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a kartářkám
„Člověka může doopravdy změnit buď
velká láska, anebo velké utrpení“, přemítá
salesián Láďa Heryán, jeden
z nejpopulárnějších českých kněží.
18/ Vztah založený na důvěře
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je naší společnou cestou
O děti bez domova či funkční rodiny je
v naší zemi postaráno – máme širokou síť
zařízení, která se jich ujmou. Co se ale stane
s mladým člověkem, který po dovršení
plnoletosti musí opustit bezpečné zdi
dočasného domova, co když vstup do
samostatného života nezvládne? Těmto
mladým podávají pomocnou ruku
pracovníci Centra Don Bosco v Pardubicích.

T

ěsně před Velikonocemi se komusi na sociálních sítích povedl žertík, který je pro naši
společnost žijící většinou bez Boha typický. Premiér sliboval, že „po Velikonocích“
bude už konečně dobře. Kdosi pod jeho twitterový
status připsal: „Jasně, Andreji, ale Velikonoce trvají
u křesťanů sedm týdnů.“ Velikonoce jsou pro mnohé
šlahačka, pomlázka, mrskut. Extatická doba, kdy se
už konečně s příchodem jara všechno může – jíst,
pít, veselit se. Křesťanské pojetí Velikonoc ale nabízí
především niternou radost.
Jedna z duchovních cest a modliteb, které Velikonoce nabízejí, je „Cesta světla“. Salesián Sabino Palumbieri, zakladatel laického hnutí Svědkové Vzkříšeného, se inspiroval citátem svatého Pavla (1 Kor 15,3–8),
kde Apoštol národů vypráví, komu všemu se zmrtvýchvstalý Ježíš ukázal: Petrovi, Dvanácti, pěti stům
bratří najednou, Jakubovi, všem apoštolům – a nakonec také Pavlovi. Jako zrcadlový obraz vzhledem
ke křížové cestě vytvořil Palumbieri Cestu světla (Via
lucis), která odráží podstatné evangelijní události
po vzkříšení ve 14 zastaveních. Via lucis se po roce
1988 prosadila jako modlitba celé církve a je v této
době rouškové možná důležitější než cesta křížová,
protože v čase, kdy už jsme všichni uondáni a přetíženi a žijeme „pod dekou“ a snad i s příliš mnoha
kříži, dává vykoupenému člověku jasnou perspektivu uzdravení a nového života.
Všem vám, milí přátelé salesiánů a díla Dona Boska,
vyprošujeme požehnané Velikonoce!

30/ Gratulujeme
Víte, kteří tři salesiáni slaví kulatiny?
Nezapomeňte jim popřát!
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ÚVODNÍK

Opravdové

vzkříšení

M

ilí čtenáři,

upřímně vás zdravím
prostřednictvím časopisu, který založil
sám Don Bosco. V původním
měsíčníku zvaném Bollettino Salesiano z roku 1877, můžeme číst,
že náš časopis vydáváme proto,
„abychom informovali o naší činnosti a psali o našem poslání, jímž
je péče o duše a starost o místní
společenství“. Doufám, že vás náš
bulletin také dnes, 162 let od založení salesiánské kongregace,
inspiruje k autentickému prožívání
vašeho života a že vám přináší
duchovní impulzy.

Velikonoční neděle 1864
Na obálce velikonočního čísla
italské verze časopisu je otištěn obraz Vzkříšeného, který se
nachází v Pinardiho kapli v Turíně
na Valdoccu. Roku 1864 tam Don
Bosco pronajal ubohou kůlnu –
dnes je tento koutek místem poklidné eucharistické adorace. Zdá
se, že Bůh má zalíbení v rozpadlých jeskyních a chlévech...
Jeden ze svědků života Dona
Boska, don Francesia napsal:
„Když se v té díře, která měla
být budoucí oratoří, Don Bosco
ocitl poprvé, dával pozor, aby se
nepraštil do hlavy, protože z jedné

strany neměla místnost ani metr
na výšku. Jako podlaha sloužila
udusaná hlína, a když pršelo, prosakovala voda ze všech stran. Don
Bosco cítil, jak mu pod nohama
běhají myši a kolem hlavy mu
občas prolétl netopýr.“ Pro Dona
Boska to ale bylo nejkrásnější
místo na světě. „Hned jsem utíkal
za svými chlapci,“ píše. „Shromáždil
jsem je a volal: Nebojte se, jdeme
do toho, synáčkové, máme teď
lepší oratoř než dřív! Bude tady
kostel, zákristie, učebny, místo pro
dovádění. V neděli se tu sejdeme
zas, v Pinardiho kůlně. Tady budete
moct křičet a dovádět, jak budete
chtít!“ Následující neděli slavili
Vzkříšení.
Nepatrný začátek, v němž zapustilo kořínky salesiánské charisma, inspirované Duchem svatým,
si dnes připomínáme při Vzkříšení.
Hledal jsem ze zvědavosti, co
najdu na internetu pod slovem
„vzkříšení“. Našel jsem sice odkazy
na křesťanskou víru, ale zároveň
jsem v té digitální tlačenici našel
například i filmy, které se jmenují
„Vzkříšení“, ale s vírou nemají nic
společného (The Mechanic: Resurrection – příběh o násilí a pomstě
– opak hlavního poselství naší
víry). Žijeme ve světě, v němž se
vše mísí dohromady: víra i odmítání víry, svoboda i otroctví, práva

dětí i nucená práce nezletilých,
práva žen i zneužívání žen. Svět jako
by byl velký bleší trh, kde můžeme
koupit cokoli. Bez rozlišení, bez
hodnocení. Všechno ale není dobré
a všechno není dobré pro nás.

Nemůžu si dovolit žít
bez naděje
Slavíme čas velikonoční, smrt
a vzkříšení našeho Pána. Události
Písma nás vedou k přemýšlení
o plnosti života a o životě u Boha.
O naději, o putujícím lidstvu, o přítomnosti a budoucnosti v Bohu,
o prostých událostech života,
v nichž se s Ním setkáváme.
Vzkříšený z Pinardiho kaple je
připomínkou toho, co znamená
Boží vedení, život z víry. Don Bosco
žil s hlavou v nebi a nohama byl
pevně připoutaný k zemi. I já se
podobně jako Don Bosco držím
naděje, která pochází od Boha.
A víte proč? Protože si nemůžu
dovolit žít bez naděje, nevěděl
bych totiž, jak žít, a život už by
pro mě nebyl životem „v plnosti“.
Přeji vám požehnané Velikonoce
a život naplněný Boží přítomností.
Ángel Fernández Artime
hlavní představený SDB
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SPOLUPRACOVNÍCI

Vsetínská INTEGRA
učí i v lockdownu
Základní škola Integra bude za rok třicetiletá. Její
ředitel, salesián spolupracovník Libor Podešva ji před
lety zakládal jako jednu z prvních škol po roce 1990,
která si dala do štítu „integraci“ a posléze „inkluzi“,
která je dnes v českém školství sice běžná, ale stále
ještě mnohými problematizovaná a problematická.
S Liborem jsme se bavili o vyučování v době pandemie, ale také o školství jako takovém.
Už rok se Česko potácí od jedné
uzávěry ke druhé, počty nakažených stagnují, chvíli se čísla zdají
nadějná, pak se zase zvednou,
jedna mutace vytlačuje druhou,
očkování se nedaří, politika je
na prahu kolapsu. Situace jara
2021. Co se týká škol a dětí, jedni
tvrdí, že je třeba co nejdřív otevřít
školy, testovat děti před vyučováním a konečně se vrátit k prezenční výuce. Jiní před tím varují. Jak
je na tom Integra s online výukou
a s distančním vyučováním?
Na jaře 2020 nás koronavirus
překvapil. Nedovedli jsme si představit, že by se zavřely školy. Škola
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je o vztazích. Je důležité, že jsme
spolu, kantor je příklad…
Působí na děti „celostně“…
Ano, je svým způsobem vzdělavatel, vychovatel, ale i „rozhodčí“
na hřišti, komunikátor, lídr, motivátor. Je v mnoha rolích – proto
jeho profese není tak jednoduchá a každá role vyžaduje jiné
kompetence. Naráz jsme seděli
před obrazovkou a řešili jsme, co
budeme dělat. Už před rokem
jsme se díky Prozřetelnosti snažili
uvést do provozu Office 365 a jeho
nástroje. Ten, který používáme, se
jmenuje Teams. Jedním z mých
kolegů je salesián spolupracovník

a trvalý jáhen Jan Tomiga, který
má firmu na poskytování tohoto
softwaru. Rozjeli jsme Teams, koupili jsme kameru, začali jsme točit
klipy třeba o fyzice – fyziku nelze
učit teoreticky z papíru.
Teams umožňuje komunikaci
s dětmi a rodiči „přes okýnka“.
Nevím, jestli to používáte tímto
způsobem.
Nás je příliš moc, elektronika
takové množství obrázků a hlasů
neutáhne, takže většinou obraz
„v přímém přenosu“ vypínáme, každý má svou fotečku nebo nějaké
zvířátko, já jako kantor se snažím,

abych byl vidět a abych měl s nimi
aspoň nějaký kontakt. Pak to stejně musím vypnout a používáme
nástroje ze sady Microsoft Office,
jako je Whiteboard, což je tabule,
s níž se dá sice pracovat, ale musíš
mít na notebooku dotykovou
obrazovku. Existují také programy
na procvičování a hodnocení – to
všechno používáme.
Vede to k rezignaci dětí?
Nemusí, ale je to především
dehumanizované. Přes „studenou komunikaci“ nejsme schopni
osobního kontaktu. Když máš před
sebou třídu, tak vnímáš všechny
děti, a když někdo nevnímá, tak
k němu přijdeš blíž a zeptáš se ho:
„Prosím tě, jsi ještě s námi?“ Vstupuješ do jeho osobního prostoru
a řekneš mu, aby pracoval.
Říká se tomu „globalita komunikace“ – učitel je přítomen
nejen hlasem, nebo jako „píšící
křída“ na tabuli, ale celou svou
osobností při výuce. (ukazuji
Liborovi obrázek z Thajska, kde
učitelka chodí po třídě s respirátorem a plastovým krytem před
obličejem a děti sedí ve třídě
v plastových kukaních a něco si
pilně zapisují)
Na jaře bylo všechno dobrovolné. Politici říkali: Jestli chcete,
milí rodičové, tak děti pošlete
do školy, pokud ne, tak neposílejte. Dokonce nás během prvního
lockdownu nutili, abychom dělali
oba systémy: při prezenčním učit

ve škole a ještě učit online. To
bylo při současném technickém
vybavení skoro nemožné. Práce
v online prostoru je fyzicky a administrativně tak pětkrát šestkrát
náročnější než normální prezenční
výuka. Děti odevzdávají úkoly přes
Teams, ty vidíš seznam žáků, a kdo
to odevzdal. Vidíš také, co odevzdal, rozklikneš si to – každý to
udělal trochu jinak – a můžeš mu
napsat individuální zpětnou vazbu
na jeho úkol.
Neustále se musíš zabývat každým z žáků…
Nemůžeš ukázat jedno řešení
na tabuli a říct: Opravte si to. Například angličtinářka může konečně zvažovat individuální možnosti
každého žáka. Totéž platí o češtinářce, která připravuje deváťáky
na zkoušky a jeden z faktorů byl,
že se při prezenčním školství
ztrácela „čtenářská gramotnost“.
Děti neuměly pochopit zadání. Teď
nedělají nic jiného, než že čtou
zadání. Češtinářka je z toho nadšená a říká: „Konečně vidím, že děti
musí pochopit, na co se jich ptám!“
Systém školství se řídí zákonem,
který předepisuje tzv. RVP, rámcově vzdělávací program.
Ten předepisuje taky výkonnostní
mantinely, ne?
Jsou to normy, které určují, co
by se ve kterém ročníku mělo
zvládnout na jedničku, dvojku atd.
Je dvojí hodnocení: „normativní“ – jaký by měl žák podat výkon

– a „kompetenční“ – žák by si měl
osvojit určité kompetence, jako
chodit včas, pracovat, být digitálně
zdatný a další. Podle vzdělávacích
postupů máš všechno zprostředkovat, ale taky kontrolovat, a to
rovným přístupem. Všem rozdáš
stejné notebooky, dáš jim test,
oni ho vyplní a ty ho vyhodnotíš,
padni komu padni. Všichni na to
mají stejný čas, když má někdo
SVP, dostane 10 minut navíc. Tak
bys měl zjistit výkon – měřením.
A v tom má rovný přístup k žákům
dost mezer.
Když je nevidíš, tak je nemůžeš
kontrolovat, ani hodnotit! Mohou
mít po ruce Google, maminku,
tatínka…
Všechno mají pootvírané, ale
zároveň mají po ruce herní konzoly, chytré telefony. Vypadá to
tak, že jsem ještě nedovykládal
látku a žák mi říká, že už má test
„načtený“ – a já si říkám, jak se mu
to povedlo. Museli jsme kvůli nouzové situaci upravit celý systém.
Voláme si děti do školy na konzultace po jednom a ve formátu
jeden učitel a jeden žák, případně
může přijít s rodičem. Samozřejmě
s ochrannými pomůckami. Další
problém je ale s elektronikou.
Začínáš třeba hodinu a jeden nebo
dva ze třídy říkají: „Sekáte se mi,
pane učiteli!“ Tak říkám: „Hodiny
nahráváme, tak se k tomu pak vrať,
až se ti to nebude sekat.“ Někteří
při výuce hrají hry, a když ho učitel
vyvolá, žák neví, o čem byla řeč. Je
to zkrátka těžké.
Už teď děti nejsou ve škole skoro
tři čtvrtě školního roku. Kromě
výkonnosti je také dopad na sociální inteligenci a na tělesnou
zdatnost dětí. Nechybí dětem
hřiště, tělocvična, společenství
dětí?
Naši vychovatelé nabídli rodinám
žáků aktivity, které mohou absolvovat buď sami se souhlasem
rodičů, nebo spolu celá rodina.
Pořádají s nimi akce v přírodě
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opisují v týmech, konzultují přes
Google, kooperují a využívají
elektroniku do krajnosti, což my
šedesátníci i padesátníci často
vůbec neumíme. Za poslední rok
jsem musel zvýšit svou digitální
gramotnost o 500 %!
Jsi pro otevření škol za jakoukoli
cenu?

