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Vybrali jsme pro vás:
10/ Žabovřesky rozmlouvají
Rozšiřovat obzory a klást inspirativní
otázky, které pálí i mimo církev,
i to je jedním z účelů Žabovřeského
rozmlouvání, kam již pátým rokem
zve salesián Zdeněk Jančařík
zajímavé hosty.
20/ Přišel mi email
Krátká instruktáž o vzniku jednoho
z nejrozšířenějších způsobů komunikace,
ale i varování, na co všechno je třeba si
dávat pozor, když vám přijde nový email.

Foto na obálce: Jan Kvapil

26/ S pánem Bohem jsme si plácli
Životní cesta dovede Vlastu Vajďáka
již brzy k jáhenskému svěcení.
Povolání dlouho odmítal, převážila však
touha po kněžství i touha být
mezi mladými a pomáhat jim.

V

šechno, co teď na konci května a začátkem
června prožíváme, jako by tu už bylo: otevírání
zahrádek, konec lockdownu, těšení na prázdniny, Chorvatsko, snad i nějaký ten koncert,
sportování, a někdy třeba také odložení těch otravných
roušek v kostele. Když budeme po deseti dvaceti letech vyprávět těm, co přijdou po nás, co to byly roušky,
lockdown, zavřené obchody, že byli lidé negativní a že
to bylo dobře, a ti, co byli pozitivní, tak museli do izolace, budou na nás hledět a klepat si na čelo.
„A co to je, maminko, Zoom?“ budou se ptát nechápající
potomci a maminka bude říkat: „To je, Jeníku, taková
apka, kam se musíš nalogovat, pak tě to pustí do
vejtingrúmu, pak se objevíš v okýnku a musíš se odmútovat, aby tě ostatní slyšeli, a spustit kameru, aby tě
i viděli. Ale někdy třeba zjistíš, že tě mútnul administrátor a že to odmútovat nejde. Tak se třeba lívneš, nebo
prostě pasivně posloucháš, co administrátor povídá.“
– „A to bylo jako vyučování?“ – „Ano, to byla online
výuka, ale když se učitelka sekala, tak jsi jí mohl
četnout, že se seká, a ona to třeba celé zresetovala
a zase pak vyučovalo dál.“ – „A tak se tenkrát taky
maturovalo?“ – „Ano, Jeníku, tak se i maturovalo, ale
nic jsme tehdy neuměli, tak nám to všem dali zadarmo.“
Tak nějak budou snad vypadat rozhovory maminek
a dětí za dvacet let. Dnes už je tedy líp, čísla klesají
a online bohoslužby končí. Bohu díky a pěkné počtení
i prázdniny bez uzávěr vám všem přeje
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Celá jsi
krásná,
Panno
Maria

M

ilí přátelé, čtenáři Salesiánského magazínu,

o slavnosti Nanebevstoupení Páně jsme si
připomněli čtyřicet dní od Kristova
vítězství nad smrtí a jako nejkrásnější jarní kvítek jsme si v květnu
připomínali také Ježíšovu Matku,
Pannu Marii.
Don Bosco připravoval se svými
chlapci mnoho májových pobožností, které vrcholily 24. května,
na svátek Panny Marie, Pomocnice
křesťanů. Po dokončení turínské
baziliky Panny Marie Pomocnice, došlo i na malování oltářního
obrazu. Don Bosco byl tehdy
chudý jak kostelní myš, proto
malíř Tommaso Lorenzone musel
změnit své plány a namalovat
obraz menší – ale krásný. Maloval
ho přes tři roky a dokázal Madoně
vtisknout mateřský půvabný výraz.
Jeden svědek z té doby vyprávěl:
„Jednoho dne jsem vkročil do jeho
ateliéru, abych se podíval na obraz. Lorenzone stál na schůdkách

a snažil se posledními doteky štětce dát tváři Panny Marie definitivní
podobu. Když jsem vrznul dveřmi,
ani se neotočil, pokračoval v práci.
Potom sestoupil dolů a pozoroval
své dílo. Najednou si mě všiml,
uchopil mě za rameno a postavil
mě tak, abych spatřil obraz v přímém světle: ,Podívej, jak je krásná!
To není moje dílo, ne! To nejsem já,
kdo ji maluje. Je to jiná ruka, která
vede tu moji. Řekni Donu Boskovi,
že ten obraz bude nádherný!‘“
Když byl oltářní obraz umístěn
do baziliky, Lorenzone se vrhl
na kolena a plakal jako malé dítě.
Bůh stvořil svět nejen dobrý, ale
také krásný. Krása, kterou obdivujeme na mnoha mariánských
sochách a obrazech, odráží
krásu stvoření. Krása nás pozvedá
a duše se cítí doma: proto nás
přitahuje krása našich kostelů.
V posledních letech jsem při
vizitacích po celém světě přemýšlel, jak se srdce mnoha lidí
proměňuje a zlidšťuje, tím že je

citlivé na krásu, která nás očekává
v nebi a k níž nás zve Panna Maria.
Navštívil jsem mnoho mariánských
svatyní, mezi nimi v portugalské
Fatimě, v mexickém Guadalupe,
v brazilské Aparecidě, v argentinské Lujaně, v italské Loretě, nebo
u černé Madony v Čenstochové.
Samozřejmě jsem navštívil také
spoustu chrámů zasvěcených
Panně Marii Pomocnici – v čele
s valdockou bazilikou, které vévodí
nápis: „Toto je dům můj, odtud
vzejde moje sláva.“
Na konci svého poselství se
chci pomodlit za vás i za širokou
salesiánskou rodinu mariánskými
verši chilské básnířky Gabriely
Mistralové:
Matko, jsem zde, se svým srdcem
u tvých nohou
Smutné je žití, žití bez tebe
Tíživý strach a dlouhá bolest
Se ztiší v záhybu tvých šatů
Dáváš mi odpočinout od starostí
Stíráš slzy mé a zaléváš mě před
usnutím sluncem
Mami, jsem zde u tebe
Můj nepokoj ze mne sejmi, bolesti,
které jsem rozdal
U tebe usnout chci, nepůjdu nikam
jinam
Ángel F. Artime
hlavní představený SDB
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Nespěchejte,
život chce

TRPĚLIVOST

I když Marie a Leo Žídkovi patří
k našim nejstarším salesiánům
spolupracovníkům – za rok,
resp. za dva oslaví devadesátiny
– jejich věk byste jim určitě
nehádali. Možná je to jejich
přístupem k životu a naplňováním
hesla, které jsme zvolili i jako
nadpis našeho povídání.
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

L

eo: Nespěchejte, život
chce trpělivost – tu větu
často říkám studentům
na besedách, provází mě
už od mládí. Když jsem navštěvoval jazykovou školu, dostali jsme
za úkol vybrat si ze světoznámé
Kiplingovy básně Když jedno když
– a podat k tomu krátký výklad. Mě
zaujal verš „Když čekat znáš, ba
čekat beze mdloby…“, protože dosáhnout této ctnosti bylo (a stále
je) i mým ideálem a ve svém životě jsem trpělivost velmi potřeboval. I dnes se stále snažím trpělivě
vyčkávat na naplnění a rozhodnutí
Boží vůle, jak mám pokračovat
na cestě k věčnosti.
Jak jste prožívali dětství?
Leo: Já i Marie pocházíme z křesťanských rodin. Měli jsme šťastné
dětství, rodiče nám dali maximum,
co nám mohli dát a podařilo se jim
uchránit nás před nepřízní doby.
Prožili jsme s nimi dvě totality, ale
za druhé světové války jsme byli
kupodivu ušetřeni válečných hrůz
a trochu skromnější život při materiálním nedostatku nám jedině
prospěl. Dá se žít i bez čokolády,
pomerančů a výletů do zahraničí!
V rodičích jsme měli i dobrý příklad pro náš rodinný život.
Víru jsme přijali nejen křtem bez
možnosti se k tomu jako nemluvňata nějak vyslovit, ale i v době
dospívání, kdy jsme ji přijali uvědoměle, a dodnes se snažíme si ji
zachovat a podle ní žít.
To zní hezky, ale ta doba nebyla
zrovna idylická. Co vám pomáhalo přežít nepřízeň doby?
Leo: Měli jsme svou víru a přesvědčení, že existuje i absolutní
spravedlnost. A co se nepodaří
vyřešit na zemi, bude jednou
srovnáno na věčnosti. Hodně nám
taky pomáhalo naše společenství s dobrou partou mladých lidí
stejné krevní skupiny. Jezdili jsme
o prázdninách a o dovolených
do hor, převážně do Vysokých

Tater. To byla i naše láska a místo,
kde jsme byli úplně svobodní!
Tam jsme mohli během více či
méně náročných túr prodebatovat všechno možné bez cenzury
a bez obav z prozrazení. Takové
svobodné exercicie. Měli jsme
nádhernou příležitost poznávat
krásu stvořeného světa a při vypjatých situacích i sebe samých. Své
vlastnosti, ctnosti i povahové stíny,
obětavost pro druhé a umění sloužit. Uzavírali jsme pevná přátelství,
která v mnoha případech skončila
i uzavřením šťastných manželství.

v minulém století. Mladí posluchači jsou velmi pozorní a mají zájem
se něco z minulosti dozvědět.
Dnešní mládež není horší, než
jsme byli my, ale těch svodů
a pokušení kolem nich je dnes
neskonale víc a není snadné jim
odolat. Přesto se mnozí snaží žít
čistě a vyrovnávají na společenských váhách misky dobra a zla.
Někdy ale nezbývá, než se za ně
modlit a „čekat beze mdloby“.

Marie: To je i náš případ. Po několikaletém putování a přátelství jsme
i my dospěli ke svému ANO před
oltářem. A stále pokračujeme při
zlézání dalších hor, které se klenou
před námi.

Marie: Salesiány znám od dětství
– v Ostravě jsme chodili do „Don
Boska“, v neděli často „na divadlo“.
Když můj bratr Míla nastoupil k salesiánům, moc jsem to obrečela,
protože tehdy salesiáni nena-

Jak jste se seznámili se
salesiány?

Pracovní tábor Vojna u Příbrami

Jak vidíte dnešní mládež?
Marie: Pro mě mládež představují
především naše tři děti a třináct
vnoučat. Vlastně čtrnáct, jeden
vnuk se nedávno oženil. Vnoučata
mě přerostla už skoro všechna.
Většina z nich pomáhá ve farnosti
s mládeží, jsou prima. Teď při studiu online nám stačili i vymalovat
celý byt.
Leo: S mladými lidmi se setkávám při stovkách besed na školách, kde vystupuji jako svědek
minulosti, kterou jsem prožil
během dvou obludných diktatur

vštěvovali své rodiny a my jsme
se měli moc rádi. Jako studentka
jsem pak za ním jezdila do Přestavlk u Přerova, kde měli studentát.
Leo: Dona Boska jsem znal již
z mládí a měl jsem k němu docela
blízko. Přes Mílu Franka jsme
po svatbě měli se salesiány časté
kontakty a tak v průběhu dalších
let došlo i k námluvám a bylo nám
nabídnuto, abychom se stali salesiány spolupracovníky. Lví podíl
měl na tom i P. Janko Ihnát a P. Josef Kopecký st., buďtež pochváleni, milí salesiánští otcové! Ještě
za bolševika jsme v osmdesátých
4/5

letech prošli „ilegální“ formací
a v září 1989 jsme v Hroznové
Lhotě na faře u P. Emila Matušů
skládali sliby.
Marie: Máme chalupu v Malenovicích. Když byly děti malé, jezdili
jsme se tam rekreovat, ale
v 80. letech jsme ji dávali k dispozici mládeži, třeba pro salesiánské
chaloupky. Jezdila jsem tam pak
spíš už jen uklízet a udržovat
pořádek.

