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Vybrali jsme pro vás:

4/  Ekonomika je součástí Božího plánu 
„Ekonomie nemůže být omezována na  

produkci a distribuci. Musí být nutně brán 
v potaz její dopad na životní prostředí  
a důstojnost člověka“... sto let staré – 
přesto aktuální – myšlenky salesiána  
spolupracovníka Giuseppe Toniola.  

8/  Kněz musí být v každé  
situaci pastýřem 

Kája Herbst vzpomíná na svoji „kariéru“ 
myče oken, na to, jak těžce se vyrovnával se 
svojí nečekanou životní rolí biskupa, citlivě 
přemítá o nelehkém povolání kněží a o vý-

zvách, které před ně dnešní doba klade.

10/  Cítila jsem potřebu být pro druhé
Zajímavé srovnání o tom, jak by měla 

vypadat dnešní církev z pohledu mladých 
lidí, přináší Denisa Michálková, která  
dva roky působila jako dobrovolnice 

u plzeňských salesiánů. 
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Milí čtenáři!

inulý rok začínal podivnou číslovkou 
2020 a měl také velice podivný průběh. 
Mnozí ho pojali jako příležitost a  výzvu, 
ale pro řadu z  nás znamenal trauma, 

protože někteří přišli o zaměstnání nebo živnost, jiní 
o blízké a přátele. A pro spoustu lidí znamenal záro-
veň nejistotu, že nic už nebude jako dřív.
Trochu z těchto emocí jsme přenesli do našeho le-
tošního kalendáře. Mezi fotkami najdete také snímky 
neprofesionálně dokumentární, ale o  to víc auten-
tické. Je mezi nimi obrázek Ježíška s ústenkou nebo 
Veronika, která podává Ježíšovi ústní roušku. Jsou 
tam záběry, na nichž se zpovídá „s odstupem“, nebo 
fotky z rozvolněného času, kdy jsme na chvíli mys-
leli, že už budeme zase spolu. Ten kalendář ukazuje 
realitu, ale chce vlít také naději.
Milí přátelé, celý advent nás se všemi liturgickými 
úkony a zvyky vybízí k bdělosti ve víře. Možná bude-
me zase vstávat na roráty, určitě ale budeme usedat 
k večerní modlitbě v rodinném kruhu u adventních 
věnců a  budeme odpočítávat dny zbývající do  Vá-
noc. A na Vánoce se oddejme snění o tom všem, co 
krásného nás čeká v roce příštím.
A  ani v  novém roce nezapomeňte číst Salesiánský 
magazín – PF 2021!
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e to hezky vidět na pa-
mátkách tady v Římě. 
Obrovská torza staro-
věkého Říma. Z nich se 
klubou první památky raně 

křesťanské doby. Ty jsou překryty 
románskými stavbami středově-
kých papežů. Na jejich základech 

vyrůstají opulentní chrámy a pa-
láce renesančních a barokních 
velikánů. Mezi tím trčí zvláštní 
monumenty z dob první Italské 
republiky i předválečné zlaté éry… 
A na tom všem a v tom všem žije 
dnešní Řím. Ve své kráse i chaosu 
a nepořádku. Každá doba, tu zane-
chala své stopy, které dávají tvář 
současnému městu.

Jsme součástí toho, co bylo, 
ale zároveň utváříme to, co se 
děje a co přijde po nás. Často tu 
mezi bratry slýchávám povzdech: 
„Kéž už by ten koronavirus skončil 
a mohli jsme se zase vrátit k tomu, 
jak to bylo dřív!“ Ano, žijeme 
ve zvláštní době a virus je nebez-
pečný. Ale chceme se opravdu 
vracet k tomu, jak to bylo dřív? 
Možná stojíme na začátku nové 
éry a chtít se vracet zpátky by 
bylo stejně naivní a nesprávné, 
jako když se po sametové revoluci 
někteří chtěli vracet před rok 1948. 
Jsem přesvědčený, že tato doba 
roušková a onlajnově komunikační 

s sebou nese mnoho krásného 
a otevírá úžasné možnosti.

Zkusme letošní advent prožít 
ne v nářcích po tom, jaké to bývá-
valo krásné a co všechno dnes ne-
jde dělat, ale spíš v pozitivním přijí-
mání nečekaného a v radostném 
očekávání nového. Možná nás to 
obdaruje víc, než si myslíme. 

JSME SOUČÁSTÍ TOHO,  
CO BYLO, ALE ZÁROVEŇ 

UTVÁŘÍME TO, CO SE DĚJE 
A CO PŘIJDE PO NÁS 

A třeba se tak i my staneme 
darem pro ostatní a budeme 
utvářet podobu věcí budoucích, 
na jejichž velikosti a kráse budou 
zase stavět druzí.

Pavel Gambi Ženíšek, SDB 
koordinátor mezinárodní  

misijní animace 
foto: Pavel Ženíšek a SADBA 

ÚVODNÍK

Pohled na Forum Romanum

PAVEL ŽENÍŠEK

 ČASY se mění
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EKONOMIKA  
je součástí  
Božího  
plánu

7. října uplynulo 102 let od úmrtí významného ekono-
ma, univerzitního profesora, spolupracovníka dvou 
papežů, milujícího manžela a otce, salesiána spo-
lupracovníka Giuseppe Toniola. Zemřel na samém 
sklonku I. světové války v Pise, kde dlouhodobě  
přednášel na tamní univerzitě.  

iuseppe Toniolo se naro-
dil 7. března 1845 jako 
první ze čtyř dětí Antoni-
ovi a Isabelle Toniolovým 

v Trevisu v benátském kraji. Jeho 
rodiče byli zbožní katolíci, otec byl 
stavebním inženýrem. 

Byl velice nadaný, vystudoval 
práva na prestižní univerzitě v Pa-
dově, podobně jako například sv. 
František Saleský nebo sv. Jan Ne-
pomucký. Giuseppe se specializo-
val na politickou ekonomii. Už jeho 
závěrečná práce nazvaná Etický 
prvek jako vnitřní faktor ekonomie 
předznamenala, jakým směrem se 
bude jeho odborná činnost ubírat. 

Po krátké pauze, když zemřel 
jeho otec a Giuseppe byl nu-
cen finančně vypomáhat matce 
a mladším sourozencům, se vrátil 
na právnickou fakultu padovské 
univerzity a byl jmenován asisten-
tem. Po pěti letech se habilitoval 
z politické ekonomie. Poté vystří-
dal několik míst, aby v roce 1879 
natrvalo zakotvil jako profesor 
politické ekonomie na univerzitě 
v Pise.

Odborně se zaměřil na sociální 
ekonomii, kterou odlišoval od po-
litické ekonomie a která podle 
něj „zkoumá lidskou společnost 
usilující o dosažení bohatství 

uspořádaného vzhledem k mrav-
ním cílům civilizace“. Zdůrazňoval, 
že hospodářství musí být řízeno 
podle kritérií lidské solidarity, 
zaručující prosperitu a mír všech 
sociálních tříd. „Ekonomika je 
nedílnou součástí Božího plánu 
a její řádné řízení je tedy záležitostí 
také náboženství a spravedlnosti 
vůči bližnímu.“ Ostře odsuzoval jak 
tehdejší liberalismus, tak socia-
listické pokusy o jeho nahrazení 
něčím ještě horším.

Na univerzitním a vědec-
kém poli prosazoval obdobné 
myšlenky, které se Don Bosco 
snažil realizovat prakticky při práci 

G

SPOLUPRACOVNÍCI

GIUSEPPE TONIOLO
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s chudými hochy, proto není divu, 
že na něj osobnost Dona Boska 
velmi zapůsobila. Když se jednoho 
dne osobně setkali v Pise, Don 
Bosco ho žertem prosil, aby ho 
trochu přiučil ekonomii, že by to 
moc potřeboval. Giuseppe Toniolo 
Dona Boska na oplátku požádal, 
aby poslal salesiány do Pisy, což 
se opravdu za několik let stalo. 
Na potvrzení svého vztahu k dílu 
Dona Boska se dal zapsat mezi 
salesiánské spolupracovníky.

Rerum novarum

Giuseppe Toniolo měl velký 
podíl na vzniku a obsahu první 
sociální encykliky papeže Lva XIII. 
Rerum Novarum (Vše učiním nové).  
Byl velmi aktivní v nejrůznějších 
oblastech života italských katolíků, 
inicioval mnohé sociální instituce, 
psal spoustu článků v katolických 
a vědeckých periodikách.

  PRAVÁ VĚDA A OPRAVDOVÁ 
VÍRA SI NEODPORUJÍ 

I když jeho názory na ekonomi-
ku a její sociální rozměr byly v té 
době dost odlišné od principů 
nastupujícího liberalismu, pro svou 
odbornost a lidskost byl oblíbený 
u kolegů na univerzitě i u stu-
dentů, s nimiž často diskutoval. 
Říkával, že studenti jsou jeho 
druhá rodina.