s plněním nějakých úkolů a s možností poslat zpět foto, co jsem
dokázal či splnil. Někteří naši
zaměstnanci pořád chodí do školy,
ostatní jsou na OČR (ošetřování
člena rodiny), protože třeba mají
doma malé děti a musí jim pomáhat s počítačem. Vidím, že pokrok
dětí je hodně závislý na rodině.
V rodině dělají rozhodnutí, že se
dítě musí hýbat, chodit. Jindy, když
se rodiče dětem nevěnují, se dostáváme vůči dětem do izolace.
Jak se vám daří v této době
vzdělávat žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami?
Protože jsme Integra, tedy i tito
žáci jsou součástí našeho života
školy. Máme celkem 178 žáků,
z toho žáků se SVP je přes 30 %
přímo zařazených ve smíšených
třídách, nebo ve dvou speciálních
třídách, které se dnes řídí §16. S jejich potřebami musíme pracovat
i v této nouzové době. Ve speciálních třídách jsou žáci s LMP
(lehké mentální postižení) a jejich
schopnosti pracovat přes počítač
na dálku jsou velmi omezené a je
nutná asistence rodičů. V současnosti chodí tito žáci po jednom
do školy na individuální konzultace
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každý den, a pokud se setkají
on-line na PC, tak aby se aspoň
takto potkali jako třída. Pokud
potřebují i ostatní žáci se SVP podporu v jednotlivých předmětech,
pomáhají jim naši asistenti pedagoga pomocí on-line konzultací,
nebo individuálních konzultací
ve škole ve spolupráci s učiteli.
To je dobře, jinak by děti
„zarostly mechem“.
V iDnes znám jednu novinářku ze
Zlína. Pracuje z domu, má doma
osmáka. Říkala mi, jak to přesně
u takového osmáka funguje, jak

Nejsem! Sledoval jsem situaci
v Izraeli, kde už očkují šestnáctileté a snaží se to řešit. Netuším,
proč u nás očkujeme tak málo.
V první karanténě jsme mohli mít
ve třídě jen patnáct žáků. Naplnili
jsme školu malými skupinami,
některé skupiny jsme učili online.
Ale když jsme děti měli ve škole,
některé kašlaly na roušky, vůbec je
nezajímalo, co by mohly způsobit
nakažením jiných. Na jaře měli
rodiče strach, který byl všudypřítomný. Potom jsme uvolnili a povolili a čísla nakažených začala
narůstat. To prostě nejde, protože
děti jsou z různých prostředí a svezou se na jedno místo. Stačí jeden
nakažený a jejich počet roste
geometrickou řadou. Musíme se
s tím poprat, jak se říká, nevíme,
jestli vyhráváme, nebo prohráváme, ale hlavně, že se pereme. Jak
Pan Bůh dá!
Zdeněk Jančařík
foto: archiv školy Integra

MÉDIA

Psali to na INTERNETU!
Zvykli jsme si na to, že každý den umírá zhruba 150 až
200 lidí, krematoria jedou ještě koncem března 2021
naplno, křivku nakažených ne a ne „oploštit“. Přesto
se stále najde dost odpíračů a popíračů všeho, co jen
trochu zavání racionalitou (roušky, očkování, sociální
rozestupy), a šiřitelů poplašných zpráv – hoaxů, které
mají mnohdy fatální důsledky...
Co a o čem to čtu?
Čteme rychle a těkavě, zběsile
klikáme, očima přejíždíme nadpisy,
něco nás na chvíli zaujme, tak si
přečteme úvod článku, komentáře a roztěkaný mozek si domýšlí,
jak to asi skončí (nebo raději ani
nepřemýšlí). Přeskakujeme od koronaviru přes politickou předpověď zaručeného znalce ke sportu
a k lehčí četbě, mrkneme dál, zastavíme se třeba u Ledecké, prohry
K. Plíškové nebo u nějakého bizáru,
mrkneme na katolické stránky,
a zase se vrátíme k osvědčeným
webovkám, na které máme na liště
odkazy. Takto lze brouzdat celé
hodiny, do toho sjedeme Facebook
nebo Twitter, něco nás možná zaujme, tak to olajkneme, abychom
si po dvou hodinách vzpomněli,
že jsme něco chtěli dělat, ale
už netušíme co. Často ani nevíme, odkud jsme ten názor vzali,
na jakých stránkách jsme před půl
hodinou vlastně byli. Žádný názor
jsme si totiž během těch dvou tří
hodin nevytvářeli, ale jen jsme

vstřebávali názory jiných. A především: zabili jsme čas, i když nás to
ani moc nebavilo.

Gatesovy čipy
Ti, kteří mají na něco nějaký názor,
s ním často chtějí vyrukovat co
nejdřív na veřejnost, nebo to aspoň
provařit mezi svými kamarády.
K tomu je skvělý Facebook, pro
ty nejstarší generace hromadný e-mail. Někdo má třeba silný
názor na očkování, vyzná se trochu
v chemii, četl nějaké články v údajně odborném tisku a pasuje se
do role znalce. Z nějakého důvodu
se z něj stal zapřisáhlý odpůrce
očkování, a tak vyhledává drastické očkovací fotografie, na nichž
komusi narostlo po vakcinaci další
ucho (:-D) dostal nespecifikované
bolesti, zemřel po té a té značce
atp. A co je důležité – věrozvěst
zarputile bombarduje své přátele
a známé, kteří si informace přeposílají a posilují se v odporu ke Gatesovým a Sorosovým „včeličkám“.
„Vždyť to poslal Karel,“ argumentují
jeho přátelé, „tak na tom něco bude“.

Důsledky takového smýšlení popisuje psycholog Cyril Höschl: „Smyšlená informace, že Marťani v sousední
vesnici zváleli obilí, celkem nikomu
neublíží. Pokud by se ale senioři, kteří
jsou nejvíce ohroženi kovidem, kvůli
dezinformacím odmítali nechat očkovat, pak by to mělo závažný negativní
dopad na celou společnost. Došlo by
totiž k dalšímu masivnějšímu šíření
koronaviru v populaci.“
V katolickém prostředí mají tyto
zvěstovatelské praktiky velice
úrodnou půdu. „Kostelový“ člověk
rád uvěří lidem, kteří věří stejně
jako on, o svou víru se snadno
podělíme se stejně smýšlejícími.
Po celou dobu totality jsme byli
zvyklí někomu nevěřit a myslet
si své, tak v tom pokračujeme
i dnes. O to víc mě potěšilo, když
jsem při očkování na brněnském
výstavišti potkal mezi dobrovolníky
bratra kněze Oldřicha Chocholáče
z Telnice, který pomáhal očkujícímu personálu s organizováním
lidí, dezinfikoval po naočkovaných
sedačky a vytvářel vstřícnou atmosféru mezi lidmi, kteří si do těla
nechali vpíchnout „Gatesovy čipy“.
Také v mediálním světě se potřebujeme držet dobrých vzorů, které
nám pomáhají se zorientovat v nepřehledném světě. A když někdo
nejen mluví a píše, ale také jedná,
vytváří tu nejlepší protilátku proti
mediálnímu zblbnutí.
ZJ
6/7

ROZHOVOR

Teplické KOMENTÁŘE z lockdownu
Za Teplickými komentáři stojí salesián P. Michael Martinek. Na přibližně desetiminutových videích komentuje aktuální témata a otevírá ta, o kterých se moc
nemluví. S pomocí evangelia a sociální nauky církve
se nebojí mluvit ani o citlivějších tématech rozdělujících společnost, jako je očkování, globalizace, politika, přistěhovalectví. Mluví jasně, věcně, bez obalu.
V naše rozhovoru se podělil také o své zkušenosti
vězeňského kaplana. Teplické komentáře vycházejí
každou středu na Bosco pointu (#teplickekomentare).
Proč jste se pustil do natáčení
Teplických komentářů?
To nás napadlo v komunitě při
podzimním lockdownu. Na jedné straně se snížily možnosti
komunikace, na druhé straně se
šířily spousty fakenews a konspiračních teorií, a to i mezi křesťany.
Tak jsme hledali způsob, jak na to
reagovat, a facebookové komentáře se ukázaly jako dobré řešení.
Mám radost, že je později začaly
sdílet další stránky ze salesiánského prostředí – Boscopoint,
Jabok, ASCczech.
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Jak si vybíráte témata? O jakých
tématech byste v budoucnu
ještě chtěl mluvit?
Dal jsem si jednoduché zadání: reagovat na aktuální dění
z perspektivy víry a sociální
nauky církve. Mluvím tedy buď
o tom, o čem se zrovna hodně
mluví a jsou na to různé názory
(např. proč křesťané volí Trumpa, očkování ano či ne, umírání
s kovidem), nebo o tom, co je
spíš mimo pozornost, ale mně to
připadá důležité (např. ekologie – dítě s hvězdou a zvířaty,

ekuména – sjednocení církví,
rozdělení křesťanů, nebo problémy vězeňství – výchova zločinců
v Česku). Do budoucna bych se
chtěl zaměřit třeba na nerovnost
ve vakcinaci v globálním měřítku,
diskusi o eutanázii v Německu,
potratovou politiku v Polsku,
pronásledování křesťanů v mnoha
státech… Samozřejmě budu rád,
když mě posluchači upozorní
na další témata, která je zajímají.
Dotýkáte se témat, která rozdělují společnost i církev. Jaké vám
přicházejí na videa reakce?
Zpočátku se objevilo několik velmi odmítavých reakcí, někdy i vulgárně vyjádřených, ale postupně
to ustalo. Teď jsou reakce spíš
souhlasné, někdy konstruktivně
kritické – takové vítám, protože
se z nich může rozvinout zajímavá
diskuse. Myslím, že je to logický
vývoj – nový projekt si postupně
najde svou komunitu, která s ním
souzní. Zastánci jiných názorů
zase hledají sobě blízké. Nevýhoda je v tom, že nelze vést téměř

žádný dialog mezi jednotlivými
„bublinami“.
To je ale přece hrozná škoda.
Dají se nějak tyto bubliny propichovat?
Je to o našem vnitřním nastavení:
být ochoten připustit, že někdo
jiný může vidět věci jinak než já,
a přitom to nemusí být hloupý
nebo zlý člověk. Teprve potom
budu schopen se s ním o těch
věcech bavit s úctou a respektem. Když jsem ale v kontaktu jen
s lidmi ze své bubliny, tak je těžké
najít vůbec k takovému dialogu
příležitost – nejsnazší to může být
mezi kolegy na pracovišti nebo
v sousedských vztazích. V digitálním prostředí si můžu třeba rozšířit kritéria, podle nichž si vybírám
přátele, nabízet své příspěvky
cíleně i lidem či skupinám s jinými
názory, nebo naopak reagovat
na odlišné názory kultivovanými
komentáři. Přiznám se ale, že je
to náročné a že sám nemám k takovému vycházení ze své bubliny
dost energie.
Jsou kněží, kteří mají jiné
názory: Globalizace je hrozba.
Papež je nebezpečný liberál.
Epidemiologická opatření nám
berou svobodu. Muslimové jsou
nepřátelé. Jak mají křesťané
rozlišovat, který kněz opravdu
hlásá evangelium?
Především by křesťané měli číst
a studovat samotné evangelium a jím pak poměřovat různé
názory. Zároveň by měli používat
kritický rozum, což znamená
třeba prověřovat kvalitu svých informačních zdrojů, nebo v odborných věcech (např. vývoj vakcíny,
ochrana klimatu) důvěřovat
výsledkům vědeckých výzkumů.
A konečně máme velký zdroj
inspirace v sociální nauce církve.
Sociální encykliky papežů a další
dokumenty tvoří kontinuální
myšlenkový směr už 130 let. Za tu
dobu musely reagovat na většinu
situací, které prožíváme i dnes
– od sociálních nerovností přes

války, násilí a totalitní režimy až
k otázkám lidských práv, migrace
nebo ochrany přírody. A je zajímavé, že v těchto tématech mluví
církev jedním hlasem, nenajdeme zásadní rozpory třeba mezi
názory různých papežů. Pokud
věříme, že sociální nauka církve je
aktualizací evangelia pro současný svět, pak může být i kritériem
pro rozlišení, který kněz opravdu
hlásá evangelium.
Jste kaplanem ve vazební věznici v Teplicích. Předpokládám,
že řada vězňů se před nástupem
trestu s knězem nikdy nesetkala.
Jak na vás reagují?
Duchovní služba je nabídka, nikoli
povinnost. Většina vězňů o ni tedy
nepožádá. Těch, kteří projeví
zájem, je asi 5–10%. Někteří z nich
jsou křesťané, víra je pro ně samozřejmou součástí života, mají
zájem o modlitbu, četbu Božího
slova, svátosti apod. Jiní využívají
možnosti a vrací se k víře svého dětství, nebo se o ni začínají
zajímat pod tlakem osamělosti,
životních krizí či výčitek svědomí.
A pak jsou takoví, kteří od kontaktu s kaplanem očekávají nějaké
výhody, snaží se ho manipulovat
ve svůj prospěch, nebo u něj
hledají chvilkový únik z ponorkového prostředí své cely. Je to tedy
různé, mezi vězni jsou specifické
typy osobností, lidé s pestrými
životními příběhy, a kaplan se
snaží ke každému přistupovat bez
předsudků, s úctou k jeho lidské
důstojnosti.
Jak vězni zvládají současnou
epidemiologickou situaci? Změnilo se nějak jejich chování?