„

DNEŠNÍ MLÁDEŽ NENÍ
HORŠÍ, NEŽ JSME BYLI MY,
ALE SVODŮ A POKUŠENÍ JE
DNES NESKONALE VÍC
Leo: S mládeží na hřištích a na horách se už setkávat nemůžeme,
tak se snažíme lépe prožívat život
v naší farnosti a hlavně se snažíme
o podporu modlitbou. Jsem vděčen těm, kteří věnují svůj čas vedení sdružení. S úctou se skláním
například před Olinkou Kvapilovou
a jinými spolupracovníky, kteří tak
vytrvale slouží svým bližním. Věřím

ve velkorysé Boží milosrdenství,
které nám pomáhá dosáhnout
spásy i přes naše neustálé zakopávání. Tento postoj mne ovšem
nezbavuje mé zodpovědnosti. Je
důležité, abych se o to milosrdenství zasloužil i svými myšlenkami
a činy! A více konal než jenom
„mudroval“.
Co vás na dnešní době těší
a netěší?
Leo: Každá doba a každé místo,
kde prožíváme svůj život, je tou
pravou a nejlepší dobou a tím
pravým a nejlepším místem.
Záleží pak jen na nás, jak se nám
s pomocí Boží podaří obstát
a zvládnout všechny nástrahy.
My sami totiž všechno nezmůžeme. Vím z vlastní zkušenosti,
že nemáme patent na to, aby se
stalo, co si přejeme. Ale i když se
nám nepodaří uskutečnit nějaké
vlastní přání, může to dopadnout
z Božího „dopuštění“ pro nás ještě
lépe. Je to i můj případ.

Máte nějaký recept na spokojenost a dlouhověkost?
Marie: Jsem vděčná za salesiánskou rodinu. Při „našich“ exerciciích
si nabíjím baterky,
Leo: Pokud jsme se dožili našeho
věku, je to především zásluha vyšší moci, my za to ani moc nemůžeme. Dáváme přednost skromnějšímu jídelníčku. Marie preferuje
spíše „zdravou“ stravu, kdežto já
se sladkým jídlům nevyhýbám.
Někteří lidé vydrží s alkoholem
i do sta let, ale my se raději obejdeme. Vycházíme ze zásady, že
zlatá je ta střední cesta.
Důležitá je duševní hygiena,
udržování si čistého svědomí.
Život podle zákonů přirozených
i těch, ke kterým nás přivádí naše
víra. Občas mne při rušném životě
něco přepadne a já pak volám:
„Maria, pomoz!“ A Maria pomáhá.
Díky, Maria Pomocnice!
Jan Zindulka
foto: archiv rodiny Žídkových

Široký strom rodiny Žídkových
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Leo
Narodil se v roce 1932 v Dolní Lutyni. Po polském záboru Těšínska v roce 1938 se rodina musela vystěhovat
do českého pohraničí, ale odtud je krátce na to vykázali také Němci, takže se octli na Valašsku, kde vcelku bez
úhony prožili válku. Po válce se vrátili zpět do Lutyně, ale po nástupu komunistů k moci v roce 1948 se museli
stěhovat znova, tentokrát do Nového Jičína.
Zde Leo studoval gymnázium, ale protože byl angažovaný proti režimu a nevstoupil do Svazu československé
mládeže, nebyl připuštěn k maturitě. I když patřil k nejlepším žákům, ztratil tak možnost studovat na vysoké
škole. Proto chtěl emigrovat do Německa, dodělat si maturitu a studovat sociologii ve Stuttgartu.
Ilegální přechod hranic se však nezdařil vinou převaděčů, ze kterých se vyklubali agenti StB. Po zatčení následovalo deset měsíců ve vyšetřovací vazbě, což nebyl žádný med. Hlad, zima, samota, takřka žádné vycházky,
bez styku s domovem, šikana, nepříjemné vyšetřování apod. Následoval soud v roce 1953 v Ostravě, rozsudek
„jen“ osm let vězení za velezradu, propadnutí majetku a ztráta občanských práv. Trest si odpykával nejprve
v uranových dolech na Hornoslavskovsku (tábor Svatopluk a Prokop), pak Příbramsko (Vojna a Bytíz).
Po vyhlášení amnestie v roce 1960 byl propuštěn na svobodu, pouhé tři měsíce před uplynutím trestu. Pracoval
u dlaždičů, v roce 1961 nastoupil na dvouletou vojenskou službu.
V červenci 1966 se oženil s Marií, se kterou má tři děti. Po svatbě přešel k Dopravním stavbám jako pracovník
v zásobování a tam ve věku šedesáti let po srdečním infarktu odešel do řádného starobního důchodu.
Od roku 1989 působil aktivně třicet let v Konfederaci politických vězňů České republiky, píše publikace a články,
poskytuje rozhovory, má za sebou stovky besed se žáky a studenty.

Marie
Narodila se ve Svinově (dnes součást Ostravy). I jejich rodina se po záboru Svinova Němci přestěhovala do Vítkovic (část Ostravy), které už byly v Protektorátě Čechy a Morava, ne ve Velkoněmecké říši. Vystudovala pedagogiku a stala se učitelkou. V mládí se hodně věnovala mladým lidem. Poté, co komunisté zavřeli jejího bratra
salesiána Miloslava Franka, byla vyhozena ze školy a strávila deset let ve Vítkovických železárnách jako dělnice.
Až po uvolnění v roce 1968 se mohla vrátit do školy. Učila až do důchodu v hudební škole.
Perlička
Svatbu jsme měli 16. července 1966 na svátek Panny Marie Karmelské. Na svatební oznámení nám tiskař socialistického podniku vytiskl „Pannu Marii Kremelskou“! Naštěstí jsme to včas zachytili a uvedli do pořádku.
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Divný rok
v Hradci
Salesiánský domov mladých (SDM) se nachází přímo
v domě sester salesiánek v Hradci Králové. Pod jednou střechou zde žije komunita sester a 60 studentek. Tedy pokud není pandemie a domov je normálně
obsazen.

J

sem ředitelkou SDM
prvním rokem a hned
mě zde potkala naprosto
neobvyklá situace: sotva se
první studentky v září nastěhovaly,
tak jejich další pobyt znemožnilo
vládní nařízení v souvislosti s koronavirovou pandemií. Studentky
vysokých škol se v tomto školním
roce nastěhovat ani nestihly. Náš
dům však přesto nezůstal prázdný.
Aktuálně je zde zhruba dvacet
studentek medicíny nebo farmacie a jedna stážistka fyzioterapeutka, které tu s námi přečkávají
celou tuto podivnou dobu. Mají
totiž výjimku, studují zdravotnické
obory a pracují v nemocnici, takže
jim ubytování poskytovat můžeme. Tato nestandardní situace
obrala studentky i nás o aktivní
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

mládežnický studentský život
plný různých akcí, brigád, setkání
a uvrhla nás pod jednu střechu
za podmínek, kdy se vlastně ani
scházet nemůžeme. Přesto jsme
zažily zajímavý rok. Bylo totiž třeba
vymyslet, jak budeme společně
fungovat, jak zorganizujeme chod
kuchyní a kuchyněk, a jak se při
tom budeme potkávat co nejméně
a bezpečně.
Po letech práce, kdy se snažím
mladým pomoci, aby se setkávali, tvořili dobrá společenství,
a podporuji v tomto směru jejich
aktivity, jsem náhle byla nucena
promýšlet, jak to zařídit, aby se
vlastně nepotkávali. Něco takového pro mě vůbec nebylo snadné.
Najednou je sice máme doma 24

hodin denně, ale vzájemně se kolikrát ani neznají jménem. Připadala
jsem si trochu bezradná a dumala
nad tím, co dělat. Nic zvláštního
mě sice nenapadlo, ale velice
brzy jsem si uvědomila i jiné, a to
velmi hezké aspekty této situace.
Krásu toho, že jsme společně
v jednom domě, že holky jsou
skutečně u nás, že je potkávám
každý den na chodbách v kuchyni.
Že na chodbách nepřetržitě slyším
výuku všeho možného, že je večer
rušno a veselo, protože holky cvičí,
smějí se, vaří a chodí se s námi
modlit. V kuchyni každou chvíli přistane nějaká dobrota k ochutnání
a na nástěnce se objevují vzkazy,
vtipy a povzbuzení. Celým domem
se pak linou rozličné vůně, a když
nás koronáč uvrhl do karantény,
nákupy on-line se organizovaly
pro celý dům společně. Život je
jednoduchý, prostý, není v něm
tolik akčnosti jako dříve, dny jsou
dost podobné a jaksi všední. A najednou prožíváme, že jsme spolu
i beze všech aktivit, které nám sice

i nadále chybí, ale možná najednou nejsou tak podstatné. Jsme
tady doma a jsme spolu. Potkáváme se sice v rozestupech, ale
často prohodíme pár slov a víme,
kdo píše test a dělá zkoušku,
nebo co je nového v nemocnici.
Modlíme se za nemocné příbuzné,
vyměňujeme si recepty a jsme
tu doma. Možná, že takhle nějak
to měl Don Bosco, kluci u něj byli
jednoduše doma.

