 

V oblasti hmotných investic vě-
nujeme velkou pozornost zázemí 
naší činnosti, které také „vycho-
vává“. Z každodenní výchovné 
praxe víme, že životní prostředí 
se významně podílí na socializaci 
každého mladého člověka. Proto 
dbáme po vzoru našeho zaklada-
tele na to, aby všechny naše domy 
byly jednoduché, účelné a praktic-
ké, odpovídající na potřeby doby 
a místa. Mám velkou radost z prá-
ce všech našich správců budov, 
kteří tuto vizi uskutečňují, a ještě 
větší radost z toho, že do vytváření 
našich „domovů“ zvou mladé. Vý-
sledkem pak je to, že naše domy 
jsou plné života, a to i navzdory 
pandemii.

Co přinesly finanční náhrady od  
státu (tzv. restituce) salesiánům?

Finanční náhrady od státu do-
stávají salesiáni již od roku 2013, 
a to jen díky solidaritě ostatních 
řeholních řádů. Salesiáni totiž 
většinu svých nemovitostí dostali 
zpět již v první vlně restitucí v de-
vadesátých letech. V této druhé 
vlně restitucí se náhrady týkaly 
ostatních řeholních řádů, které se 
tak o své nároky s námi každoroč-
ně velkoryse dělí. Co se týká výše 
náhrad, je to dostatečná částka 
na to, abychom mohli obnovou 
našich nemovitostí zkvalitňovat 
naši pastorační práci a případně 
nastartovat i nějaký nový pastorač-
ní projekt.

Jak s těmito novými prostředky 
provincie hospodaří?

Postupujeme dle dohody, kterou 
jsme vázáni použít tyto prostředky 
výhradně pro kapitalizaci s cílem 
zajistit zdroje pro dlouhodobé 

financování své činnosti, nikoli 
tedy krýt provozní výdaje. Ano, 
tato dohoda by nás mohla svádět 
ke stavění hotelů, pivovarů, kultur-
ních atrakcí, nákupům lesů a orné 
půdy, které by zaručeně zajistily 
náš provoz v budoucnosti, nicmé-
ně rozhodli jsme se nespoléhat 
na činnosti, které nejsou v souladu 
s naším posláním, ale investovat 
především do projektů, které roz-
víjejí naše poslání. 

Těmi jsou i takzvané R-projekty? 
Co přesně tento pojem znamená?

Aby se do promýšlení možných 
investičních projektů zapojilo co 
nejvíce lidí a projekty přicházely 
„zespod“, vytvořili jsme bez-
prostředně s přijímáním náhrad 
vnitřní grantové řízení, na jehož 
základě jednotlivé salesiánské 
subjekty mohou žádat o podporu 
v tzv. R-projektech. Tyto projekty 
mají přesná kritéria a jejich rozlišo-
vání je společnou prací místního 
díla a centrály v Praze. Od roku 
2014 se sešly více než dvě de-
sítky projektů, z nichž řada byla 
realizována a slouží. Namátkou 
bych uvedl rekonstrukci ubytová-
ní ve Fryštáku, rekonstrukci řady 
kotelen našich domů, vybudování 
nové recepce v Kobylisích a nově 
výstavbu nového salesiánského 
centra v Teplicích Trnovanech. 
U všech těchto projektů mne 
velmi potěšilo velkorysé zapojení 
osob v místním díle, kdy se malá 
investovaná částka mnohonásob-
ně zhodnotila s dlouhodobým 
efektem.

Jestliže jsou největším zdrojem 
a bohatstvím české salesiánské 
provincie lidé, jak do nich dobře 
investovat?

Umožňovat vytvářet prostor (nejen 
hmotný), kde se lidé mohou anga-
žovat a uplatnit své vlohy k dobru 
svému i druhých.

Jan Kvapil
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ČETBA

KNĚŽSTVÍ očima ŽENY 
z knižního rozhovoru s Ludmilu Javorovou

Ludmila Javorová (1932) byla 
od roku 1964 pravou rukou tajně 
vysvěceného biskupa Felixe  
M. Davídka (1921–1988), vůdčího 
hybatele skryté církve za minu-
lého režimu. Po návratu z vězení 
(1950–1964) v šedesátých a sedm-
desátých letech připravil a vy-
světil Davídek jako tajný biskup 
na kněze řadu mladých mužů, a to 

celibátních i ženatých. Ludmilu 
Javorovou vysvětil na duchovní 
západního obřadu římskokatolické 
církve v prosinci 1970 přes značný 
odpor v řadách biskupů a kněží 
skryté církve. Ludmila Javorová ne-
mohla své kněžské povolání nikdy 
vykonávat veřejně, ale dodnes je 
vnímá jako své životní poslání, byť 
stále ve skrytosti. Knižní rozhovor 
s ní je nejen vzpomínáním na mi-
nulost, ale především rozpravou 
o kněžské spiritualitě, o postavení 
žen v církvi, o možném vkladu 
ženství do všeobecně mužského 
prostředí katolického kléru.

Vy jste měl být jezuita!

První rozhovor je vždycky důleži-
tý. Od něj se odvíjí vše další. Oba 
partneři si tříbí argumenty, ohledá-
vají terén, poznávají se navzájem. 
Mám dojem, že mezi mnou a Lud-
milou Javorovou přeskočila jiskra 
hned zkraje. Od začátku jsem si byl 

vědom toho, že přistupuji k rozho-
voru jako kněz, který se vyptává 
kněze. Že máme vlastně jedno 
téma, kolem kterého se budeme 
po celou dobu jejího vyprávění to-
čit. Kněžství jako svátost, kněžství 
jako dar, kněžství jako úděl, fátum, 
někdy i prokletí. Svátost, kterou je 
poznamenán celý život svěcence, 
znamení, které se nevyjadřuje 
kolárkem ani štólou, ale bytím. 
V tomto prvním hovoru se zříkám 
všech poznámek pod čarou a ne-
chám slova prostě plynout. Většina 
z toho, o čem s Ludmilou Javo-
rovou mluvíme, bude vysvětlena 
v následujících kapitolách.