Vězni pociťují současná omezení mnohem méně než my, kdo
jsme na svobodě. Jejich možnosti
byly totiž velmi omezeny už před
pandemií. Změnu pociťují pouze
v tom, že teď nemohou přijímat
návštěvy (v běžných dobách mají
právo na tříhodinovou návštěvu
každý měsíc). Se svými blízkými
jsou ale v kontaktu přes telefon
nebo Skype (ten jim byl umožněn
jako náhrada za zrušené návštěvy), sledují také televizi, a tak prožívají nervozitu, nejistotu a strach
podobně jako my.
Co můžeme pro vězně udělat
dobrého my na svobodě? Jak jim
můžeme pomoci?
Velkou pomocí je služba dobrovolníků, kteří docházejí do věznic
ve spolupráci s kaplany. Do ní se
může zapojit každý, znamená to
ale, že na sebe vezme závazek
pravidelných návštěv (v rámci
současných opatření jsou dočasně zastaveny). Jiná možnost
je dopisování. Jeden z největších
problémů vězeňského systému
lze ovšem řešit bez nutnosti vstupovat přímo do věznic. Jde o návaznou pomoc těm, kteří z věznic
odcházejí. Často jsou to lidé, kteří
nemají kde bydlet, nemají práci
ani sociální zázemí, a nezbývá jim
nic jiného, než se živit jediným
řemeslem, které umí – krást. Brzy
skončí opět ve věznici, kruh se
uzavírá. Institucí, které by těmto
lidem nabízely kvalifikovanou
podporu, je zatím málo. Zde vidím
otevřené pole právě pro křesťany.
Text a foto Jan Kvapil
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ŠKOLA

UČŇÁK v Kroměříži
a salesiánský
INTERNÁT jedou
dál...

Střední odborná škola
svatého Jana Boska
v Kroměříži Na Lindovce
letos působí třetím rokem.
Salesiáni František Bezděk,
Vladimír Kopřiva a Petr
Kopřiva vedou ke škole
přináležející internát
a částečně působí na
škole. Skoro celý školní
rok v online provozu je pro
učňovské obory téměř
fatální, protože žákům
chybí nezbytná praxe.
Zeptali jsme se tedy
koadjutora Vladimíra
Kopřivy, jak vnímá letošní
školní rok, jestli a kdy
proběhnou letos přijímačky a co bude dál.
Jak to u vás na učňáku a na internátě v Kroměříži vypadá v čase
lockdownu? Máte alespoň nějaký
kontakt s děckama?

http://www.sosbosko.cz/
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Každopádně je tu smutno. Prázdné chodby a ticho. Skutečnost,
kterou ještě nikdo z nás nezažil.
Výuka probíhá podle rozvrhu online.
Vypadá to tak, že kluci sedí doma
u počítače a přesně podle rozvrhu
probíhají jednotlivé hodiny. Praxi
ale nemáme. Z ministerstva školství
máme pouze dovolené individuální

konzultace. Ty nabízíme především třetímu ročníku, protože je
čekají závěrečné zkoušky. Nějaká
metodika se už tvoří, jsou už
i varianty, že se pojede přes hlavní
prázdniny. Praxe, které byly domluvené, se musely odříct. Ne že
by kluci nic neuměli, to ne, ale nemají to zažité. Je rozdíl, když něco
udělám pětkrát nebo padesátkrát.
To je stejné, jako když jedeš v traktoru a díváš se na šaltrpáku, abys
zařadil správně rychlost.
Praktické obory se nedají naučit
online. Nebo je to jinak?
Můžeš se dívat na YouTube, jak
se odstraňují rohové pučnice,
ale když před sebou budeš mít
živé tele, je to něco úplně jiného.
Na simulátoru také můžeš jezdit
suprově, ale provoz na silnici je
úplně něco jiného. Motor rozděláš na šroubky, ale zjistíš, co je
špatně, ale dáš ho zpět dohromady? Na vojně jsme donekonečna
rozebírali a dávali zpět dohromady samopal. Sborka, rozborka.
Proč? Abys ho dovedl za jakékoliv

stresové situace rozebrat a složit,
pokud to bude potřeba. To bez
cviku neuděláš.

Nejvíce benefitů je u oboru
Opravář: svářecí zkoušky, řidičské
průkazy B, C a T.

Jaké obory otevřete příští školní
rok, kdy už se snad bude chodit
do školy? A jaká děcka se mohou hlásit?

A co když se někdo hlásí zdaleka
a nemůže denně dojíždět?

Tak pesimisticky to v letošním
školním roce nevidíme. Předpokládáme výuku od půli dubna. Příští
rok otevíráme maturitní obory. A to
hned dva: Zahradnictví a Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství. Přihlášky se podávaly do
1. března 2021 na běžném formuláři. Přijímací zkoušky se uskuteční
ve středu 14. dubna na naší škole.
Kdo se může přihlásit na nástavbové studium, je uvedeno na našich webových stránkách.
A co učňovské obory?
Ty máme čtyři: Lesní mechanizátor, Zahradník, Opravář lesnických strojů a Zemědělec-farmář.
Na ty nestačí podat přihlášku, je
nutné mít i potvrzení od doktora,
že může dotyčný obor absolvovat.

Žákům nabízíme ubytování
na vlastním domově mládeže
s celodenní stravou, neubytovaní
žáci mohou docházet na obědy.
Domov mládeže a jídelna jsou
vzdáleny zhruba 100 m od areálu
školy. Vychovatelé jsou salesiáni.
Co když už někdo podanou
přihlášku má a teď se rozhodne
studovat na vaší škole?
Po vyhlášení výsledků 1. kola, což
bude ke konci dubna, se vyhlásí
termíny 2. kola, což bývá v červnu
a pak ještě 3. kolo, které je na konci srpna. Důležité je, kam dají zápisový list. Úplně nejzazší termín pro
přestup je začátek září, kdy mohu
zjistit, že zvolená škola z jakýchkoliv důvodů prostě nevyhovuje.
Zdeněk Jančařík
foto: Petr Janžura

Ve školním
roce 2021/22
otevíráme

NÁSTAVBOVÉ
OBORY
• Zahradnictví *
• Mechanizace zemědělství
a lesního hospodářství *

STÁVAJÍCÍ OBORY **

• Lesní mechanizátor
• Opravář lesnických strojů
• Zahradník
• Zemědělec-farmář
*dvouleté nástavbové studium
** tříleté učební obory s výučním listem

www.sosbosko.cz

My se výzev nebojíme...
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SOUSTŘEDĚNÝ a KRÁTKÝ
Nad novou knihou Ladislava Heryána
Exotovu abecedu, nejnovější knihu salesiána Ladislava Heryána, vydalo nakladatelství
Portál. Autorem recenze, která vyšla na stránkách Christnet.eu, je Zdeněk A. Eminger,
křesťanský teolog, vycházející z katolicky orientovaného prostředí, inspirovaný českým
evangelickým porozuměním a světem umění.

T

a kniha je krásná. Kresba
na obálce od Richarda
Fischera vtiskla autorovi
do tváře o něco víc smutku
a melancholie, než si zaslouží, ale
ta kniha je krásná. Viděl jsem řadu
fotografií, na nichž je katolický kněz
, biblista, učitel, salesián a spisovatel Ladislav Heryán nejméně tak
krásný jako pasáček ovcí, vyfocený
na konci 19. století někde v Provence. Otisk Heryánovy duchovní
krásy a bohatství je skryt v jeho
nové knize Exotova abeceda, který
svým názvem navazuje na jeho
exotí knihy předešlé. Většina textů,
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jak se dočteme v ediční poznámce,
vyšla původně jako sloupky v Katolickém týdeníku v letech 2018
a 2021 a tu a tam jinde. Srovnám-li
Heryánův nový titul se současnou
českou teologickou produkcí,
je snadné konstatovat, že je to
jedna z nejlepších knížek poslední
doby a podle mého mínění dosud
nejpodařenější Heryánova kniha
vůbec. Blíží se jaro, čas zkracování.
Autorovy sloupky, řazené podle
ústředního tématu abecedně a pokrývající dvě či tři stránky malého
formátu, jsou důkazem, že méně
je někdy více a že brousit diamant

na jeho dokonalou velikost a tvar
se vyplatí.
Na malé ploše, kterou měl
v Katolickém týdeníku k dispozici,
rozehrál Heryán řadu velkých teologických dramat. Ta, jako u jeho
předchozích knih, bytostně souvisí
s jeho osobitým projevem kněžského povolání a s tím, s kým se
ve své tak trochu guerillové pastoraci potkává. Vedle lidí jako jsem já
nebo ty tu najdeme prosťáčky Boží
a svaté blázny z okraje společnosti, která je bez větších problémů
– a často docela ráda – odsunula

na oběžnici úplného nezájmu
a jisté smrti. Člověk by nevěřil,
kolik lidí kolem nás dnes a denně umírá na probodnuté srdce
od lásky, na beznaděj, na bestiální
chování svých bližních, na docela
obyčejnou lhostejnost a cynismus.
Láďa Heryán stále chodí do věznic, za bezdomovci, za lidmi,
kterým něco nebo někdo proťalo
duši, za hledajícími, za kamarády,
za neznámými, na své koncerty
i koncerty jiných hudebníků. Pořád
cestuje a bere stopaře a neumí
odmítat a říkat ne. A pořád má
plný kalendář a pořád je unavený a pořád je na české poměry
dětsky důvěřivý a pořád si myslí,
že má, co chtěl, a pořád ví, že je-li
kněz Kristův, bude to tak mít až
do smrti, protože ani Kristus – jeho
Pán – si na kalendáře a akademické tituly nepotrpěl. To všechno se
odráží v jeho krátkých úvahách,
které připomínají spíš kresby, skici,
jednoduché ikony nebo boží muka
stojící u silnice, obsypané odpadky
i modlitbami kolemjedoucích.
Připomíná-li Heryán v jednom
zamyšlení Richarda Rohra a jeho
Univerzálního Krista, který ve světě
i za železnou oponou působí jako
zjevení, rád bych připomenul jednu z jeho myšlenek z úvahy o Cestě. „Smlouva Boha s člověkem je
jako hypotéka, kterou nelze nijak
vypovědět. Nejde o dům ani o peníze, jde o život sám. Ne já, nýbrž
ten, který ve mně chce bydlet,
štědře rozhazuje peníze a dávno
si ze mě učinil příbytek. Cesta se
stala cílem.“ Bylo by možné tohle
na první pohled skromné teologické dictum nějak vylepšit? Ne.
Jak? Těch několik vět je špičkou
démantu – Heryánova originálního
duchovního aforismu, mikrohomilie, zpovědi, kóanu. Nic tu nechybí.
Nic nepřebývá. Nikdo si tu na nic
nehraje. Nešermuje pitomými
vzkříšeními pseudo-prorockého
jazyka, který – aby zaujal – si může
vymýšlet, říkat polopravdy nebo
lhát. Heryán jako biblista ví, jak
vypadají jednotlivé biblické žánry
a proč byla ta či ona kniha Písma

napsána tak či tak. Ví, že pokoušet se jako člověk o Slovo Boží, je
stejně hloupé, jako psát teologické
úřední oběžníky s pocitem, že mi
budou chodit pytle děkovných
dopisů. Vzácná je Heryánova
vlastnost, viditelná v hloubce jeho
myšlení, které se nezříká ani Ježíše
ani modlitby ani lásky, tak chybějící v běžném teologickém provozu,
že ke svému pohledu do Pravdy
nesvolává křesťanské celebrity
a kamarády z party Losny, nebo
Mažňáka. Je tu sám za sebe. Za to,
co žije. Za to, co se pokouší žít.
Za to, že je před světlem katolicky orientovaného svatouškovství
úplně normální – chybující, občas
bolavý, vážný i veselý, otevřený
i chutě sám, autentický, uvěřitelný,
krásný. Život bez Boha je vždycky
těžký, ale je snesitelný tam, kde
ještě existuje a kde se věří na lásku a přátelství. Heryán věří Ježíši,
který je přítomen ve svém Slově
a ve svátostech, ale postupně
se, pod vlivem četby, setkávání
a prožitků, dověřuje k Ježíši, který
je přítomen už v samém Začátku, rohrovsky řečeno, ve všech
a ve všem. Osvobozuje ho to čím
dál víc, aby přicházel k lidem, kteří
jsou tou donebevolající církevní hatmatilkou, jež se stále více
dostává ke slovu, nálepkováni jako
nevěřící a jako nepřátelé.
Motiv „exota“ nechápu jako
jedno z dalších vyčlenění člověka