„

JSME TADY DOMA
A JSME SPOLU – I BEZE
VŠECH AKTIVIT
Snad se nám jednou zase vrátí
život naplněný aktivitami a setkáváními podobně jako dřív, ale moc
bych si přála, aby se nám nevytratilo společné bytí, vzájemnost
všedních chvil, kdy se neděje nic
a jenom jsme spolu a chápeme,
že je to hezké a důležité. Snad to
budeme umět uchovat v každé
činnosti a aktivitě, kterou budeme
organizovat a prožívat.
V současné době přijímáme
žádosti o ubytování na příští školní
rok. Formulář žádosti a další informace na www.sdmhk.cz. Těšíme
se na každou studentku, která
bude chtít spolu v námi vytvářet
domov.
Zdeňka Švédová, FMA
foto archiv FMA

SDM – salesiánský domov
mladých je účelové zařízení
církve, které poskytuje ubytování
a výchovu studentkám středních
a vysokých škol v Hradci Králové,
více na www.sdmhk.cz.
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ROZHOVOR

Žabovřesky

rozmlouvají
S biblistou Pavlem Hoškem

Už pátým rokem zve salesián Zdeněk Jančařík do Brna
na Žabovřeské rozmlouvání – besedy s osobnostmi
z kulturního, literárního a církevního prostředí. V rozhovoru přibližuje, jak projekt vznikal, proč ho přenesl
do virtuálního prostředí a kam by ho ještě rád v budoucnu posunul.
Zdeňku, co je to Žabovřeské
rozmlouvání?
Když jsem přišel před pěti lety
z Prahy do Brna, přivezl jsem si
s sebou kontakty na mnoho přátel,
které jsem nechal v Praze a okolí
z let, kdy jsem působil v nakladatelství Portál. Řekl jsem si, že
bych se mohl v Brně pokusit na ně
navázat a zvát je do farnosti na besedy, které by mohly obohatit
naše farníky. Postupně se z našich
povídání stala taková „talkshow“,
která je částečně zábavná, částečně vzdělávací.
Na podzim to bude pět let, co jsi
do Žabin pozval prvního hosta Miloše Doležala. Proč zrovna jeho?
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S Milošem se známe už snad pětadvacet let z Perspektiv (příloha
Katolického týdeníku). Vzniklo
mezi námi pevné přátelství, které
se rozvíjelo i při mých římských
studiích, ale také během jeho úsilí
o maximálně podrobné zmapování
života Josefa Toufara. V roce 2015,
kdy byl díky Milošovi na pražském
ďáblickém hřbitově objeven hromadný hrob, šachta č. 16, do níž
v noci z 25. na 26. února 1950
maskovaní muži hodili bez obřadu
utýrané Toufarovo tělo, jsme to
prožívali spolu, byl jsem na všech
důležitých akcích, které se týkaly
Josefa Toufara. Proto bylo přirozené, že mým prvním hostem byl
Miloš Doležal.

Hosty rozmlouvání jsou často lidé z církevního prostředí.
Na jaká témata bychom se
uvnitř církve měli bavit? Jaké
otázky bychom si měli klást?
S těmi hosty je to spíše půl na půl.
Zvu lidi z kultury (Kamil Fila,
Zdeněk Zvonek, Milan Tesař),
literáty (Jiří Peňás, Jiří Kratochvil),
ale samozřejmě také z církevní
oblasti (Marie Svatošová, Sandra
Silná, Marek Vácha, Láďa Heryán).
Těm „církevním“ osobnostem se
snažím klást otázky, které sahají
„za“ církev, protože jedním z účelů
rozmlouvání je rozšiřovat obzor
a klást si otázky, které pálí nejen
v církvi (umění žít a stárnout, kam
kráčí mladá generace, jak proniknout i mimo církev).
Většina besed se koná přímo
ve vašem salesiánském kostele
Panny Marie Pomocnice křesťanů v Brně-Žabovřeskách. Proč
hosty a účastníky zveš do kostela? Může být kostel i místem pro
kulturní a vzdělávací akce?

s postupným uvolňováním opatření už to bude jednodušší.
Vrátí se po koronaviru Žabovřeské
rozmlouvání do kostela s možností fyzické účasti? Budeš
pokračovat v živých přenosech
prostřednictvím sociálních sítí?
S biskupem Pavlem Konzbulem

Je to u nás největší a nejdostupnější prostor, do sálu pod kostelem se musí dolů po schodech
a není to zvlášť pro starší lidi úplně
komfortní. Jinak je kostel odedávna, alespoň v salesiánském
prostředí, takový „kulturák“, kde
se promítá, pořádají se besedy
a třeba taky koncerty. Obzvláště
moderní kostely k tomu vybízejí.
Žabovřeské rozmlouvání byl
dlouho především lokální projekt. Kdo chtěl besedu slyšet,
musel přijet do Žabin. Na začátku roku 2018 byla poprvé beseda
přenášená online na Facebooku
Bosco point. Proč jsi projekt přenesl do prostředí sociálních sítí?
Nejprve jsme to chtěli vyzkoušet
– jestli to bude fungovat i online,
ale upřímně řečeno to moc velký
ohlas na FB nemělo, už kvůli ne
příliš vysoké kvalitě zvuku a obrazu. Ale každý začátek je těžký…
Po začátku pandemie jsi stál
před rozhodnutím další Žabovřeské rozmlouvání odložit na neurčito, nebo přenést besedu
do virtuálního prostředí. Jak
a proč ses rozhodl?

V rozhodování nám nahrály dva
lockdowny. Loni na jaře jsem se
ještě kvůli pandemickým opatřením k přenášení Žabovřeského
rozmlouvání přes náš YouTube
kanál neodhodlal, ale od zimy
2021 už jedeme pravidelně jednou
za měsíc – a ohlas je neskutečný.
Dříve přišlo do kostela zhruba 40
až 50 lidí, teď máme na YouTube
v přímém přenosu zhruba 200 až
400 diváků a posléze si některé
rozhovory pustí až 6000 diváků
(Petráček, Heryán). To se mi skoro
nebude chtít vracet do starého
formátu (smích). Ale kvalita přenosu je dána také tím, že streamování technicky brilantně ovládá náš
spolubratr a ředitel komunity Libor
Všetula. Bez něho bych s lidmi
rozmlouval asi sám a po telefonu.

Hm, nevím, musíme to streamování s Liborem promyslet. Do kostela
se vrátíme určitě, ale nevím, jestli
zajistíme tak kvalitní přenosy, jaké
máme teď.
Je vidět, že máš svoje oblíbence,
kteří se v Žabovřeském rozmlouvání objevili vícekrát. Máš
v hlavě ještě nějaké jméno, koho
bys jako hosta opravdu rád
na besedu pozval?
Chci pozvat zase nějakého biskupa. Ale uvidíme, ve vytváření
programu jsem dost spontánní
a dělám to na poslední chvíli.

Vidíš v přechodu do onlinu další
výhody kromě toho, že oslovíš víc
lidí? Má to i nějaké nevýhody?
Jasně, setkávání tváří v tvář se
nedá jen tak nahradit. Taky se
třeba digitálně špatně podepisují nové knihy:-) Hosté se
trochu bojí vystupovat online bez
roušek, i když jsme třeba testovaní a někteří naočkovaní – ale

S písničkářkou Radkou Těšíkovou

Mezi tvými hosty silně převažují
muži. Nedávno jsi ale pozval
farářku Sandru Silnou a tuto
besedu jsi nazval Žena ať v církvi
promluví. Je to znamení, že se
obrací vítr a v Žabovřeském rozmlouvání častěji promluví ženy?
Na podzim měla u nás podepisovat své knížky sestra Ludmila
Javorová. Ano, byl bych moc rád,
kdyby k nám jezdilo víc žen. Rád
bych pozval například Danielu
Drtinovou, ale ve svém virtuálním
kalendáři mám i další ženy.
Jan Kvapil
foto: Dušan Kadlec, ČaV
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Trochta

nepřestává
inspirovat
spisovatele
Barvitý příběh života nejznámějšího českého salesiána, kardinála Štěpána Trochty, se dočkal dalšího zpracování. Salesián spolupracovník Jiří Miček se nezalekl
obtížnosti a delikátnosti tématu a množství materiálů
a sepsal kardinálův beletrizovaný životopis.

Ž

ivot v mlýnském kole
aneb Kardinální případ
Trochta, který zachycuje
v detailech také Trochtovo
potýkání se se Státní bezpečností
a různé kompromitační akce, jež
na litoměřického biskupa soudruzi
pořádali. Hlavní důraz životopisu
ovšem zůstává jako u minulých
knih na vylíčení kardinálovy statečnosti v nejhorších časech heydrichiády, vytrvalosti v koncentračních táborech a jeho věrnosti
svému salesiánskému zasvěcení
biskupskému úřadu.
Štěpán Trochta sepsal svým
životem příběh klikatý, ale směrem
k Bohu vlastně úžasně přímočarý.
Kdyby měl štěstí na pokojnější
časy, mohl být v dějinách církve
zapsán nejen jako agilní a nadaný
mladý salesián, na kterého spoléhal zakladatel českého salesiánského díla ctihodný P. Ignác
Stuchlý jako na svého „korunního
prince“, jako budovatel kobyliského chlapeckého ústavu, hrdina katolického odboje, zatčený pro své
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

prožidovské a odbojářské postoje
gestapem a vězněn v Mauthausenu a Buchenwaldu. Po válce to
byl zkrátka „ten, který obstál“.
V Trochtově nejplodnějším období po biskupském svěcení (1947)
ho zastihla následná perzekuce
katolické církve, při níž měl právě
litoměřický biskup hrát roli nárazníku mezi církví a komunistickou
mocí. Měl se stát diplomatem,
který bude vycházet vstříc novým
bezzásadovým potentátům až
na samu hranici možného. Trochtu
toto jeho „poslání“ stálo svobodu
(1952–1960) a nakonec svým způsobem také pověst, protože „jim to
podepsal“.
Jiří Miček vychází kromě
archivních materiálů církevní a salesiánské provenience, z nahrávek hlasu Štěpána Trochty, jeho
sourozenců a spolupracovníků, ale
též z archivů StB, které obsahují
rozsáhlý spis „agenta Kabáta“,
jímž měl Trochta v představách
jeho řídicích důstojníků být. Autor

přepsal některé záznamy výslechů
a především „agenturních zpráv“
přesně podle původního znění,
takže můžeme bezprostředně
nahlédnout do ďáblovy dílny
a udělat si obrázek, jak se lámali
lidé. Jiří Miček správně a věrohodně zdůrazňuje, že Štěpán Trochta
byl po letitém mučení v německých koncentrácích a po dlouhé
vyšetřovací vazbě a nekonečných
pobytech na samotkách tak
zdecimovaný, že vlastně nelze
jakkoli posuzovat onen „vázací
akt“, na kterém najdeme Trochtův
podpis s příslibem jeho řídicích
orgánů, že jestliže to podepíše,

bude na amnestii roku 1960 propuštěn. Čirým zlem je pak několik
difamačních a kompromitačních
akcí, kdy na litoměřického biskupa
soudruzi nasadili několik žen, které
ho měly kompromitovat také jako
kněze věrného církvi a celibátu.
Celkové vyznění nové knihy
o kardinálu Trochtovi je vůči velkému salesiánovi veskrze pozitivní.
Kdybychom odhlédli od rigidních
církevních předpisů beatifikačních procesů, určitě by mezi ně
Trochtův příběh patřil, protože
oproti „měkké“ internaci některých
biskupů na nedostupných farách
byl biskup litoměřický vystaven
přímému ohrožení života a nakonec také po jednom dlouhém
výslechu byl doslova usmýkán
církevním tajemníkem Karlem
Dlabalem k mučednické smrti.
Z Mičkova životopisu je zřejmé,
že Trochta žil i umíral jako mučedník, martyr, svědek víry. Přestože
měl živou a družnou povahu,
kterou tolikrát zneužili jeho vyšetřovatelé, po svém propuštění
(1960) vysvětil na 30 mladých
mužů tajně na kněze, roku 1968
se vrátil na uprázdněné místo
litoměřického biskupa, roku 1972
převzal v Římě zaslouženě za celou československou trpící církev
kardinálský klobouk a v dubnu
1974 byl pohřben sice utajeně
ve vojensky obsazeném městě
Litoměřice, ale na hřbitov nakonec
proklouzli největší kardinálové té
doby (Wojtyła a König), aby mu
u hrobu vzdali hold. Jiřímu Mičkovi
vděčíme za nové a velice otevřené zpracování kardinálova příběhu. Je jisté, že to nebude poslední
zpráva o českém salesiánském
mučedníkovi.
Knihu si můžete objednat na
adrese: knihydobirkou@email.cz
Zdeněk Jančařík
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Z předmluvy otce provinciála