Setkala jste se, paní Ludmilo, 
někdy se salesiány?

Ano, ale je to už dávno. Pater 
Januš mně kdysi dávno řekl, že 
měl sen, že se jednou k salesiá-
nům vrátím. Říkala jsem si: „To asi 
nepůjde.“ (smích)
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A najednou tu máte v bytě sa-
lesiána, který s vámi dělá knižní 
rozhovor…

Ale to byli tehdy jiní salesiáni. Já 
vás tam podle vašich článků ne-
můžu zařadit. Tak jak jsem je znala, 
tak vás bych dala k jezuitům.

Já už nebudu měnit! (smích)

Ne, to nedělejte! Možná i ti salesi-
áni potřebují dnes trochu „pooto-
čit“. Dívat se na svět z jiného úhlu, 
směrem do budoucnosti. Když se 
podíváte na řády a na to, k čemu 
je vybízel koncil, tak to bylo jedno 
ze znamení času (signum). Pokud 
nemají dorost, tak se mají zamys-
let nad tím, jestli jdou cestou, která 
je pro budoucnost nosná.

Pro nás je mantrou „věrnost  
charizmatu zakladatele“.

Já bych ale řekla, že mohou také 
přijmout jiné poslání, než to bylo 
na počátku. Vnášet do světa novou 
inspiraci podle kultury a sociálního 
prostředí, v nichž působí. Je to ná-
ročné, ale s pomocí Ducha možné.

Dětství a mládí

Měl jsem zprvu pocit, že jsem se 
v malinkatém jednopokojovém 
bytě paní Ludmily v Brně na sídlišti 
na Staré Osadě propadl do Čapko-
vy Věci Makropulos – čas se nám 
postupně stal relativní veličinou. 
Začali jsme si povídat v den 
mých pětapadesátých naroze-
nin. Ludmila Javorová nedlouho 
potom oslavila osmaosmdesátku. 
Občas skáčeme v desetiletích, 
paní Ludmila toho má evidentně 
spoustu na srdci. Vypráví, vzpo-
mínky se větví a já chvílemi řadím 
zpátečku. Nejčastějším slovem 
rozhovoru je asi: Vraťme se v čase… 
Nejprve byla sestra Lída, jak jsem 
si po chvíli dovolil paní Ludmi-
lu oslovovat, velmi nedůvěřivá 
k jakémukoli natáčení a vůbec 
k zaznamenávání svého vyprá-
vění o minulosti – zažila už kvůli 

své upřímnosti takových ústrků, 
nepochopení a křivd! Mnozí se 
tvářili, jako by po roce devadesát 
měla už jenom mlčet a se svými 
tajemstvími dožít. 

PŘÍLIŠ ROTUJEME  
KOLEM SEBE

Postupně se sestra Lída otvírá 
a mluví spontánně, s vitalitou 
a na svůj věk s neuvěřitelným 
zápalem. Někdy vzpomíná na jmé-
na, která už za ta léta vypadla ze 
zákrutů paměti, a synapse ne a ne 
se sepnout. Něco má na jazyku 
a čeká, až slovo naskočí a přilétne. 
Mnohé věci se jí vybavují oka-
mžitě, jen nepoučenému tazateli 
někdy není zcela jasné, jestli se 
daná událost stala před dvaceti, 
padesáti nebo sedmdesáti lety. 
Nebo třeba včera? Proto stále 
znovu uspořádáváme chronologii, 
aby vyprávění mělo časovou linku, 
která se přesto občas dost klikatí… 
Během rozhovoru teprve objevuji, 
co to byla skrytá církev, kdo byl 
vlastně Felix Maria Davídek – a vů-
bec, jak to všechno asi bylo. Orální 
paměť je ovšem zrádná, takže text 
doplňuji poznámkami, které snad 
pomohou čtenáři v orientaci.

Sestro Ludmilo, proč o tom všem, 
co jste prožila, nechcete mluvit?

Především nechci už mluvit o tom, 
co již bylo řečeno, ale o tom, co 
bylo záměrně zamlčeno, nebo 
nedořečeno. Ovšem nevím, jestli 
ještě budu s to najít výstižná slova. 
Ale i když nenajdu slova, chci ještě 
svědčit o nezměrné Boží spolu-
práci.

Nechcete tedy vyprávět o svém 
kněžství ve skryté církvi?

Pro mnohé je kněžství jako takové 
ve skryté církvi něco jako „úlet“ 
provázený pocitem nadřazenos-
ti. I s tím jsem se občas setkala. 
V životě i ve vnitřním světě jsem 
spontánní. Jakmile ale přicházejí 
pohledy zvenčí, tak mě to ruší! 

Jde mi totiž jen a jen o svědectví, 
vždyť o to denně prosím.

Budu se snažit být v otázce  
kněžství diskrétní…

Vy jste zařazen v určitém spole-
čenském rámci a v řeholi – a tam 
je kněžství v normě, patří to k vám. 
Já jsem ve světě, žiji život, jak 
přichází. Od určité doby, když se 
utvářelo mé povolání, jsem chtěla 
být ve světě, Bohu jsem říkala, že 
nechci odejít ze světa. Nechtěla 
jsem odejít do ústraní, ale pozná-
vat svět a lidi v něm. Přitom jsem 
milovala ticho a samotu. Do toho 
pak přišla podzemní církev. 
Skrytost jsem vzala jako napros-
tou normu, která mě čeká. Pak 
přišel II. vatikánský koncil, který to 
ještě potvrdil – a já jsem nemohla 
pochopit, proč lidé tu skrytost ne-
chápou. Obecně se lidem nechce 
opouštět věci tohoto světa a měnit 
způsob existence, a proto je můj 
způsob existence irituje a naplňuje 
nejistotou. Je to zcela jiný způsob 
života, než by si možná předsta-
vovali.