do posvátného prostoru, kde
žijí živí svatí a kde už člověk
ani nechodí na záchod. Tichá
síla Heryánova přemýšlení mě
inspiruje k dívání se kolem sebe,
abych zahlédl Ježíše, který se
pokouší jít se mnou a kterého já
svými postoji a názory posílám
na opačnou stranu, do Berouna,
do Tchořovic a taky tam… Teologická zkratka Heryánovi sluší,
protože je v ní svůj a protože za ní
stojí srdce, láska a svědomí, jež
tolika jiným křesťanům i nekřesťanům z nějakého důvodu chybí. „…
člověku, který opravdu žije v Bohu,
se znovu může otevřít rajská
zahrada. Člověk totiž znovu může
získat přístup ke stromu života.
Má to ovšem jednu podmínku:
musí konečně rezignovat na strom
poznání, musí konečně přestat
usilovat o jezení jeho plodů.“ Dobrá
kniha, která přetrvá.
Zdeněk A. Eminger
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Místo Boha
VĚŘÍ ČEŠI
věštcům
a kartářkám
Navzdory své plachosti patří Ladislav Heryán mezi
nejpopulárnější české kněze. Sympatie si získává liberálními názory, občanskou angažovaností i zálibou
v rockové hudbě. Přesto říká, že nechce nikoho
na křesťanství obracet. V rozhovoru pro Aktuálně.cz
mluvil o tom, proč podle něj Česko není zemí ateistů
a že víra nestojí jen na několika svátečních dnech, ale
formuje se celý život.
Když o Velikonocích Česko
prožívalo první vlnu koronaviru,
někteří kněží mluvili o tom, že zavřené kostely i pandemie samotná mohou křesťany proměnit.
Teď nás podobná situace čeká
i v případě vánočních svátků.
Myslíte, že to lidi přiměje nějak
přehodnotit svůj přístup k životu?
To, co člověka může doopravdy
změnit, je podle mě buď velká
láska, anebo velké utrpení. Když
něco významného ztratíte, když
vám nějaká zkušenost rozbije
život, uvrhne vás do zoufalství
nebo pochyb a vy pak musíte
začínat znova, můžete díky tomu
objevit něco nového, dobrat se
k nějakému novému poznání.
Ztvárňuje to Ježíšův příběh, který
nám ukazuje, že i za nejhlubším
utrpením a temnotou je naděje
nového života, nového světla. Pokud člověk takovou naději nemá,
může být pro něj život v některých
okamžicích nesnesitelný. Že by ale
někoho mohlo změnit to, že nesmí
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do kostela a že se venku šíří covid?
To si nemyslím.
Co říkáte na často proklamované tvrzení, že jsou Češi nejateističtější národ v Evropě?
Myslím, že je to klišé a že rozdělovat lidi na věřící a nevěřící je omyl.
V Bibli se píše, že člověk je prach
oživený Božím dechem. Díky tomu
v sobě každý nějakou spiritualitu
máme. Každý z nás ví, že existují
věci, které nás přesahují, a i když
někteří lidé říkají, že Bůh není,
kolikrát zároveň připouští, že nad
námi něco je. Člověk je od přírody duchovní bytost, jenom s tím
každý jinak nakládá. Někteří z nás
se považují za křesťany, jiní věří
na různé energie, chodí k léčitelům, věštcům, kartářkám nebo
mají svoje vlastní rituály. Ti, kteří se
prohlašují za ateisty, obvykle vůbec nevědí, co to slovo znamená,
a ve skutečnosti jsou spíše agnostiky, což se ale nevylučuje s tím, že
v hloubi duše nějakou víru mají.

V knižním rozhovoru U Božího
mlýna jste přesto mluvil o tom,
že Česko ztratilo náboženskou
identitu a panuje tady duchovní
vyprázdněnost.
Euroatlantická civilizace stojí
na myšlenkách, o kterých spousta
lidí neví, že jsou křesťanské. Koncept lidské osoby a z něj plynoucích lidských práv, na kterém je
založené naše pojetí demokracie
a sociálního státu, například pochází právě z křesťanství a bez něj
by možná neexistoval. My už ale
kolikrát netušíme, jak se hodnoty
naší civilizace zrodily, ztrácíme
svoje kořeny. Praha i další česká
historická města jsou plná kostelů, které lidé po staletí stavěli,
protože vyjadřovaly jejich identitu.
Pokud se v Česku domníváme, že
ke křesťanství už nemáme žádný
vztah, tak kostely zbořme a uvidíme, co z naší identity zůstane.
Jsem přesvědčený, že ani největší
ateista by nakonec kostel zbořit
nedokázal.

„

TI, KTEŘÍ SE PROHLAŠUJÍZA
ATEISTY, OBVYKLE VŮBEC NEVĚDÍ, CO TO SLOVO ZNAMENÁ

Ztráta náboženské identity, kterou
v současném Česku pozorujeme,
má historické kořeny. V dobách
Rakouska-Uherska jsme byli multinacionální společnost, žili jsme
tady promíchaní s Němci, Maďary,

Slováky nebo Rusíny a spojovala
nás křesťanská víra, i když ji každý
národ prožíval trochu jiným způsobem. Pak ale přišly dvě světové
války, po nich ještě komunismus
a v průběhu 20. století se z lidí
křesťanství vymýtilo. Spirituální
rozměr každého člověka se přesto
v Česku zničit nepodařilo. Jenom
jsou tu lidé odříznutí od svých
křesťanských kořenů, a jak jim to
duchovní zakotvení chybí, hledají
ho jinde, o čemž svědčí náchylnost Čechů k už zmíněným alternativním způsobům spirituality.
Sám jste vyrůstal v době normalizace v prostředí dělnické
rodiny a vaši rodiče nepatřili
mezi praktikující křesťany. Co vás
ke křesťanství přivedlo?
Rodiče mě nejdřív asi na tři roky
přihlásili do náboženství, ale pak
mi ho zakázali, aby z toho nebyly
problémy. I když jsem najednou
nesměl do kostela, pořád jsem se
stýkal s kluky, kteří tam chodili,
a navíc jsem v Petřvaldu, kde jsem
vyrůstal, navštěvoval místního
pana faráře. Křesťanství ve mně
dál zrálo, a když mi bylo asi
patnáct, tak jsem poprvé pocítil,
že Bůh opravdu je. Hlásil jsem
se tehdy na střední školu, modlil
jsem se, abych udělal přijímačky,

a právě během zkoušek jsem se
s Bohem setkal. Myšlenky o něm
se mi najednou zhmotnily do konkrétní reality. Nedá se to ale příliš
popsat, člověk to musí sám zažít.
Do toho jsem u nás na vesnici
páterovi Radimu Hložankovi, který
rozmnožoval samizdat a byl za to
i zavřený, pomáhal s kompletováním zakázaných knih. Spoustu
z nich mi dával přečíst, a když
jsem se pak v Ostravě začal setkávat s mladými saleziány, ještě víc
mě to motivovalo k tomu, abych
se zajímal o společenské dění.
Poslouchal jsem Svobodnou Evropu nebo Hlas Ameriky a nakonec
jsem se stal tajným řeholníkem,
členem křesťanského disentu.
Později jste už jako vysvěcený
kněz v roce 1987 z Československa emigroval do Říma, a to vaši
rodiče přitom o členství v křesťanském disentu ani o plánu
odejít nevěděli. Jak se s tím smířili, když posléze všechno zjistili?
O životě mezi řeholníky ani
o emigraci jsem rodičům říct
nemohl, protože kdyby k nim StB
nějaké stopy zavedly a oni skončili
u výslechu, bylo pro ně i pro členy
disentu lepší, když nic netušili.
V případě tatínka jsem věděl, že
když emigruju, tak se z toho utrápí,

což se taky stalo. Když jsem v roce
1990 poprvé znovu přijel do
Československa, bylo to na jeho
pohřeb. Maminku komunisti tahali
po výsleších a na pokoji ji nechali
až v momentě, kdy nějaké estébačce, která na ni pořád dotírala,
položila otázku, co by dělala ona
sama, kdyby jí umřel syn.
Jak jste roky v emigraci prožíval
vy sám?
Jako emigrant se musíte srovnat
s pocitem, že už se nikdy nemůžete vrátit, což si dnes člověk,
který jede na Západ jako turista,
těžko dovede představit. O rodné
zemi se vám i zdá, uvědomujete
si, že jste tam nechali lidi, kteří
vám byli nejblíž, a přitom víte, že
tam nesmíte. Nebo máte takzvané emigrantské sny, kdy se vám
zdá o tom, že jste zase doma, ale
nemůžete se už dostat zpátky
na Západ, takže se uprostřed noci
budíte hrůzou. Tehdy navíc s domovem nešlo komunikovat. Poštu
tajná policie kontrolovala, telefon,
na který jsem stejně neměl peníze,
mohla odposlouchávat a internet
nebyl. Díky vlastní zkušenosti
s emigrací dnes dobře rozumím
lidem, kteří žijí v uprchlických táborech někde v Jordánsku a toužili
by se vrátit zpátky do Sýrie. Z toho
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zlomku imigrantů, který se pak
dostane sem do Evropy, by podle
mě většina, kdyby to šlo, mnohem
radši žila zase v Sýrii než třeba
v Německu. Blahobyt totiž není
všechno. Pořád čelíte tomu, že
jste v nové kultuře cizinci a kořeny,
ve kterých jste vyrostli, nejde jen
tak zahodit.

vzdálené, oba tyto póly zapadají
do mého duchovního světa.
Navíc svou zálibu v rockové
hudbě zjevně dokážete s křesťanstvím propojit. Na některých
mších hrajete na kytaru a zpíváte písničky od U2 nebo Pink
Floyd, taky občas vedete bohoslužby na hudebních festivalech.
Hudba je podle mě něco božského, je to forma, jak sdělit nějaké
poselství, a můžeme v ní nacházet
křesťanský obsah, a to i u kapel,
které nejsou explicitně křesťanské.
Proto nemám problém vzít písničku od kapely, která vůbec není
křesťanská, a zasadit ji do křesťanského kontextu. Myslím, že se to
mezi sebou nijak nepere.

„

S P. Tadeuszem Rozmuśem

Když jste se po sametové
revoluci vrátil domů, začal jste
se na počátku nového tisíciletí
pohybovat mezi lidmi z bývalého
undergroundu. V knize U Božího
mlýna jste přiznal, že jste v téhle
komunitě poprvé v životě cítil,
že někam zapadáte. Čím vám to
prostředí bylo tak blízké?
Jako salezián a kněz jsem se
vždycky potýkal s tím, že mě druzí
nějak hodnotí. Někdy mi připadalo,
jako bych sám sobě už ani nepatřil a byl jen vězněm jiných lidí,
kteří do mě promítají svoje ideály.
V undergroundu jsem se najednou
ocitl mezi lidmi, se kterými jsem
mohl být sám sebou a oni mě
mezi tou paletou osobností brali
jako trochu jiného partnera. Navíc
jsem byl vždycky kulturní člověk
a v tomhle prostředí jsem měl muziku a literaturu na dosah. Přestože
je hudba kapel jako The Plastic
People of the Universe zvláštní,
vyvolává ve mně pocit, že právě to
je ono. A třeba takové verše Ivana
Martina Jirouse jsou pro mě nádhernou ukázkou katolické poezie.
Přestože jsou si underground a katolická nauka pochopitelně hodně
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