K

dyž přijedete v Praze metrem linky C na zastávku
Kobylisy a vyjdete na Kobyliské náměstí, octnete se
vlastně na takové velké křižovatce.
Dá se říct, že dominantou náměstí je Salesiánské centrum. Je to
velká budova, ve které sídlí vedení
českých salesiánů, Salesiánské
středisko mládeže, farnost svaté
Terezičky a několik dalších salesiánských institucí. Velkou část
této budovy postavil ve 30. a 40.
létech minulého století salesián Štěpán Trochta. Jeho obraz
visí na schodišti mezi komunitní
kaplí a jídelnou. Je tam vyobrazen
v celé biskupské parádě, a jaksi
potutelně se usmívá.
Když dům stavěl, byly Kobylisy periferií Prahy. Pokaždé,
když procházím kolem obrazu
otce Štěpána, tak si říkám: tobě
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se to směje, ty na to všechno
už pohlížíš s nadhledem Božího
vidění. A my se tady pachtíme,
aby co ty jsi tu započal před víc
než 80 lety, zdárně pokračovalo.
Při pohledu na krásný obraz asi
málokoho napadne, jak neuvěřitelně těžký život don Trochta
musel prožít. Většinu knihy, kterou
berete do ruky, vyplňuje vyprávění
o jeho útrapách v koncentračních
táborech a v době komunistického
útlaku. Člověku se až nechce věřit,
co všechno vydržel, jak obrovská
síla žít a budovat něco pozitivního
v něm byla. Ačkoli nebyl nikdy provinciálem českých salesiánů, jak
by si to první český představený
Ignác Stuchlý přál, jeho přínos pro
české salesiánské dílo je nedocenitelný.
Za několik málo roků,
v nichž mohl svobodně působit,

nasměroval rodící se salesiánské
dílo takovým směrem, že překonalo i čtyřicetileté putování
pouští komunismu a je u nás stále
živé. Přeji vám všem, kteří budete
toto strhující vyprávění číst, aby
vás nenaplnilo pouze hrůzou
z toho, kam až se propadla lidská
důstojnost v dobách nacismu
a komunismu, ani jen obdivem
nad hrdinstvím Štěpána Trochty
a jemu podobných, ale především
odhodláním, nadšením a chutí být
dobrými, statečnými, ctnostnými
a podnikavými všude tam, kde se
jedná o dobro druhých a oslavu
Boha. Štěpáne, buď nám inspirací
a přímluvcem v nebi!
P. Martin Hobza, SDB
provinciál salesiánů v ČR
foto: archiv SDB

< ukázka z knihy >

Do Kobylis nastupuje
gestapo
Obsadili nás! V salesiánském
ústavu v Praze-Kobylisích se nemluví o ničem jiném. Vše je vzhůru
nohama. Obsazují nás německé
jednotky! Už jsou prý v Praze!
Chlapci běhají po chodbách.
Píše se 15. březen 1939. O čtyři
dny později sedí ředitel ústavu
P. Štěpán Trochta SDB v kanceláři
a poslouchá rádio. Spolu s ním
jsou přítomni salesiáni P. Januš,
P. Macháň, u okna zamyšleně
stojí dva další salesiáni v klerikách.
Z rádia se ozývá hlas prezidenta
republiky dr. Emila Háchy:
„Lide český. Sleduje vývoj současné situace, odhodlal jsem se,
za souhlasu vlády a téměř v hodině dvanácté, požádat o slyšení
u říšského kancléře Adolfa Hitlera.
Přijali mne se všemi poctami, jež
jsou prokazovány hlavám států.
Po delším rozhovoru s říšským
kancléřem jsem se rozhodl prohlásiti, že s plnou důvěrou odevzdávám osud českého národa a státu
do rukou vůdce Německa.“
Ozvalo se prudké zaklepání
na dveře. Všichni přítomní zvednou hlavu, ale nikdo nepromluví.
P. Januš beze slova otevře dveře
do chodby. Za nimi stojí asistent
s očima plnýma otázek.
„Chlapci jsou neklidní, otče. Měli
bychom říci, co se děje.“
„Moment, ještě chvíli to s nimi
vydržte, už situaci řešíme,“ říká
omluvně P. Januš, „mnoho však
nevíme, posloucháme rádio.“
Asistent pokývá hlavou a zavře
dveře. Ředitel Trochta zeslabil rádio a zamyšleně pohlédl
na přítomné. Jeden z kněží zvedne
hlavu a řekne:
„Co budeme dělat? To je přece válka.“
V tu chvíli se na P. Trochtu upírají
oči všech přítomných v místnosti.
Ten vstane, zvedne hlavu a pronese: „Co bychom dělali? Pokračujeme v naší práci. Jsme sice

vlastenci, ale nejsme politici. Vždy
jsme stáli mimo politiku. To je
naše výhoda. Teď musíme uklidnit
chlapce. Kdo může jít domů, toho
pošlete a zrušte na týden všechny kroužky i divadlo pro chlapce,
kteří docházejí z domova. Pokud
situace dovolí, vrátíme se po týdnu
do starých kolejí. Ubytovaní chlapci budou mít standardní program.
Naší politikou je nyní těch 200
kluků, co tady máme na starosti.
Ostatní ukáže čas.“
Štěpán Trochta skončil svůj proslov, obešel stůl a usedl na židli.
Všichni ostatní zůstali bez hnutí
a sledovali ho. On je přejel pohledem a s úsměvem řekl: „Tak co je?
Nemáte co na práci?“
Teprve potom, jako by z nich
opadla těžká záclona myšlenek
a obav, spěšně vstávali a rozcházeli se po své práci. Ředitel Trochta
si opřel hlavu do dlaní.
„Pane Bože, co nás čeká?“
***
Ulicemi Prahy duní vozy německé vojenské moci. Mezi lidmi
na chodnících to vře a hučí. Jsou
vidět slzy a zvednuté pěsti. Zatažená ocelová obloha jako by měla
pro tuto tíhu pochopení a chtěla
se připojit. Nacisté si pospíšili.
Ještě než se prezident Hácha
vlakem vrátil z Berlína, byl již Hitler
na Pražském hradě. Dal si záležet,
aby to stihl dříve než domácí pán.
V Berlíně Háchu vystavili krutému,
několik hodin trvajícímu nátlaku a po prodělaném srdečním
záchvatu podlehl. Přijal nabízenou
ochranu německého státu. Co taky
mohl dělat? Odmítnout, postaven
tváří v tvář výhružkám Hermanna
Göringa, že jeho Luftwaffe rozbombarduje Prahu?
Prezident později řekl, že v Göringovi viděl zosobnění zla, schopného zničit celé město a zmasakrovat vlast. Ani Hitler ho tolik neděsil.
Hácha věřil, že se zúčastní jednání
ohledně Slovenska a nového postavení české země. Místo toho se

i s ministrem Chvalkovským ocitli
v pasti intrik, nátlaku a výhrůžek.
Věřil v omezenou, ale přec jakousi
možnost samostatnosti, proto
ustoupil. Nikoli pro své postavení
či záchranu.
Dne 16. března byl vyhlášen
Protektorát Čechy a Morava. Hitler
jmenoval protektorem Konstantina
von Neuratha. Tento šestašedesátiletý šlechtic vybraného chování
proslul jako zkušený diplomat.
Ministrem zahraničních věcí byl
už v Papenově vládě Výmarské
republiky. Na postu ministra zahraničí zůstal také ve vládě Kurtha
Schleichera, poté i v Hitlerově
vládě.
V roce 1938 jej nahradil ambiciozní
SS Gruppenführer Joachim von
Ribbentrop.
Konstantin von Neurath měl
stejnou hodnost SS jako Ribbentrop, ale chyběla mu plebejská
agilnost a iniciativa. Tudíž se zdálo,
že nemusí být pro Čechy tou
nejhorší volbou. Za německým
vojskem přijíždějí další represivní
složky německého státu, obávaná
pořádková a bezpečnostní policie
a především Geheime Staatspolizei – tajná státní policie. Protože
její činnost a postupy nepodléhaly
soudním přezkoumáním, stalo
se gestapo obávanou organizací.
Němci začali postupně obsazovat
prostory a budovy, které jim vyhovují. Gestapo zná jména prvních
zatčených....
Prezident Hácha byl člověk,
jenž bolestně přijal úřad, o který
vlastně nestál. Emeritní předseda
nejvyššího soudu se těšil úctě
i skvělé právnické pověsti. Tolik
toužil po klidném stáří. Snad kdyby
mu nezemřela milovaná žena,
kdyby na něho nečinili nátlak, že
právě on je tou osobou, na níž se
všichni shodnou. Bože, kolikrát
říkal, že tuto roli vezme pouze jako
oběť vlasti...
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Dát dětem zažít

obyčejné lidské „věci“
Nezaměnitelné panorama Ostravy – těžební
věže, komíny, hutě, panelové domy. Mezi tím
vším stojí věž, na první pohled podobná těm
těžebním, ale na jejím vrcholu se tyčí kříž.
Je to kostel sv. Josefa, srdce salesiánského
domu, kterému Ostraváci už více jak 80 let
říkají Don Bosco. Tam každý den přicházejí
desítky romských dětí, aby prožily pěkné
odpoledne s pedagogickými pracovníky
salesiánského střediska. Ti zase denně
vyjíždějí do vzdálených lokalit za dětmi,
které nemohly přijít k nim. Snaží se, aby
zažily i něco jiného než jen křik, násilí,
odmítání a chudobu.
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

S

edím v autě se třemi pedagogickými pracovníky
z „Don Boska“ a spěcháme
Ostravou na Hulváckou
ulici. Vzali mě s sebou, abych se
podíval na jeden z programů střediska – Oratoř na ubytovně. Zastavujeme na asfaltovém plácku před
čtyřpodlažním komplexem bytového domu Soiva. Než stihneme
vystoupit, na auto se tlačí hlouček
romských dětí a vesele nás vítají.
Někdo si chce plácnout, jiné přibíhají a objímají nás, dokonce i mě,
přestože jsem tady poprvé. „Budete si s námi hrát? Já mám taky
úkoly. Já chci taky na doučování!“
Stoupáme po špinavém schodišti
do druhého patra. Ze všech koutů
křičí chudoba. Počmárané zdi, trčící kabely, na zemi se válí odpadky
a mezi tím vším si hrají děti.