Ano, bojíme se proměnit svůj ob-
raz o Bohu, o kněžství, o ženství…

V prvé řadě o sobě! Ano, chybí 
nám bytostné spojení s Bohem. 
Přemýšlím, kam se nám ztratilo 
duchovní zaměření. A je to kvůli 
materii, materialismu. Ale těch 
příčin je asi víc. Příliš rotujeme 
kolem sebe.

Pokuste se teď, sestro Ludmilo, 
odpovídat dvěma slovy…

To já ale nedokážu! Vždyť mám 
toho tolik co říci! A navíc, skoro 
všichni kněží z Koinótés už zemřeli. 
Zbyli snad jen dva, to už jsou staří 
pánové, a několik ženatých kněží, 
ti tady jsou. Co se týká zpovědi 
a našeho rozhovoru, žena musí 
mluvit – ona se nespokojí s jedním 
slovem. V jednom slově ona se 
nevyjádří, v prožitku žen je bohat-
ství, žena ráda rozdává. My ženy 
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to musíme vypovědět. A když to 
zpovědník usekne, tak se nedočká 
ničeho.

Která je vaše nejoblíbenější 
světice?

To vlastně nedovedu říct. V dět-
ství jsem měla v oblibě Terezičku, 
když jsem dospívala, objevila jsem 
Mary Wardovou, později Kateřinu 
Sienskou, ale dnes jsem zůstala 
jenom u Panny Marie. Považuji ji 
za největší ženu. Málo se vyzve-
dávají její vlastnosti, i když se říká, 
že jich je v Písmu málo, řekla bych, 
že v Písmu je popsána dostatečně, 
ale pořád jsme nedospěli k jejímu 
úplnému pochopení.

Který mužský světec je vám nejblíž?

Moje úcta ke světcům prochází 
životními fázemi a já se dnes 
hodně obracím ke světcům své 
doby. V první řadě jsem vždyc-
ky měla ráda příběh svatého 
Vojtěcha, protože jsem vždycky 
vnímala, jak toužil pracovat a jak 
nebyl pochopen. Dnes je mi veli-
ce blízký Bohuslav Burian a Josef 
Toufar. Burian proto, že i přes toli-
keré potíže se stále vracel ke své-
mu – cítil to jako potřebu doby. 
I když měl tělesné hendikepy, 

nevzdával se a vždycky ho hnala 
touha těm druhým něco dát. 

Vidíte, o Burianovi zvaném Pistol-
ník, toho moc nevím…

Byla jsem v týmu, který zpraco-
vával jeho životopis, který jsme 
po letech odevzdali Karlově uni-
verzitě. Bohuslav Burian převáděl 
přes hranice v padesátých letech, 
několikrát unikl smrti. Já jsem se 
k němu obracela v dost svízelných 
životních situacích a on mi dosud 
pomáhá.

A Josef Toufar?

O Toufarovi jsem věděla už 
od svého dětství, protože v Za-
hrádce učila švagrová mé tety 
a ona v naší rodině tvrdila, že 
pohyb křížku v Číhošti nebyl falšo-
vaný. Od té doby je pro mě Josef 
Toufar inspirativní člověk, který 
tady byl pro lidi a stal se obětí těch 
hrozných padesátých let, doby, 
kterou jsem také prošla. On byl 
první mučedník, o kterém jsem 
se v padesátých letech dozvě-
děla. Felix Davídek kdysi inicioval 
modlitby za jeho blahořečení. Já 
ho dodnes prosím o přímluvu 
v nejrůznějších záležitostech.

Letos si připomínáme sedmdesát 
let od jeho umučení…

Zastávám teorii, že člověk svým 
utrpením hýbe světem. Utrpení 
je hodnota a nemůže se ztratit. 
Láska je největší hodnota. Jako 
člověk nemohu mít lásku tak do-
konalou, jako ji měl Kristus, takže 
všechny hodnoty světa vkládám 
na paténu lásky k proměnění – 
protože to může jenom Bůh. V tom 
je možné setkání člověka a Boha. 
Až do druhého příchodu. Druhý 
příchod bude totální proměna 
a na té by nám mělo záležet. 
Mnohokrát jsem se pokoušela 
tlumočit tento pohled na Krista 
mezi dospělými, ale marně. Když 
jsem kdysi učila, modlívali jsme se 
s dětmi o druhý příchod, zvláště 
před Vánocemi. Říkala jsem dě-
tem, že všechno bude proměněno 
v krásu, kterou si zatím neumíme 
představit, protože v Písmu je 
psáno, že bude nová země a nové 
nebe. A když Kristus mluví o ně-
čem novém, to znamená, že to 
tady ještě nikdy nebylo. Tak jsem 
se to snažila dětem přiblížit.

Tento pohled není pro nás, 
moderní lidi zabořené hlavou 
v každodennosti, vůbec snadný…

Mojí denní prosbou je a bylo, že se 
chci stát apoštolkou parusie (Kris-
tova druhého příchodu). Vůbec 
jsem tehdy při svěcení nevěděla, 
co mě čeká, ale vedla mě jedna 
věc: abych lidem zpřístupnila 
věci, o kterých nic neví. A chtěla 
jsem jim to zpřístupnit z pohledu 
prostého člověka. Chtěla jsem žít 
mezi prostými lidmi, mezi kterými 
nikdo v tomto smyslu nepracuje. 
Zakládáme společenství, ale větši-
nou nepostupujeme systematicky 
v poznávání Božích věcí. Vážím si 
toho, že ta společenství jsou, ale 
my potřebujeme i poznání. 