LIDÉ JSOU ODŘÍZNUTÍ
OD KŘESŤANSKÝCH KOŘENŮ, CHYBÍ JIM DUCHOVNÍ
ZAKOTVENÍ A HLEDAJÍ
HO JINDE
Coby kněz s přezdívkou „pastor
undergroundu“, který evangelium propojuje se skladbami
rockových kapel, máte velký potenciál k církvi přilákat lidi, kteří
by o ni jinak nejevili zájem.
Já ale k církvi nechci nikoho lákat
ani nechci nikoho obracet na víru.
Jediné, co dělám, je, že s lidmi
sdílím svůj život, svůj vnitřní svět.
Pokud to s někým rezonuje a přijde za mnou s tím, že by se chtěl
nechat pokřtít, je to v pořádku,
stejně jako je v pořádku, když
si naopak někdo řekne, že ten
Heryán je úplný debil.
Taky patříte k několika málo
kněžím, kteří se u nás vyjadřují
k politice. Účastnil jste se demonstrací na podporu Ukrajiny
a Tibetu nebo těch proti premiérovi Andreji Babišovi a prezidentovi Miloši Zemanovi. Vnímáte
občanskou angažovanost jako
jeden z úkolů dobrého křesťana?
Pokud si vezmeme k srdci slova
Václava Havla, který říkal, že
život je radostnou spoluúčastí

na zázraku bytí, pak se přece situace, kdy někdo umenšuje práva
Ukrajincům nebo Tibeťanům, týká
i nás. Když se básnířka Natalja Gorbaněvská spolu s dalšími sedmi
statečnými Rusy v roce 1968 rozhodla protestovat proti sovětské
okupaci Československa, měla
na transparentu heslo „Za našu
i vašu svobodu“. Pokud kdekoli
na světě potlačují práva některých
lidí, potlačují tím i naše práva.
V sociální nauce katolické církve,
což je doktrína, která tlumočí
evangelium v kontextu toho, jak
v současnosti spravedlivě uspořádat společnost, se říká něco podobného. Jestliže křesťan vidí, že
někde panuje nespravedlivý systém, který někomu upírá základní
lidská práva, má povinnost se proti
tomu postavit. Sám ale na demonstrace nechodím jen z nějaké
křesťanské povinnosti, účastním se
jich proto, že chci jako občan dát
najevo svůj názor na společnost,
ve které žiju.
Čím si vysvětlujete, že se v Česku
30 let po sametové revoluci těší
popularitě politici, pro které
ochrana lidských práv není
prioritou?
Úspěch politiků, které bych já
osobně nikdy nevolil, což jsou
Babiš, Zeman, SPD a komunisti,
podle mě vychází jednak z toho,
že jsou schopní lidem leccos
nalhat a naslibovat, jednak z toho,
že u nás existuje výseč populace,
která stále hledá někoho, kdo se
o ni postará. Těžko to těm lidem
zazlívat, protože jsou na to mnohdy zvyklí z dob komunismu. Hledají pocity jistoty a bezpečí, což
jsou potřeby, se kterými politici
dovedou snadno manipulovat. Takoví lidé netouží po svobodě. Stačí
jim, že se mohou jednou za rok
podívat k moři, že budou mít dostatečně vysoký důchod nebo že
sem nepřijdou muslimové.
Tomáš Maca (Aktuálně.cz)
foto: archiv SDB

MOZKOVNA

HÁDANKY
DONA FORESTY
Řetěz
Při našem posledním setkání se Don Foresta trochu rozpovídal
o působení salesiánů v Indii.

I

ndie je hodně velká země
s obrovskými kontrasty bohatství a bídy. Salesiáni zde působí
v šesti provinciích na mnoha
místech. Mají zde oratoře, školy
od základních až po vysoké, domy
pro ohroženou mládež a mnoho
dalších děl. Ale o tom vám asi
nemusím moc vyprávět, vždyť
mezi nejznámější indické misionáře patří i váš Jan Med. V dnešní
koronavirové době se místní salesiáni hodně angažují v potravinové
pomoci a zdravotní osvětě mezi
nejchudšími.

trochu popřemýšlet, jestli by se
nedalo někde nějak ušetřit.

Ani v Indii nemají salesiáni
peněz nazbyt. Tak se občas vyplatí

„Pěkný řetěz,“ prohlížel si donesené kusy kovář. „To udrží nejmíň

Před pár lety jsem několik měsíců pobýval v jednom
salesiánském středisku na předměstí Bombaje. Při úklidu staré
kůlny jsem tam našel řetěz. Tedy
přesněji 5 kusů řetězu, které se
skládaly z 5, 3, 10, 4 a 7 článků.
Byl to bytelný řetěz, jeden článek
měl asi deset centimetrů. Z toho
by se dala udělat třeba pořádná
houpačka pro děti. Ale jak ty kusy
spojit? To v naší dílně nepůjde, to
budu muset ke kováři.

dva metráky. Takže 5 kusů, to bude
potřeba 4 články přestřihnout pneumatickými nůžkami, roztáhnout,
spojit s další kusem a zase svařit.
Že jste to vy, budu si počítat 100
rupií za jeden článek, jinému bych
počítal 200. Takže dostanu celkem
400 rupií,“ bleskově vypočítal kovář
a chystal si nůžky. 400 rupií není
málo, nešlo by to jinak? Po krátkém
přemýšlení – jen tak tak, že kovář už
s prací nezačal – jsem mu oponoval: „Myslím, že bude stačit rozpojit
a spojit pouze tři články.“
A já se vás ptám, které?
Jan Zindulka

Řešení z minulého čísla
Bratři a sestry
Don Foresta má tři bratry a tři sestry.
Věk
Druhá hádanka je složitější, rozdělíme si ji na dvě části:

careforpastors.org

I. Don Rua se narodil v roce 1837, Don Bosco se s Bartolomějem Garellim setkal v roce 1841, tehdy byly Donu Ruovi
4 roky.
II. Druhou část hádanky začneme rozebírat odzadu: Don
Rua žil v letech 1837–1910, dožil se tedy 73 let. Donu Boskovi bylo 73 let v roce 1888, to bylo Donu Ruovi 51 let. Don
Trochta se narodil v roce 1905, 51 let mu bylo v roce 1956.
Když dáme obě části dohromady, dostaneme větu: „Když
byly Donu Forestovi 4 roky, bylo Donu Trochtovi 51 let.“
Odtud plyne, že Don Foresta se narodil v roce 1952 a letos
je mu tedy 69 let.
Co mají Don Bosco a Don Foresta společného?
Bosco i Foresta znamená v italštině les.
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V

ítají mě srdečně. Jde poznat, že jsou zvyklí takto
vítat příchozí, ať už jsou
to návštěvy, nebo klienti
jejich programů. Aleš Kalina, ředitel Centra Don Bosco (CDB), mě
usazuje do společenské místnosti
a brzy se k nám připojuje Anežka
Jeníková, vedoucí přímé práce.
Do dětského domova kvůli kritické
epidemiologické situaci nemůžu –
návštěvy těchto zařízení jsou zakázané. Můžu se ale připojit k osobní
schůzce sociálního pracovníka
s klientem a nejdříve si od pana
ředitele vyslechnu, kdo jsou jejich
klienti, co si nesou do života a jak
s nimi v centru pracují.

Neviditelná zranění

VZTAH ZALOŽENÝ
NA DŮVĚŘE je naší
společnou cestou
Mladí lidé z dětských domovů, výchovných ústavů
a pěstounské péče si z dětství odnášejí hluboké, často neviditelné rány. Jejich vztahy jsou rozbité a oni se
nemají o koho opřít při startu do samostatného života.
Těmto mladým podávají pomocnou ruku pracovníci
Centra Don Bosco v Pardubicích. Nabízejí jim dlouhodobé vztahy, jejichž těžištěm je vzájemná důvěra.
Takový vztah se tvoří dlouho, chce to trpělivost, ale
díky němu se mladým daří postavit na vlastní nohy.

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

CDB je rozsáhlé dílo, jehož
cílem je doprovázet mladé lidi
z dětských domovů, výchovných
ústavů a pěstounské péče, aby se
po konci náhradní péče dokázali postavit na vlastní nohy. „Tito
mladí lidé jsou v různých směrech
handicapovaní – sociálně, psychicky, intelektuálně. To jsou pozůstatky deprivace, kterou si prošli
v dětství,“ vysvětluje Aleš Kalina.
Prožili dětství v rodinách, kde se
o ně nestarali, nebo je dokonce
zneužívali a týrali. „Takové dětství zanechá šrámy, které nejsou
na první pohled viditelné. Projevují
se v tom, jak se chovají, jak navazují
vztahy, jak jsou náchylní k závislostem, trpí depresemi,“ pokračuje pan
ředitel. Takto poznamenaní mladí
lidé mají problémy vytvářet fungující vztahy, udržet si zaměstnání,
někdy mají agresivní sklony, jindy
jsou příliš uzavření. A ostatní lidé
často nemají pochopení pro jejich
chování. Nevnímají ho jako projev
neviditelného zranění.
Těmto mladým lidem nabízí
CDB pomoc v rámci programu Sociální rehabilitace – doprovázení.
Když někdo projeví zájem o pomoc, je s ním uzavřena smlouva
o poskytování služby a je mu
přidělen jeden sociální pracovník

– tzv. doprovázející, se kterým
zahájí dlouhodobou spolupráci.
Klient přichází s tzv. zakázkami
například „Chci se naučit říkat ne“
nebo „Chci si najít bydlení“. Na jejich naplnění pak společně pracují. Pravidelně se scházejí, volají si,
píšou. Když je potřeba, pracovník
doprovází klienta na úřad, nebo se
sejde se zaměstnavatelem. Pomáhá mu s tím, na co nestačí, a snaží
se mu dopomoci k samostatnosti.
Je to běh na dlouhou trať, který
může trvat i dvacet let. V současnosti je v tomto programu více než
50 mladých lidí.
„Snažíme se ke klientům přistupovat s respektem k tomu, čím si
prošli, a přijmout jejich specifika
v chování. Ale zase se nesnažíme omlouvat tím úplně všechno
a umetat jim cestičku,“ vysvětluje
ředitel Kalina. Mladé lidi zvou
ke spolupráci na překonávání
jejich problémů. I když možná nebudou výjimečně úspěšní, mohou
důstojně projít životem. Nejspíš
budou padat, ale je potřeba se
zase zvednout a v tom jim mohou
pomáhat pracovníci CDB. „Začátky. To je naše velké téma. Hlavně to
nevzdat. S některými klienty začínáme stále znova a znova,“ přiznává
Aleš Kalina.

Mluvíme spolu o tom,
co mě trápí
Jdou vedle sebe a vykládají
si o životě, jako by byli příbuzní.
Leo mluví o své práci, o vztazích
v rodině, jaké problémy teď řeší,
a Václav mu naslouchá, radí a nabízí pomoc s konkrétními věcmi.
Seznámili se v roce 2017, když byl
Leo ještě ve výchovném ústavu.
Navštěvovali je tam pracovníci
CDB a se salesiánem Václavem
Čunkem začal Leo spolupracovat
v rámci programu Doprovázení.
„Leo představuje typický vzorek
mladého člověka z dětského
domova. Do tří let byl v rodině, poté
vystřídal čtyři různá zařízení, v některých byl i vícekrát. Myslím, že je
to chyba a jádro mnoha problémů.

V určitém zařízení zakotví, naváže
tam vztahy, přilne k vychovatelům
a potom musí z nějakého důvodu
odejít,“ vysvětluje mi Václav. Dovolili mi, abych se připojil k jejich
schůzce. Potkávají se jednou
za čtrnáct dní, ale v náročnějších
obdobích i častěji. Obvykle spolu
jdou na procházku, a to i z toho
důvodu, že jedna z Leových
„zakázek“ byla zlepšit si kondičku.
Leovi dělá problém hospodaření s financemi a někdy je příliš
důvěřivý. Ještě před odchodem
z výchovného ústavu vyhodnotili
zaměstnanci a sociální pracovníci,
že potřebuje vyšší míru podpory,
například formou opatrovnictví.
Ale než se to podařilo, uběhly
tři roky a Leo zažil mnoho pádů.
Václavovi se podařilo zprostředkovat mu místo v chráněném
bydlení, když po dosažení zletilosti
odcházel z ústavní péče. Leo měl
i práci v chráněné dílně, ale po půl
roce se mu tam přestalo líbit
a rozhodl se odejít. V Pardubicích
našel útočiště u neznámých lidí,
mohl u nich bydlet, ale začali ho
finančně zneužívat, brali mu peníze, a dokonce si na něj začali brát
i půjčky. Po nějaké době skončil
na ulici a tehdy se obrátil na Václava. Pro takové krizové situace mají
v CDB nouzový fond, díky němuž
zajistí přespání v noclehárně,
nějaké oblečení, potraviny... Nikdo
nezůstane bez pomoci, pokud ji
potřebuje a stojí o ni.

Důvěra od základů
„S mladým člověkem je potřeba
začít pracovat ještě v době, kdy má
zajištěné materiální zázemí v dětském domově, výchovném ústavu
nebo pěstounské rodině. Tam je
prostor budovat vztah vzájemné
důvěry. Je ideální, když s námi
začnou spolupracovat ve čtrnácti, patnácti letech,“ říká Anežka
Jeníková, vedoucí přímé práce.
Sedíme ve společenské místnosti
a ona mluví o programech CDB,
které většinou předcházejí vstupu
do Doprovázení.
V této místnosti se o víkendu
scházejí mladí lidé z různých dětských domovů na Kurzy přípravy
na život. Stráví tady společně dva
dny, během kterých se učí, jak
si najít práci, jak si ji udržet, jak
komunikovat nebo jak nenaletět prvnímu „šmejdovi“. Neméně
důležité je společné sdílení,
navazování vztahů a zábava, při
které si mohou trochu odpočinout
od všedních starostí. Skupina
mladých sem přijede během
školního roku sedmkrát a takových
skupin je několik, takže v CDB
je každý druhý víkend pořádně
živo. Na těchto kurzech místní
dílo vyrostlo, když ho v roce 2005
rozjížděl salesián Jiří Křemeček.
Přizval k sobě Monikou Peterkovou, která ve spolupráci s dalším
salesiánem Martinem Poláčkem,
který v pardubickém díle také
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zanechal nesmazatelnou stopu,
celou službu zprofesionalizovala.
Děti a mladí lidé za doprovodu
vychovatelů přijíždějí sem do Pardubic také na Dny pro dětské domovy. V CDB stráví jeden celý den.
Poslechnou si vyprávění pozvaného hosta o jeho životě, práci nebo
třeba zkušenosti s bojem proti
závislosti. Pracovníci a dobrovolníci
CDB pro ně mají připravené různé
aktivity, mladí se můžou odreagovat a neformálně seznámit. „Díky
Kurzům a Dnům pro dětské domovy
se můžeme dětem a mladým lidem
představit. Mají možnost nás poznat
a my zase můžeme postupně
poznávat jejich životní příběh. Když
pak v osmnácti, devatenácti letech
odcházejí z náhradní péče, máme
na čem stavět. Náš sociální pracovník zná příběh toho mladého člověka, on naopak zná jeho a nebojí se
mu zavolat, poprosit ho o pomoc,“
vysvětluje Anežka.