Tady je to lepší než
ve škole, tady nezvoní
Pedagogové z Don Boska
jezdí do bytového domu Soiva už
šest let. Mají zde pronajaté dvě
místnosti, kterým přezdívají malá
oratoř (ta velká je v salesiánském
středisku). Za normální situace je
otevřená každý den a v průběhu
týdne se zde střídají různé věkové
skupiny. Nejmladší se připravují
na školku nebo školu, starší chodí
na doučování, holky nacvičují
romské tance a nejstarší kluci hrají
ping pong. „Cílem je být s dětmi
a pomoci jim, aby smysluplně
využívaly čas a něco se naučily,“
vysvětluje salesiánka Janina Sachová, vedoucí programu Oratoř
na ubytovně. Běžný provoz oratoře
ale už více jak půl roku neplatí,
protože podle epidemických opatření musí být jako pedagogické
zařízení zavřená. Pracovníci z Don
Boska hledali cestu, jak zůstat
s dětmi v kontaktu. Ve spolupráci
s dalšími sociálními službami,
které na Soivě působí, mohli obnovit doučování jeden na jednoho.
Za normálních okolností bývá
v oratoři na 25 dětí, teď se můžou

věnovat alespoň 25 dětem v průběhu celého týdne.

„

MOTIVACE DO
BUDOUCNA U ROMSKÝCH
DĚTÍ NEFUNGUJE
Jdeme vyzvednout děti do jednoho z bytů. V tomto je koupelna,
ale jiné mají společnou sociálku
na chodbě. Na malém prostoru
žije osmičlenná rodina a maminka
toho má očividně nad hlavu. Je
ráda, že se o tři holčičky na chvíli postará někdo jiný. Berou si
pracovní sešity a jdeme do oratoře. Na střídačku se jim věnuje
Janina. Snaží se je doučit základy
čtení a zlepšit jejich chudou slovní
zásobu. Za chvíli pedagogická
pracovnice Karolína Pohlídalová
přivádí do klubu dva kluky, třeťáka
Bruna a druháka Ronalda. Oba už
jednou propadli. „Ve škole je nuda,
furt se musíme učit. Je přestávka,
máš hlad, jíš a hned se jdeme
učit. Tady je to lepší, tady nezvoní.
Tady se máme dobře.“ S Karolínou
pomalu procházejí pracovní listy,
které ve škole dostali na distanční
výuku. Jde to těžce. Kluci mají
problémy se základy psaní, čtení,
sčítání, odčítání, na malou násobilku není ani pomyšlení. Mezery
v jejich vzdělávání nezpůsobila jen

uzávěra škol během pandemie,
velké problémy měli už předtím.
Romským dětem nesedí
sešněrovaný školský systém.
Ve škole jim to nejde, necítí se tam
dobře, často ji vynechávají, zameškanou látku už nedoženou a tím se
problém stále prohlubuje. Do školy nechodí i z dalších důvodů:
například je tam nemá kdo zavést,
protože táta je v práci a máma se
stará o mladší sourozence, nebo
se rodičům nechce vstávat brzo
a chystat dětem svačinu. Romové
se také bojí koronaviru a šíří se
mezi nimi různé pověry, že v rouškách jsou červi, a že při testování
jim štětinkou zanesou do nosu
covid. Často jde ale o nezájem
rodičů udělat něco pro vzdělání
dětí. Ty jejich postoje přebírají
a chození do školy jim nedává
větší smysl. Motivace do budoucna, „když se budeš učit, můžeš
být třeba kadeřnicí,“ u nich zkrátka
nefunguje. Je to začarovaný kruh,
ale Janina Sachová doučování dětí
nevzdává, i když mají obrovské
mezery: „Vidím v tom smysl. Je to
potřebná práce. Právě to vzdělání je
pro Romy strašně důležité. Snažím
se je naučit učit se. Až jednou
budou mít své děti, aby se s nimi
uměli učit.“

16 / 17

Cesta přes bariéru
nedůvěry
Pedagogové z Don Boska
na bytovém domě Soiva systematicky nedoučovali, dokud
nepřišla pandemie. „Mně osobně
to otevřelo obzory. Ráda bych
v tom pokračovala. Až oratoř znovu
otevřeme, chtěla bych si dál udržet
svoji skupinku doučování. Teď pro
ně připravuji tábor za odměnu, že
na doučování chodily,“ vysvětluje
Karolína Pohlídalová. Pedagogické
pracovníky zase děti odměňují
neskrývanou radostí. „Jsou vděčné
za každou drobnost. Donesete jim
omalovánky, jsou vděčné, jdete
s nimi na výlet, jsou vděčné. Tyto
děti mají obrovský vděk,“ popisuje
Karolína. Místní děti často neznají
nic jiného než bytový dům a podmínky v něm. Jsou rády za každé
rozptýlení, za každého člověka,
který se jim věnuje. I proto jezdí
pracovníci z Don Boska s dětmi
na výlety do přírody, poznávat
jiná města nebo sportovat. „Řada
romských dětí nikdy v životě nebyla
v bazénu. Když jim řekneme, aby
si vzaly plavky, tak patnáctiletá
děcka neví, co to je. Rádi bychom je
naučili chodit do bazénu, do tělocvičny, někde si hrát, chodit na nákup, uvařit si něco dobrého, aby to
všechno jednou naučily své děti,“
vysvětluje Janina Sachová.
Vracíme se zpátky do salesiánského střediska a cestou si
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na křesťanských principech, s cílem připravit je na život“. Do střediska samozřejmě mohou chodit
všechny děti, ale programy jsou
přizpůsobeny minoritě. „Romové nemají moc rádi, když jsou
nasazení do nastaveného systému.
Proto máme otevřenou oratoř, proto
mají každý den možnost vybrat si,
do kterého kroužku půjdou. Snažíme se jim vyjít vstříc touto volností,“
popisuje Václav Lipinský určující
rys dvou hlavních programů, kterými jsou Oratoř – otevřený klub
a Kroužky.
vykládáme o místní početné romské komunitě. V Ostravě žije přibližně 20 až 30 tisíc Romů, z toho
kolem sedmi tisíc bydlí v sociálně
vyloučených lokalitách. Ve městě
jsou školy, do kterých chodí jen
romské děti, a naopak školy, kde
není ani jedno. Mezi romskou
minoritou a českou majoritou je
bariéra vzájemné nedůvěry, která
oboustranně vede k vylučování
z kolektivu. S tímto fenoménem
se potýkají i pedagogičtí pracovníci z Don Boska a důvěru Romů
získávají dlouhé roky. „Jsem velmi
vděčná za to, že máme zaměstnance Kevina, Dášu a Milana,
kteří jsou Romové. Vnímám, že mají
k těm lidem mnohem blíž a oni je
berou úplně jinak než třeba mě. Je
výborné, že se s nimi můžu pobavit,
jak vidí nějaký problém, nebo že
mi řeknou víc o romské kultuře,“
vysvětluje Janina.

„

NEVYPLŇUJEME DĚTEM
JEN VOLNÝ ČAS, ALE
SNAŽÍME SE JE POSUNOUT
V ŽIVOTĚ DÁL

V Salesiánském středisku
volného času Don Bosco na mě
čeká ředitel Václav Lipinský
a provádí mě budovou, která je
v prázdninovém režimu už od října,
kdy musela kvůli pandemii zůstat
zavřená. Mluvíme spolu o poslání
střediska, kterým je „výchova
a vzdělávání převážně romských dětí a mládeže, založená

Každý všední den začíná
oratoř doučováním. Potom se
děti a mladí sejdou v kostele
s pedagogy ke společné modlitbě a zahájí program Otevřeného
klubu. V rámci něho se děti volně
baví, můžou si zahrát deskové
hry, kulečník nebo jít na hřiště.
Následuje program Kroužky, kdy
si mohou vybrat z pestré nabídky,
od sportovních přes umělecké až
po technické aktivity. Den opět
zakončí volnou zábavou v otevřeném klubu, slůvkem a společnou
modlitbou. V průběhu dne a týdne
se v Oratoři střídají různé věkové
kategorie. Běžně tu bývá kolem
50 dětí. Na programy mohou
chodit nepravidelně, samy odejít,
kdy chtějí, a většina aktivit je pro
ně zdarma. Za některé víkendové
akce sice musí zaplatit drobný
příspěvek v řádu desítek korun, ale
díky tomu přijdou děti, které mají
opravdový zájem. Středisko má
navíc fiktivní měnu tzv. zeferiny
(název je odvozený od jména
prvního blahoslaveného Roma),
které děti mohou získávat za různé
aktivity během roku a zaplatit
jimi část poplatku za akci nebo
si v oratoři na baru koupit třeba
tousty a limonádu. I to je vede
k finanční odpovědnosti.
„Myslím, že máme otevřený,
funkční, vzdělaný tým, kterému
na dětech záleží. Cítím, že dobře
vnímají, že tady nejsme jen od toho,

abychom dětem plnili volný čas, ale
abychom jim dali něco víc, posunuli je v životě. Snažíme se dětem
ukázat, že vzdělávání je může i bavit
a na to cílí naše kroužky. Snažíme
se, aby do školy nechodily s odporem, ale narážíme na své limity,
že jsme jen středisko volného času
a nemůžeme školu zásadně ovlivnit.
Děcka jsou u nás ráda, fungují, slíbí
hory doly, ale pak v běžném životě
mají problém plnit si své povinnosti,“
popisuje Václav Lipinský a dodává,
že hledá cestu, jak děti více ovlivnit
i za hranicemi střediska.

Hodnota společenství
mladých
Za limity pedagogických pracovníků mohou jít salesiáni. Někteří
salesiáni z místní komunity ve středisku pracují jako pedagogové, ale
Romům se věnují i nad rámec své
práce. Dokážou se s nimi opravdu
spřátelit, navštěvují je, duchovně
je doprovází a jako kněží jsou pro
ně přirozenou autoritou. Mohou
jim pomoci řešit problémy s dluhy
nebo třeba sehnat novou matraci,
když ta stará doslouží.
Se salesiánem Pavlem Kosmákem, kterému kolegové říkají Kosmič a Romové „pane Kosmič“, jedeme na další lokalitu. Bedřiška je
stará hornická kolonie dřevěných
baráků. Pedagogové z Don Boska
tady dříve působili v komunitním
centru, ale tuto činnost ukončili,
aby se mohli více zaměřit na práci v nedalekém bytovém domě
Soiva. Salesiáni si udrželi živý vztah
s několika rodinami. Vcházíme
do přízemního dřevěného domku,
ve kterém žije desetičlenná romská rodina. Děti nás nadšeně vítají
a hned nás táhnou do pokoje, aby
Kosmičovi ukázali, co je u nich nového. Chvíli si s nimi hraje a pak jde
do kuchyně pozdravit maminku.
Tam už čeká františkánka Veronika
Bílová, pedagožka z Don Boska,
která chodí děti doučovat. Kosmič
si povídá se staršími dětmi, mluví

i o práci a starostech se dvěma
chlapy v domě – s nejstarším synem a s manželem nejstarší dcery.
Rodina má své problémy, mladí
bojují se školou a občas se objeví
i nějaký zapomenutý dluh. Domek
je ale opravený, žijí v oblasti s dobrou komunitou, obklopeni zelení.
V domě to hučí. Kosmič svolá
všechny do obýváku. Chvíli to trvá,
ale nakonec všichni sedí a poslouchají příběh o tom, jak apoštolové potkali Vzkříšeného. Rodina
jezdila do salesiánského střediska
na čtvrteční mše svaté a nejstarší
děti chodily do spolča. Teď, když
je středisko zavřené, jezdí Kosmič
za nimi. Děti, které salesiáni před
lety pokřtili, připravuje na první
svaté přijímání. Hodnota, kterou
se snaží salesiáni přinést mladým
Romům, je společenství. „Na Don
Bosku se nám podařilo vytvořit
spolčo vrstevníků. Scházely se tam
věřící děcka, dělaly muziku, hrávaly
divadlo, jezdily společně na různé
akce,“ popisuje Pavel Kosmák.
Hodně jim pomohla spolupráce s Řeckokatolickou romskou
misií (Čičava, Slovensko), ze které
do Ostravy přijeli mladí Romové,
předat místním svůj misijní zápal.