Zdeněk Jančařík 
foto: Vít Kobza a archiv  

Ludmily Javorové
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KŘÍŽOVKA

Křížovka o ceny

… (tajenka) zatěžko.  
české přísloví

ŠLECHTICKÝ 
TITUL

PŘEDSTA- 
VENÝ 

KLÁŠTERA

REPUBLIKA 
zkr.

OBRNĚNÝ 
TRANSPOR-

TÉR zkr

UKONČIT 
LÉČBU

ŘECKÉ 
PÍSMENO

TÝKAJÍCÍ SE 
MORU

CHUŤ  
K JÍDLU 
HOVOR.

POMŮCKA: 
ROSSINI,  

UNO

POLSKÉ 
MĚSTO

DO  
DALEKA  
KNIŽNĚ

1. DÍL 
TAJENKY

HUDEBNÍ 
ŽÁNR

STARÉ ČES. 
ZÁJMENO

SOLMIZAČNÍ 
SLABIKA 

2. DÍL 
TAJENKY

LIBERECKÉ 
VÝSTAVNÍ 
TRHY zkr.

VÝTVARNÉ 
DÍLO

PŘENOSNÉ 
UMYVADLO 

ZESÍLENÝ 
ZÁPOR

VLASTNÍ BÍ- 
LÉMU PTÁKU

OTCOVÉ 
ZASTARALE

MAJÍCÍ 
IMUNITU

ZELENINO- 
VÝ POKRM

MPZ 
RUMUNSKA

VZNEŠENÁ 
PANÍ

ZPŮSOBIT 
ZRANĚNÍ

INIC. SPIS. 
LUSTIGA

LESNÍ  
PTÁK

OTLOUCI
DIVADELNÍ 

ZÁVĚS

PORUČÍK 
zkr.

BICYKL
ITALSKÁ 

ČÍSLOVKA

PŘÍSLOVCE 
ČASOVÉ

KONĚ 
KNIŽNĚ

ŘÍMSKÝCH 
54

ASOCIACE 
TENIS. 

PROFESIO- 
NÁLŮ  zkr.

KOSME- 
TICKÝ 

PRÁŠEK

TIBETSKÉ 
SÍDLO LAMY

CIZOKRAJ. 
BOROVICE

LENNO- 
NOVA ŽENA 

YOKO ???

OPATŘIT
POHYB 
TÁGEM

HUDEBNÍ 
SKLADATEL

NÁR. VÝBOR 
HL.M.PRAHY 
NA ONOM 

MÍSTĚ

ROZMAR

SICILSKÁ 
SOPKA
ČÁST 

PRAHY

ZVUK  
TROUBENÍ

STUPEŇ
V DŽUDU

DIVOČÁK
KORÁLOVÉ 
OSTROVY

HORKA
KRŮPĚJ

HUDEBNÍ 
ZNAČKY

ČÁST 
MALÝCH 

ÚST

ŠŤOURAT
DĚTSKÉ 

CITOSLOVCE 
U JÍDLA

ROZTAVENÁ 
HMOTA 
HOVOR.

CITOSLOVCE 
HOUPÁNÍ

SLEZKÁ 
UNIVERZITA

SLOVENSKÝ 
SOUHLAS

V POŘÁDKU 
HOVOR.

OPATŘIT 
PÁSKEM

ZLUŠLECH- 
TĚNÉ 

ŽELEZO

CITO- 
SLOVCE 
SMÍCHU

SCHOP- 
NOSTI

ŘEČI 
HOVOROVĚ

Tajenka křížovky 
z minulého čísla 
Salesiánského  
magazínu č. 4/2020 
zněla: „…na co 
nemáme odvahu se 
ptát“. 

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

P. Pavel  
HERTL 
Teplice

Jarmila  
HAJKROVÁ 
Ladín

Jitka  
ŠEBKOVÁ 
Lesonice

Marie  
PĚNČÍKOVÁ 
Zlín

Denisa  
KŘÍŽKOVÁ 
Hluk

Aleš  
MACHŮ 
Brno

Jaroslav  
ZVONÍČEK 
Štítná nad Vláří

Mariana  
HASÍKOVÁ 
Praha

Marcela  
MACHŮ 
Uherský Brod

Josef  
BATÍK 
Kájov

Soutěž o ceny: Vyluštěnou tajenku zašlete na adresu redakce (Salesiánský magazín,  
Foerstrova 2, 616 00 Brno). Ze správných odpovědí bude vylosováno 10 výherců, kteří obdrží 
věcné ceny. Řešení zasílejte do 25. listopadu 2020.



Kulatiny slaví tentokrát naši přece jen trochu mladší spolubratři a spolusestry: Petr Boštík oslavil 19. října v Praze čty-
řicátiny. Martin Poláček se k němu připojil 22. října s půlstoletými kulatinami v Plzni, Vojtěch Sivek slaví 2. listopadu 
stejné výročí, zatímco Helena Křenková oslaví pětačtyřicítku 8. listopadu. František Kunetka oslaví tři čtvrtě století 
26. listopadu a naše spolusestra Zdeňka Švédová se připojí v Praze k padesátníkům a padesátnicím 9. prosince. 

Všem ze srdce gratulujeme a vyprošujeme Boží požehnání do dalších let.