Přestože byl tak aktivní na po-
lích odborných i církevních, vždy 
prohlašoval, že po Bohu je jeho 
nejdůležitější hodnotou manžel-
ství a rodina. 4. září 1878 se oženil 
s Marií Schirattiovou, s níž měl 
sedm dětí, tři z nich však zemře-
ly už v dětství. Jeho děti dlouho 
po smrti svého otce vzpomínaly 
na rodinnou atmosféru plnou po-
rozumění, naslouchání a společné 
modlitby. Jejich dcera Tereza 
svědčila o domácí atmosféře: 
„Otec žil s maminkou v naprosté 
důvěře, radil se s ní nejen o rodin-
ném životě, ale také o svých vě-
deckých pracích, o společenských 
aktivitách či o vztazích s kolegy. 

V celém veřejném i soukromém 
životě žili jako dvojice.“ Jejich 
vztah dokládají i Giuseppeho 
slova: „Dobrá manželka může 
být schodištěm do nebe,“ i zápis 
v deníku jeho manželky: „Nemohu 
než děkovat Pánu, že mi dopřál tak 
svatého manžela.“

Papežova integrální 
ekologie

Toniolovy myšlenky jsou ak-
tuální i dnes, kdy se svět zdaleka 
nevyvíjí směrem k obecnému 
dobru pro všechny. Vidíme, že 
podobné důrazy na současnou 
politiku a ekonomii, zvláště pak 
v encyklice Laudato si‘, klade 
i papež František po celou dobu 
svého pontifikátu, když razí svou 
ideu integrální ekologie. K této 
otázce se často vrací při nejrůz-
nějších příležitostech: „Ekonomie 
nemůže být omezována na pro-
dukci a distribuci. Musí být nutně 
brán v potaz její dopad na životní 
prostředí a důstojnost člověka.“ 
Nebo: „Je třeba se snažit nalézat 
jiné způsoby chápání ekonomie, 
politiky, růstu a pokroku, aby 
opravdu sloužily člověku a celé 
lidské rodině v perspektivě integ-
rální ekologie.“ A v poslední době 
v listu kardinálu Pietru Parolinovi 
před Františkovou návštěvou ně-
kterých evropských institucí: „Sním 

o Evropě, která by byla přátelská 
k člověku a lidem. O zemi, v níž 
se respektuje důstojnost každého 
člověka, kde člověk má hodnotu 
sám o sobě, a nikoli jako předmět 
ekonomického kalkulu či jako 
obchodní statek. Sním o zemi, 
která by podporovala práci jako 
přednostní nástroj osobního růstu 
a budování společného dobra.“

TONIOLOVY MYŠLENKY 
JSOU AKTUÁLNÍ I DNES 

– SVĚT SE ZDALEKA NEVY-
VÍJÍ SMĚREM K OBECNÉMU 

DOBRU PRO VŠECHNY 

Nezbývá než doufat, že se myš-
lenky tří uvedených mužů stanou 
inspirací pro co nejvíce mocných 
a vlivných osobností dnešní doby 
na poli politickém, ekonomickém, 
sociálním i ekologickém. A blaho-
slavený Giuseppe Toniolo může 
určitě inspirovat i nás, jak hledat 
a rozvíjet dobro v našich malých 
světech – v  rodině, společenství, 
zaměstnání, bydlišti, církvi.

Giuseppe Toniolo byl blaho-
řečen 29. dubna 2012 v bazilice 
svatého Pavla za hradbami v Římě. 
Pravá věda a opravdová víra si 
neodporují.

Jan Zindulka 
foto: www.fondazioneoperatoniolo.it, 
archiv Cattolica del sacro Cuore - Milano

Giuseppe Toniolo se svou manželkou Marií Schiratti

„

„
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PROČ CHODÍM DO KOSTELA

„
Malá reflexe duchovních cvičení ASC na Ktiši.  
Drama eucharistie nám pomáhal objevovat  
exercitátor Tomáš Rádl.

ojďte s námi na mši, která 
není jen divadlem jedno-
ho herce, ale společnou 
slavností. Bůh-Kapsář vám 

nejdřív ukradne z kapsy vaše hří-
chy, zatímco se snaží upoutat vaši 
pozornost láskou. Kněz nekněz, 
všichni se setkáváme nad Božím 
slovem a před Jeho tváří. Všichni 
se snažíme porozumět, všichni 
se proměňujeme. Místo kázání 
může každý říct, co ho oslovilo. 
Pak přinášíme na oltář svoje životy 
a učíme se přijímání. Člověče, 

miluješ mě, máš mě rád? Bůh se 
snižuje na naši úroveň lásky. A my 
naopak chceme růst do Jeho 
velikosti: jde o to nejdřív uvěřit, že 
ta oplatka je chleba, potom uvěřit, 
že v ní přijímáme Ježíše a nakonec 
ještě uvěřit, že v Něm přijímá-
me všechny, všechny! Za nás 
a za všechny totiž prolil svou krev. 
A tak se stáváme jedním spo-
lečenstvím — ženy i muži, kněží 
i laici, Jihočeši, Pražáci i seveřani, 
starší i mladší, členové i nečleno-
vé Sdružení… Všichni se držíme 

navzájem i s vámi a s těmi, kdo tu 
nejsou přímo na dotek. 

A TAK SE STÁVÁME  
JEDNÍM SPOLEČENSTVÍM 

Boží milost na nás prší každý 
den, jen v neděli ktišskou krajinu 
jako zázrakem zalije vlídné zářijové 
slunce. A pak už je konec, který 
není koncem. V kostele je prý 
třeba zůstat jen nezbytně dlouhou 
dobu (děti to ví!). Jen k tomu, aby-
chom se nadechli, načerpali… A jde 
se ve jménu Páně, missa est.

text a foto: Anežka Hesová

P



e tichá noc. Půlnoc odbila, 
město šlo spát, v spánku 
svém dýchá zem, jen sníh 
a mráz je vůkol. A přece to 

není obyčejná noc. Pastýři stád 
si na chvíli zdřímli, ale něco je 
vzbudilo. Zvláštní hvězda svítí 
nad Betlémem, a kde se vzali, tu 
se vzali v tuto půlnoční hodinu 
andělé a začali zpívat glóóriááá, 
protože Nebespán naplnil sliby 
své zajisté. Z Matičky přečisté 
tu v koutečku nejnižším vykvet 
z růže kvítek, Ježíšek, slavné 
Boží pacholátko, Syn Boží a syn 
člověka, Pán nejvyšší. A tak není 
divu, že všichni na cestu spěšně 
se dali a malí i velcí jdou spolu 
do Betléma.

Jako první na cestu vyrazil vůl, 
musí přece Ježíška trochu zahřát 
svým dechem, aby toho na oslíka 
nebylo moc po tak dlouhé cestě. 
Navzdory sychravému počasí 
ptáčkové libým hlasem zpívají a že-
žulička s křepeličkou se dokonce 
kvůli tomu vrátily z teplých krajin.

Chasa naša běží ze salaša a shání 
štědrovničky, jabka, hrušky i tro-
níčky, aby měla pro Ježíška. 

A kdo nic nemají? Ti alespoň 
zazpívají, však už s panem řídícím 
nacvičují od října. Kuba profou-
kl dudy, Janek vyleštil píšťalku 
a Mikeš si koupil nové struny 
na housličky. Chystá se i Ondráš 
s bubínkem a Matouš s trubkou. 
Ti sice v koledě nejsou, ale přece 
kvůli tomu nezůstanou doma. 

Jen Kuba zase brblá, že ta basa 
je moc těžká. No, nedivme se mu, 
vždyť ji takto do Betléma nosí již 
několik staletí! Ale nebojte se, 
ani letos chybět nebude, pořídil 
si totiž bytelný vozík. A protože je 
v něm místa dost, naloží tam i dvě 
kozičky, pořádnou konev mléka 
a malého veselého beránka, který 
by tu cestu sám asi neušel. 

Už z dálky vidíme, jak světlem září 
jeskyně, kde v jeslích dřímá ne-
mluvňátko zavinuté do plenčiček. 
A slyšíme Marii, jak Ježíškovi zpívá 
o liliích a fialkách, o slavících 
a labutích, o harfách a loutnách. 
Poklekáme k jeslím, odevzdává-
me svoje dary a děkujeme, že ač 
hříšníci, můžeme se tu u svaté 
rodiny hřát. Je nás tu opravdu 
hodně, spolu s námi i křesťané, 

pastuškové, tři králové a vůbec 
všichni národové. 

„Vítej, Božské dítě, rozkošné dě-
ťátko, synu Panny čisté, nebeský 
Králi. Pohlédni na nás a přijmi 
od nás tyto dary. Sešli nám své 
požehnání a uděl nám z nebe síly, 
abychom Ti vždy věrni byli.“

Jenže už je pozdě. „Umlkně-
te andělové!“ přikazuje Maria, 
„Ježíšek v jeslích už spinká a já 
bych si také ráda zdřímla.“ Josef 
nás laskavě, ale nekompromis-
ně vyprovází před jeskyni: „Moc 
vám děkujeme, budeme na vás 
myslet, ale teď už běžte domů. 
A pokud pro nás chcete ještě 
něco udělat, tak tu zprávu pověz-
te na cestě každému a tyhle no-
viny z betlémské krajiny rozneste 
do všech koutů světa.

A s čím se do Betléma chystáte 
vy?

Jan Zindulka 
foto: libreshot.com

.
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ROZHOVOR

KNĚZ MUSÍ BÝT  
v každé situaci 

PASTÝŘEM
Kája Herbst poskytl nedávno Ka-
tolickému týdeníku interview, 
z něhož jsme vybrali několik pa-
sáží. Mimořádně zajímavě ilu-
strují téma, jemuž jsme se v Sa-
lesiánském magazínu po  celý 
rok věnovali: povolání k  životu 
s  Bohem. Chtěli jsme mapovat 
přístup k  životním povoláním 
mladých lidí, ovšem Kájův pří-
spěvek může být malou tečkou, 
hlasem člověka, který celý život 
věnoval službě druhým.
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dyž jsem se na začátku 
léta setkal jen letmo s bis-
kupem Kájou Herbstem 
v Praze na Hradčanech, 

byl už po překonané nemoci 
COVID-19 čilý a plný nového elánu. 
Vzal mě biskupským autíčkem 
z Hradčan na Prosek, sám řídil, 
trochu jsme povídali také o nemo-
cech (jak jinak!), ale také o životě, 
svědectví, našem poslání i o Sa-
lesiánském magazínu. Tehdy mně 
nechtěl dát rozhovor do časopisu 
s tím, že „o slávu nestojí“... A vida, 
rozhovor je na světě!

Zvažoval jste i další možnosti, 
když jste se rozhodoval  
o povolání?

Vyučil jsem se opravářem elektric-
kých lokomotiv a domnívám se, že 
jsem tomu řemeslu dost rozuměl. 
Pracoval jsem na dráze, těšilo mě 
to, možná bych tam pracoval až 
do důchodu. Pocházím z Karlína, 
kde byla tehdy primice jednoho 
novokněze, jeli jsme do Litoměřic 
na svěcení, probudila se ve mně 
touha být knězem. Byl jsem rychle 
rozhodnutý a nikdy jsem o tom 
nepochyboval.

Jste tedy rád, že jste se stal 
knězem?

Ano, ale netušil jsem, jak mi to 
zkomplikuje život. Za komunistů 
to bylo těžké, někdy z toho byly 
nervy. Jedenáct a půl roku jsem 
neměl státní souhlas a umýval 
výkladní skříně po Praze. Ale 
mnozí na tom byli mnohem hůře 
než já. V té době se StB zaměřila 
spíše na signatáře Charty 77, což 
byla pro ostatní určitá úleva, měli 
volnější ruce.

Neuvažoval jste, že ji také pode-
píšete?

Myslel jsem si, že by bylo správ-
né je ze solidarity podpořit. 
Spolubratři salesiáni mi ale řekli: 
„Dělej, jak myslíš, ale tím skončí 
chaloupky a způsob tvé činnosti 
pro mládež, protože je budeš 
mít pořád za zády.“ Tím jsme to 
uzavřeli.

Jak jste prožíval dobu, kdy jste 
nemohl veřejně vykonávat své 
povolání?

Nevěděl jsem, co tím Pán sleduje, 
když jsem přišel o státní souhlas 
k výkonu duchovenské činnosti. 
Salesiáni říkali: Samo nebe nám 
to seslalo! a naznačili, že by bylo 
lepší mít víkendy volné pro práci 
s mládeží. Jednou jsem potkal 
spolubratra Václava Komárka, 
jak myje okna ve Vodičkově ulici. 
Vyběhl z krámu a říká: „Jdi k nám, 
je tam zrovna jedno volné místo!“ 
Jednalo se o podnik Úklid hl. měs-
ta Prahy. Pracovní dobu jsem sice 
nemohl ošidit, ale mohl jsem s ní 
podle potřeby hýbat. Měl jsem vol-
né soboty a neděle a mohl jsem 
cestovat po republice za různými 
skupinami mládeže.

Po revoluci jste utvořili komu-
nity?

Život v komunitách je pro salesiá-
ny podstatný. Šel jsem do Kobylis 
a tam nedlouho působil. Pak jsem 
byl spirituálem v semináři. Mezitím 
se provinciálem stal Jenda Komá-
rek a přál si, abych šel do Fryštáku, 
takže jsem chvíli byl i farářem 
na Moravě. Najednou, v sobotu 
kolem poledne, volal tehdejší 
pan nuncius Erwin Josef Ender. 
Řekl mi, že se Svatý otec rozhodl 

jmenovat mě pomocným bisku-
pem v Praze. Namítal jsem, že se 
na to necítím. Jenže on říkal, že se 
to přece nedělá, odmítat, když vás 
Svatý otec chce jmenovat. Pozval 
mě do Prahy, abych mu vysvětlil 
své odmítnutí.

Proč to nakonec dopadlo jinak?

Udělal jsem chybu, neměl jsem 
do Prahy jezdit. Pak přijel pan kar-
dinál Vlk, s ním jsem se znal ode-
dávna, tykali jsme si. Vysvětloval 
jsem mu, že na to nemám, ale on 
mi řekl, že na to nemá nikdo z nás, 
patříme ke generaci pozname-
nané nedostatkem vzdělání, a že 
ti, kdo přijdou po nás, už na tom 
budou lépe. To je pravda, třeba 
nový pomocný biskup Zdenek 
Wasserbauer prožil minimálně 
sedm let na studiích v Itálii.

Jak jste změnu přijal?

Biskupem jsem se stal nerad 
a těžko jsem se s tím vyrovnával.

Máte zkušenost s různými forma-
mi kněžského působení, promě-
nila se role kněze za posledních 
padesát let?

Částečně ano, protože se mění 
generace dnešních mladých lidí. 
Člověk do nich úplně nevidí, jsou 
váhavější. Často se stává, že se 
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někdo rozhoduje pro kněžství, 
a přitom má pochybnosti. Prá-
ce kněze bývá podobná jako 
v minulosti, spojená s touhou 
někoho přivést k Pánu Ježíši. Ně-
kdo k tomu má od Boha vrozené 
schopnosti, někdo jich má méně, 
někteří se mládeži raději vyhýbají. 
Někdo je opatrný, jiný je otevře-
nější. Někdo je víc k lidem, někdo 
je samotář. Faráři jsou různí, mám 
pro ně pochopení. Biskup má mít 
pochopení pro kněze, pro jejich 
práci, starostlivost – a je evidentní, 
že to nemají jednoduché, proto 
bych očekával vzájemnou solida-
ritu. Občas vidím módu: nadávat 
na biskupství.

Co by církev potřebovala, aby lidi 
oslovovala více?

Mnozí si myslí, že by církev měla 
být víc atraktivní, i farář by měl být 
více atraktivní. Někdo si předsta-
vuje, že by kněz měl více rozu-
mět dnešnímu světu, dnešnímu 
člověku s jeho požadavky, nápady, 
náladami. Jenomže je otázka, kam 
kdo směřuje. Kněz by měl být 
zbožný, to také říkával pan kardinál 
Tomášek. Každý křesťan by měl 
mít Pána Ježíše na prvním místě 
ve svém životě, což si Pán jistě 
přeje. Ježíš je jedinečný model pro 
náš život. Některé věci bychom 
měli ztratit, abychom daleko více 
získali, jako poklad ukrytý v poli. 
V té věci nemůže církev uhnout, 
aby byla více atraktivní, populární. 

V některých věcech nelze dělat 
kompromisy.

Co dělat pro ty, kteří za knězem 
nepřijdou?

Pan kardinál Vlk často opakoval: 
„Máš sedmdesátitisícové sídliš-
tě ve farnosti, dvě stě lidí přijde 
do kostela. Myslet si, že kněz je 
tady pro těch 200, je jednoduché, 
má se ale zabývat i tím, co může 
udělat pro těch 70 tisíc. Udělat 
něco pro veřejnost, něco nabíd-
nout, zorganizovat, kněz by neměl 
být pro lidi velkou neznámou. Lidi 
jsou pro kněze výzvou, velkou 
pastorační příležitostí. 

BISKUPEM JSEM SE STAL 
NERAD A TĚŽKO JSEM SE 

S TÍM VYROVNÁVAL 

Například na pohřeb přichá-
zí hodně lidí, v tu chvíli bývají 
disponovaní. Některý farář řekne: 
„Chcete pohřeb? Nikdy jsem vás 
v kostele neviděl, nezlobte se, 
ať vám pohřeb udělá někdo jiný.“ 
Ztracená příležitost. Jak říkal pan 
vikář na Tachovsku: „Celý život se 
s farářem nesetkali, a když za ním 
konečně přijdou, on je vypoklon-
kuje.“ Může si s tím poradit různě, 
ale v situaci, kdy jim zemře tatínek 
nebo maminka, nemít s nimi soucit 
a poslat je pryč? Říci jim, za mnou 
nechoďte, neznám vás, je laciné 
a pohodlné.

Dnes nás omezuje pandemie ko-
ronaviru. Máte dokonce vlastní 
zkušenost. Jak se vám žije v této 
situaci?