Je to moje druhá máma
Prošly spolu dlouhou cestu
plnou emocí, těch radostných
i těch bolestných. Na jejich dnešní
schůzce budou bilancovat, co se
jim za deset let spolupráce podařilo. Sedím naproti nim, tváře jim
zakrývají respirátory a já se snažím
v jejich očích přečíst, jaké emoce
se za vzpomínkami skrývají. Když
se Adéla dostala do dětského
domova, bylo jí čtrnáct. Jezdila
do CDB na Kurzy přípravy na život, tam se seznámila se sociální
pracovnicí Ivanou Němcovou a začaly se scházet v rámci programu Doprovázení. „Když je člověk
v domově, potřebuje mít někoho
zvenčí, protože tam je hrozných
tlaků. Pravidelně jsme se vídaly
a mluvily o tom, co se tam děje, co
se řeší,“ vzpomíná Ivana. Bavily se
také o tom, co bude, až z domova odejde. Adéla si našla přítele
a po dosažení plnoletosti odešla
z dětského domova a ze školy.
S přítelem žila u svého otce a narodily se jí dvě děti. Z programu
Doprovázení přešla do programu
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Na vlastních nohou, ve kterém je
v CDB na šedesát klientů. Tento
program je pro mladé lidi, kteří už
intenzivní podporu nepotřebují
nebo o ni nestojí, ale chtějí zůstat
s lidmi z CDB v kontaktu. Jednou
za čas si Adéla s Ivanou vyměnily
zprávu, jak se jim daří.
Několik let bylo klidných, ale
pak přišel zvrat a Adéla skončila
sama se dvěma dětmi v azylovém
domě. Tehdy se obrátila na Ivanu
a obnovily dlouhodobou spolupráci Doprovázení. Hlavním tématem
bylo bydlení, protože Adéla našla
místo jen v nevyhovující garsonce,
kde nešlo topení a Adéla si musela
topit troubou. Nakonec se podařilo zprostředkovat Adéle místo
v Dětském centru Veská. Děti tam
chodily do dětské skupiny a Adéla
se vrátila do školy. Úspěšně se
vyučila ošetřovatelkou, udělala si
řidičák, našla práci v nemocnici
a získala sociální byt. Ve všem
jí pomohla Ivana a pracovníci
Dětského centra Veská, ale bez
spousty vlastní práce a velkého
odhodlání dát si život do pořádku,
by se to Adéle nepodařilo.
„Známe se dlouho a Iva o mně ví
opravdu hodně, takže má moji důvěru. Důvěra je hodně důležitá. Před
Ivou se nemusím bát mluvit. I když
to třeba zrovna není dobrý, tak jí to
můžu říct,“ vysvětluje Adéla, čím je
jejich vztah výjimečný. Stále před
sebou mají hodně práce. Adéla
už má trvalé bydliště na sociálním
bytě, takže teď mají děti konečně nárok na školku, kterou brzy
začnou hledat. V budoucnu také
chtějí získat běžný byt a budou
usilovat o vyrovnání starých
dluhů prostřednictvím insolvence.
Adéla se už rok v nemocnici stará
o covidové pacienty. Mimořádnou
odměnu pro zdravotníky za loňské
jaro jí zabavili exekutoři. Přijala to
s pokorou – jako splácení starých
chyb. Hledím na ně s úctou a žasnu nad mimořádným poutem,
kterým je společná cesta spojila.
Adéla se za ní ohlíží se slovy: „Iva
mi v životě hodně pomohla. Byla se
mnou ve všem, co se mi přihodilo,

i v tom špatném i v tom dobrém. Je
to moje druhá maminka.“

Myslete na nás, jsme
tady
Je tu ticho. Za normálních okolností by do CDB přijížděli mladí
z náhradní péče, ale pobytové kurzy i Dny pro dětské domovy musely jít stranou kvůli epidemiologickým opatřením. Proto pracovníci
CDB začali více jezdit do dětských
domovů a výchovných ústavů, což
dříve nedělali. „Výjezdy do zařízení
jsou jedna z mála možností kontaktu s určitou skupinou klientů. Dáme
o sobě vědět, společně se pobavíme, zahrajeme hry, představíme jim,
co děláme a co pro ně do budoucna můžeme udělat. Hodně důležité
v této době je, že do zařízení přijede
někdo jiný než vychovatelé, kteří
se tam stále točí,“ vysvětluje Aleš
Kalina a dodává, že s výjezdy
plánují pokračovat i po skončení
současných omezení. „Je velmi
cenné potkávat se s pracovníky,
kteří v zařízeních mají služby. Běžně
se s nimi nesetkáváme. Líp si potom
představí, za kým své svěřence
na víkend posílají.“
Loučíme se a Aleš Kalina mě
zve, abych se s nimi jel podívat
do dětského domova, až bude
příznivější situace. A čtenářům
vzkazuje: „Prosím, myslete na nás.
Potěší nás váš zájem a modlitba
za děti, které vyrůstají bez rodiny.
Ještě těžší to mají, když vstoupí
do samostatného života. Potěší nás,
když si uvědomíte, že tady tyto děti
a tito mladí lidé jsou.“
Text a foto Jan Kvapil

KŘÍŽOVKA

Křížovka o ceny
Peníze štěstí
nepřinesou, ale raději
budu brečet… (tajenka).
Murphyho zákony
POMŮCKA:
AILUK,
ARAAN, ILI,
NAMUR,
PHE

SPONA

ATOL
1. DÍL
SOUOSTROVÍ
TAJENKY
ROTAK

INICIÁLY
HEREČKY
ISSOVÉ

PRAŽ.
INICIÁLY
SPRÁVA SOC. SPZ ÚSTÍ
ZPĚVAČKY
ZABEZPEČENÍ NAD ORLICÍ
URBÁNKOVÉ
zkr.

DOKONČENÍ
ATOL
INDONÉSIE
HRY
ANO RUSKY

KARTÁGINEC

CITOSLOVCE
STRAŠENÍ

UMĚLECKÝ
KOLEKTIV

Tajenka křížovky
zněla: ...vlaštovička
něžný tvoreček.

SLOVO
POCHOPENÍ
ČESKÝ
REŽISÉR

ZVRATNÉ
SLOVESO
SPZ PRAHY

KNIŽNÍ CENU
VYHRÁVAJÍ:

DRUHY
ÚČESŮ

RUSKÉ
POHOŘÍ

POVZDECHNUTÍ

DRUH
OKRASNÉ
KVĚTINY

2. DÍL
TAJENKY

DRUH KVĚTENSTVÍ
BROMID
INDNÝ

NEBO
RUSKY

Jiřina
ZEMÁNKOVÁ st.
Boskovice

ST. ČES.
ZÁJMENO

INIC. SKLAD.
DVOŘÁKA
EVROPAN

AMERICKÝ
HEREC
ROBERT
???

ČÁSTI
PLUHŮ

KLOUB
PAŽE
JASNÝ
NĚMECKY

PLEMENO
PSA

ČÁSTICE
HMOTY

JEDOVATÁ
BYLINA

HLAS
CVRČKA

ANI TROCHU
HOVOR.
NOUZE

Josef
ŠIMON
Náchod

JM. SPIS.
BŘEZINOVÉ
HRAČKA
ANGLICKY

OTRHÁVATI

FRANC. HUD.
SKUPINA
STARŠÍ
SKAUT
ČES. HUD.
JIŘÍ???

CHEM.
PRVEK KOV
ZN. SN

OŘÍŠEK
ANGLICKY

PAPOUŠEK

SLUCHOVÝ
ORGÁN
BELGICKÉ
MĚSTO

ZDE

CHEM. ZN.
SODÍKU

HOVĚZÍ
TUKY

Marie
HUMPOLOVÁ
Slavičín

POŘADOVÝ
POVEL
VOJ. TECH.
AKADEMIE
ZVUK
ZVONU

POPLATEK ZA POCHYBNÝ
OBCHOD
ELEKTROODPAD. zkr.
OTROK

PŘITAKÁNÍ
DOPRAVA

CHEM. ZN.
SELENU

DĚTSKÉ
CITOSLOVCE
KOLÉBÁNÍ

OBYVATEL
SVĚTADÍLU

TVRDÉ
TROPICKÉ
DŘEVO

ODSTOUPENÍ VLÁDY

Miroslava
KOPECKÁ
Vsetín
Vlaďka
HRDLIČKOVÁ
Brno

ZOSOBNĚNÍ
SMRTI

VELKÝ
STRACH

Blanka
HOLASOVÁ
Polná
Klára
SKRUŽNÁ
Praha

ŠTĚTIT

PÁCHNOUCÍ
LASICOVITÁ
ŠELMA

Blahopřejeme
všem výhercům
správně vyluštěné
tajenky křížovky
Salesiánského
magazínu
č. 1/2021.

SNÍŽENÝ
TÓN E

INICIÁLY
HERCE
EASTWOODA

J. Milulíková
VSETÍN
Anna
TAUCHMANNOVÁ
Borotice
Jan
KŘEHOTA
Děčín

Soutěž o ceny:
Vyluštěnou tajenku zašlete na adresu redakce (Salesiánský magazín, Foerstrova 2,
616 00 Brno) nebo na email: magazin@sdb.cz. Ze správných odpovědí bude vylosováno
10 výherců, kteří obdrží věcné ceny. Řešení zasílejte do 10. května 2021.
20 / 21

DOBROVOLNICTVÍ

Kdykoliv se můžu zřítit
do hluboké propasti – o to
pevněji se držím lana
Realitu zdravotnictví na Papui Nové Guinei a neustálé rozhodování se mezi cenou a nutností popisuje
ve svém dopise dobrovolnice Emílie Novotná.

J

akákoliv zdravotní péče,
pokud nepatříte do velice
malého procenta těch, kteří
mají zdravotní pojištění, je
na Papue Nové Guinee balancování mezi cenou a nutností.
Proto mnoho lidí odkládá návštěvu lékaře, prostě si ji nemůže
dovolit. Ve státní nemocnici,
jediné v celém městě a centrální
provincii, se sice za léčbu nemusí
platit, ale! Vzhledem k nedostatku
financí, personálu a momentálního přetížení kovidem je úroveň
péče zoufalá. Chybí odborníci.
Doktoři si berou materiál na své
soukromé kliniky. Před nemocnicí
se kupí pacienti, na slunci čekají
několik hodin, než se jich někdo
ujme, a pak se stejně na ně často
nedostane.
Po celkem traumatické
zkušenosti a s rozsáhlou infekcí
a kolabujícími ledvinami byl zdejší
zaměstnanec pan Jiří* převezen
do soukromé nemocnice, kam
jsem ho i s jeho rodinou jela navštívit. Čistá, nová nemocnice působí celkem příjemně. Jsem mile
překvapená a je mi vysvětleno, že
je to nejlepší nemocnice v zemi.