Gratulujeme
VÝROČÍ

Vojtěch Sivek
50

Martin Poláček

50

František Kunetka

75

Petr Boštík
40

sr. Zdeňka Švédová

50
sr. Helena Křenková

45

Odešel P. František Pospíšil
Otec František se narodil 18. července 1930 v Paloníně v okrese Šumperk 
ve farnosti Loštice. Pocházel ze zbožné rodiny a rodiče ho chtěli dát do malého 
semináře v Kroměříži. Na radu strýčka se ale dostal nakonec do Fryštáku, kde 
byl přijat uprostřed války roku 1943. Hned po letních prázdninách byl ale dům 
zabrán německými úřady, takže František musel do Dvorku u Přibyslavi, kde byl 
ředitelem P. Oldřich Med. Po válce se vrátil do Fryštáku a požádal o vstup k sale-
siánům. Po maturitě na holešovském gymnáziu přišel roku 1950 zábor všech 
salesiánských domů a zákaz řeholí. František musel k PTP. Teprve po vojně začal 
studovat při zaměstnání a tajně teologii, kněžské svěcení mu udělil tajně tehdy 
už propuštěný biskup Štěpán Trochta v Praze roku 1962. František Pospíšil pak 
pracoval v dělnických profesích a od roku 1969 se dostal k biskupu Trochtovi 
do Litoměřické diecéze a zasloužil se o přesun mosteckého kostela „na koleč-
kách“ z prostorů, kam se rozšiřovala hnědouhelná těžba. Do roku 1990 neměl 

otec František povolení k vykonávání kněžské služby. Teprve po revoluci se ujal služby v Praze-Dolních Počer-
nicích a později v Teplicích. P. František Pospíšil zemřel u sester boromejek v Moravských Budějovicích v neděli 
18. října. Místem posledního odpočinku se stal Fryšták, kde jeho salesiánská dráha před 77 lety začala.

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN
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yl to zvláštní salesiánský 
noviciát, ten roku 1990–
1991.  Sešlo se nás v něm 
21 přednoviců, spolu 

s představenými nás bylo na pět-
advacet. Ta skvadra byl takový 
pohárový výběr z hroznů, postto-
talitní sbírka všech, kteří se kolem 
salesiánů na konci osmdesátek 
motali. Několik čerstvých kon-
vertitů (včetně mě samého), kteří 
netušili, co to jsou ty Loretánské 
litanie nebo k čemu je monstran-
ce, pár zbloudilých hledačů, jeden 
ezoterik, trocha tradicionalistů, 
ale většinou zdravé salesiánské 
jádro: kluci, kteří prošli zbožnými 
rodinami a jezdili na chaloupky 
nejdřív jako hoši, pak jako asistenti, 
později jako bohoslovci. Novic-
mistr Johny Komárek a jeho tým 

(Pavel Kuchař, Jirka Zezula, Pavel 
Čáp) se učili dělat představené 
za pochodu, my jsme jim pořád 
radili a do všeho jsme vrtali. Ale 
to nadšení, to byla síla! V jednom 
kuse jsme hráli divadlo, dovádě-
li jako medvědí mláďata, smáli 
se bez přestání, zápasili jsme 
o novou podobu salesiánského 
díla a spirituality. Ze starých salošů 
jsme měli trochu srandu a z mla-
dých jsme si taky moc nedělali. 
Po dvou měsících strávených mezi 
pohraničními farami Liptaň a Tře-
mešná u Krnova, což byly takové 
dva squaty, kam jsme se pořádně 
nevešli a kde byl jeden záchod pro 
všechny a pralo se na valše, jsme 
se stěhovali do Hodoňovic pod 
Ondřejníkem. Ten domek, který 
sloužil za soudruhů jako sklad 

zeleniny, jsme ale museli celý pře-
budovat, natahat trubky k topení, 
koupit postele a základní vybavení. 
Bylo by to na dlouhé karanténní 
povídání…  

Díky, Johny, Pavlové, Arcíku, Rudo, 
Jirko, že jste to s námi vydrželi! 
K prvním slibům nás tehdy šlo 18, 
šest z nás (Toník Nevola, Standa 
Roztočil, Pavel Vodák, novicmistr 
Johny Komárek, Jarda Arcišéf Lank, 
Ruda Špok) jsou už u Pána, sale-
siánů nás zbylo šest. Čas letí, nám 
tehdejším novicům je dnes přes 
padesát a další dvacítka noviců ni-
kde. Výběr z hroznů ani z bobulí už 
se asi nebude opakovat, ale stačilo 
by občas nějaké to slámové.

Zdeněk Jančařík 
foto: archiv SDB

B
30 let od prvního 

NOVICIÁTU
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10 dní strávených v Jeseníkách. Prostředí plné ang-
ličtiny, Boží přítomností a veselého smíchu účastníků. 
Překypující energie, která doléhá na každého z pří-
tomných a usnadňuje tak překonávání nedostatku 
spánku. Jedinečnost iSECu popisují sami účastníci.

a iSECu jsem byla po-
prvé, ale byl to pro mě 
velmi emotivní zážitek. 
Poprvé jsem zůstala 

vzhůru celou noc, viděla východ 
slunce a seznámila jsem se se 
super lidmi. Také jsem poprvé 
hovořila s rodilými mluvčími a to 
mi teď pomohlo najít cestu, jak 
se učit a zlepšovat si angličtinu. 
Nikdy předtím jsem se také tolik 
neobjímala a zároveň mi pozná-
ní tolika nových lidí pomohlo se 
i nyní lépe začlenit do kolektivu 
a nebát se seznámení s novými 

lidmi. Zároveň jsem se dozvěděla 
o dalších činnostech Sadby a to 
mě inspirovalo více se učit anglič-
tinu, abych taky mohla odcestovat 
jako dobrovolník. Bylo to velmi 
emotivních 10 dní, které nemohu 
příliš popsat, ale mám pocit, že mě 
to trochu změnilo k lepšímu.“

Markéta
„iSEC pro mě byl novou a moc 

dobrou zkušeností, protože na tá-
boře jsem byl naposledy asi tak 
ve dvanácti letech. Po celou dobu 
tábora byla velmi přátelská atmo-
sféra, což je docela výjimečné. 

Pro mě je třeba úplně jedinečný 
zážitek výlet s přespáním v lese. 
A jinak mi iSEC dal určitě nové 
kamarády a taky zlepšení v ang-
ličtině.“ 

Vojta
„Na iSEC jsem jela poprvé 

a nevěděla jsem, co mám čekat, 
ale z tábora jsem byla mile pře-
kvapená. Zajímavá zkušenost byla 
„Blind challenge“, kdy máte za úkol 
strávit několik hodin se zavázaný-
ma očima. To byla zábava. Nebo 
spaní pod hvězdami - po 11km 
túře a zpěvu u ohně jsme se uložili 
ke spánku na louce pod širákem.“

Klára
„Šokovala mě otevřenost, 

laskavost, energie a okamžité 
přijetí. Na ,,normálních kempech“ 
trvá i několik dní, než někoho 
poznáte, pokud vůbec. Na iSECu 
díky naprosto skvělé atmosféře 
tohle platí úplně naopak - za těch 
10 dní jsem poznal spoustu lidí 
mnohem více a smysluplněji, než 
jiné za několik let. iSEC je určitě 
jedinečnou zkušeností - neje-
nom díky obrovskému průlomu 
v angličtině a jejímu praktickému 
používání, ale hlavně díky posunu 
celé osobnosti, kterým si každý 
účastník, kromě spousty her, 
programu, talků a ostatních aktivit,  
nevědomky projde.“ 

Radim

iSEC STŘÍPKY

N

Tablo a kartičky  
dobrovolníků 2020/21
 
Poznejte nové dobrovolníky, kteří 
budou tento rok pomáhat dětem 
po celém světě.  

Seznámit se s nimi můžete prostřednictvím 
dobrovolnické mapy a kartiček. Dozvíte se, 
jak se jmenují, kde působí, odkud pochází, 
a co bude náplní jejich práce. Na kartičkách je 
kromě krátkého představení konkrétního dob-
rovolníka i modlitba, kterou se za něj můžete 
modlit. Mapa s kartičkami bude již brzy k dis-
pozici v salesiánských farnostech. Vezměte si 

„



Jak to vidí zahraniční 
vedoucí 

Můžeš se nám představit?
Jmenuji se Benjamin a je mi 28 let. 
Pracuji v inkluzivní školce, ve které 
se starám o zdravé děti a o děti se 
speciálními potřebami. Ve volném 
čase dělám dobrovolníka v cen-
tru pro lidi s postižením a jejich 
rodinami. 

Proč sis vybral Česko? 

Loni jsem se zúčastnil Mezinárodní 
školy animátorů ve Španělsku. 
Rád poznávám lidi z cizích zemí, 
jejich tradice, jazyk, kulturu. Být 
animátorem mi dalo smysl, a proto 
jsem se rozhodl na základě této 
krásné zkušenosti rozšířit své 
obzory. Vzhledem k mé práci si 
nemohu vybírat, kdy dostanu 
volno, ale iSEC se trefil přesně 
do mých prázdnin. Navíc na mno-
ho mezinárodních táborů musíte 
znát jazyk tamních dětí, ale tím, že 
iSEC je tábor anglický, nebyl to pro 
mě problém. Navíc kvůli nejrůzněj-
ším protikoronavirovým opatřením 
na příměstských táborech u nás 
pro mě byly letní prázdniny streso-
vé. Odlišné místo a atmosféra byly 
úlevou.

Jaké byly tvé úkoly na iSECu?

Mým úkolem na iSECu bylo 
na prvním místě dodávat odvahu 
mladým, aby mluvili anglicky. 

Česky vůbec nemluvím. Kromě 
toho jsem společně s dalším 
vedoucím měl na starosti skupinku 
mladých a pomáhal jim s jejich 
povinnostmi a řešením překážek. 
Také jsem v rámci programu před-
stavil svoji zemi. V neposlední 
řadě bylo mým úkolem zabavo-
vat mladé a užívat si s ostatními 
společný čas.

Co tě překvapilo?

Setkal jsem se s jinými opatřeními 
kvůli Covid-19 než v mé zemi – na-
příklad nenošení roušek v auto-
busech, vlacích, městské dopravě 
a obchodech. Nejlepší však bylo 
to, že jsme nemuseli navzdory 
situaci omezovat fyzický kontakt. 
Hned, když jsem poprvé uviděl lidi 
z iSECu, přátelsky mě objali, což 
mě moc mile překvapilo. Lidé, kte-
ré jsem poznal, byli velmi přátelští, 
otevření a nápomocní. Zaznamenal 
jsem také, že byli velmi hluboce 
věřící. Také jsem měl možnost 
poznat místní kuchyni, moc mi 
chutnalo, to musím přiznat. Oblíbil 
jsem si smažený sýr a buchty.

Jak sis iSEC užil?

Opravdu jsem si užíval každý 
moment. Možná ne právě v ten 
okamžik, ale když se ohlédnu 
zpět, užil jsem si vše. Například 
tůra po horách byla velmi fyzicky 
náročná. Nemohl jsem ani vstát, 
jak mě bolely nohy. Ale přesto 
jsem na sebe velmi hrdý – noc 

pod širákem pro mě byla jedním 
z největších zážitků, které jsem 
kdy měl. Oblíbil jsem si každé-
ho člověka na táboře, každý byl 
tak otevřený a přátelský... Také 
místo, kde se iSEC konal, bylo moc 
pěkné. Lesy, žádný městský ruch 
a shon, bylo to velmi pohodové.

Doporučil bys tuto zkušenost?

Rozhodně! Kvůli všemu, o čem 
jsem se zmínil. Skvělí lidé, které 
na iSECu potkáte, vynikající jídlo, 
úžasné místo. Bylo to tak úžasné, 
že bych se rád znovu zúčastnil, 
pokud budu mít v práci volno.