Naočkovat děti pěknými
zážitky
Loučím se v salesiánském
středisku a Janina Sachová mě
vyprovází k autu. Dnes jsem měl
možnost vidět, o co se snaží pedagogičtí pracovníci z Don Boska.
Tváří v tvář velikosti a hloubce
problému se může zdát jejich práce jako boj s větrnými mlýny. A tak
se ještě jednou ptám, jestli v tom
Janina i po letech vidí smysl. Vysvětluje mi, že je to běh na dlouhé
tratě. Nemusí změnit konkrétní
dítě, konkrétní generaci, ale může
se jim podařit děti naočkovat pěknými zážitky, aby později, až sami
budou mít děti, měly důvěru v sociální pracovníky a učitele. Aby si
jako rodiče s dětmi hráli, pomáhali
jim se školou, jezdili s nimi na výlety. A tak mě Janina na rozloučenou
ujišťuje: „Má smysl s těmi dětmi být
a dát jim zažít něco jiného než ožralého tatu, zfetovanou mamku, a že
se doma stále jen křičí. Snažíme se
jim dát zažít obyčejné lidské věci.“
Text a foto: Jan Kvapil
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Přišel mi

E-MAIL
Když v 70. letech minulého století vznikl tzv. zavináč,
tedy znak, který odděloval jméno uživatele od jména
počítače, nevědělo se ještě, že se zde kladou základy
něčeho, co zcela změní tvář komunikace – vznikl totiž
email. Dnes je to pro mnohé z nás běžná a každodenní součást našich životů, vždyť celosvětově se pošle
přes 4 mld. emailů denně.

K

aždá mince má dvě strany
a i v tomto případě není
posílání a přijímání emailů
bez té odvrácené. Rád
bych uvedl několik druhů emailů,
které občas dostat můžeme, ale
měli bychom se mít na pozoru.
Už jste určitě slyšeli slovo SPAM.
Tímto slovem je označena nevyžádaná, masově rozesílaná
reklamní zpráva. Nepočítá se sem
tedy reklamní sdělení, jehož odebírání jste si sami někde zaškrtli.
Spam však není pouze nevyžádaná reklama, může obsahovat
i kriminální či jiný podvodný obsah, jehož účelem je získat důvěru
uživatele a prostě na něco kliknout
(příloha emailu, odkaz v emailu
apod). Takovým emailům se pak
říká SCAM (z anglického „scam“ –
podvod). Není třeba dodávat, že
smyslem scamů je nainstalovat
vám do počítače virus, počítač
vám zablokovat (a žádat výkupné)
anebo vám ukrást vaši identitu.
Specifickou podskupinou scamů je
PHISHING, což jsou emaily, které
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jsou rozesílány na mnoho adres
a tváří se, jako by byly odesílány
z bank, společností vydávající bankovní karty, online obchodů nebo
jiných důvěryhodných institucí.
Jejich hlavním účelem je vylákat z vás vaše přístupové údaje
do internetového bankovnictví,
PIN bankovní karty nebo zkrátka
přihlašovací údaje do různých
jiných účtů. Dalším typem emailů
je HOAX neboli poplašná zpráva.
Jsou to zprávy, které vám obvykle hrají na city, emoce a pocit
zodpovědnosti za druhé s cílem,
abyste email rozeslali dál. Typicky
máte varovat před virem, poslat
dál zaručený návod na cokoliv
nebo získat přeposláním emailu
peníze na umírající holčičku. Aktuálním typem emailů je DEZINFORMACE. Tento typ emailu také
působí na emoce, často ve vás
vyvolá pohoršení či hněv, týká se
aktuálního tématu ve společnosti
(vakcíny, covid, migranti, EU, zednáři apod.) a po jeho přečtení máte
pocit, že vás chce někdo zničit,
obelstít či využít a vy se musíte

tomu někomu (něčemu) bránit,
nejlépe tím, že si to nenecháte pro
sebe. To, že tyto emaily jsou buď
kompletně lživé nebo tendenčně
zkreslují realitu, dodávat nemusím.
Dnes už např. víme, že přeposílání
podobných „zaručených“ zpráv
mezi seniory vedlo k významnému
nárůstu hlasů pro Miloše Zemana
ve druhém kole poslední prezidentské volby.
Pár osvědčených pravidel, která
obvykle platí:

• Nikdy neklikej na přílohy a od•
•
•
•
•

kazy v emailech, u nichž si nejsi
jist odesílatelem či obsahem.
Na konci většiny reklamních
zpráv je „Unsubscribe“ nebo
Odhlásit – využívej toho.
Nikdy, ale opravdu NIKDY
nikam nepiš přístupové údaje
do bankovnictví, PIN apod. –
banky toto po klientech NIKDY
nechtějí přes email či telefon.
Využívej hoax.cz, kde najdeš
databázi poplašných zpráv.
Vyzývá-li tě email přímo k přeposlání, téměř jistě je to hoax
nebo dezinformace – nepřeposílej.
Dřív, než se po přečtení emailu
rozčílíš, přepošleš, klikneš nebo
napíšeš – třikrát se nadechni
a znovu si přečti tento článek –
pravděpodobně jsi dostal pouze
jeden z výše uvedených emailů.
Libor Všetula

Od 11 do

let!
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MOZKOVNA

HÁDANKY
DONA FORESTY
Skútr dona Meda

Dnešní povídání dona Foresty mělo být o Africe, o misiích, které během
svých cest navštívil. Ale když jsem se mu pochlubil projektem Medový
rok, řekl, že Afrika neuteče, že nám také musí něco říci o svém setkání
s donem Medem. A samozřejmě přidal i hádanku.

J

ak už víte z minulého čísla,
nějaký čas jsem pobýval
také v Indii. V této zemi
působí hodně salesiánů-misionářů, ale mají zde i mnoho
místních povolání. Jedním z nejznámějších misionářů byl právě
i váš don Med, kterého zde mnozí
považují za svatého. A tak není
divu, že jsem ho chtěl také osobně
poznat. Nebylo to tak jednoduché, tenkrát působil v odlehlejších
končinách na severovýchodě
země, ale podařilo se. Nemohl
jsem samozřejmě čekat, že se mi

bude věnovat celý den, který jsem
na návštěvu měl, tak jsem mu řekl,
ať dělá normálně svoji práci a já
že ho budu doprovázet a budu se
snažit, abych se moc nepletl.
‚Dobře,‘ souhlasil don Med,
‚ale teď zrovna potřebuju dojet
do jedné vesnice, v naší škole tam
slaví desáté výročí založení a tak
uspořádali malou akademii. Bohužel tu mám jen svůj skútr a na něm
jet oba nemůžeme.‘
‚A jak je to daleko?‘ zeptal
jsem se.

‚Na skútru dvacet minut,
ale pěšky dvě hodiny, to by se
nestihlo.‘
Trochu jsem se zamyslel
a s trochou drzosti jsem navrhl: ‚Co
kdybychom to udělali takto: Jeden
z nás půjde pěšky, druhý pojede
na skútru. Někde dál u cesty skútr
nechá a bude pokračovat pěšky.
Mezitím první dojde ke skútru,
nasedne, předjede druhého, skútr
opět nechá u cesty a bude pokračovat pěšky. Takhle se budeme
střídat, až dorazíme do vesnice.‘
‚A jak dlouho by nám cesta
trvala tímto způsobem?‘ zeptal
se don Med.
‚No, pokud se nám podaří cestu
zorganizovat tak, že do vesnice
dorazíme současně, tak…‘
Ale to je vlastně otázka pro
vás, milí čtenáři.“
Jan Zindulka

Řešení z minulého čísla
Řetěz
Rozstřihneme 3 články nejkratšího
kusu a jimi spojíme zbylé 4 kusy.
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PRO DĚTI

Stránky myšky ELIŠKY
Ovládni se, ty můj synku,
místo hněvu zvedej .....................................................................
(doplň)

Malý

si vůbec neuměl poručit. Dělal jen to, co se mu chtělo. Tak třeba

dneska ráno se mu nechtělo vstávat z
. Jenže když bylo
že k snídani byly

už vysoko na
s

a tak zůstal celé

pod

a on konečně

a na něj zbyl už jen suchý

, zjistil,

. A tak si

uvědomil, že je lepší se ovládnout a udělat i to, do čeho se mu zrovna nechce.
Vaše myška Eliška
MARKÉTKA SE UČÍ HRÁT NA FLÉTNU. TO JE DOCELA NÁROČNÝ ÚKOL A MARKÉTKA MUSÍ KAŽDÝ DEN
CVIČIT. ZVLÁDÁ TO, I KDYŽ SE JÍ NĚKDY NECHCE. CO
VŠECHNO SE V JEJÍM POKOJI ZMĚNILO, ZATÍMCO TRÉNOVALA?

PAVLÍK DOSTAL VE ŠKOLE ZA ÚKOL PROJÍT
BLUDIŠTĚ V UČEBNICI. JE DOCELA TĚŽKÉ
A PAVLÍK V NĚM KAŽDOU CHVÍLI ZABLOUDÍ A MUSÍ SE VRÁTIT. ALE NEVZDÁVÁ SE,
A TAK SE MU TO NAKONEC PODAŘÍ. ZVLÁDNEŠ TO
TAKY?

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

MYŠKA ELIŠKA A SEBEOVLÁDÁNÍ
Vymyslel
jsem skvělou
zábavu, pojd se
podívat!

Ahoj
Veverčáku,
co děláš?

Uvidíš,
polez
za mnou.

No, já
nevím...

He he, vidíš,
jak se rozčilují?
To je legrace...

Trefa!

Au, co to je,
kdo to dělá?
Okamžitě
toho nech!
Veverčáku,
to není žádná
legrace někoho
naštvat. A navíc
bys je mohl
i zranit!
Máš pravdu,
Eliško. Dělat
radost je mnohem
lepší, než být
zlomyslný
a škodit.

Vymyslíme
něco
lepšího.

Kouzelné
šišky, super
podívaná!