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Když však poznávám chod
instituce blíže, jsem poněkud
zhnusena. Za vše, a tím myslím
za úplně všechno – od vizity
lékaře po poslední kanylu – se
platí předem naprosto šílené sumy
peněz. Nemáš? Tak si klidně umři.
Neubráním se rozhořčení, protože
vzhledem k cenám služeb bych
očekávala i odpovídající úroveň,
ale v celé nemocnici není nefrolog, který by se na pana Jirku
podíval. Domů odchází se zprávou
od radiologa a s výsledky laboratorních testů, ale bez jakékoliv
představy o dalším postupu či závažnosti stavu. Bez řádné dialýzy
jsou jeho vyhlídky bídné. S rodinou
jsem strávila dost času, každé
ráno a večer jsem chodila k nim
domů podávat injekce antibiotik.
Na dialýzu opět dochází do státní
nemocnice, která ovšem dokáže
zajistit jen třetinu potřebné dávky.
V soukromé nemocnici by podle
mých výpočtů jen za první měsíc
dialyzačního procesu zaplatila
rodina kolem 50 000 Kč! Nad jeho
dalším osudem visí veliký otazník.
Marečka přivedli na ošetřovnu
hned první den. Nepřišel s kašlem,

ani se zvážit či cvičně změřit tlak.
Rodiče (či jiní příbuzní, tady se to
tak neřeší) mi na postel posadili asi
desetiletého chlapce. Každý den
mu okolo poledne vylítla nahoru
horečka, navíc hodně močil a málo
pil. Dlaně měl zbarvené do žluta.
Po dalším vyšetření jsem usoudila,
že malárii jsem v životě neviděla,
ale takhle nějak si ji představuji.
Urgovala jsem rodiče, aby syna
vzali na kliniku, kde mu mohou
udělat test, a zjistit, o který druh
malárie se jedná, neboť moje
zásoby léků jsou značně omezené. Prvních pár dnů se rozhodli
počkat, tak jsem alespoň tlumila
horečku a snažila se vysvětlit
důležitost dostatečné hydratace.
Když však ani další dny toho moc
nevypil a rehydratační roztok jsem
do něj nedostala, po průzkumu
možností rodiny jsem poněkud
paternalisticky rozhodla, že musí
na testy stůj, co stůj. A ejhle,
potvrdila se nám malárie, nasadila
se patřičná léčba a Mareček si už
vesele hraje s ostatními.
Někdy tkví problém v tom, že
okolí nedokáže posoudit závažnost choroby. Už se zvedám, že
zavřu ošetřovnu, když v tom přichází žena, jestli by mohla přivést
svého chlapce, který má na nohách malé boláky. Během čekání

si připravuji věci na jednoduché
ošetření rány. Za chvíli se vrací
maminka – ze Standy se vyklubalo
pětiměsíční miminko a z malých
boláků rozsáhlá bakteriální infekce,
která se šíří i do obličeje. Bohužel
ani tato rodina nemá možnosti, jak
dostat dítě do nemocnice, a tak
buď něco udělám, nebo nechám
Standu svému osudu. Začínám
kouzlit s jedním ze dvou antibiotik,
které mám s sebou k dispozici.
Vypočítávám dávku u tak malého
dítěte a odhadem odsypávám potřebné množství z tobolky. Několikrát opakuji, jak a kdy lék podávat,
a usilovně se modlím...

jsem trochu nervózní ohledně
způsobu jejich podávání, ale jeho

Další den jdu na domácí vizitu,
z čehož už se pomalu stává
tradice. Zhodnotím vývoj, ošetřím
rány a nadávkuji další léky. Stále

stav se lepší. Nechci však říkat
hop, dokud jsme nepřeskočili.
Brzy zjišťuji, že podobné boláky se šíří i u jeho pětileté sestry

Verunky. Jak poznávám rodinu víc,
dozvídám se, že Verčin jídelníček
se skládá kompletně z vařené
mouky! Překousnu nutkání jí začít
nosit jídlo. Proč? Protože já za pár
měsíců odjedu, ale ona se bude
muset něčím živit dál. Raději si
tedy sednu s maminkou a bavíme
se o potřebě vyvážené stravy, jak
ovlivňuje imunitu a jak skutečně
zrealizovat potřebnou změnu. Matce na dětech záleží, jen nevěděla,
že vařená mouka nestačí. Pro nás
možná těžko pochopitelné, zde
každodenní realita...
Emílie Novotná
foto: archiv autorky
Celý dopis naleznete na:
www.adopcenablizko.cz/dopisy
*Jména osob byla změněna.

CAGLIERO

zpravodaj pro salesiánskou
misijní animaci

Cagliero 11, zpravodaj pro celosvětovou misijní
animaci vycházející již 12 let, změnil na začátku
roku svoji podobu. Pojďme se podívat, co je vlastně zač, a co dalšího může nabídnout.

CAGLIERO

FRANCE | ARGENTEUIL

newsletter for Salesian
Missionary Animation

2021

1

Jan-Mar

EUROPE

MALTA | SENGLEA
Guys from the Cap Cœur Interfaith
Choir sing for UNICEF [4]
AUSTRIA | VIENNA

Zpravodaj Cagliero 11 nově nabízí moderní a poutavý vhled do salesiánského díla napříč všemi kontinenty. Vychází jako pravidelný
měsíční newsletter tematicky rozdělený na čtyři pomyslné roční období, které vždy zastupují jeden kontinent, a jsou barevně propojené.
Cagliero 11 přináší informace a podněty, ale také vybízí k bližší spolupráci a k zapojení se do jeho tvorby. Jako bonus přináší čtvrtletní obrazovou přílohu nazvanou CaglieroPIX a krátké video CaglieroLIFE.
Tyto misijní materiály, které se pro vás snažíme překládat do češtiny,
připravuje mezinárodní misijní tým v Římě (vždy v několika jazykových mutacích).

Group Y.E.S. (Young Engaged in
Senegal) of the Salesian Oratory [1]
GERMANY | BAMBERG

Photos taken for the “Zahltag” (Payday)
project for the German Salesian Bulletin [2]

Collaborators of the social project for
refugees “Sozialwerk Don Bosco” [5]

MOLDOVA | KISHINEV

CaglieroLIFE – minutové video, které představuje především mladým lidem určitou pozitivní vlastnost nebo hodnotu. Je inspirováno
misijním úmyslem papeže Františka a končí vždy otázkou, jejímž cílem je podnítit diskusi právě ohledně dané vlastnosti.
CaglieroPIX – čtvrtletní obrazová příloha, která provádí salesiánskými díly napříč celým světem (formát pdf, dvě A4).

Young people from the Don Bosco Salesian Center [3]

Všechny uvedené materiály naleznete na našich stránkách.

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

Stránky myšky ELIŠKY
Kdo je stále veselý, nestůně pak v

...................................................................................................
(doplň)

Byla jednou jedna nespokojená
málo

, že má moc

. Pořád se jí něco nelíbilo. Zdálo se jí, že je

. Když svítilo

vadilo jí, že jsou všude
bouřkový

.

, zlobila se, že je horko. Když

. Zkrátka na všechno se mračila jako černý

jí k narozeninám věnovala

podívala, strašně se lekla, že vidí
a poradila jí, ať se zkusí

. Když se do něj

. Maminka jí vysvětlila, že je to její vlastní
. Nejprve to berušce moc nešlo, ale za chvíli se

naučila krásný úsměv a hned viděla, že je její obraz v
Od té doby je beruška veselá, jako

BLANKA JE PRIMA HOLKA. MÁ SPOUSTU
BEZVA NÁPADŮ A TAKY HODNĚ KAMARÁDŮ. USPOŘÁDALA SOUTĚŽ O NEJPŘESNĚJŠÍ ŽIVOU SOCHU. KOMU SE POVEDLO
BLANKU NEJLÉPE NAPODOBIT? (BLANKA
JE DÍVKA V BÍLÉM OBLEČENÍ.)

.

mnohem hezčí.
Vaše myška Eliška

DĚTI MĚLY HRÁT DIVADLO O BUDULÍNKOVI.
ZAPOMNĚLY ALE DOMA PŘEVLEKY. NARYCHLO ALESPOŇ KAŽDÉMU HERCI VYMĚNILY
JEDNU ČÁST OBLEČENÍ, KTEROU ZROVNA
SEHNALY. POZNÁŠ, KDO JIM KTERÝ KUS VYPŮJČIL? KDO HRAJE JAKOU POSTAVU?

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

MYŠKA ELIŠKA A VESELOST
Žabko,
co se stalo?
Proč
pláčeš?

Musím uklidit
celý dům a vůbec
se mi do toho
nechce.

Ále, čeká
mě jarní
úklid.
Tak budeme
uklízet spolu!
A budeme si při
tom vyprávět
vtipy.

Cha cha cha.
A víš, proč je
voda mokrá?
Jé, to nevím..
Cha cha cha..

A víš,
proč ježci
dupou?

Ano, dobrá
nálada je dobrý
pomocník!
Protože
se bojí?

To nám to
s tou dobrou
náladou
pěkně šlo.

Kreslí Zdislava Janoušková
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Vzpomínky na BENNA
1. prosince zemřel u sester boromejek v pražských
Řepích salesián Benno Beneš (1938–2020). Odešel
protagonista celé generace salesiánů, kteří provedli
salesiánskou kongregaci přes čtyřicetiletou poušť.
Přinášíme několik vzpomínek
na Benna Beneše:

Vzpomínka Pavla
Hradilka
Nevím přesně, kdy jsem se
s Bennem Benešem seznámil.
Muselo to být někdy v roce 1974,
nebo v prvních měsících roku 1975.
Salesiánský kněz Václav Komárek
byl od ledna 1974 zbaven státního
souhlasu. Skupiny, které se kolem
něj vytvořily, přešly do „podzemí“.
Salesiáni měli široce rozvinutou síť
paralelní existence církve, a Benno
v tom hrál zásadní roli. Byl vikářem
tajného provinciála Františka Míši –
„Domina“. Bylo mu 37 let, pracoval jako chemik ve Výzkumném
ústavu paliv a veškerý ostatní čas
věnoval církvi.
Na jaře 1975 jsme se s novomanželkou vraceli ze svatební

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

cesty z Jizerských hor a náhodou
ve stejném autobusu jel Benno
s Kájou Herbstem, který byl již
pár měsíců bez státního souhlasu a připravoval se na působení
u salesiánů. Pozdravili jsme se, ale
nenápadně, tak jak to podmínky
konspirace dovolovaly.
Pár měsíců poté se v bytě
prof. Ovečky na Starém Městě
pražském uskutečnilo setkání Josefa Zvěřiny se zájemci o studium
teologie z řad salesiánů. Josef byl
donucen odejít do důchodu a měl
tak čas se věnovat učení po celé
republice. Rozhodující slovo v počátku tohoto velkého díla, které
zasáhlo stovky posluchačů, měl
Benno.
Na podzim 1975 se nás 10 párů
na dolní Ohři účastnilo několikadenního formačního setkání
salesiánských spolupracovníků,
které vedl Benno. Ač „velký šéf“,

byl „normální“, empatický, veselý
(jeho předzpěvování „Za císařovny
Josefíny…“ mi zní v uších dodnes).
Paradoxně jeho přednáška o salesiánské spiritualitě a následná
diskuse k ní mne od salesiánství
odvedla. Byl jsem v tu dobu již
ekumenicky orientován a salesiánská košile mi připadala příliš
těsná. Nebyl jsem sám, celkem tři
páry salesiánskou formaci odmítly.
Benno však nebyl „salesiánským
sektářem“. Nabídl nám jakousi
„všekřesťanskou“ formaci, která
několik měsíců probíhala, pak
stagnovala, až se rozpadla (nikoli
vinou salesiánů).
Když Václav Komárek viděl, že
formace u salesiánů u nás příliš
nerezonuje, tak nám zprostředkoval napojení na „velkou církev“,
jak říkal, prostřednictvím Ecclesia
silentiae (Mlčící církve). Na jaře
1977 jsem přijal jáhenské svěcení. Považoval jsem za správné
to Bennovi sdělit, ale bál jsem
se, že ho tím zraním, že to bude
považovat za zradu. Radil jsem
se s jiným salesiánem Jožkou
Šplíchalem a ten mi poradil: „To

máš jednoduchý, prostě za ním jdi
a řekni mu to.“ Tak jsem za ním šel
a řekl jsem mu to. Benno byl rád,
že už jsem jáhnem. Důvěra nebyla
narušena, i když jsem byl „odpadlíkem“, tak jsme po celou dobu
totality spolupracovali.
Některé teologické pojmy mám
personifikované. Pojem svatost
mám spojen s Bennem Benešem,
mužem, který všechen čas věnoval službě Hospodinu a druhým.
Službě laskavé, nezištné, účinné.
Před 45 lety se sdílel o využívání
času. Říkal, že se holí v práci, aby
ho to doma nezdržovalo a mohl se
věnovat svému poslání. Po létech
jsem ho potkal s fousy (zřejmě aby
se inkulturoval v pravoslavném
Bulharsku, kde založil salesiánskou misii). Říkal jsem si, teď už
do žádné profánní práce nechodí,
tak už na holení není čas vůbec…
Myslím, že Benno nezahálí ani teď.

Text měl před sebou na posteli,
zarecitoval mi pár veršů, a že si
to jindy i zpívá. Hudbu a lidi měl
opravdu rád.
Dosvědčit mu to může mnoho
lidí. Jsem vděčný, že k nim mohu
také patřit. Děkuji Bohu za Benna,
Bennovi za přátelství a za to, že
i mě doprovázel na mé životní
cestě. A to nejen při setkáních, ale
už jen tím, že byl a jaký byl.
Když jsme mluvili i o těch
posledních věcech a shodli jsme
se v tom, že vlastně nevíme, jak to
potom bude, tak teď tuším skoro
s jistotou, že Benno půjde do Božího království rovnou. Protože se
pro Boží království tolik nasadil
a nám ho zvěstoval, přibližoval
a přinášel.