Zažil jsi nějaké těžkosti?

Jít sám do cizí země je vždy velká 
výzva. Najít správné letadlo, místo 
na spaní před začátkem i po skon-
čení tábora... A orientovat se v tak 
velkém městě jako je Praha také 
není nejlehčí. Naštěstí se dá doro-
zumět anglicky. Byl jsem v úzkém 
kontaktu s vedoucí Jančou, díky 
které jsem různé otázky i překážky 
velmi jednoduše vyřešil. Možnost 
přespat doma u některých dalších 
vedoucích mi také hodně pomoh-
la, prohlídka města se Štěpánem 
a Verčou byla také fajn, nemohl 
jsem se jen tak ztratit…

Benjamin Capoen
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Dobrovolníci byli 
vysláni do světa
O víkendu 11.–13. září byli vysláni salesiánští 
misijní dobrovolníci. Kvůli pandemii se slavnost-
ního vyslání zúčastnilo pouze 8 z 11 dobrovol-
níků, kteří mají v plánu vyrazit na svou službu 
ještě letos, a to do Albánie, Bulharska, Zambie, 
Tanzanie a na Papuu-Novou Guineu. 
První z nich v pořádku dorazili do svých „nových 
domovů“, a my se moc těšíme na zprávy od nich. 
Sledujte jejich osudy na našich stránkách 
www.adopcenablizko.cz.

Právě dokončuji vysokou školu  

a uvědomila jsem si, že mám  

jedinečnou příležitost vyrazit na  

zkušenou. A není potřeba jezdit 

daleko – takže by Albánie mohla 

stačit. Chci nabídnout svůj čas, ruce 

a otevřené srdce tam, kde jen bude 

potřeba. A něco mi říká, že to,  

co dám, nebude nic proti tomu,  

co dostanu. 

Právě jsem ukončil školu  

a chystám se opustit vše,  

abych mnohem více nalezl.  

Chci dát rok života nejchudším 

lidem v Zambii, a být tak  

nástrojem Božím. Jak mi ukazuje 

Ježíš: „Give all, get more“.

 Pom
oz m

i, abych netoužil po útěše, ale těšil,

po lásce, ale m
iloval. 

Vždyť, kdo dává, ten dostane.

M
odlitba sv. Františka z Assisi

Už od základní školy jsem se  

zajímala o misijní činnost. Na 

střední škole jsem se setkala 

s bývalou misijní dobrovolnicí, její 

povídání mě velmi oslovilo.  

V té době jsem vůbec netušila, že 

se jednou také vydám na misijní 

cestu. A teď ten čas nadešel!

Ahoj, su kluk z Brna,  

který si řekl, že by bylo dobré  

pomoct i jinde než v rodném 

domě, takže je čas na to vyjet 

pomoct do světa. Zkrátka  

i jinde než v Česku. 

jednu nebo více kartiček domů a modlete se za vybra-
ného dobrovolníka nebo dobrovolnici. 
Také si ji můžete objednat na: sadba@sadba.org, na tel.: 
283 029 226 nebo písemně na naší adrese: SADBA, 
Kobyliské nám. 1000/1, 182 00  Praha 8.  

Martina Mončeková



SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Salesiáni jdou EKO cestou
V Brně-Žabovřeskách realizovali řadu ekologických 
projektů. Nejčerstvějším je tzv. zelená střecha – živá 
zahrádka, umístěná na střeše domu komunity a kos-
tela. Rostliny jsou vysazené barevně tak, aby vytváře-
ly znak salesiánů. Zelená střecha jim přinesla mnoho 
pozitiv, z nichž tím nejcitelnějším je ochlazení budovy 
a zlepšení mikroklimatu v jejím okolí.

ž před lety začali salesi-
áni v Žabovřeskách třídit 
odpad, navázali kom-
postováním bioodpadu, 

výměnou svítidel za energeticky 
úspornější LED světla, nákupem 
opakovaně použitelných kelímků 
na akce a nyní se chystají na ob-
novu živého plotu – místo několika 
usychajících tújí vysadí kolem 
třiceti habrů. „Papež František 
napsal encykliku Laudato si’, kde 
už se nediskutuje jestli, ale jak být 
šetrní vůči životnímu prostředí. My 
salesiáni jsme vychovatelský řád 
a měli bychom jít mladým lidem 
příkladem i v tomto,“ říká ředitel sa-
lesiánské komunity P. Libor Všetula.

První zelená střecha 
na kostele v Česku

Město Brno vypsalo grant 
na stavbu zelené střechy a sa-
lesiánům se podařilo ho získat. 
Projekcí i realizací projektu pověřili 

Vojtu Urbana, který se od dětství 
pohybuje v salesiánských kruzích 
a v době studia zahradní archi-
tektury bydlel u salesiánů v Ža-
bovřeskách. Dali mu tak možnost 
realizovat jeden z jeho prvních 
velkých projektů po dokončení 
studia, ke kterému mohl přizvat 
i další studenty. „Je to první zelená 
střecha na kostele v Česku, navíc 
na salesiánském. Napadlo mě 
udělat na ní znak salesiánů, aby 
byl vidět i v mapách na satelitních 
snímcích,“ vysvětluje Vojta.

Vybudování zelené střechy 
má mnoho pozitivních efektů, 
od praktických přes estetické až 
po ekologické, které salesiáni 
okamžitě pocítili. Kvetoucí rostliny 
lákají hmyz a ptáky. Střecha zadr-
žuje dešťovou vodu, která by jinak 
odtekla do kanálu. Voda se po-
stupně odpařuje a tím ochlazuje 
budovu a její okolí. V místnostech 
u střechy v letních dnech teplota 

klesla až o 10°C. „Střecha se ne-
rozpaluje a na střešní terase se dá 
pobývat, což dřív nebylo možné. 
Když trochu zasvítilo slunko, tak 
tam bylo nesnesitelně horko. 
Střecha se zelenou zahrádkou se 
stala prostředím, kam spolubratři 
spontánně chodí, třeba i za osobní 
modlitbou. Navíc jsou tam vysa-
zené bylinky, které používáme 
v kuchyni,“ vyjmenovává přínosy 
projektu P. Libor.

Každý dům ve městě zvyšuje 
teplotu, ale když se na něm posta-
ví zelená střecha, teplota v okolí se 
sníží. Vojta vysvětluje, že vzhle-
dem ke globálnímu oteplování 
je i ve městech stále větší horko 
a zelená střecha se stane nejen 
pěkným artefaktem, ale nezbyt-
ným prostředkem, jak si pomoci, 
aby se nám lépe žilo a dýchalo. 
„Moderní křesťanství by mělo jít 
příkladem i v ekologii a v tom, 
jak své prostředí vytváříme. Měli 
bychom být vizionáři a nebát 
se jít i do takovýchto projektů, 
protože i to lidi přitahuje. Salesiáni 
mají progresivní přístup v mnoha 
věcech, a pokud se k tomu přidá 
i ekologie, tak to bude super,“ 
dodává Vojta.

Jan Kvapil 
foto: archiv SDB

EKOLOGIE

U
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PÁRTY  
v Salesku
Neděle jako vyšitá, slunko 
už má sice podzimní  
náladu, ale přesto hřeje.  
V Salesku se to hemží  
přípravami… 

arozeninová párty vypuk-
la 20. září. Salesko totiž 
slaví výročí. Nedělní mše 
svatá začíná v 8.30 a jako 

obvykle v této době, s rouškami. 
Schola nachystaná k hudebnímu 
doprovodu, k oltáři se blíží sedm 
kněží a spousta ministrantů. „Když 
dnes děkujeme za 25 let přítom-
nosti Dona Boska v Líšni, kéž 
bychom na prvním místě děkovali 
za to, že jsme se setkali s Kristem, 
kterého milujeme a který miluje 
nás,“ připomněl nový provinciál 
Martin Hobza, který nás poctil svojí 
návštěvou. 

Již pětadvacátým rokem působí 
v Líšni kongregace salesiánů, kteří 
mají ve svém poslání především 
doprovázení mládeže. Celý den 
se nesl v duchu radosti, slavení 
a hesla: „Na sídlišti společně již 25 
let“. Téměř pět stovek návštěvníků 
hostilo Salesko po celém venkov-
ním areálu. Po úvodním přivítání 
Filipa Breindla, moderátora z Pro-
glasu, jsme vypustili symbolicky 

25 balónků s čísly jednotlivých 
roků. Skupina First Smile nás 
pobavila svým muzikálem, malou 
ochutnávkou činností Saleska 
bylo taneční vystoupení z kroužku 
Primary Dance Squad. Pro děti 
byly po celém venkovním areálu 
nachystány stanoviště, kde si 
mohly vyzkoušet různé dovednos-
ti: střelbu z luku, zdobení perníčků, 
hudební zvukové roury… Do pro-
gramu se zapojily i spřátelené 
organizace z Líšně a Vinohrad, RC 
Pastelka, Domeček Vinohrady, 
Hasiči Vinohrady, hudební škola 
Yamaha, Likusák, Milanovy aktivity, 
Louka Lužánky. O občerstvení se 
postaralo Salesko a také Dob-
roty z nebíčka. Své služby také 
nabízela Zmrzlinová kavárna, která 
k našemu výročí nechala vyrobit 
již na jaře „saleskovou“ jogurtovo-
-morušovou zmrzlinu. Její chuť 
je opravdu lahodná, neváhejte 
ochutnat, poznáte ji podle našich 
saleskových barev! Skautky vy-
tvářely svá malá umělecká dílka 
dětem na obličej a pro odvážné 

byla k dispozici nafukovací horo- 
stěna. Bonusem a zároveň malým 
dárečkem byla srdíčka, která 
vyrobily děti z našeho keramické-
ho kroužku schované po aerálu. 
Kdo je našel, mohl si je ponechat. 
Na závěr ředitel Saleska P. Petr 
Matula SDB připomněl citát sou-
časného papeže Františka, který 
charakterizuje Dona Boska a zdobí 
vstup Saleska: „Mějte sny, a to 
velké sny. Mějte sny a snažte se 
nakazit svými sny i ostatní!“ Tento 
citát odkazuje i na těch 25 let snů, 
z nichž se mnoho věcí podařilo 
v Líšni uskutečnit.

Dobrá nálada, usměvavé tváře, 
krásné počasí svědčí o tom, že se 
akce povedla. Děkujeme všem zú-
častněným za krásnou atmosféru, 
kterou jsme si všichni moc užili.

Renata Lorencová 
foto: archiv autorky

Vážení čtenáři, 

v příloze 5. čísla Salesiánského magazínu naleznete složenku. Chtěli bychom připomenout, že to, zda se ji 
rozhodnete využít nebo ne, záleží čistě na vás. Podle přání Dona Boska magazín zasíláme všem zájemců 
o salesiánské dílo zdarma a s milostí Boží to tak plánujeme zachovat. 

Pokud byste chtěli přispět, pak pro vaši informaci uvádíme celkové náklady Salesiánského magazínu.  

Roční náklady na výrobu a distribuci magazínu činí letos 1 063 000 Kč. K datu uzávěrky přispěli jeho čte-
náři na pokrytí těchto nákladů částkou 430 000 Kč. 

Děkujeme za Vaši štědrost. 
Redakce
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Čas rouškový...

SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ

Uzdravený biskup Kája

Fr. Bezděk z okna kroměřížské nemocnice
Ráďa Kuchař zpovídá v Teplicích

Ze Studentského 
Velehradu