Úplně normálně. Nemoci přece 
patří k životu a nemusí to být jen 
koronavirus. V mém případě měl 
vážnější průběh a musel jsem 
do nemocnice. Nikdo se mě na nic 
neptal, ani mi neřekli, že mě uspí. 
Takže když mě z umělého spánku 
na 14 dní vzbudili, nevěděl jsem, 
co se odehrálo. Nabyl jsem z toho 
vyděšený, snad jen trochu překva-
pený. Kdybych ve spánku umřel, 
byl bych se svým Pánem. Teď jsou 
přísnější opatření, musíme je brát 
vážně. Je to pro naše dobro, aby 
se šíření nemoci zastavilo.

Nevíme, jak dlouho tu opatření 
budou, omezený je i svátostný 
život. Co tato doba naopak může 
přinést, můžeme ji chápat i jako 
příležitost?

Je to důvod k zamyšlení nad 
křehkostí lidského života, nad naší 
omezeností a smrtelností. Pro 
věřící je kostel jejich útočištěm. 
Lidé ho potřebují, jsou na to zvyk-
lí a teď se tato možnost omezuje. 
Když je farář obětavý, nenechá 
kostel zamčený a neřekne, mám 
padla, nemusím se o nic starat. 
Chová se jako pastýř.

Jak prožíváte kněžský důchod?

Znám případy, že si kněz našetří, 
koupí si na důchod chalupu a užívá 
si důchodu. Já si něco takového 
představit nedovedu, snažím se 
být k dispozici. Zavolá některý 
farář, zda bych nepřijel, je to ob-
darování opět uvidět známé tváře. 
Na druhé straně je docela milé, že 
už nemusím o některých věcech 
rozhodovat, něco řešit. Ježíš Kris-
tus nepřišel na svět, aby si nechal 
sloužit, a dal život jako výkupné 
za hříšníky. To je dobrý program. 

Karel Pučelík, Katolický týdeník
(přetištěno se svolením autora, 

redakčně mírně kráceno)  
foto: Lucie Horníková, ČaV
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Do Akce „K“

Narodil se 17. 8. 1927 ve Starém 
Městě u Frýdku a s rodiči Josefem 
a Julií Planitovými bydleli v Hrabí 
u Bílé Lhoty. Měl mladší sestry 
Marii, Zdeňku a Miladu. Otec Josef 
studoval na Státní stavitelské škole 
v Brně. Za první světové války 
byl na ruské a italské frontě. Celá 
rodina byla hluboce věřící. Když 
bylo Josefovi 11 let, zemřel jeho 
otec. Josef studoval na reálném 
gymnáziu v Litovli. Podle vzpo-
mínek sestry Milady již od dětství 
inklinoval ke kněžství. Ve farnosti 
Bílá Lhota působil v té době P. Au-
gustin Navrátil, který byl velkým 
ctitelem Dona Boska a příznivcem 
salesiánského díla. Pravděpodob-
ně díky němu se Josef rozhodl pro 
vstup do salesiánské kongregace.

Salesiánem se stal roku 1944 
po noviciátu v Ořechově. Brzy však 
onemocněl na plicní TBC a léčil se 
v různých sanatoriích. V Duchcově 
na gymnáziu složil maturitu jako 
externista. Bohosloví studoval 
soukromě. Akce „K“ v roce 1950 

jej zastihla v salesiánském ústavě 
v Pardubicích. Byl internován 
v Oseku a tam poznal koadjutora 
Františka Hlaváče, s nímž pak 
strávil téměř 15 let.

V nesvobodě i svobodě

Po pobytu v centralizačních 
klášterech v Oseku a Hejnicích 
a v několika léčebných zaříze-
ních pro tuberkulózní pacienty 
byl převezen do charitního domu 
na Moravec, kde se věnoval sou-
kromému studiu teologie. V dubnu 
v roce 1954 odmítl s několika 
dalšími obyvateli charitního domu 
jít k volbám a z domu byl vyhozen. 
Stejně byl postižen i pan František 
Hlaváč, s nímž pak Josef v letech 
1954–1956 byli společně v Hrabí 
u Bílé Lhoty u Josefovy matky. 
Po nějakém čase se Josef s Fran-
tiškem přestěhovali do Měníku. 
Josef pomáhal místnímu varha-
níkovi při službě v kostele a také 
s vedením chrámového sboru. 
Do Měníka za oběma bratry jezdily 
četné návštěvy, což neuniklo StB. 
Nebylo tedy divu, že při druhé 
vlně zatýkání salesiánů v letech 
1956–1958 se dostal do vězení 
Josef. Byl odsouzen na dva roky 
za maření dozoru nad církvemi. 
Díky amnestii mohl Josef opustit 
vězení po necelých osmi měsících 
a se mohl vrátit se zpátky do  
Měníka.

Roku 1961 se v Měníku náhle 
objevil P. František Míša a sdělil 
Josefovi, aby 10. prosince přijel 
do Prahy, do bytu Štěpána Trochty. 
Litoměřický biskup, který se roku 
1960 vrátil z vězení, tam Josefa 
tajně vysvětil na kněze. Chudý vý-
měnek v Měníku se tak stal tajnou 
Boží svatyní, kde Josef ve skrytosti 
celebroval mše svaté. 

Měník oba spolubratři opustili 
roku 1969 a odjeli do Cizkrajova, 
kde vytvořili komunitu s P. Oldři-
chem Medem a jeho pomocníkem 
P. Josefem Zerzánem. Po nějakém 
čase si Josefa Planitu vyžádal 
P. Šalša jako pomocného kněze 
na poutní místo Svatý Kopeček 
u Olomouce. Jako invalidní dů-
chodce zde Josef působil tři roky 
ve funkci varhaníka a kostelníka 
a přitom vypomáhal v duchovní 
správě. Od roku 1977 až do své 
smrti byl Josef Planita farářem 
ve Velké nad Veličkou. Zde napsal 
několik zajímavých publikací, 
například Církevní dějiny Velké nad 
Veličkou, Životní příběh salesián-
ského koadjutora Františka Hlavá-
če a další. P. Josef Planita zemřel 
roku 2004 ve věku 77 let.

Pavla Jungmannová 
foto: archiv SDB

Vzpomínka  
na JOSEFA 
PLANITU
P. Josef Planita byl nenápadný spolubra-
tr velkého ducha, který mimo jiné strávil 
poměrně dlouhou dobu s koadjutorem 
Františkem Hlaváčem. Je autorem několika 
publikací, které vydal vlastním nákladem.
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Připravili: J. Vaňková, Z. Janoušková, M. Michálková, M. Žižková, L. Obručová a manželé Civínovi

   PRO DĚTI

Stránky myšky ELIŠKY 
Pokorný udělá vše, co je třeba, i když mu  
pak zbude jen tvrdý  ................................................................ 

(doplň)

Terezka si moc přála, aby o Vánocích pod        našla barbínu.      obešla všechny     

       v okolí, nabízeli jí tam spousty různých          , ale zrovna      nikde neměli. 

Nakonec proto      nezbylo, než koupit jinou    . Vybrala jednu moc krásnou panen-

ku v       šatičkách s dlouhými     , které se daly krásně    . U Vánočního        byla 

Terezka napřed trochu smutná, že nedostala vysněnou    , ale pak si všimla, že ta 

nová       má tak krásné šaty a husté vlasy, že je ještě o moc lepší než     .

                                                                                Vaše myška Eliška 

JOSEF S MARIÍ MUSELI DOJÍT DO BETLÉMA, ABY SE 
MOHLI DÁT ZAPSAT PŘI SČÍTÁNÍ LIDU. CESTOU JE 
ALE ČEKALO MNOHO NÁSTRAH. UKAŽ JIM CESTU, 
ABY SE VŠEMU NEBEZPEČÍ VYHNULI.

LUKÁŠ A TONDA MAJÍ SPOUSTU PLYŠÁKŮ. KDYŽ SI 
JE PŘED VÁNOCI UKLÍZELI, ZJISTILI, ŽE MAJÍ KAŽDÉ-
HO DVAKRÁT. KLUKŮM SE ALE NEDAŘILO VŠECH-
NY DVOJICE NAJÍT. NEJDŘÍV JIM NABÍDLA POMOC 
MAMINKA. TÉ ALE ŘEKLI, ŽE TO ZVLÁDNOU. TEĎ 
UŽ JSOU POKORNĚJŠÍ A  RÁDI BY POMOC PŘIJALI.  
POMOZ JIM A SPOJ SPRÁVNĚ VŠECHNY DVOJICE.
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Kreslí Zdislava Janoušková

Chtěla bych 
být také 
taková...

Je na stole 
ještě nějaké 

nádobí?

Ano,  
hrnečky.

Hurá,  
už se to 
nese!

Tak tenhle 
byl můj nej-
oblíbenější!

A zkusím 
to vydržet 
a nevztekat 

se. 

Děkuji ti,  
Panno Maria,  

že jsi mi pomohla, 
abych se moc 

nezlobila.

Jejda!

Promiň!

A tak se Pán  
Ježíš narodil 

ve stáji, protože  
Marii s Josefem  
nikdo nechtěl 

ubytovat.

Panna Maria 
byla pokorná 
a na nikoho se 

nezlobila.

MYŠKA ELIŠKA A POKORA



V rozhovoru s Denisou Michálkovou (22 let) jsme se 
bavili o potřebách mladých lidí a o její cestě k Bohu 
skrze službu druhým. Denča vystudovala sociální prá-
ci a pedagogiku na Vyšší odborné škole zdravotnické 
v Plzni. Jako dobrovolnice chodila dva roky pomáhat 
k plzeňským salesiánům do otevřeného klubu Balón 
a do nízkoprahového klubu Vzducholoď. V současnos-
ti pracuje v Diakonii Západ a jako doprovázející pra-
covník v organizaci Adite pomáhá náhradním rodinám.

Denčo, dva roky jsi pomáhala 
v otevřeném klubu Balón a níz-
koprahovém klubu Vzducholoď. 
S čím tam děti a mladí lidé 
přicházejí? Co hledají?

Chybí jim uspokojivé citové 
vazby. Setkávala jsem se u nich 
také s materiálním nedostatkem 
a sociálním vyloučením. Hledají 
podobné věci, jako hledali chlapci 
u Dona Boska – lásku a přijetí. 
Hledají někoho, kdo je bude mít 
rád takové, jací jsou, kdo je bude 
milovat i přes jejich nedostatky 
a ukáže jim životní směr. Hledají 
místo pro rozvoj svých dovedností, 
zájmů, a také místo pro setkávání 
s vrstevníky.

A jakou pomoc v klubech najdou?

Na pracovnících se mi líbilo, že 
přijímají do klubů každého mla-
dého člověka. Každému dávají 
šanci, i když se o něm třeba ví, 
že je průšvihář. Cítila jsem, že je 
přijímají bezpodmínečnou láskou 
a dávají jim svou pozornost. Děti 
a mladí mají možnost se v klubech 
rozvíjet, pracovníci pro ně připra-
vují různé aktivity. Jsou připraveni 
zabývat se problémy jednotlivců, 
řešit je v rámci nějakého indivi-
duálního rozhovoru, individuální 
práce s dítětem, nebo je odkážou 
na konkrétní službu.

Říkala jsi mi, že tě oslovil  
preventivní systém Dona Boska. 

Připadá ti i po 170 letech  
aktuální?

Myslím, že ano. Pracovníci jsou pří-
tomní při aktivitách dětí, přistupují 
k nim s laskavostí a povzbuzují 
je k radosti. Líbil se mi přístup, 
že když některý z klientů porušil 
pravidla klubu, nikdy se to neřešilo 
veřejně, ale individuálně, pracov-
ník s klientem si to vyříkali mezi 
čtyřma očima. To mi přijde důstoj-
né vůči mladému člověku, který 
se vyvíjí a ve svých emocích se 
moc nevyzná. Je to možnost více 
otevřít ten daný problém a třeba 
i najít příčinu toho chování. 

Co tě přivedlo k dobrovolnictví?

Jako dítě jsem s maminkou 
chodila k salesiánům do farnosti. 
Jenomže pak mě okouzlil sport 
a čas na nedělní mše mi už ne-
zbýval. Přestala jsem pravidelně 
navštěvovat kostel a celkově jsem 
sešla z cesty víry. Studovala jsem 
sociální činnost na střední škole 
a na vyšší odborné škole sociální 
práci a sociální pedagogiku, ale 
nenacházela jsem v tom smysl. 
Nevěděla jsem, proč to studuji, 
proč bych měla pomáhat ostatním 

Cítila jsem 
potřebu 

BÝT PRO 
DRUHÉ

ROZHOVOR



lidem, a odpověď dlouho nepři-
cházela. Na konci prvního ročníku 
vyšší odborné školy jsem šla 
na měsíční praxi do salesiánské-
ho střediska. Bylo to po několika 
letech od mého odchodu a znovu 
mě to oslovilo. Potkala jsem tam 
kněze, kterého jsem znala z dět-
ství. Cítila jsem se tam jako doma, 
spousta lidí mě tam znala. Na praxi 
jsem měla možnost pracovat 
s dětmi a k tomu studovat myš-
lenky Dona Boska. Najednou mě 
sociální práce začala oslovovat. 
Cítila jsem potřebu být pro druhé. 
Chtěla jsem se o salesiánské vý-
chově dozvědět víc, cítila jsem pro 
ni zapálení, proto jsem se rozhodla 
pro dobrovolnictví.

A tak jsi našla i smysl v sociální 
práci?

Hodně mi k tomu pomohla ob-
novená víra v Ježíše. Když jsem 
v něho znovu uvěřila, začala jsem 
číst evangelium a knížky o víře 
v Boha, o myšlenkách Dona Boska. 
Skrze víru jsem zjistila, že práce 
pro druhé má ještě vyšší smysl, 
než je ten smysl jenom pozemský. 
Dřív jsem přemýšlela, proč studuji 
sociální práci, proč mám těm li-
dem pomáhat a neviděla jsem ten 
pravý důvod. Najednou ta práce 
dostala vyšší smysl a získala jsem 
k ní vztah. Zjistila jsem, že jsou 
tam nějací lidé, kteří mě potřebují, 
a mohu jim pomoci se v některých 
věcech rozvíjet, aby se jim život 
vydařil.

Přinesla něco dobrovolná služba 
i tobě?

U salesiánů jsem byla dva roky. 
Dalo mi to hodně zkušeností, 
hlavně při individuální práci s dí-
tětem. Naučila jsem se, jak dětem 
smysluplně vyplnit volný čas a jak 
organizovat tábory. Zlepšila jsem 
se v komunikaci. Cítila jsem také 
určité uspokojení z dobře odvede-
né práce pro druhé. Věřím, že jsem 
těm mladým lidem něco předala, 
něco je naučila, odnesli si vzpo-
mínku nebo zkušenost.

Salesiáni tě přitáhli zpátky 
do církve. Jak znovu zapalovat 
mladé pro víru?

Je to hrozně individuální. Někdo 
je ve víře vychovávaný, někoho 
během života víra nějakým způso-
bem osloví, a to byl i můj případ. 
Víra v Ježíše mi pomohla překonat 
těžkosti života.

MLADÝM CHYBÍ  
USPOKOJIVÉ CITOVÉ VAZBY

Mám pocit, že každý člověk 
vychovaný ve víře musí v urči-
tém momentu opustit dětskou 
víru, kterou mu předávali rodiče 
a najít víru novou, vlastní.

To jsi řekl dobře. Důležité je, aby 
člověk tu víru objevil, aby ho to 
zasáhlo. Myslím, že mladé se dá 
dobře oslovovat zážitkem, naučit 
je prožívat víru i jinak, mimo kostel. 
Mně se hrozně líbilo, když jsme 
na farním táboře měli mši třeba 
uprostřed lesa, když se z pařezu 
udělal obětní oltář. Byl to hluboký 
zážitek, mohli jsme poznávat Boha 
ve veškerém stvoření. Když jsem 
chodila k salesiánům do přípravy 
na biřmování, učili nás víru prožívat 
zážitkem, prožívat víru v různých 
věcech, které děláme, i v práci 
hledat Pána Boha.

Jak se ti daří nacházet Boha 
v tvojí práci?

Když jsem pracovala u salesiánů, 
bylo to snazší než v jiných sociálních 

službách. Salesiáni v Plzni bydlí pod 
stejnou střechou, jako je středisko 
mládeže. Člověk je tam potkává, 
a když potřebuje nějakou duchovní 
pomoc, tak ji dostane hned. V rám-
ci praxe jsem byla i v jiných sociál-
ních službách a setkávala jsem se 
se situacemi, kdy jsem Pána Boha 
neviděla. Každá cílová skupina so-
ciální práce má svá vlastní speci-
fika a jiné potřeby. Jinak se mi Bůh 
hledal mezi seniory, dětmi s kom-
binovaným postižením, lidmi bez 
přístřeší, než třeba u dětí a mla-
dých lidí. Hodně mi pomáhalo číst 
evangelium, nebo když jsem řekla 
nějakou střelnou modlitbu, třeba 
„Pane, já tě nevidím. Pomoz mi tě 
najít.“ Nebo jsem běžela za kně-
zem, který mi pomohl tu situaci 
rozebrat a Pána Boha v ní najít. 
Danou situaci mi také pomáhali 
rozebrat zkušení sociální pracov-
níci, kteří byli nějakým způsobem 
vírou zasaženi. Za nejdůležitější 
nástroj k nacházení Boha považují 
modlitbu. Podle mě je jedno kdy 
a jak, ale hlavně se modlit.

Co mladí potřebují od církve, 
aby se v ní mohli lépe zapojovat 
a realizovat?

Kněží by se neměli bát mladé 
oslovit s prosbou o pomoc, dát 
jim možnost služby církvi. Napří-
klad když se chystá nějaká farní 
akce, je dobré oslovit mladé, jestli 
by mohli pomoci uklidit kostel 
nebo třeba něco uvařit, pomoci při 
přípravě programu. Mladí pak mají 
možnost udělat společné dílo pro 
Boha, pro církevní společenství. 
Mladé můžou hodně oslovovat 
akce v rámci farnosti, zažila jsem 
například volejbalový turnaj pro 
smíšená družstva hráčů libo-
volného věku. Dobré je pomoci 
mladým vytvořit společenství 
v rámci farnosti, ve kterém mohou 
společně hledat víru a provozovat 
různé aktivity, které je stmelují 
i mimo kostel.

Jan Kvapil 
foto: archiv Denisy Michálkové

„
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SVĚT NÁS 
POTŘEBUJE
V lednu slavíme 10. výročí úmrtí významné-
ho českého misionáře Jana Meda, který prožil 
většinu svého života v Indii. Místními věřícími je 
dokonce považován za svatého muže, ale i svět-
ské autority jej uznávají jako velkého člověka  
a zakladatele fungujícího školského systému. 
Jsme rádi, že i my můžeme následovat tohoto 
velkého muže a pomáhat indickým dětem  
a učitelům k lepšímu vzdělání.

nahou otce Meda bylo 
rozšířit vzdělání mezi 
lidmi z nedostupných 
oblastí bez potlačení míst-

ních tradic, kultury a jazyka. Činil 
tak citlivě, s milujícím přístupem 
k místním a jejich tradicím. 

SADBA na jeho odkaz navázala 
spuštěním projektu na podporu 
vzdělávání učitelů v severový-
chodní Indii. Podmínky vzdělávání 
na vesnických školách, které Jan 
Med založil nebo jejichž žáky dnes 
podporujeme z Čech placením 
školného, není vysoká. Školy nemají 
prostředky na kvalifikované učitele 
ani na další vzdělávání těch, kteří 
v nich již působí. 

Samotné vzdělávání realizuje part-
nerská organizace Bosco Mangaal, 
Nejbližší ze zúčastněných škol 
jsou v okruhu 15 kilometrů, nej-
vzdálenější 100 kilometrů od jejího 
sídla. Do projektu se zapojilo 24 
škol (patnáct škol podporuje pří-
mo projekt, dalších devět škol bylo 
zapojeno dodatečně pro velký 
zájem jejich ředitelů). 

CÍLE PROJEKTU 
Naučit pedagogy lépe porozumět 
roli učitele a vychovatele, spolu-
pracovat mezi sebou a důvěřovat 
si, zapojit do vzdělávání dětí jejich 
rodiče, připravit hodiny tak, aby 
byla výuka zábavná a děti udržely 

S



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

16 / 17

RADIO PROGLAS SLAVÍ
Radio Proglas 8. prosince 2020 završí pěta-
dvacet let vysílání. Děláme toho dnes snad 
pětkrát víc než na začátku. Rozhodli jsme proto 
přestěhovat naše brněnské sídlo, a to na Olo-
mouckou ulici číslo 7, tři zastávky tramvají 
od Hlavního nádraží. Čeká na nás prosluněná 
dvojnásobná plocha, kterou chceme upravit 
podle parametrů „rádia 21. století“. Kolik na to 
potřebujeme? 11 milionů Kč. Můžeme slíbit, 
že je to na  dlouhou dobu naposledy. Pokud 
ke svému pravidelnému příspěvku pro Proglas 
přidáte tisícikorunu, zvládneme to! A vy bude-
te mít radost spolu s námi.

P. Martin Holík, ředitel,  
a zaměstnanci Radia Proglas

Zakladni-kamen_205x145_PRESS.indd   1 11.11.2020   13:35:52

Jan Med, rodák z Jihlavy, se narodil se do chudé, ale velmi početné rodiny (měl sedm sourozenců) roku 1916. 
Do školy byl poslán do Fryštáku k salesiánům, což jej ovlivnilo natolik, že roku 1933 odešel do noviciátu na Slo-
vensko a rok poté složil první řeholní sliby. Své poslání viděl ale jinde. Roku 1935 odjel do Itálie a poté na palu-
bě dálkového parníku odplul do Indie. Nejprve působil v jižních provinciích a ve složitých válečných časech byl 
vysvěcen na kněze a poslán do nejrůznějších koutů jižní a střední Indie. V 70. letech dostal příkaz, aby se pře-
sunul na severovýchod. Na svůj skútr naložil to nejcennější co měl – psací stroj a vydal se na dalekou 630 km 
dlouhou cestu. V komunitě v Manipuru se učil domorodé jazyky a na skútru objížděl odlehlé venkovské ves-
ničky, kde zakládal školy a  vyučoval děti chudých rolníků, kteří si nemohli dovolit své děti posílat do  škol 
ve městech. Mnozí současní indičtí salesiáni říkají: „Nebýt otce Meda, určitě bych dnes salesiánem nebyl...“

pozornost, uvědomovat si rozdílné 
rozumové schopnosti i vzdělávací 
potřeby jednotlivců, naučit se zá-
klady dětské psychologie, myslet 
se studenty a být s nimi po vzoru 
Dona Boska.

Přestože pandemie koronavi-
ru ochromila běžný život v Indii 
a vzdělávací kurz pro učitele mu-
sel být po dobu trvání karantén-
ních opatření nařízených vládou 
pozastaven, mnoho učitelů hod-
notí dosavadní vzdělávací program 
velmi dobře, a to i díky různým 
tématům, skupinovým aktivitám, 
hrám, diskusím, sdílení atp.

CO SE DOSUD PODAŘILO 
Pro potřeby týmu zajišťujícího 

vzdělávání učitelů pořídila organi-
zace Bosco Mangaal nové auto. 

První kurz, který se podařilo 
uspořádat, navštívilo celkem 179 
pedagogů.

Realizační tým navštívil školy, 
jejichž pedagogové se nemohli 
zúčastnit setkání, a bylo realizová-
no individuální školení. 

Proběhla diskuse o roli rodičů 
ve vzdělávání. Učitelé získali řadu 
podnětů v této oblasti.

Tématem druhého setkání učite-
lů byla atmosféra ve školní třídě. 
Cílem bylo reflektovat a přemýšlet 
o různých výchovných metodách, 
které učitelé aplikují, a zdůraznit 

význam kreativního prostředí  
a pozitivní atmosféry při výuce.

Vážíme si toho, že díky dárcům 
můžeme projekt vzdělávání 
realizovat. Zveme vás, pokud je 
vám téma vzdělávání a rozvojové 
pomoci blízké, k podpoře indic-
kých žáků a jejich učitelů. Další 
příspěvek na chod vzdělávacích 
kurzů budeme zasílat v lednu. 

Připojte se k nám a pomozte nám 
dále pomáhat, ať dílo otce Meda 
žije dál!

2800630202/2010, SS 502

Děkujeme!  

text a foto: SADBA
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FEJETON

ANATOMIE TAJEMSTVÍ 
Jiří Kratochvil

JIŘÍ KRATOCHVIL (1940) je roma-
nopisec, dramatik a novinář. Dět-
ství prožil v  Brně-Žabovřeskách 
a  dodnes vzpomíná na  salesi-
ánskou oratoř, kde jeho tatínek 
hrál divadlo a psal divadelní scé-
náře. Vystudoval češtinu a  ruš-
tinu na  filozofické fakultě Ma-
sarykovy univerzity v  Brně. Poté 
působil jako učitel a  archivář. 
Po  roce 1970 se stal ineditním 
spisovatelem, pracoval v  manu-
álních profesích. Od  roku 1989 
je profesionálním spisovatelem. 
Po  roce 1989 obdržel za  svou 
literární činnost řadu cen, např. 
Cenu Toma Stopparda (1991), 
Cenu Českých knihkupců (1993), 
Cenu Egona Hostovského (1996), 
Cenu Karla Čapka (1998) a Cenu 
Jaroslava Seiferta (1999). 
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ak především, tajemství 
je naším nejspolehlivěj-
ším životním partnerem, 
s nímž se nikdy nemů-

žeme rozvést a ani si od něho 
vzít dovolenou. Jsme moc 
zvláštní tvorové, když uvážíme, 
že to nejdůležitější o sobě stále 
nevíme a přitom nás to nevědění 
v našem denním konání ani moc 
neobtěžuje. Nevíme, nač tady 
vůbec jsme, co je smyslem lidské 
existence, a nevíme ani, jestli náš 
život těmi přidělenými nejvýše 
osmdesáti či devadesáti lety 
navždy nekončí. 

Je tady samozřejmě hned celá 
spousta odpovědí, jen si vybrat. 
A z těch odpovědí vybujela 
a vykvetla hned celá spousta 
náboženství a ideologií, vystavěly 
se na nich nejrozmanitější chrámy 
a vybudovaly i nejroztodivnější fi-
lozofické systémy a během života 
můžeme dokonce mezi odpověď-
mi přebíhat, můžem opustit jednu 
a konvertovat k druhé, anebo 
naopak.

Ale jestli si myslíte, že příhod-
nou konverzí konečně získáte klíč 
ke všem důležitým tajemstvím, se 
zlou se potážete. Nedávno jsem 
čerstvě etablovanému konver-
titovi položil otázku, proč si Bůh, 
stvořitel nekonečného vesmíru, 
vyvolil právě mrňavou planetu 
a poslal zrovna na ni obětovat 
svého syna. Nedostalo se mi od-
povědi a jako bych ji ani nepoložil. 
A kdybych třeba jinou provokativ-
ní a  tabuizovanou otázku položil 
v docela jiném čase, stal bych se 
třeba nežádoucím outsiderem, 
pokud bych přímo neskončil 
na kacířské hranici, případně se 
usmažil na elektřinou nabitých 
hraničních drátech. 

Protipólem jednoznačně 
nerozlousknutelných tajemství 
jsou netajemství, jak by je svým 

oblíbeným prefixem obdaroval 
Václav Klaus. Netajemství jsou 
ta, s nimiž si já a několik dalších 
nevzdělanců neví rady, ač jsou 
už dávno rozlousknuta. Pro mě 
je to například druhý Newtonův 
zákon, tak jak je vyjádřen pro mě 
přízračnou matematickou rovnicí. 
Nikdo z nás už nemůže v našem 
čase vědět všechno a tak se 
setkáváme s tajemstvími v růz-
ných oborech, v nichž přebývají 
odborníci, pro něž jsou to už 
pouhá netajemství. Jenže v tom 
našem čase se nepředstavitelně 
rozmnožila jak tajemství, která lze 
transformovat do netajemství, tak 
i tajemství zatím netransformova-
telná. Díky nejchytřejším hlavám 
stále postupujem v proměnách 
tajemství v netajemství, ale to 
nejdůležitější tajemství i tak 
zůstává nevyslovitelné v mate-
matických rovnicích. Vždyť co 
je schopnost propočítat axiální 
vektor oproti zázračné schopnos-
ti dívenky procházející obilním 
lánem a vypočítávající na lístcích 
akátu (či kopretiny?): má mě rád, 
nemá mě rád…

I ve světě internetových vyhle-
dávačů, co znají odpovědi úplně 
na všechno, jsme přitom denně 
doslova zablešeni nezodpovědi-
telnými tajemstvími. Víme sice, že 
nás dnes čeká stacionární tlaková 
výše přinášející trvalé počasí, ale 
nemáme tušení, jestli to, čemu 
jsme se právě dnes rozhodli jít 
vstříc, není cosi, co nám byl čert 
dlužen, anebo naopak něco, 
po čem jsme už dávno prahli. 
Neznáme dne ani hodiny a ne-
troufáme si vědět, jestli se z toho 
vajíčka, co jsme předvčerejškem 
snesli, pozítří konečně vyklube 
kloudná myšlenka, anebo to zas 
bude jen parádní záprtek. 
 

Po celém světě jsou rozesety 
informační databáze, u nichž sedí 

celé počítačové štáby, a přesto 
je svět každou chvíli zaskočen 
něčím, co se na potvoru vymklo 
vší naší kontrole. Tajemství si 
s námi hraje na slepou bábu, a co 
když jsou ty zdánlivě nicotné 
každodenní záhady jen nečitel-
nými posly velkých mysterií? Proč 
je naše sluneční soustava jen 
vesmírným hořčičným semín-
kem, proč smíme už znát své 
DNA, ale nesmíme vědět, jestli to 
není třeba klíč k naší zkáze, proč 
umírají i děti na rakovinu, proč 
se naše politická scéna změnila 
na komedii tajtrlíků a proč dnes 
sousedův kohout kokrhal už před 
svítáním? Na jednom z nejvyšších 
vrcholů našeho poznání stanul 
filozof Immanuel Kant, známý 
svým: hvězdné nebe nade mnou 
a mravní zákon ve mně. Ale proč 
je právě taková osobnost překry-
ta jakýmsi hovadným Kalininem 
z pokladnice sovětské debility? 
Hlubinná analýza dokáže rozluštit 
tajemství našeho id a ega až 
po nekonečně dlouhých seze-
ních-leženích, zatímco i obyčejný 
venkovský farář nese v sobě tisíce 
hlubinných sond do lidských duší, 
ale navždy zakletých do zpověd-
ních tajemství. A co když jsou ta 
nejzákladnější tajemství zakotve-
na v mystických textech Terezie 
z Avily či Kateřiny Sienské, ale 
máme vůbec kdy šanci přeložit je 
do námi srozumitelného jazyka? 

Tajemství nás odedávna prová-
zí, oděno jak v důstojnou a slav-
nostní řízu, tak často i do šaškov-
ského kacafírku, a hasí naši žízeň 
buď z křišťálové studánky anebo 
třeba i z pisoáru. A sebereme už 
jednou odvahu a otevřou se nám 
oči i uši a dozvíme se už konečně 
všechno, anebo navždycky se 
zavázanýma očima a s voskem 
zalitýma ušima pouze proplujeme 
kolem vábivých sirén nesmrtelné-
ho Tajemství.
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Gratulujeme

Vzpomínka na zachránce  
„nejdražšího holubníku“

Třináctého prosince oslaví salesiáni v Českých Budějovicích 55.  
narozeniny ředitele komunity Víta Dlapky. Pětaosmdesátiny někdej- 
šího ředitele komunity, Aloise Hurníka, oslaví 17. prosince v Ostravě.  
Další pětapadesátiny budou slavit na Štěpána v Praze u Sv. Kříže a na  
Jaboku, tentokrát Petra Pilera. V dalekém Římě oslaví pětačtyřicátiny  
2. ledna ředitel hlavního salesiánského archivu Petr Zelinka. Otec 
Vojtěch Glogar, ředitel pardubické komunity, bude slavit 19. ledna pět-
ašedesátiny. 9. února se dožívá sedmdesátin Josef Trochta a 1. března 
bude slavit v Praze-Kobylisích sr. Hanka Gennertová své padesátiny. 

Všem oslavencům a oslavenkyním přejeme mnogaja ljeta a Boží požehnání!

Za Františkem Pospíšilem

V Mostě se nechal najmout jako správce depozitáře kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie, který se chystal na světoznámý osmisetmetrový 
přesun po kolejích, jelikož byl starý Most srovnán se zemí kvůli těžbě 
uhlí. V nové roli měl na tyto práce František dohlédnout. Po přesunu 
se státní orgány do velké míry přestaly o kostel zajímat, nikoli však 
otec František. Vadilo mu, že nemá okna ani podstatnou část inventá-
ře a že slouží takřka jen jako domov přilétajícím holubům. 

Přes Pospíšilovy přátele se nakonec fotografie a článek s jeho výro-
kem, že mostecký kostel je „nejdražším holubníkem na světě“, dostaly 
do západoněmeckého tisku. Mezinárodní ostuda pak přesvědčila 
místní instituce, aby se stavbou z 16. století něco dělaly. Kostel se tak 
stal kulturním místem, i když padaly i návrhy na jeho přeměnu v mu-
zeum dělnického hnutí. 

Pohřeb Františka Pospíšila proběhl 26. října v kostele sv. Jiljí v Morav-
ských Budějovicích. Otec František pak byl pohřben na fryštáckém 
hřbitově v salesiánském hrobě, na místě, kde jako salesián začínal.

ZJ

85
Alois Hurník

55
Petr Piler

45
Petr Zelinka

70
Josef Trochta

50
Hana Gennertová

55
Vít Dlapka

65
Vojtěch Glogar

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN



ZPRÁVY

S

„Z

20 / 21

Žabiny 
byly 
on-line

alesiáni v Brně-Žabo-
vřeskách nabídli během 
pandemie bohoslužby, 
online přenosy růženců, 

společenství pro mladé i akce 
pro rodiny s dětmi. K pravidelným 
bohoslužbám se o středách a pát-
cích večer připojovalo také Rádio 
Proglas, fenoménem se staly 
nedělní bohoslužby, při nichž se 
kněží z komunity střídali ve ve-
dení mší svatých, ale také při tzv. 
Speciálech, při nichž vystupovala 

plyšová zvířátka, myška Jůlinka 
a pejsek Flíček, a zadávali dětem 
aktivity na dlouhé karanténní 
večery. Salesiáni také po neděl-
ních mší pořádali „farní kavárny“ 
(uvádění do kulinářského umění, 
kouzlení, vyprávění vtipů a historek 
ze života, zpívání příležitostných 
popěvků nebo folklorních písní, 
scénky ze života svých). Nedělní 
mše, ale i růžence a všednodenní 
bohoslužby, byly stále populár-
nější a salesiání-Brňáci vytvořili 

velkou virtuální farnost po celé 
republice, která čítala tisíce sledu-
jících. Nemoc COVID-19 se sale-
siánům v Brně snad i po uzávěrce 
šestého čísla magazínu vyhýbá, 
takže se vysílání „komunitních 
přenosů“ mohli zúčastnit všichni 
z Žabovřesk a občas také salesiáni 
z Líšně.

text a foto: ZJ

V Kobylisích OTEVŘENO
Kostel otevřený k osobní modlitbě, přijetí svátostí 
nebo duchovnímu rozhovoru mají salesiáni v praž-
ských Kobylisích u sv. Terezičky i během pandemie 
sedm hodin denně.

a poslední týden se tu 
vystřídalo kolem 650 
lidí denně, osmdesát 
z nich bylo u svaté-

ho přijímání,“ počítá kobyliský 
duchovní správce František Blaha. 
Farníci kombinují návštěvy kostela 
se sledováním mší sv. online – ty 
„Terezička“ vysílá v neděli v 10.30 
na svém YouTube kanálu Farnost 
Kobylisy. 

Online se v listopadu rozjela 
také příprava dětí na první sv. při-
jímání. Virtuální výuka náboženství 
však ve farnosti neprobíhá. „Zrovna 
jsem mluvil s rodiči, kteří říkali, jak 
děti tráví před obrazovkou nad 

školními povinnostmi i sedm hodin 
denně,“ popisuje František. Proto 
se katecheti rozhodli zvolit pra-
covní listy pro domácí výuku a jiní 
ji řeší po telefonu.

Farnost také až do konce listo-
padu pořádá virtuální podzimní 
„bazárek“ oblečení, bot nebo 
učebnic. V pandemii myslí u sa-
lesiánů také na nemocné nebo 
časově vytížené a nabízí roznášku 
nákupů nebo hlídání dětí – při-
čemž nabídka pomoci výrazně 
převyšuje poptávku. „Je dost lidí, 
kteří chtějí pomáhat, ale ne už tolik 
těch, kteří se přes farnost přihlásí, 
že něco potřebují,“ říká kobyliský 

farář František. A dodává, že 
někteří ze salesiánů nastoupili 
jako dobrovolníci v Nemocnici Pod 
Petřínem u boromejek. 

Přes současná pandemická 
omezení hledí farnost dopře-
du a počítá s „offline“ programy 
na následující rok. Patří mezi ně 
čtyřměsíční duchovní obnova 
„Život v Duchu“, založení nového 
společenství mládeže nebo křest 
katechumenů. „Ve druhém roč-
níku přípravy jich máme dvanáct 
a scházejí se online. Ve skupince 
deseti letos začínajících je to ale 
složitější, protože se zatím ne-
mohli osobně potkat,“ uzavírá otec 
František s tím, že například online 
týdenní setkávání absolventů 
kurzů Alfa se daří.

TZ (KT)



Živý dům má konkrétní obrysy

I v době pandemie pokračuje příprava nového sídla 
salesiánské komunity i střediska v Teplicích. Na svě-
tě je už i vizualizace Živého domu, jak mu salesiáni 
přezdívají.

epličtí salesiáni se roz-
hodli přestěhovat z fary 
na Zámeckém náměstí 
do opuštěného a zdevas-

tovaného domu, který potřebuje 
kompletní rekonstrukci. „Vracíme 
život do ruiny starých dětských jeslí, 
kterou jsme loni zakoupili. Tento 
dům byl roky neobydlený a my se 
chystáme ho opravit a vybudovat 
hřiště. Po dokončení se sem přestě-
huje jedna pobočka střediska pro 
děti, bydlení pro naši salesiánskou 
komunitu i některé farní aktivity,“ 
přestavil projekt ředitel komunity 
teplických salesiánů Petr Kalas.

Budova bývalých jeslí vyrostla 
v části Trnovany na konci čtyřicá-
tých let podle pozdně funkciona-
listického plánu architekta Otta 
Daňka. Autorem aktuálního návrhu 
rekonstrukce je mladý teplický 
architekt Jan Hanzlík, který chce 
na původní rysy budovy navá-
zat. „Návrh je kompromisem mezi 
zachováním architektury původního 
domu a prostorovými požadavky 
střediska a bydlení komunity. Snažil 
jsem se ale nechat tam z původní 
podoby podle architekta Daňka co 
nejvíc, co se týče vzhledu i dispo-
zice. Novou dostavbu jsem navrhl 

kontrastně v jiném materiálu,“ vy-
světlil Hanzlík.

Obnovy chátrajícího, ale archi-
tektonicky zajímavého objektu si 
všímají i místní obyvatelé. „Jsem 
vděčná za reakci Tepličanů, kteří 
nám děkují, že zachráníme kus 
starých Teplic a obnovíme dům, 
který byl čtvrtstoletí vybydlený,“ 
potvrdila ředitelka Salesiánského 
střediska Štěpána Trochty Vendul-
ka Drobná. Nové sídlo by mělo být 
dokončeno do roku 2024.

Salesiáni v Teplicích působí už 
třicet let. Na starosti mají osm far-
ností i středisko mládeže, kde dě-
tem a mládeži nabízejí doučování, 
zájmové kroužky, akce a tábory.

Podle KT (Karel Pučelík) 
foto: SDB Teplice
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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 25. ledna 2021.

Křížovka o ceny

Pravá láska přináší 
oběti, zatímco … 

(tajenka). 
aforismus

ZEMSKÉ 
DIVADLO 

zkr.

ATOL 
VELKÝCH 

SUND
NUŽE

SLOVENSKÁ 
PŘEDLOŽKA 

ze

ÚZEMÍ 
UVNITŘ JINÉ-

HO ÚZEMÍ 

PŘED 
DLOUHOU 

DOBOU

ZTRATIT SE

ZNAČKA 
JOGURTU

POMŮCKA: 
DU, MADU

STÁT JIŽNÍ 
AMERIKY

UŽITEK 
SLOVENSKY

1. DÍL 
TAJENKY

INICIÁLY  
ZPĚVÁKA 

VÍTKA

VADY 
PUNČOCH

KOLIZNÍ 
NORMA zkr.
PŘEDLOŽKA

POHRO-
MADĚ

TLACH
EDUARD 
DOMÁC- 

KY

STŘEŠNÍ 
TAŠKA

STÁTNÍ 
POKLADNA

PRYČ 
ANGLICKY

ROBIN 
DOMÁCKY

ELEKTRO-
DOVÁ

ZN. ČES. 
NÁKL. AUT

MALÍŘSKÁ 
POMŮCKA

ACADEMIA 
FILM OLO-
MOUC zkr.

ČÁST KŠTICE

ANGLICKÁ 
PŘEDLOŽKA

2. DÍL 
TAJENKY

ČESKÝ 
HEREC 
JOSEF 

???

ŘÍMSKÝCH 
104

JEDNÁNÍ

CITOSLOVCE 
ODPORU
POBÍDKA

DIVADELNÍ 
ÚLOHA

OBLÉKNOUT

SKOKAN  
NA LYŽÍCH

NEDOSTA-
TEK SVĚTLA
EVROPSKÉ 

PENÍZE

VZNEŠENĚ
OPAK NAD 

OBLÍBENÝ 
NÁPOJ

ŘÍMSKÝCH 
1150

SOUSTAVA 
KOL

ZPĚVÁK 
BEATLES

SKUTEČ- 
NOST

UBLIŽOVAT 
SLOVEM

ŠEVCOVSKÉ 
NÁČINÍ

LÉČKY

STŘ. EKON. 
ŠK. ZDRAV. 

EKONOMIC- 
KÝ zkr. 

DRUH PEPŘE

POPĚVEK

STARO- 
ŘECKÉ 

MUŽSKÉ 
JMÉNO

HESLA

VODNÍ 
ROSTLINA

PRVNÍ MUŽ

LÉČEBNÁ 
TĚLESNÁ 
VÝCHOVA

POPRASK
SLUCHOVÝ 

ORGÁN

AČKOLIV

TURISTICKÝ 
ODDÍL 

zkr.

SPZ  
OLOMOUCE

TUTLAT

NĚMECKÁ 
PŘEDLOŽKA 

v

HOVOROVÝ 
SOUHLAS

MEDO- 
NOSNÝ 
HMYZ

Blahopřejeme  
všem výhercům  
správně vyluštěné 
tajenky křížovky 
Salesiánského 
magazínu  
č. 5/2020.  

Tajenka křížovky 
zněla: ...tomu, kdo 
se dívá, není žádná 
práce zatěžko. 

KNIŽNÍ CENU  
VYHRÁVAJÍ: 

Marie  
RAJCHMANOVÁ 
Dol. Bojanovice 

Jan  
PEKÁREK 
Třebíč

Vladimír  
KŘIŠŤÁL 
Čejkovice

Jiří  
OTRADOVEC 
Brno

Vlasta  
KŘEHOTOVÁ 
Boletice n. L.

Jiří  
KVIČERA 
Praha

Andrea  
JAKUBCOVÁ 
Dolní Dobrouč

Pavel  
ZEMÁNEK 
Boskovice

Marie 
MACHŮ 
Uherský Brod

Jaroslav 
ZVONÍČEK 
Štítná nad Vláří 

KŘÍŽOVKA



Co najdete na

SDB.cz/novinky

Zapojte se do tvorby obsahu, posílejte nám své tipy, reagujte 
na články, ať se naše stránky stanou místem živého setkávání 

a hluboké studny poznání všeho salesiánského dění.
Buďte v tom s námi!

Své postřehy a příspěvky pište na redakce@sdb.cz

Děkujeme, Vaše redakce..

Žhavé aktuality 
ze salesiánského 

světa
Super 

rozhovory

inspirace
pozvánky

videa...
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