Jé, to je
legrace!
Kreslí Zdislava Janoušková
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Misijní KALEIDOSKOP
SADBA představuje novou aktivní formu misijní animace – zpravodaj nazvaný Misijní kaleidoskop. Naleznete v něm náměty a podněty vztahující se k misiím,
které můžete libovolně využít v rámci aktivit vašich
farních společenství, misijních kroužků, náboženství,
pro mládežnická spolča, tábory, kroužky i pro rodinu.

M

isijní kaleidoskop
najdete každý měsíc
na stránkách Sadby
společně s dalšími
materiály vztahujícími se k Salesiánskému misijnímu dni. Jsou
připravené tak, aby se daly vytisknout a dát například na nástěnku,
rozstříhat a použít ke konkrétním
účelům, například k modlitbě
v komunitě, farnosti, misijním
kroužku, náboženské výchově,
ve společenství, na výstavě atp.
„Misijní kaleidoskop nemá
primárně jen informovat o misiích. Jeho smyslem je dát podněty
k tomu, abychom my sami byli
misionáři ve svém vlastním okolí

a zároveň se duchovně propojili se
světem misií,“ vysvětluje delegát
pro misijní animaci Jaroslav Fogl.
Rovněž vyzývá k zapojení se
do této aktivity, k rozšiřování i používání připravených témat a aktivit,
které může přinést ovoce v podobě větší informovanosti a propojení se s misijním světem.
Může to být jen účast na společných modlitbách za misie,
setkávání se v rámci různých
aktivit, na akcích nebo i jen četba
zajímavého článku a krátké zamyšlení, jež nás můžou spojit s našimi
bratry a sestrami na misiích po celém světě.

Co bude součástí
Misijního kaleidoskopu

• misijní úmysl na daný měsíc
• modlitba
• výtvarná či jiná aktivita nebo hra
• zajímavost vztahující se k zemi,
•
•

•

za kterou se v rámci misijního
úmyslu modlíme
informace o probíhající události
nebo kampani (Medový rok,
Aksanti…)
CaglieroLIFE (určené zejména
mladým lidem. V krátké stopáži
představí některou pozitivní
hodnotu či vlastnost inspirovanou misijním úmyslem papeže
Františka)
Odkazy na zajímavé články
z misií

Salesiánský misijní den
Je jeden den v roce, kdy si salesiánská rodina připomíná a slaví
svoje působení v misiích. Příprava
na něj probíhá již od začátku roku,
kdy salesiánské ústředí vyhlásí
téma roku a vydá materiály, které
mají sloužit k přípravě na tento
slavnostní den.

Misijní kaleidoskop rovněž rozesíláme elektronicky (formou pdf vhodné i k vytištění) i s odkazem na další materiály týkající se Salesiánského misijního dne. Chcete-li se přihlásit k jeho odběru a zajistit si tak, aby vám neuniklo
žádné číslo napište na sadba@sadba.org (do předmětu, prosím, napište MISIJNÍ KALEIDOSKOP)
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Edukativně a interaktivně
Jako každý rok, tak i letos vám přinášíme spoustu
informací, her a zábavy v našem programu Dnes jím
jako. Letošní situace nám všem zamíchala s kartami,
a proto jsme se snažili přizpůsobit projekt co nejvíce
aktuálním potřebám. Více interaktivně a zároveň více
edukativně, a to i příštím školním roce.
Dnes jím jako na hravě.cz

Hraj si s námi

elý projekt je přizpůsoben
potřebám on-line výuky,
děti si nejen více pohrají,
ale i se více naučí. K tomu
slouží rozšířená interaktivní část
projeku Dnes jím jako Ekvádorec
na platformě hravě.cz.

Na stránkách projektu v záložce
Hraj si s námi objevíte spoustu tipů,
jak se při vzdělávání nenudit. Na své

C

si přijdou mladí kuchaři a kuchařky,
zvídaví a kreativní jedinci i ti, kteří
se rádi hýbou a mají rádi „střelené“
nápady.

Postav barevné město
Ani letos nechybí soutěž. Tentokrát
se soutěží o nejbarevnější město.
Podívejte se na naše stránky a zapojte se. Už teď se těšíme na výtvory
mladých nadějných architektů!
dnesjimjako.cz
dnesjimjako.hrave.cz

Žáci tam naleznou zajímavé i zábavné úkoly, které jim trochu pomůžou
s procvičením českého jazyku, přírodopisu a zeměpisu a přinesou další
poznatky o Ekvádoru.

Vyslání dobrovolníků – Aksanti 2021
V neděli 13. 6.2021 proběhne tradiční vyslání misijních dobrovolníků, tentokrát v Brně-Žabovřeskách při mši
sv. v 9.30. Vyslání se ujme náš provinciál Martin Hobza a celou mši můžete sledovat i on-line na youtube kanále
Salesiáni Žabovřesky. Podpořte je prosím svou modlitbou v současné i pro ně nelehké situaci.

Dopisy dobrovolníků a další zajímavosti najdete na www.adopcenablizko.cz a www.sadba.org
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S pánem Bohem jsme si plácli
Narodil se v roce 1981 ve Zlíně, vystudoval učitelství a šest let učil na základní škole. První sliby složil
v roce 2014, prošel noviciátem v Popradu a studiem
filozofie v Žilině. V září 2020 složil věčné sliby v salesiánské kongregaci. V současné době studuje v Jeruzalémě na Papežské salesiánské univerzitě. 12. června
ho čeká jáhenské svěcení.

učitelské práci potřebuji něčeho
držet. Tehdy jsem si vzpomněl,
že vlastně u salesiánů mluvili
o Donu Boskovi, který byl učitelem
a vychovatelem, tudíž bych se jím
mohl nechat inspirovat. Salesiáni
spolupracovníci mi dali životopis
Dona Boska a já o něm začal přemýšlet jako o učiteli a pedagogovi.

Vlastíku, řekni nám něco o sobě…

Loni na podzim jsi ložil věčné
sliby. Proč právě rozhodnutí pro
řeholní život? Dnes je potřeba
mužů-otců možná stejně akutní,
nebo ne?

Pocházím ze Zlína, mám dva
mladší sourozence bratra a sestru. Celá má rodina bydlí ve Zlíně
a v jeho nejbližším okolí. Velice rád
chodím na procházky do přírody,
baví mě plavat a miluji lyžování
(hlavně sjezdové).
Kdy ses poprvé setkal s Donem
Boskem a čím tě oslovil?

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Kdy to bylo úplně poprvé, si nepamatuji. Když jsem byl u salesiánů
jako účastník nebo dobrovolník,
tak jsem Dona Boska zas až tak
moc neřešil. Bavily mě akce
a společenství; duchovní život
jsem měl spíše spojen s adoracemi. S Donem Boskem mě blíže
seznámili salesiáni spolupracovníci. Pracoval jsem v té době jako
učitel, na animátora jsem se cítil
už starý, a věděl jsem, že se ve své

Prostě jsme si s Pánem Bohem
plácli na to, že budu řeholníkem.
Povolání vnímám jako utváření
svého životního příběhu s Bohem,
který je mým průvodcem a rádcem. Mně se zdálo, že mi nabízí
duchovní povolání. Dlouho jsem to

odmítal, plánoval jsem rodinu, vzal
si úvěry z banky a koupil byt. Jsem
přesvědčen o tom, že kdybych
tímto směrem pokračoval dál,
oženil se a měl děti, že by s tím
Pán Bůh neměl problém. Nicméně
nabídka duchovního povolání tam
pořád někde tak visela a já si říkal,
zkus to, co kdyby náhodou…
Už brzy přijmeš jáhenské svěcení. Co to pro tebe znamená? Co
podstatného se změní?
No, budu mít v kostele vždycky
rezervované místo k sezení! Ale
vážně, podle církevního práva
i nauky církve se toho změní poměrně dost. Pro mne osobně je to
důležitý krok na cestě ke kněžství
a motivace k duchovnímu růstu.
Zároveň budu více sloužit ostatním, což je jeden z nejdůležitějších
rysů jáhenství.
Povoláním salesiánů je věnovat
se dětem a mladým. Co tě k nim
táhne?
Snaha předat jim něco ze salesiánských hodnot. Baví mne být
mezi nimi, pomáhat jim objevovat
Boha, svět a jejich místo v životě.
A jak je to teď během tvých studií
v Jeruzalémě – dostaneš se vůbec
k mladým? Kdo je chudá mládež
v Izraeli?
Situace v Izraeli je velmi specifická. Když si odmyslíme turisty,

tak katolíci jsou tady buď Arabové (hlavně v okolí Nazareta),
anebo potomci imigrantů, hlavně
z Filipín. Práce s nimi mne zasáhla
asi nejvíce. Jejich maminky tady
pracují většinou jako ošetřovatelky. Otec je často na Filipínách,
nebo neznámý. Dítě, které se zde
Filipíncům narodí, může chodit
normálně do místních hebrejských škol, nicméně před státem
je cizinec a nemá právo tu zůstat.
Dochází k tomu, že se děti začnou
svým rodičům a příbuzným velmi
odcizovat. Na Filipínách v životě
nebyly, jejich kamarádi jsou místní

děti, vzniká jazyková bariéra mezi
rodiči a dětmi, protože děti mluví
hebrejsky a velká část rodičů
hebrejštině nerozumí. V období
dospívání jsou některé tyto děti
ztracené. Mají velkou krizi identity
– necítí se jako Filipínci a ani jako
Izraelci. Možná tyto děti po ekonomické stránce úplně nestrádají,
ale přesto je považuji za jednu
z našich nejdůležitějších cílových
skupin.
V Izraeli jsi zatím prožil tři roky
a rok máš ještě před sebou. Když
se ohlédneš, co nejdůležitějšího
ti toto období na tvé duchovní
cestě dalo?
Určitě jsem tady měl možnost
hodně načerpat. Když čtu Bibli,
začínají se mi vybavovat místa
ze Svaté země. Už to není až tak
abstraktní. Zatím to nejdůležitější
bylo rozhodnutí k věčným slibům.
Člověk sice k tomuto rozhodnutí
směřuje několik let, ale není to
automatika, a ne vždy jde všechno
jako po másle. Nová zkušenost je
kontakt s judaismem a islámem.
Všichni se tu tak mícháme na pár
kilometrech čtverečních; to, co
člověk četl v různých průvodcích,
má tady hezky naservírováno.
Tvoje nejoblíbenější místo v Izraeli
a proč?
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Je to chrám Božího hrobu. Za prvé
to mám blízko a teď v době covidu
je to opravdu místo modlitby.
Často tam teď v kapli františkánů
bývám úplně sám, nějak mne to
místo fascinuje a přitahuje.