Při kázání v teplickém kostele

Vzpomínka Václava
Dvořáka
Díky vstřícnosti a pochopení
sestry Konsoláty Miroslavy Frýdecké SCB, ředitelky Domova sv.
Karla Boromejského v Řepích, mi
bylo dopřáno o nedělích 15. a 29.
listopadu 2020 navštívit Benna,
v období blížícího se konce jeho
pozemské pouti. A tak se vlastně
dvakrát zaživa rozloučit. Jsem
za to vděčný. V tu poslední listopadovou neděli, dva dny před smrtí,
jsem Bennovi vyjádřil obdiv, jak je
vyrovnaný, připravený, pokojný.
Zmínil jsem i to, že řada lidí v sobě
nosí třeba i desítky let nějaká zranění z dětství, z rodiny, z příbuzenstva, z dospívání, z dalšího života,
zaměstnání, vztahů a nedokážou
se smířit a překonat to. Benno mi
odpověděl: „Já jsem se asi jinak
narodil. Já nic takového nemám.
Nemám, co bych měl komu
odpouštět.“ A dodal: „Všechny
pozdravuj, všechny mám rád.“
Mluvili jsme i o hudbě, o Requiem různých skladatelů a také
o Stabat Mater Antonína Dvořáka.

Z pohřbu Benna Beneše na ďáblickém hřbitově v Praze

Z archivu StB, repro
z časopisu Paměť a dějiny
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BÝT S NIMI
a naslouchat
jim
Honza Rozsypálek je jedním ze sedmi mladých mužů,
kteří se v české salesiánské provincii připravují na životní cestu salesiána.

HONZA ROZSYPÁLEK

Honzo, řekni nám něco o sobě,
odkud pocházíš, něco o své
rodině, o svých koníčcích.
Jsem z Kroměříže a pocházím
z věřící milující rodiny, mám dva
mladší bratry. Jeden dělá strojvedoucího v Brně a druhý je strojař.
Máma je účetní v instalatérské firmě a táta plánovač ve výrobě kartonáže. Rodiče a prarodiče s námi
jezdili na výlety a v létě na dovolenou po Česku. Možná i proto mě
baví cestování a poznávání nových
míst. Nejradši volím pěší turistiku
za krásami přírody a pak kolo. Rád
čtu a rád se podívám na film, zajdu
do divadla a v posledních letech
jsem si oblíbil plavání.
Kdy ses poprvé setkal s Donem
Boskem a čím tě oslovil?
Až na vysoké v Praze, když mě
kamarád pozval na jedno spolčo.
„Křižáci“ se scházeli v kostele sv.
Kříže v Praze Na Příkopě a vedl
je salesián Jarda Mikeš. Oslovil
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

mě jeho styl. Později jsem od něj
dostal knížku Můj život pro mladé.
Připomněla mi otázku z pubertálních let: „Co takhle stát se
knězem?“ Tehdy, jako kluk, jsem
to hodil za hlavu s tím, že celibát
určitě není pro mě a holky jsou
lepší volba. Teď mě však oslovoval
Jardův veselý styl, který mi připadal podobný stylu Dona Boska.
Donu Boskovi záleželo na klucích,
kteří k němu přicházeli, dokázal se
s nimi bavit, a vše využíval k tomu,
aby jim ukázal, jak je má Bůh rád.
Obdivuji jeho vnímavost k tomu,
co se kolem děje, tvořivý přístup
a důvěru v Boží prozřetelnost.
Aktuálně jsi na pastorační
praxi. Jak ji prožíváš? Současná
situace možnost sbírat zkušenosti v pastorační práci hodně
zkomplikovala. Dostaneš se
vůbec k nějaké činnosti, která by
se dala nazvat pastorační praxí?
Pastorační praxe je pro mě pěkná
zkušenost. Hodně věcí se točí
okolo mládeže a jsem s nimi více
v kontaktu. S covidem se pro mě
ve Zlíně moc věcí nezměnilo. Nízkoprahové zařízení u nás funguje
dál. S ministranty se scházíme online a překvapuje mě, kolik kluků
chodí. K tomu mám jedno spolčo,
které se chce taky scházet i nadále jednou týdně aspoň online.
V tomto půlroce jsem navíc pronikl
do digitálních médií, k čemuž

bych se za normálních okolností
nedostal. Takže během dvouleté
praxe jsem nabyl hodně zkušeností a mohl konfrontovat teorii,
získanou při studiích, s praxí.
Povoláním salesiánů je věnovat
se dětem a mladým. Co tě táhne
k této cílové skupině?
Líbí se mi na nich spontánnost,
veselost, hravost a touha po hledání pravdy, opravdovost. Někdy
se zdá, že po ničem netouží, ale
může to být jen obrana před
okolím, aby je nezranilo. Mladí
jsou naše budoucnost a je v nich
obrovský potenciál, bez nich
po nás nic nebude. Dospívání je
přitom nejkřehčím obdobím v životě člověka, kdy se formují jeho
postoje a schopnosti. To nejsou jen
má slova, ale mnoha zkušenějších,
kteří se věnují mládeži. Nyní mám
rozečtenou knihu Gregory Boyleho
Kérky na srdci a velmi mě oslovuje, jak dokáže jednat s mladými
na okraji. Vidí v nich to dobré
podobně jako Don Bosco.
Co dnešní mládež potřebuje?
Mladí v dnešní době výkonové
potřebují čas ke sdílení. Být s nimi
a naslouchat jim. Potřebují cítit,
že je máme rádi a důvěřujeme
jim. Po klasických tématech jako
co škola a co doma pak nastane
dlouhá pauza a... najednou začnou
o tom, co s nimi hýbe a co řeší:
Kým jsem? Kam patřím? Kam mě
Pán volá, jestli chodit s tím nebo
tamtou, jak se vyrovnat s neúspěchem, nebo pocitem, že nejsem

k ničemu, vztah s rodiči a s druhými, s Bohem…

sv. v komunitě, při úkonu kajícnosti
druhým omluvil za své chování.
To byla pro mě neskutečná životní
zkušenost. Obecně se cítím dobře
v komunitě, v níž se bereme takoví,
jací jsme, vzájemně se doplňujeme a dokážeme si naslouchat. Jak
říkám, i když to někdy v komunitě
skřípe, tak jsem v ní rád.

Salesiáni mají být nositeli Boží
lásky zvláště pro ty nejchudší.
Platí to i v současném Česku?
Setkáváš se teď na svojí pastorační praxi i s mladými, kteří by
se dali označit za nejchudší?
Chudoba má mnoho podob.
Například ve Zlíně není nějaká vyloučená lokalita, nebo aspoň jsem
o ní neslyšel. Někteří jsou na tom
finančně dost na hraně, ale mají
pokryté své potřeby. Vidím spíš
citovou chudobu a pokřivené svědomí. Doma na sebe děti a rodiče
nemají čas a řeší se jen problémy.
Překvapilo mě, že například před
šesti lety se mladí skoro vůbec neobjímali, teď si někdy připadám jak
v Itálii. Jak jsem již řekl výše, měli
by cítit, že je máme rádi, a potom
se jim dá dát zpětná vazba nebo je
v dobrém „popíchnout“ a nasměrovat je k dalším otázkám.

„

CHUDOBA MÁ MNOHO
PODOB.

A co tvůj vztah k ženám?
Holky se mi líbily a stále líbí. Byl
jsem několikrát platonicky zamilovaný, ale nikdy jsem s žádnou
nechodil. Ženy se v mém životě
normálně pohybují a nemám
s nimi problém (smích). Abych byl
pravdivý, tak mi chybí jen jedna
věc a tou je držet se s holkou
za ruku, být jen tak spolu – být si
blízcí, ale to je v mé životní cestě
nereálné. Možná někomu to bude
připadat chladné, že to tak radikálně „říznu“, ale za své povolání
jsem především zodpovědný já.
Tu blízkost pak prožívám s Bohem
a prosím o milost, prožívat ji hlouběji. Je to podobné jako v manželství i ženatý/vdaná se může
zamilovat a odejít s druhým; jde
o motiv odchodu, zda se nevytratila ta blízkost. Pořád jsem mužem
a přirozenost se nedá vypnout jen
tak vypínačem, a to platí oboustranně.

Myšlenka nebo citát, které tě
inspirují?
Proč právě rozhodnutí pro
řeholní život? V dnešní době je
potřeba mužů – otců možná
stejně akutní, nebo ne?
Už když jsem uvažoval o povolání, tak mě oslovovaly řehole
– společenství komunity, nikoliv
diecézní způsob života. Říká se,
že ten, kdo nedokáže být otcem,
kdyby se oženil, nemůže být ani
dobrým knězem, a myslím si, že
je to pravdivé tvrzení. Zasvěcený život se pro mě v počátcích
mého uvažování pojil s tím, že
se vzdávám ženy. Až na jednom
skautském vůdcovském kurzu
jsem si uvědomil, že se vzdávám
i syna, kterého nikdy nenaučím, co
umím, a že spolu nebudeme nic
tvořit. Tím, že jsem se rozhodl pro
tento způsob života, vzdal jsem se
manželky a dětí, ale jsem svobodný jít k těm, k nimž mě Bůh pošle.
Kdybych měl rodinu, nemohl bych
věnovat tolik času druhým, a stále
bych řešil, zda nechybím víc své
rodině. V poslední době si více
uvědomuji potřebu doprovázení
mladých rodin. Možná je to tím, že
nám o tom vyprávěl slovenský salesián Štefan Turanský, anebo i tím,
že kamarádi mají mladé rodiny.

To se u mě mění podle toho,
co prožívám. Poslední dobou si
připomínám: „Pán se stará“ (Josef
Prokeš) a caglierovské „Mnich,
nemnich, já zůstanu s Donem
Boskem.“
Prozradíš nám, kde se vzala
tvoje přezdívka Paleček? Pojí se
k tomu nějaká historka?
Dostal jsem ji ve skatu. Když jsem
jako dospělý složil skautský slib,
šel jsem si koupit krojovou košili.
Prvně jsem si koupil velikost 40, ta
byla velká, tak mi ji vyměnili za 39
a i ta byla, nečekaně, velká. Pak
mi řekli, že další menší číslo je už
jen největší číslo z dětské série,
a to mi padlo. Jeden skaut v oddíle
na to reagoval, že jsem malý jako
Paleček a já dodávám, že jsem
taky tak chytrý (smích).
Kateřina Cveklová
foto: archiv SDB

Jak vnímáš život v komunitě? Co
tě baví, co ti dává smysl a co bys
naopak změnil?
Pro mě je komunita velmi důležitá.
V komunitě to nikdy nebude ideál.
Setkává se v ní několik osobnostních vesmírů, a to vyvolává někdy
třecí plochy. Během loňské postní
doby jsem zažil, jak se jeden
spolubratr, který celebroval mši
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Gratulujeme
16. dubna oslaví v Rumburku krásné sedmdesátiny P. Antonín Koman. Ve stejný den,
16. května, oslaví padesátiny P. Pavel Ženíšek v Římě a P. Marek Sklenář v Plzni.
Ke kulatinám všech tří spolubratří vyprošujeme hojnost Božího požehnání a posíláme
veliká duchovní hobla!

70

Antonín Koman

50

Pavel Ženíšek

50

Marek Sklenář

Za sestrou MARY Mráčkovou
Probíhající pandemie bolestně
zasáhla také sestry salesiánky. Devátého března v poledním čase odešla
ke svému Pánu devětačtyřicetiletá
sestra salesiánka Marie, zvaná Mary,
která byla ředitelkou církevní mateřské školy v Praze-Karlíně.

S

estra Marie Mráčková se narodila 1. března
1972 ve Vimperku. Po vyučení pracovala
ve vimperské Tesle. Se salesiány a salesiánkami se setkala při prázdninových
chaloupkách. Postupně vnímala, že právě ji Pán
volá jménem a že ji zve, aby ho následovala cestou zasvěceného života. Roku 1991 začala řeholní
formaci v brněnské komunitě sester salesiánek.
První sliby složila po tříleté formaci v Itálii roku
1996 v Brně.
Jejím prvním působištěm byl Církevní dívčí
internát v Hradci Králové. Roku 1999 se přestěhovala do komunity v Plzni a od roku 2003 tam
měla na starosti středisko volného času a později
byla také ředitelkou komunity. V roce 2002 složila
v Plzni věčné sliby. Po sedmi letech byla poslána
jako ředitelka Církevní MŠ do Prahy-Karlína, kde
působila nejprve jako učitelka a od roku 2009 jako
ředitelka.
Práce s dětmi ve školce byla pro sestru Marii
radostným posláním, jemuž se neúnavně a tvořivě věnovala. Přála si, aby se děti ve školce cítily
dobře, a věnovala se také učitelkám a rodičům.
V posledním roce jezdila často k mamince, kterou
doprovázela v závěru jejího života.

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Marie Mráčková zvaná Mary byla radostná a plná života, dokázala vnímat
jeho humornou stránku a zasmát se
a zároveň s praktickým smyslem pro
realitu řešit nejrůznější situace. Ráda
kolem sebe vytvářela hezké a přátelské prostředí. Nenechávala si ujít
společné chvíle se sestrami, výlety
do přírody, přátelské posezení.

RIP

Koncem února 2021 onemocněla
koronavirem, byla hospitalizována a její
stav se během několika dnů rapidně
zhoršil. Zemřela 9. března ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.
Ve své žádosti o složení věčných
slibů napsala: „Během těchto let jsem
pochopila, že štěstí nespočívá ve vlastnění věcí, lidí, situací, jistot, ale v tom,
že patřím Kristu.“ Věříme, že se tato
její touha být s Kristem odchodem
do Jeho náruče nyní vyplnila.
Sestry salesiánky
foto: archiv FMA
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