„

KOMUNITA JE VELMI
DOBRÉ PROSTŘEDÍ K ŽITÍ
A ROZVÍJENÍ VZTAHŮ
Jak vnímáš život v komunitě?
Co tě baví, co ti dává smysl
a co bys naopak změnil?
Komunita je žité společenství
s bratry a Bohem. Dost záleží také
na tom, jak se která komunita poskládá. Vždy tam hrají roli mezilidské vztahy. Do ráje putujeme, ale
ještě tam nejsme a komunity tomu
tak nějak odpovídají. Určitě je to
prostředí, které stojí za to. Pokud

se člověk neuzavře do sebe,
a je ochotný vyjít k druhým, tak
je to velmi dobré prostředí k žití
a rozvíjení vztahů. Prostě jako
v rodině. Například tady v Jeruzalémě to máme velmi zajímavé. Je
nás tu skoro 50 z 25 zemí, a kromě
Antarktidy jsou zde zastoupeny
všechny kontinenty. Mám tu živou
zkušenost z multikulturního prostředí a rozhodně se tedy nenudím.
A co tvůj vztah k ženám😉? 
Můj vztah k ženám je pozitivní.
Jsou to pro mne báječná stvoření,
bez nichž bych si nedokázal svět
představit, ale ne vždy jim úplně
rozumím.
Vlastíku, díky za rozhovor!
Kateřina Cveklová
Foto: Vlastimil Vajďák
a ČaV (Petr Polanský)

V české provincii se aktuálně připravuje v různých stupních formace na své životní poslání salesiána sedm
mladých mužů. Podpořte je na stránkách Darujme.cz, projekt Salesiánští studenti.
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ZAMYŠLENÍ

Guy Gilbert

Choď na mši

U

dveří kostela mě po mši
zastavil jeden kluk.
„Mám problém,“ říká.
„Už nechci chodit s rodiči na mši. Ale nutí mě k tomu.
Nesnáším to. Co mám dělat?“
Prudce jsem prohlásil, že jeho
vztah s Bohem je v první řadě
osobní. Každý potřebuje svou víru
posilovat. Je nutné najít cestu,
která k tomu vede. A každý si
svou cestu může upravit na míru.
Pak jsem samozřejmě dodal, že
jeho víra k rozběhu potřebuje,
aby se připojil k běhu ostatních.
K tomu je společná modlitba. Ale
řekl jsem mu, že si může vybrat,
co chce. Kdyby ne, může se taky
zablokovat.
Modlitba o samotě, to je
základ. Modlit se s druhými lidmi
je také základ. Farnost v první
řadě shromažďuje celou lidskou
rodinu. Jak často? Církev požaduje, abychom se shromažďovali

každou neděli. Podle mě je to
dobré vyladění času. Je důležité nechat všeho a jít na hodinu
týdně zpívat Bohu. Modlit se
k němu a pak, když je to možné,
se setkávat. To člověka oživuje.
Ale závisí to také na zvyku každé
komunity. Pravidlo tu je, aby nám
pomohlo, ne aby nám vnucovalo
časový rytmus. Chodit na mši jen
z nějakého popudu, když se nám
chce? Může se stát, že se popud
nedostaví, že se nám už nebude
chtít. Víra to může zabalit tak
rychle, jak se vytratí naše eucharistické setkání.
Něco o tom říkají sami někteří
mladí: „Chodím jinam, abych byl
na místě, kde je moje víra slyšet
a kde ji můžu vyjádřit.“ A mají
pravdu. Je dobré jít jinam, než se
naše víra sbalí a zmizí. Ale přesto
by ono jinam nemělo znamenat
zůstat v osamocení, protože
mladí se potřebují shromažďovat

kolem určitých tváří kněží a laiků,
kteří odpovídají na jejich žízeň
po Bohu.
Nakonec jsem tomu mladému řekl: „Starat se o víru není
jednoduché. Vyžaduje to čas, úsilí
a občas i dost boje. Zapamatuj si
evangelium, které na tebe hodně
zapůsobilo. Prožij s ním chvíli
a každý den se nad ním zamysli.
Svou víru neprožívej sám, ale
s druhými.
Jednou se ocitneš sám
proti sobě a prožívání víry bude
na tobě. Pak si možná vzpomeneš, že když jsi ji prožíval s rodiči,
pěkně se utužila a dnes se stala
základem tvého života.“
Z knihy Srdcem k srdci. Malý
průvodce modlitbou (Portál 2021,
přeložila Jaroslava Fejková)
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OSLAVENCI

Gratulujeme
Tentokrát se nám sešla hromada
kulatých a polokulatých oslavenců
– vezmeme je tedy chronologicky
popořádku a fotkami obdaříme jen
ty hodně kulaté. Začátkem června
(6. 6.) oslaví asi v Žilině své třicátiny
salesián-student Dominik Honěk.

60
30
Dominik Honěk
Pavel Hertl bouchne šampaňským
25. června v Teplicích k oslavě
svých pětapadesátin. Sestra
salesiánka Zdíša Háchová oslaví
kulatou padesátku 5. července

70
Vladimír Kopřiva

v Praze. Vladimír Kopřiva doputuje ke kulaté šedesátce v Kroměříži
8. července. Marie Nika Zímová
bude slavit pětasedmdesátiny
také o prázdninách, a to 16. července, nejspíš se sestrami v Hradci
Králové. Sestra Majka Tkadlecová bude možná na táboře, nebo
v brněnské komunitě 18. července
slavit krásnou padesátku. A pak to
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Majka Tkadlecová

50
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Zdíša Háchová

půjde s kopce: Salesián František
Baroš oslaví 2. 8. v Ostravě sedmdesátku, Eva Liškutinová pětapadesátku 4. srpna, Alois Křišťan

P. František Baroš
pětašedesátiny 6. srpna, Josef
Kopecký ml. oslaví pětašedesátku
17. srpna a Jan Blaha pětapadesátku 19. srpna. K srpnovým
oslavencům se ještě připojí Pavel
Lepařík třiadvacátého s krásnými pětasedmdesátinami a první
zářijový oslavenec mezi salesiány
bude čerstvý třicátník, student
Josef Převor 5. září.
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Josef Převor

Ze srdce blahopřejeme!

KŘÍŽOVKA

Křížovka o ceny
ROHATÉ
DOMÁCÍ
ZVÍŘE

Víno pij z malé
sklenky, … (tajenka).
čínské přísloví

OZNAČENÍ DOPRAVNÍ
KVANTOVÝ
CITLIVOSTI PODNIK
ZESILOVAČ
zkr.
FILMU

JAZYKEM
UHLADIT

STARÝ
ČESKÝ
TANEC

NÁDOBA
NA
ODLÉVÁNÍ

Tajenka křížovky
zněla: „v limuzíně
než v tramvaji“.

UNAVENĚ

POZEMEK
POMŮCKA:
FALC, IPON,
ZA
PAR, REM STODOLOU

SOUBOR
MAP

ČESKÝ
REŽISÉR

PŘEDLOŽKA

1. DÍL ANGLICKÁ
VE SPODNÍ
TAJENKY PŘEDLOŽKA VRSTVĚ

KNIŽNÍ CENU
VYHRÁVAJÍ:

FRANCOUZSKÝ HEREC
HRANICE

HLAVNÍ
MĚSTO
KUBY

DRÁŽKA
V PRKNĚ
SLANG.

Lenka
KOZLOVÁ
Brumov-Bylnice

JEDN. EL.
KAPACITY

USEKNUTÍ

INIC. HERCE
PRACHAŘE

2. DÍL
TAJENKY

DĚTSKÉ CIT.
KOLÉBÁNÍ

HAD
JMÉNO
HEREČKY
BOUDOVÉ

HYDROXID
SODNÝ

Ludmila
BLÁHOVÁ
Praha 9

SPZ
TÁBORA

ŽÁR
SLOVENSKY

MILIARDA
zkr.

JISTÁ
SLOVENSKY

CIZÍ
MUŽSKÉ
JMÉNO

NEVOJÁK
HEDVÁBNÁ
LESKLÁ
TKANINA

TUREK
OPOTŘEBIT
TITUL
JÍZDOU
DOKTOR
FILOZOFIE OLDŘICH
zkr.
DOMÁCKY

LEHKÉ TOP.
OLEJE zkr.
BOD
V JUDU

Olga
BÁRTKOVÁ
Vsetín

AKSAMITNÍK
CHEM. PRVEK - KOV
ZN. IN

LOKNUTÍ

PŘÍČESEK
GOLFOVÝ
VÝRAZ

ŘÍMSKÝCH
503
NÁRODNÍ
PARK zkr.
VÝHRA
V LOTERII

INICIÁLY
PREZ.
NIXONA

JMÉNO
ZÁNĚTY
ZPĚVÁKA
SLOVENSKY
STŘIHAVKY
SOBOTA
zkr.
MATKA
HOVOR.

ARMÁDNÍ
PRVNÍ MUŽ
TĚLOVÝCH. KLUB POZORNOST
zkr.

SPORT.
KLUB zkr.
AFROASIAT
HOVOR.

ZOLŮV
ROMÁN
SLANISKO
FÁZE
SPÁNKU

VELITEL
LOĎSTVA

ZN. KILOAMPÉRU

POSVÁTNÝ
ZÁKAZ

VYDÁVATI
ZVUK
HODIN

MIMO

CIZÍ
ŽENSKÉ
JMÉNO

Jindra
ZERZÁNKOVÁ
Ostrava-Vítkovice
Patrika
KRATOCHVÍLOVÁ
Letovice

PORADA
ZAST.
VÝKAL

DODÁVAT
POŠTOU

Blahopřejeme
všem výhercům
správně vyluštěné
křížovky Salesiánského magazínu
č. 2/2021.

Jana
SLAVÍKOVÁ
Zašová
Jan
BLAŽEK
Velké Opatovice
Jana
LEDVINKOVÁ
Přibyslav
Alena
KOCÁBOVÁ
Zábřeh
Marie
PÍCHOVÁ
Osvětimany

Soutěž o ceny: Vyluštěnou tajenku zašlete na adresu redakce (Salesiánský magazín, Foerstrova 2,
616 00 Brno) nebo na e-mail: magazin@sdb.cz. Ze správných odpovědí bude vylosováno 10 výherců,
kteří obdrží věcné ceny. Řešení zasílejte do 30. června 2021.

Nezapomeňte si včas objednat

KALENDÁŘ SALESIÁNSKÉ
RODINY 2022
• týdenní, kvartálový a roční kalendář • formát A6 • světské, církevní
i salesiánské svátky • svátky liturgického roku • evangelia, čtení a žalmy
na každý den v liturgickém roce • citát na každý týden z nedělního
evangelia • adresy komunit SDB a FMA • několik stránek na poznámky
Objednávky do 30. července 2021 na e-mailu
objednavky@sadba.org

Cena 45 Kč/ks
10 až 49 ks – 40 Kč/ks

TEVNÍ
MNOŽS

SLE VY

• 50 až 99 ks – 35 Kč/ks • 100 a více – 30 Kč/ks

Uvedené slevy platí pouze při objednání do 30. července 2021.
Distribuce kalendářů proběhne koncem srpna.
Rádi vystavíme fakturu či doklad o zaplacení na organizaci, kterou uvedete.

ilustrační foto, barvy
se mohou mírně lišit.

TŘI B
A
VARI REVNÉ
ANT Y

Bližší info na www.sdb.cz

Kontakt: SADBA z. s., Kobyliské nám. 1000/1, 182 00, tel.: 283 029 226, e-mail: objednavky@sadba.org
SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ

