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Vybrali jsme pro vás:
8/ Setkat se s odsouzeným

jako s člověkem
S odsouzenými se setkávají jako s lidmi,
kteří mají svoji důstojnost. Napravených
provinilců je však jen mizivé množství.
Vězenští kaplani, mezi které patří
i salesián Radomír Kuchař, se snaží
vnášet trochu světla do míst, kde panuje
bezmoc, všem, kteří o to stojí.

Foto na obálce: Anička Guthrie, ČaV

12/ Normální nezajímavej kluk
Cesta obyčejného kluka, který si to přes
dobrovolničení v Africe namířil
až do salesiánského přednoviciátu.

O

bčas si říkám, co by asi dělal Don Bosco,
když... Když si teenager na vysoké skále
hraje s drahým mobilem, který mu rodiče koupili za docela dost peněz, a mobil
mu spadne dolů a totálně se rozbije. Koupil by mu
hned další a dražší, jako to udělali rodiče? Když sklízíme po stanovém táboře tábořiště a je třeba odnosit nějaké dřevo a říkám jednomu klukovi, jestli by
mi pomohl, a on na to: „To je nezajímavé“ a jde dál.
Když kluci v autě začnou s blbými vtipy o Romech
a o holocaustu... Co by dělal Don Bosco? Jak by se
tvářil, co by řekl? A někdy si říkám, že by asi odešel
k trapistům.
Jindy ale zvednu hlavu, když vidím mladé lidi, jak se
nenechají znechutit a pomáhají jako dobrovolníci
hospitalizovaným s covidem, když se dívám na fotky
z Afriky nebo z Asie, kde volontéři nezištně po celý
rok makají a vlastně jim to nakonec změní život, protože to svým způsobem dělají také pro sebe, když
slyším, jak se mladí modlí a nepotřebují už k tomu
rodiče, kteří by je tahali do kostela.
Stokrát si mohl Don Bosco říkat, že už to zabalí.
A dnes by k tomu měl asi víc příležitostí než kdysi
v Itálii, která měla ještě v 19. století silný katolický
nátěr. „Když nemůžeš, tak přidej!“ To je asi nejlepší
heslo, které – obávám se – Emil Zátopek opakoval
až po Donu Boskovi.

16/ Papež na Slovensku
Papež František navštívil naše „sousedy“
a při té příležitosti zavítal také do romského
ghetta Luník. Obyvatelům této
vyloučené lokality připomněl slova svého
předchůdce Jana Pavla VI. z roku 1965.
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ÚVODNÍK

Až do KRAJNOSTI

M

ilí čtenáři,
Salesiánského
magazínu a přátelé
Dona Boska!

Rád vyprávím příběhy, které se
dotkly mého srdce. Proto přináším
příběh, který předkládám mladým
lidem po celém světě, dobrovolníkům, animátorům v oratořích
a střediscích mládeže. Mladý
muž, o kterém bude řeč, je bývalý
salesiánský student, jenž se
obětoval jako mučedník, aby
zachránil desítky životů.

Akaš Bašír byl žákem na salesiánské škole v Pákistánu v městě Láhaur, v křesťanské čtvrti
Juhanabád. Upřímně věřící katolík
z chudé rodiny, jehož život by se
dal shrnout jedním slovem „služba“. Dne 15. března, kdy ve farnosti
svatého Jana Evangelisty probíhala v kostele běžná mše, měla
dobrovolná bezpečnostní služba,
ve které Akaš působil, obvyklou
hlídku před vchodem do kostela.
Akaš si všiml, že se nějaký člověk
s pásem s výbušninami schovaným
pod kabátem kolem pasu, pokouší dostat do kostela. Zastavil ho
a pokusil se ho zadržet. Když viděl,
že ho ten muž neposlouchá, sevřel
ho do náručí a zvolal: „Zemřu, ale
nedovolím ti vstoupit do kostela!“
Atentátník se odpálil a oba zahynuli
spolu, Akašovi bylo 20 let.
Akaš je důležitým příkladem pro
mladé křesťany v celém Pákistánu i v salesiánském světě. Jeho
maminka řekla: „Akaš byl částí
mého srdce. Naše štěstí je ale větší
než naše bolest, protože nezemřel
kvůli drogám nebo při autonehodě.
Byl to prostý mladík, který zemřel
na cestě k Pánu – zachránil tak
kněze a farníky. Akaš je teď naším

svatým mudčedníkem.“ Dnes je
v týmu mladých kustodů kostela Akašův mladší bratr Arsalan.
Maminka o něm říká: „Nebráníme
mu, protože nechceme bránit svým
dětem ve službě církvi.“

Mladí mučedníci
dnešní doby
Ježíš řekl: „Kdo by chtěl svůj život
zachránit, ztratí ho, kdo by však
pro mne ztratil život, nalezne ho.“
Každý student v našich institucích ví, že k dosažení svatosti je
zapotřebí být tu pro druhé, milovat
Boha a bližní a starat se o ty, kteří
jsou nám svěřeni. Akaš zastupuje
mladé pákistánské křesťany, kteří
jsou náboženskou menšinou, je

hlasem pronásledovaných křesťanů, kteří jsou napadáni, mučeni,
pronásledováni a ponižováni. Patří
k mladým mučedníkům, kteří se
zasazovali o druhé: Marie Goretti
(†1902), Pier Giorgio Frassati (†1925),
José Sanchez del Rio (†1928) nebo
nedávno blahořečený Carlo Acutis
(†2006) a je velkým svědectvím
dnešní církve. Ukazuje sílu našeho
preventivního systému, je požehnáním pro naše náboženské
menšiny.
Všem vám vyprošuji požehnání
a dar zdraví!
Ángel Fernández Artime
Hlavní představený
Salesiánů Dona Boska
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SPOLUPRACOVNÍCI

S Františkem Bezděkem v Šafově

Duchovní cvičení
2021 a 1987
Pomalu končí rok a tím i šňůra duchovních cvičení,
kterých se každý rok účastní salesiáni spolupracovníci. Tato duchovní cvičení by se nemohla uskutečnit
bez laskavosti a obětavosti bratrů salesiánů, kteří
nám během roku věnují několik dní, aby nám pomohli
prohloubit salesiánského ducha a my měli z čeho čerpat v době, kdy zase my dáváme jiným. Rádi bychom
salesiánům poděkovali alespoň dvěma vzpomínkami:
jedna je letošní, druhá sahá až do doby totality.
Šafovská čarování

N

aše letošní duchovní
cvičení bych s použitím
světské terminologie
popsal jako plná „neuvěřitelného“, které se stalo skutkem.
V poněkud zapomenutém kousku
Česka se nás šťastně sešlo všech
devatenáct. Přijeli jsme včas, a alespoň za nás, s velkou zvědavostí.
Přestože jsme za našich čtyřicet
let nezažili nepodařená duchovní
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cvičení, vždy jsme zvědaví, jaké
to bude letos. A neomylnou „Boží
režii“ jsme pocítili od samého
počátku. Naši staří známí i noví
mladí přátelé nic nezapřeli ze své
salesiánké identity a domácí rodinná atmosféra nás naplnila hned
od počátku. A abychom si to užili,
celý čtvrtek lilo, takže jsme pro
promýšlení témat přednášek, adoraci i sdílení měli dostatek prostoru. Zvláště František Bezděk (SDB),
který nás provázel tajemstvími

Nejsvětější Trojice, to dělal tak
neokázale a pravdivě, že třeba já
jsem z Boží Lásky pochopil možná
víc díky jeho příkladu než z moudrých slov Richarda Rohra. Krásný
kovaný klíč od místního kostela
nám odemykal cestu k setkávání
s Pánem, s tichem i s vlastní duší.
Další den nám nabídl poznání
místní historie v podobě neplánované návštěvy P. Andrease, faráře
z blízkého rakouského Langau.
Milý vousatý premonstrát vyprávěl,
(a díky Vlaďce jsme tomu i rozuměli), jak sepjal svůj život se snahou navrátit do místního regionu
Odpuštění, Lásku a Smíření, které
zde drasticky rozmetali nejdříve Habsburkové vyhnáním Židů
z Rakouska, potom Hitler vyhnáním Čechů z jižní Moravy a potom
komunisté vyhnáním Němců a nekompromisním uzavřením regionu
na čtyřicet let. Jeho snaha se
podařila díky mladým a nadšeným

lidem z Rakouska, Česka a mnoha
dalších evropských zemí a dílo
svůj účel plní dodnes (http://www.
sola-safov.cz).
Také jsme zjistili, že život v církvi
v obou zemích provázejí podobné
problémy a vážné výzvy a že být si
blízko a spolupracovat je moudré
a prospěšné. Další z mnoha zázraků, které jsme mohli poznat.
„A teď pozor!“ – jak by řekl František. Duchovní rozjímání o těchto
souvislostech nakonec vyústilo
v další z divů. Nejasný cíl plánované sobotní pouti se náhle objevil!
Domluvili jsme s P. Andreasem,
že se vypravíme pěšky do Langau
a poprosili jsme o možnost prožít
setkání s Pánem v tamním farním
kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Aby bylo jasné, že je to dobrý
nápad, seslala nám Panna Maria
nefalšovaný letní den, plný slunce
a naši pouť do krásného kostela
tak nádherně ozdobila.

„

NEZAŽILI JSME
NEPODAŘENÁ DUCHOVNÍ
CVIČENÍ
Není už překvapením, že
sobotní večer byl pro nás všechny oslavou radosti ze setkání.
Vyprávění, písničky a také tanec
jako připomínka tématu přednášek
nás inspirovaly k tomu, abychom
se do všedního života vrátili s radostí a důvěrou. Myslím, že jsme
si mohli přinést mnoho krásného
a hlubokého, tedy to, co potřebujeme a o co jsme slíbili se dělit
se všemi, kteří se na naši službu
spoléhají.

Nespletli jste si datum?
Na každoroční salesiánská
duchovní cvičení jezdíme už více
jak třicet let. Ale pořád rádi vzpomínáme na ta první, pro nás dost
zvláštní, na kterých vlastně odstartovala naše cesta mezi salesiány
spolupracovníky.
Po dobu našeho studia, ještě
za totality, jsme se scházeli v jedné
menší studentské partě. Kromě
konspirativních setkání po bytech
jsme občas vyrazili na víkend
na nějakou faru – pomoci s opravou kostela, ale také načerpat
nějaké to duchovno od místního
kněze. Jedním z míst, kam jsme
jezdili, byla fara v Libochovicích,
kde působil salesián P. Václav.
Tenkrát jsme ovšem netušili, že
je to salesián. O salesiánech jsme
věděli pouze to, že je založil sv.
František Saleský – jak jinak, že,
už podle jména.
V této partě jsme se také
seznámili my dva a po několika
letech jsme dospěli k rozhodnutí,
že bychom spolu chtěli prožít celý
život. Protože P. Václav byl jedním
z mála kněží, které jsme znali důvěrněji, požádali jsme ho, jestli by

nás mohl oddávat. Souhlasil, jen
řekl, že pro křesťanské manželství
je také důležitá příprava. A tak
jsme do Libochovic několikrát
přijeli ne na práci, ale na povídání
o manželství.
Svatbu jsme měli v roce 1987.
Protože nám příprava u P. Václava
dost dala, říkali jsme si, že bychom
se mu měli nějak odvděčit. A jak
jinak než prací na kostele, jiná
možnost nás nenapadla. Tak jsme
si s ním o prázdninách domluvili
jeden víkend, v sobotu že budeme
otloukat omítku na věži, a večer že
si můžeme popovídat.
Řekli jsme o tom našim kamarádům ze společenství, Marii
a Vojtovi, tou dobou byli již nějaký
čas manželé.
Dost se podivili: „To asi ne, nespletli jste si datum?“
„Určitě ne, domlouvali jsme se
telefonem.“
„Ale ten víkend Václav určitě
čas nemá, raději si to ještě ověřte.“
Tvářili se dost tajemně.
Tak jsme si to ověřili, Václav nás
ujišťoval, že nás očekává.

Nenapadá mě jiný závěr tohoto
nedokonalého vzpomínání než
poděkování. Bohu, Donu Boskovi,
bratřím salesiánům i všem, kteří
naše i všechna ostatní spolupracovnická cvička připravili a obohatili. V takovém společenství se
ta formace dá prožívat opravdu
krásně!
Zdeněk Mrázek

Cvička v Českém Těšíně
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salesiánském duchu, apoštolátu… Taky hodně o Donu Boskovi.
Ale proč zrovna o něm, proč ne
o Františkovi Saleském?

Zleva Ján Šutka a Anton Odrobiňák

Na faru do Libochovic jsme
dorazili v pátek pozdě večer. Bylo
tam už asi dvanáct lidí, mezi nimi
i Marie s Vojtou. Říkali jsme si, že
nám v takové skupině půjde druhý
den práce pěkně od ruky. Na seznamování nebyl čas, zhasnout
a spát, zítra na kostele bude příležitostí dost.

Největší překvapení, a dost
nemilé, nás však čekalo po snídani. Převlékli jsme se do pracovního, Václav nás zavedl na lešení,
ukázal nám, co kde je potřeba,
a zase odešel na faru. Z ostatních
nepřišel nikdo. Takových lidí tu
je, práce jako na kostele, to by se
stihla otlouci omítka z půlky věže,
a oni nic.

Ráno jsme se v jídelně sešli
s ostatními účastníky „brigády“.
Zdáli se nám na poměry, které jsme znali z dřívějška, nějak
zamlklí. Snažili jsme se trochu
je rozmluvit, ale moc se nám to
nedařilo. Taky nám bylo divné, že
na několika místech byl vyvěšen
jakýsi program dne, to tu dříve
také nebývalo.

Také oběd proběhl v nepřirozené tichosti a ani odpoledne jsme
se pomocníků nedočkali. Po večeři
nám Václav nabídl, že bude mít
s ostatními nějaké povídání, že
pokud chceme, můžeme se také
zúčastnit. Proč ne, třeba se něco
o tomto podivném spolku dozvíme. Moc moudří jsme z toho však
nebyli. Mluvilo se o salesiánech,
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Po příjezdu do Prahy jsme při
první příležitosti vyhledali Marii
s Vojtou a co to jako mělo znamenat. A tak jsme se dověděli, kdo
to vlastně jsou salesiáni, co dělají
a co má s nimi společného Don
Bosco. A že existují nějací salesiáni
spolupracovníci, kteří se snaží žít
ve světě podle vzoru a v duchu
Dona Boska. A ti že jednou za rok
jezdí na duchovní cvičení, kde se
především rozjímá a mlčí.
Takto tedy proběhla naše první
salesiánská duchovní cvičení.
I když jsme se to dověděli až ex
post.
Přestože Václav od salesiánů
později odešel, jsme mu moc
vděčni, že nás takto tajuplně
a na tehdejší dobu i trochu odvážně nasměroval mezi salesiány
spolupracovníky.
Jan a Jana Zindulkovi
Takže bratři salesiáni, ještě jednou
moc dík, ať vám Bůh vaše nasazení
odplatí nejen až jednou v nebi!

Kolečko ASC v Kostelním Vydří

MÉDIA

Zadarmo
ani
internet
nehrabe!
Už jste si někdy na internetu přečetli šokující článek
a podívali se na fotky příšery? A měli jste pocit, že
tento internetový obsah je ZDARMA? Tak to jste pěkně
naletěli, protože zadarmo ani internet nehrabe.

P

ři brouzdání internetem
snadno podlehneme
dojmu, že neplacený
obsah je ZDARMA. Říkáte
si: „Na začátku měsíce jsem přece
zaplatil fakturu za internet, a tím
jsem si otevřel branku do kouzelného světa nekonečné zábavy.“
Jenže to není tak jednoduché. To,
že na stránce nezadáváme údaje
z platební karty, ještě neznamená,
že za obsah neplatíme. Internetoví
podnikatelé si od nás vyberou
svoji odměnu, nejčastěji v podobě
naší pozornosti, kterou věnujeme
reklamám. Lákavý obsah po stranách zaplní inzercí, nebo dají
reklamu rovnou přes fotky a vy ji
musíte odkliknout, jinak se na tu
„úžasnou senzaci“ nepodíváte.
Internetový podnikatel prostor pro
reklamu prodá inzerentům, kteří
mu zaplatí za každé zhlédnutí. Čím
chytlavější obsah, tím větší návštěvnost stránky a zisk z reklamy.
Stejný princip funguje u většiny

stránek, i u těch seriózních s kvalitním obsahem. Možná si řeknete:
„Tak co. Sice jsem musel odklikat
pár reklam, abych se mohl podíval
na zajímavé video, ale nezabilo mě
to. I tvůrci internetového obsahu
musejí z něčeho žít.“ Jenže já se
na reklamy dívám fakt nerad. Nechci svůj mozek zahlcovat odpadem, který mi zpravidla vůbec nic
neříká. Proto jsem si už před léty
reklamy zablokoval. „Cože? Jak
zablokoval? To jde?“ Ano, není to
nic složitého. Ty reklamy po stranách, nahoře, dole, uprostřed, co
na vás vyskakují, ty všechny se
dají docela snadno odstranit. Stačí
ve vašem internetovém prohlížeči
(Chrome, Mozilla, Explorer) najít
záložku Rozšíření a přidat nástroj
blokující reklamy – nejpoužívanější je AdBlock, ale jsou i jiné.
Není to stoprocentní, ale reklam
podstatně ubyde. Za ta léty mi jich
AdBlock zablokoval bezmála šest
milionů!

Zaplať a surfuj bez
reklam
Záplava neplaceného obsahu
na internetu je silnou konkurencí pro tvůrce, kteří by chtěli
své stránky zpoplatnit. Přesto se
do toho někteří pouštějí. Na stránce se musíte registrovat a projít
platební bránou. Odměnou je vám
zpravidla kvalitnější obsah a mnohem méně reklam (tuto strategii
používá například Netflix a online
verze Deníku N). Podobně funguje
i audio platforma Spotify – hudba
zdarma, ale před každou písničkou
reklama – nebo si zaplať prémiový
účet a poslouchej nerušeně bez
reklam. Na internetu také najdete
užitečný obsah, který zpravidla
tvoří amatérští nadšenci. Pro ně
je reklama cestou, jak financovat
provoz stránek – dobrovolným
vypnutím blokování reklam jim
přispějete. Rozhodnutí je na vás.
Stojí vám sledování reklam za nabízený obsah? Nebo si zaplatíte
kvalitní informace bez reklam? Ale
ani internet zadarmo nehrabe,
nakonec vždycky zaplatíte.
Jan Kvapil
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REPORTÁŽ

SETKAT SE

s odsouzeným
jako s člověkem

Na hřebeni vysoké šedé zdi se kroutí ostrý žiletkový
drát. Hradba, která střeží řadu šedých budov. Ve věznici
Bělušice na severu Čech žije na 600 odsouzených.
Dostali se sem z různých důvodů, mnozí tady nejsou
poprvé a ani naposled. Na tvrdé podmínky se dá
zvyknout, ale odloučení od rodiny, bezmoc, těžké soužití,
nuda, pohrdání – to se překonává těžko. Za zdi věznice
přicházejí kaplani Vězeňské duchovní služby, aby se
s odsouzenými setkali jako s lidmi, vyslechli je, pomohli
jim s jejich trápením a nasměrovali je do dalšího života.
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J

e 5:30 ráno, hluboká tma,
když autem vyjíždíme
z domu komunity salesiánů
v Teplicích. Můj dnešní průvodce, salesián Radomír Kuchař,
takto jezdí do věznice Bělušice
dvakrát týdně už po tři roky.
V roce 2012 začal jako dobrovolník
chodit na Ruzyň a po třech letech
se stal kaplanem, tedy zaměstnancem vězeňské služby. „Mě tato
práce zachránila před vyhořením.
Ve věznici mi kněžská služba začala dávat opravdový smysl, protože
tam byli lidi, kteří ji fakt potřebovali, oceňovali a nějak jim pomáhala,“
vypráví mi cestou Radek.

Sjíždíme do Bělušic. Nad obcí
září řada světel, která připomínají
nasvícený průmyslový areál, ale
vysoká zeď, kotouče žiletkového
drátu, strážní věže a mohutná
železná brána mě nenechávají
na pochybách, že zastavujeme
před věznicí. Na vrátnici musím
nechat foťák i diktafon. Po zbytek
dne budu odkázaný jen na zápisník a propisku, se kterými už neumím pracovat. Projdu kontrolou
a za mnou se s typickým cvaknutím zavře první katr – mohutná
mříž oddělující ty venku od těch
vevnitř. Vstupujeme na asfaltové
nádvoří. Prostor působí čistým,
uklizeným, ale monotónním
dojmem. Ploty, budovy, mříže –
všechno je šedé.

Promile napravených
Ve věznici je v současnosti přes
600 odsouzených, z nichž pětina
jsou mladí muži do třiceti let. Většina má kratší tresty za drogovou
trestnou činnost (výroba a distribuce, jednání pod vlivem), za „mařenku“ (maření výkonu úředního
rozhodnutí – řízení bez řidičáku,
neplacení výživného) nebo za krádeže. Ale je tu i řada odsouzených za násilné činy, dokonce
i za vraždy. „Setkávám se s nimi
jako s lidmi, kteří mají nějaké duchovní potřeby. Setkávám se s nimi
v době, kdy už třeba přehodnocují
svůj život a už se na něj dívají jinak.
S odsouzeným se nesetkávám jako

s vrahem, ale jako s člověkem,
který má za sebou těžkou minulost
a lituje toho. Ale napravených zločinců je jen malé procento, možná
promile,“ říká otec Radek. Ti, kteří
projeví o duchovní službu zájem,
jsou jen malou menšinou. Většina
odsouzených o to nestojí, nedošla
ještě do bodu přehodnocování
svého života. Pro mnoho z nich je
kriminalita a vězení životním stylem, někteří neumí nebo nechtějí
žít jinak, jiní už jsou natolik „propláchlí drogami“, že téměř nemají
šanci změnit se.
Radek mě provází věznicí.
Vyzbrojený klíčem „katrákem“
odemyká a zase zamyká jeden
katr za druhým. Mohutná mříž
odděluje jednotlivé chodby, bloky,
baráky, prostory pro vycházky,
knihovnu, jídelnu… Odsouzení se
na nás zvědavě dívají a naprostá
většina zdvořile pozdraví. Někteří
se na kaplana obrací s konkrétními prosbami, domlouvají si individuální schůzku, prosí o půjčení
elektrických kláves nebo se ptají,
kdy bude bohoslužba.

Lidé neví, co se skrývá
za statistikami
Přicházíme do kanceláře
duchovní služby, kde nás čeká
druhý bělušický kaplan Zdeněk
Martasek, kazatel Církve adventistů sedmého dne. S Radkem se
tady potkávají jednou nebo dvakrát do měsíce, aby se domluvili
na organizačních věcech, sladili
svoji práci, posdíleli... Jinak se tady
střídají, každý na dva dny v týdnu.
V 90. letech se dala dohromady skupina duchovních různých
církví (Vězeňská duchovenská
péče), kteří začali jako dobrovolníci chodit do věznic. V roce 1999
pak vznikla Vězeňská duchovní
služba, oficiální sbor kaplanů, kteří
jsou zaměstnanci vězeňské správy. V současnosti je jich 53 z 11
různých církví, ale ve věznicích
stále působí dalších 136 duchovních jako dobrovolníci. „Od začátku je služba odsouzeným nastavená velmi ekumenicky, a to je

český unikát, který ve světě nemá
obdoby. Jsme společenství lidí,
kteří jsou ve víře otevření. Varujeme
se přetahování,“ vysvětluje mi otec
Radek. A jinak než ekumenicky
by to ve vězení asi nešlo. Odsouzení z naprosté většiny nejsou
praktikující křesťané a teologické
rozepře jsou jim cizí.
Vězeňská služba, tak jako každá vládní složka, si o všem vede
pečlivé statistiky. V nich najdete
třeba to, že kaplani a dobrovolníci
v roce 2020 systematicky pracovali s 1 815 vězněnými osobami,
poskytli jim 17 035 individuálních
rozhovorů a vedli 6 338 skupinových aktivit. „Je to jenom číslo. Lidé
neví, co za tím je. Člověk za nimi
jde, jen tak si popovídá – třeba
o tom, co bude po návratu domů.
Ale někdy s nimi řešíme vážné problémy, a to je těžké. Doma se něco
děje a oni to nemůžou ovlivnit. Je to
sice součást trestu, ale je to velmi
bolestivé a zanechá to na nich
následky,“ popisuje práci kaplana
Zdeněk Martasek.
Kaplani odsouzeným poskytují
i další služby. Nabízejí vězňům spirituální literaturu, půjčují hudební
nástroje, darují známky a zápisníky, nebo třeba za odsouzené přečtou promluvu na pohřbu blízké
osoby. Můžou organizovat aktivity
mimo věznici, například z Bělušic
jezdí se skupinkou odsouzených
čistit hřbitov od náletových křovin.
Jednou z aktivit jsou také rodinné
ekumenické bohoslužby v Okrasné zahradě, která patří k věznici,
ale je už za jejími zdmi. Odsouzení
se můžou mše zúčastnit spolu se
dvěma blízkými. Tyto aktivity jsou
jen pro ty, kteří projdou přísným
sítem – nesmějí být ve výkonu
trestu za násilný trestný čin a nesmějí mít kázeňské přestupky.

V kapli se můžu
nadechnout
Na jednotlivých oddílech
s otcem Radkem sbíráme odsouzené, kteří mají zájem zúčastnit se bohoslužby. Kdyby mezi
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nimi byli praktikující katolíci, je
připraven sloužit mši svatou, ale
dnes budeme společně slavit
bohoslužbu slova. Přicházíme
do malé kaple, kterou odsouzení
vyzdobili nádhernými malbami.
Dva kaplani, devět odsouzených
a já se postavíme, abychom
zahájili bohoslužbu. Čteme texty
z písma na neděli a otec Radek
má promluvu. „Kristus přišel, aby
nás osvobodil. Můžeme být vnitřně
svobodní…“ Každý má možnost říct
své prosby. „Za rodinu.“ „Za děti.“
„Abychom byli co nejdřív doma.“
„Za moudrost a pochopení.“ „Abychom se konečně napravili.“
Bohoslužba končí a my dál
sedíme v kapli. Všichni se na mě
zvědavě koukají. „Nestyď se. Co
bys chtěl vědět?“ – „Budu psát
reportáž o práci kaplanů, ale
rád bych napsal také o tom, jak
ve vězení žijete vy, co vás trápí,
a jestli vám duchovní služba nějak
pomáhá.“ Chvíli je ticho, ale pak
jeden za druhým začnou chrlit
své myšlenky. „Ve vězení se cítím
furt staženej, ale když přijdu sem
do kaple, tak to ze mě spadne.
Můžeme tady k sobě být upřímní,
otevření.“ „Kaplani nám vychází
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vstříc. Přistupují k nám jinak něž
dozorci. Je to lidštější.“ – „Já v Boha
nevěřím, ale je to tady nabitý energií. Je to tady pozitivní.“ – „Tito dva
kaplani pro mě udělali maximum.
Ať už to byla přihláška na teologickou fakultu, rodinné bohoslužby,
rady… Člověk si s nimi popovídá
úplně jinak. Mě to nastartovalo
do nového života.“ – „Lidi jsou tady
otevření, nekecají blbosti.“ Zuřivě
zapisuji. Nestíhám.

Je to bezmoc. Strašná
bezmoc!
Sedíme dál a odsouzení mluví
o svých trápeních. „Musíme tady
snášet lidi, kterým bysme se venku
vyhnuli, se kterými bysme se ani
nepotkali.“ – „Když nad tím přemýšlím, tak se tady nemáme tak
špatně. Mohlo by být hůř a člověk
si může stěžovat všude. Máme tady
teplou vodu aspoň dvakrát týdně.
Člověk může být svobodný v nitru,
i když nemá vnější svobodu.“ – „Je
to těžký, nejen pro mě, ale hlavně
pro mou rodinu. Nevidím vyrůstat
děti. Často si voláme: ‚Kdy přijdeš
domů, táto?‘ Je to těžký, těžký,
těžký. Na některý problémy jsou
potřeba dva, ale já nejsem doma.

Voláme si: ‚Kde jsi? Kluk už vyrostl.
Chce se začít oblíkat. Kde na to
mám vzít peníze? Proč nejsi doma?
Jsi sobec! Proč ses nechal zavřít?‘
A má pravdu. Jsem sobec. Udělal
jsem blbost.“ – „Je to bezmoc.
Strašná bezmoc!“ – „Děti jsou
na tom nejhorší. Dcera má čtyři
a půl roku. Volá mi, že dárky jsou jí
k ničemu, že chce, abych byl doma.
I v tom věku už to dobře chápe.
Nejhorší na tom opravdu je, že
nemůžu být s dětmi.“
„Začal jsem novej život. Měl
jsem ženu, děti, pracoval jsem,
platil jsem daně. Ale dohnala mě
minulost, dluhy.“ V Česku je vysoká
recidiva, kolem 70 % odsouzených
se do vězení dřív nebo později vrátí. Návrat do světa mimo
věznici je neskutečně náročný
a nejkritičtějším momentem je
propuštění. Člověk najednou stojí
před bránou věznice, často má
peníze jen na cestu domů, ale někdy nemá kam jít a neví, co bude
dělat. Existují různé organizace,
které vězněným mají pomoci vrátit se do společnosti, ale odsouzení po propuštění touží po svobodě a nechce se jim nastupovat
do dalšího programu.

„Myslím, že odsouzení za některé tresty jsou tady úplně zbytečně.
Tady jsme přítěží. Já jsem tady
za to, že jsem řídil bez řidičáku.
Dostal jsem rok a podmínku mi
proměnili na čtyři a půl. Pracoval
jsem, žil jsem spořádanej život
kromě toho řízení. Mně to ale
přijde úplně zbytečný. Mohli mi dát
pokutu, abych si to odpracoval, ale
nebyl bych přítěží pro stát.“ A podobně to cítí i ostatní. Když člověk
neplatí dětem výživné a dostane
se kvůli tomu do vězení, tak už
vůbec nemůže platit. Faktem je,
že odnětí svobody je nejdražším
možným trestem. V roce 2018 byl
průměrný denní výdaj na jednu
vězněnou osobu 1 348 Kč.
Překvapuje mě jejich pokora,
schopnost sebereflexe, kultivovaný projev. S tím se nesetkávám
často a už vůbec bych to nečekal ve vězení. Teď se zase ptají
odsouzení mě: „Co si čekal, že tady
uvidíš? Jaký tady z toho máš dojem? Jak na tebe působíme?“ Jsou
to upřímní a milí chlapi. Působí
trochu ztrápeně, ale já se nedivím.
Myslím, že já bych se tady po pár
dnech rozsypal.

Neřešíme jejich budoucí
duchovní cestu, ale
přítomnost
Zatímco jeden kaplan odvádí
odsouzené na bloky, druhý je
ve vedlejší místnosti se skupinkou

jiného vyznání. „Duchovní služba
se netýká jen křesťanů, ale i jiných
náboženských skupin. Umožníme
jim prostor k setkání a poskytneme jim náboženskou literaturu,“
vysvětluje mi Zdeněk Martasek.
Skupina sedí na zemi, kaplan jim
pouští zpívané modlitby a dost
možná se modlí s nimi. Vždyť
Bůh je jen jeden. Muži jsou klidní,
soustředění, mlčí. Dozní zpěv a oni
se dají do veselého hovoru o tom,
jak byla modlitba krásná a kterou
by si rádi poslechli příště. Sedám
si za nimi na zem a ptám se jich
na kaplany. „Tihle dva chlapi jsou
naše světlo ve tmě. Jsme rádi, že je
tady máme. Jsme jim moc vděční,
že se můžeme setkávat. Vždycky
mě to nabije energií.“
Duchovní služba ve vězení je
určená všem, kteří mají zájem –
věřícím, nevěřícím, křesťanům,
židům, muslimům, hinduistům…
„Praktikující křesťany bych spočítal
na prstech jedné ruky. Odsouzení
tady třeba něco prožijí a přemýšlí
o tom, mají tady prostor zakusit
duchovní život. Můžeme jim v tom
pomoci, jsme pro ně tady a teď.
Neřešíme jejich budoucí duchovní cestu, ale přítomnost. V tom
spočívá služba duchovního. Jsme
rádi, pokud jim to tady můžeme
usnadnit,“ říká mi Zdeněk. Pokud
chce někdo pokřtít, kaplani mu
to rozmlouvají. Je lepší, když se
lidé připravují na křest na svobodě ve společenství, do kterého
můžou vrůst.

Především se zbavit
předsudků“
Den utekl neskutečně rychle.
Procházíme vrátnicí ven na svobodu. Z parkoviště jsou vidět kopce,
pole, lesy a já se zhluboka nadechnu. Myslím na chlapy za tou
vysokou zdí. Někteří z nich se ven
nepodívají ještě dlouhé roky.
Jedeme zpátky do Teplic. Ještě
jedna věc mě zajímá: „Je práce
s odsouzenými pro salesiány?“
„Don Bosco, když začínal působit
jako mladý kněz, chodil do věznice.
Zjistil, že je tam spousta kluků, kteří
tam vůbec nemusí být, kdyby se
jim někdo věnoval,“ vypráví otec
Radek. Až po zkušenosti z věznice
začal Don Bosco vytvářet preventivní systém, organizovat chlapcům volný čas, vzdělávat je, dávat
jim ubytování. Služba odsouzeným sice není pro české salesiány
typická, ale jejich kapitula v roce
2016 rozhodla, že ji zařadí mezi
poslání provincie. Vězeňskými
kaplany jsou kromě Radka také
salesiáni Michael Martinek v Teplicích a Ladislav Heryán na Ruzyni.
Nakonec pokládám Radkovi tu
nejdůležitější otázku, která mi celý
den běží hlavou: „Co my venku
můžeme udělat pro ty ve vězení?“
– „Především se zbavit předsudků.
Snažit se vnímat lidi, kteří udělali
nějakou chybu, jen jako lidi, kteří
udělali nějakou chybu. To je všechno. Tu chybu občas udělá každý,
někdo ne tak závažnou, aby se to
muselo řešit vězením, ale všichni
jsme chybující. Ano, oni tady nejsou
omylem, většinou to i přiznávají
a trest přijímají, ale dostat se do vězení není tak velký problém, a když
se třeba nám něco nepovede, tak
jsme taky vděční za novou šanci.“
Jan Kvapil,
fotografie: archiv
Věznice Bělušice
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NORMÁLNÍ
NEZAJÍMAVEJ KLUK
Jak se obyčejný český kluk dostane do Afriky a co
tomu předcházelo? Co vedlo Jiřího Váchu k rozhodnutí pomáhat jako dobrovolník v Africe a jak moc ho to
ovlivnilo v dalším rozhodování o jeho životní cestě?
Jirko, můžeš úvodem říct pár
slov o sobě?
Jmenuji se Jiří Vácha a k salesiánům jsem se dostal asi před sedmi
lety, kdy jsem se omylem ocitl
na závěrečné akci pro dobrovolníky a zaměstnance. Loni jsem
řízením osudu vycestoval do Afriky a strávil tam jako dobrovolník
sedm měsíců. Ale jinak jsem takovej normální nezajímavej kluk.
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Gambimu a ten mi řekl, že musím
přijet na víkendovku, že to je poslední možnost. Jel jsem tam, ale
ještě jsem neplánoval vyjet, nebyl
jsem ještě úplně rozhodnutý.

Jak ses k dobrovolnictví dostal?

Takže ty víkendovky, to byla
příprava?

Když jsem byl na svěcení salesiána Jana Fojtů ve Zlíně, přišel
Gambi, což je Pavel Ženíšek, další
salesián, a říká: Umíš španělsky?
A já že anglicky. No tak že mě
pošlou na Papuu Novou Guineu,
a že se domluvíme. Věděl jsem,
jak to funguje, můžeš jet do džungle, do Ekvádoru, do Afriky,
nebo do Bulharska… Napsal jsem

Ano, je to osm víkendů a ti, co
se připravují, můžou chybět jen
na dvou setkáních. Konají se
v průběhu celého roku v různých
salesiánských střediscích. První
čtyři víkendy od září do prosince
jsou spíš teoretické, probírá se
třeba motivace, pak je duchovní
obnova, kterou jsme měli v hospici
v Rajhradě. Přijel tam Petr Vaculík.

Modlí se, abychom si ujasnili, jestli
chceme jet, a abychom si uvědomili, co je misionářství, misie.
Salesiánský přípravný program
Cagliero je podle mě zajímavý tím,
že má přesah, což ostatní dobrovolnické programy nemají.
Výběr země tedy nebyl na tobě?
V Česku naštěstí výběr je, např.
máme medičky, které chtěly jet
na Papuu Novou Guineu, protože tam je ošetřovna. Ale já jsem
do toho šel s tím, že mi to je jedno,
jen do Bulharska mě to nelákalo.
Nechal jsem to na Gambim s tím,
že jsem univerzální a že zvládnu
asi všechno, bylo mi to celkem
jedno. Různé země mají různé
podmínky. V Ekvádoru třeba
potřebuješ umět španělsky a až
na místě se s tebou pobaví, a podle schopností tě pošlou do různých částí země, do džungle nebo
do vysokých hor. Vědí tam, že
Češi jsou výborní, takže je můžou
poslat do těch náročnějších
středisek. Kvůli koronaviru jsme
nevěděli, jestli a kdy odjedem.
Takže já jsem se až začátkem září
dozvěděl, že můžu jet do Tanzánie
a byl jsem nadšený. Pak už jsme
strašně rychle vyřídili papíry a koncem října jsem odletěl.
Studoval jsi tehdy nebo pracoval?
Studoval jsem na Masárně pedagogiku, zeměpis a informatiku.
Mohl jsem vyjet i přes Erasmus,
taky jsem to zvažoval, je to super,
myslím, že by všichni měli jet. Ale
od těch, kdo tam byli, víme, že je
to celkem jednoduchý. Dobrovolnictví je hodně jiné. Nejsi tam
s ostatními studenty, nechlastá se…
Takže já jsem studoval, ale potom
jsem se už rozhodoval, jestli odjedu přes Cagliero, nebo zůstanu
na škole. Bavil jsem se s Makošem
Hanákovou, což je sestra FMA, že
škola je výborná, ale cestování
ven na dobu delší než měsíc je
někdy mnohem lepší než škola.
Tak jsem se rozhodl pro Cagliero.

Co budeš dělat teď?
Od září nastupuju do přednoviciátu k salesiánům do Zlína.
Ovlivnil tě dobrovolnický pobyt
v rozhodování?
V Africe bylo modlení a duchovního života hodně, bylo to hodně
intenzivní. Nemyslím, že by mě
Bůh volal: Jiří, pojď do semináře!
– to ne. Někdy jsme se modlili breviář, všichni měli typický
kožený černý a já jediný jsem měl
obal s černouškem a když jsem ho
otevřel, vykoukl na mě Don Bosco,
jako by říkal I want you. Tak jsem si
říkal, Bože, to je dobrý humor, ale
ne, ne, ne. Pak se to nějak vytříbilo
a teď mám v srdci touhu, že kdybych to nezkusil, mohl bych litovat.
Jsem nervózní, jako kdybych šel
na rande s nejlepší kamarádkou.
Je to vlastně takový, že to může
vyjít, že to bude jako svatba, svazek až do konce života.

„

ČEŠI JSOU VÝBORNÍ,
MŮŽOU JE POSÍLAT I DO
NÁROČNĚJŠÍCH STŘEDISEK
Vraťme se ještě k tvému pobytu
v Africe. Byl jsi tam v nějaké
komunitě? Jak to tam probíhalo?
Byla to křesťanská střední škola,
poblíž vesnice mezi dvěma většími
městy. Kampus je velký komplex budov školy, ubytování pro
studenty a domečky pro členy

komunity a dobrovolníky. Je tam
přes tisíc studentů. Komunita
se skládá z otců – tří salesiánů, jeden z nich je rektor, který
odpovídá za všechno v komplexu,
za pracovníky i za pozemky, jeden
je ředitel školy a jeden je administrátor, a ze tří bratrů, což jsou ti,
kteří studují a mají získat zhruba
dvouletou praxi. Studenti vstávají
ve 4:20, aby se do pěti dostali
do budovy školy. Někdy jsme bratrům pomáhali je budit. Jdou pak
na modlitbu a v 6:10 je mše pro
všechny. Po mši mají kluci snídani
a od 7 do 7:30 uklízí. Po zahájení dne mají vyučování ve škole,
po škole jsou sporty, pak růženec,
poté mají asi půl hodiny volno, kdy
se převléknou a jdou na hodinu
a půl studovat zpět do školy. Pak
mají večeři a v deset jdou spát.
Potkal ses tam s jinými
dobrovolníky?
Když jsem tam přijel, už tam
byla Peťa Klašková. Působila
tam od loňského října, v únoru ji
salesiáni stáhli – báli se uzavření
hranic. Po několika měsících se
vrátila dokončit službu a byla tam
se mnou od října do prosince. Pak
jsem tam byl měsíc sám a poté
přijel další dobrovolník. Jinak tam
obvykle bývají také dobrovolníci
z Německa a z Anglie.
Co bylo tvým úkolem?
Být s dětmi. Být tam pro ně, hrát
si a mluvit s nimi. Já jsem s nimi
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hodně sportoval a také učil náboženství. Stačí být „bílý“ a být s nimi.
Dává to smysl, protože oni vidí, že
se s nimi normálně bavíme, jdeme
třeba pracovat na pole... Někdy si
černoši myslí, že v Evropě máme
na všechno stroje a nic neděláme.
Když všichni společně pracujeme na poli nebo běháme, tak
poznají, že běloši nejsou špatní.
Bylo to i náročné, protože tě nikdo
nechválí. Komunita byla výborná, ale je jim celkem jedno, co
tam přesně děláš, musíš si sám
určit, co a kdy budeš dělat, abys
byl spokojený, kdy půjdeš spát
a podobně.
Jak jsi byl jazykově vybavený?
Z angličtiny jsem maturoval
v pohodě. U nás se dbá hodně
na to, aby se všechno vyslovovalo
správně, aby se používala správná
slovíčka. Věděl jsem, že jsou různé
dialekty, a říkal jsem si, že se nějak
domluvím. Jel jsem tam s tím, že
se chci anglicky naučit víc, abych
dokázal bez problémů mluvit.
Když jsem tam ale přijel, myslel jsem si, že si na jejich dialekt
nezvyknu. Nevěděl jsem, jestli
mluví anglicky nebo svahilsky, ale
za měsíc nebo dva už jsme mluvili,
už jsem rozuměl. Na škole se vyučuje v angličtině, ale jinak studenti
můžou mluvit svahilsky. Salesiáni
je směřují spíše na tu angličtinu,
aby pak byli vybavení třeba pro
studium na univerzitě.

„Yes“, ale zvednou obočí. Bylo to
trochu náročné, když na mě celá
třída potichu zvedala obočí.
Kterou činnost jsi měl nejraději?
V pátek býval turnaj do celoškolního bodování, mezi sebou soutěžilo
osm domů ve fotbale, ve volejbale, v házené a v basketbale. První
tři domy jedou pak na konci školního roku (v prosinci), na piknik,
kde je maso, jídlo, hudba, tanec,
sporty, a je to takový úplně nejvíc
free den. Soupeří a chtějí to vyhrát,
chtějí jet na piknik. To mě nejvíc bavilo. Prvně mě tam vůbec nepouštěli, protože si říkali: No, nějakej
běloch, vůbec to nebude umět
hrát… a nakonec jsem dělal všechny
sporty, a bavilo mě to. Porovnáváš
síly, oni zkouší, co vydržíš. Nebo
jsme dělali srandu při fandění.
Co bylo naopak nejtěžší?
Pro mě bylo asi nejtěžší jít a jen
tak si s nima povídat. Když třeba
přijdou a řeknou ti nějakej svůj
příběh, co zažili, tak to pro mě bylo
náročné, být citlivý a třeba jim
něco poradit. Pro mě je povídání
si takový nicnedělání, já potřebuju
spíš něco dělat. A pak taky práce
na farmě, slunce, makat, jsi tam
třeba čtyři pět hodin. A pak si taky
myslím, že pro hodně lidí může
být problém spánek. Já jsem
naspal v průměru 5,5 hodiny,
ale jsem zvyklý ze skautu, že
je někdy potřeba zabrat.

A oni tobě rozuměli dobře?
Já si myslím, že ano. Zároveň tam
je anglický systém, tzn. že když
přijdeš jako vyučující do třídy, studenti očekávají, že budeš mluvit.
Když jsem měl náboženství, chtěl
jsem s nimi diskutovat, ale když
jsem někoho vyvolal, aby řekl
svůj názor, tak to pro něj bylo jako
za trest – vstát a mluvit před ostatníma. Když přijel další dobrovolník,
tak jsem si říkal, že jestli jsem měl
na začátku taky takovej českej
přízvuk, muselo to být trapné.
Navíc když se tam zeptáš, jestli
je všechno jasné, oni ti neřeknou
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Řešili jste tam koronavirus?
V Africe koronavirus určitě je,
ale když netestuješ, tak nemáš
pozitivní případy! V létě se pak
zrušilo hodně opatření. Je tam
i dost jiných nemocí, v naší vesnici
bylo například 60 % HIV pozitivních. Navíc v Africe není moc lidí
z nejohroženější skupiny těch
nejstarších, viděl jsem tam jen
málo starých lidí, protože umírají
brzy. V našem komplexu jsme se
docela báli, protože jsme tam měli
děcka z celé Tanzanie. Jednou
otec přišel, že mu není dobře a že

ztratil chuť a čich. Měl se přijít
nechat otestovat, ale nedorazil, ani
nevíme proč. Pak ho vidíme, jak
chodí mezi děckama a říkáme si,
že by teď neměl fungovat, tak jak
normálně funguje. Ale vlastně se
vůbec nic nestalo. Řeší se tam spíš
malárie, v prosinci a lednu byly
vždycky tři čtyři studenti v nemocnici, a pak taky břišní tyfus.
Co bys doporučil těm, kteří uvažují o dobrovolnickém pobytu?
Ať jedou. A ať si o té zemi hodně
zjistí, aby věděli, do čeho jdou.
V Africe jsou třeba různé zvláštnosti. Lidi tam jsou mnohem víc
extrovertní. U nás si při oslavě
narozenin připijeme, zazpíváme
si a pak se sedí. Tam se na každé
párty po jídle pustí hudba a jde se
tančit. Nebo jsou hodně haptičtí,
to znamená, že když se s někým
baví, chytnou se za ruku a je to
mnohem intenzivnější, ale pro nás
to je zvláštní. Prožívají všechno
extrémně, když dostanou dárek,
skáčou radostí, nebo dlouho
prožívají smutek… U nás při mši
se nic moc nedělá. Oni začínají
tancem – na keybordu, který mají
místo varhan, si navolí bubny
a prvních třeba dvacet vteřin to je
jako v klubu, prostě „tuc tuc“. Při
písničce začnou tancovat, pohybovat se, je to hodně živé. Kázání
je dlouhé a nedělní mše trvá třeba
přes tři hodiny. U nás, když se Libor
„rozkecá“ a mše trvá hodinu deset,
tak to je zlaté😊!  Doporučuju  všem 
vyjet tam, kde je jim to sympatické.
Ale zároveň není to pro všechny.
Je to náročné.
Marie Červenková
foto: Jiří Vácha

NOČNÍ OBRAZ
Vladimíra Mišíka

RECENZE

Baborák, Lenka Dusilová, Robert
Křesťan, Lenka Nová a další.
Poezie se stala pro Mišíka
druhou přirozeností a do svého
portfolia přibral tři mistry verše
a poetického slova, které v jeho
verzích potkáme poprvé: Jana
Skácela, Jiřího Ortena a Františka
Hrubína. Václav Hrabě samozřejmě nechybí, text poslední písně
napsal nedávno zemřelý David
Stypka. Verše jsou to většinou
melancholické a jaksi rekapitulační, a navíc přesažné neřkuli
metafyzické. Slovo Bůh se v nich
tuším neobjeví ani jednou, ale
poletují tam andělé a On se tam
taky nenápadně mihne.
Jednou tě potkám, vím to jistě!
Nevím jen kdy, na kterém místě.
Ať si klidně říkají, že nevím
o životě nic –

P

etr Ostrouchov vydal
s Vladimírem Mišíkem už
druhé CD, Noční obraz,
které je v lecčem mimořádné, i když na první pohled
velice nenápadné. Na předchozím CD se starý pán, zakladatel
kapely Blue Effect a Etc., pražský
letenský chodec, důchodce,
v otvírací písni Jednou tě potkám
pomalu loučí se životem muzikanta a něžného rockera, který
si kdysi dávno našel svůj styl postavený na ryze českém hospodském blues a textech mladého
bouřliváka Václava Hraběte. Jeho
milostná báseň Láska je jako
večernice se stala hymnou rockerů, kteří inklinovali spíš k folku
a nikdy nedospěli k metalu nebo
jazzrocku, ale zůstali zkrátka věrní
tomu svému. Mišíkovo Špejchar
blues nebo coververze textů

Langstona Hughese (Sladké je žít)
jsou dnes klasiky.
Mišík se nedávno rozloučil se
svými fanoušky s tím, že už nebude koncertovat naživo, protože
je „nemocný starý penzista“. O to
překvapivější je jeho skoro až
mladistvý zápal pro novou studiovou tvorbu. Jeho poslední album
Noční obraz navazuje – jak jinak –
na Jednou tě potkám a na spolupráci s vydavatelem jazzové hudby Petrem Ostrouchovem, který je
podepsán pod většinou skladeb
jako autor hudby. Na albu se sešla vybraná společnost zahraničních hostů, jako jsou Blind Boys
of Alabama, Jerry Douglas, irské
hvězdy Davy Spillane a Dónal
Lunny, perkusista Jamey Haddad
nebo mandolinista Mike Marshall,
z domácích muzikantů varhaník
Ondřej Pievec, hornista Radek

možná se to stane zítra, možná,
že až za měsíc.
Možná zrovna teď, na tomhle
nároží
na mou horkou tvář svou ruku
položíš.
Jsou to takové „skoromodlitby“
(M. C. Putna), nesmělé dotýkání
se druhé strany, která je kdesi
za zdí, ale už je tak blízko. Vladimír Mišík dospěl do muzikantské
zralosti, která nehledá sebe.
Falešné předvádění se, efektní
melodie nebo zbytečné opakování starého – to vše je pryč. Zůstala
hudební a textová dřeň, nesmírně
sympatický, trochu rozechvělý
a vzrušený hlas, pomalé tempo
a jakási zář na pozadí všech písní.
Noční obraz je hudba zralého
muže.
Zdeněk Jančařík
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Papež na
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Slovensku
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Papež na Luníku
Romské ghetto Luník na okraji Košic
si papež František pro návštěvu zvolil sám.
Ve svém projevu k obyvatelům vyloučené
lokality připomněl slova papeže Pavla VI.
adresovaná Romům v roce 1965:
„Vy v církvi nejste na okraji…
Vy jste v srdci církve!“
„Církev je domov, je to váš domov.
Proto bych vám chtěl ze srdce říct: jste vítaní,
vždy se ciťte v církvi jako doma a nikdy se
v ní nebojte žít.“
„Soudy a předsudky jen zvětšují vzdálenosti.
Kontrasty a silná slova nepomáhají. Posílat
lidi do ghett nic neřeší. Když se posiluje
uzavřenost, dříve či později vzplane hněv.“
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MOZKOVNA

HÁDANKY
DONA FORESTY
Lháři a pravdomluvní
Vyprávění dona Foresty s hádankou nás dnes zavede až do
dalekého Ekvádoru. Nevím, jestli je vám známo, že v této zemi
mezi domorodými indiány kmene Šuarů působí i slovenští
salesiáni. Prvním byl don Ján Šutka, na jeho práci později
navázal don Anton Odrobiňák.

K

dysi jsem u nich také
několik měsíců pobýval,
rozpovídal se don Foresta.
Jednou jsem se vydal
do nějaké odlehlé vesnice v pralese. Byl jsem ještě dost mladý
a nerozumný, myslel jsem, že když
se jmenuji Foresta, tak se v pralese
ztratit nemůžu. Můj orientační smysl
mě však zklamal a já zabloudil.
Věděl jsem, že v těchto místech
žijí dva domorodé kmeny. Kmen
Trueverů, jehož příslušníci vždy

mluví pravdu, a kmen Falseverů,
jehož příslušníci vždy lžou. Členové
obou kmenů jsou navíc dost plaší.
Cizinci vždy odpoví jen na jednu
otázku a to pouze ANO nebo NE.
Pak tiše zmizí v pralese.
Přišel jsem na rozcestí, z něhož
vedly dvě cesty. Jenže která z nich
vede do mé vesnice? Naštěstí
u cesty seděl domorodec. Ukázal
jsem na jednu cestu a už jsem se
ho chtěl zeptat, jestli vede do vesnice, ale včas jsem se zarazil. Je

to příslušník kmene Trueverů nebo
Falseverů? Odpoví mi na otázku
pravdivě, nebo bude lhát.
Trochu jsem zapřemýšlel
a vymyslel otázku, kdy z odpovědi
pravdomluvného i lháře zjistím,
která cesta vede do vesnice.
Jak byste se zeptali vy?
Zdroj: https://www.infoans.org/
, http://slovozbritskejkolumbie.ca
Jan Zindulka

Řešení z minulého čísla
Don Foresta z domova vyšel, když jeho hodiny
ukazovaly čas 12:55, vrátil se, když ukazovaly 12:00.
Na cestě byl tedy celkem 11 hodin a 5 minut.
K Františkánům přišel v 9:10, odešel v 17:15, pobyl
tam tedy 8 hodin a 5 minut.
Cesta tam a zpátky mu dohromady trvala rozdíl
těchto časů, tedy 3 hodiny. Snažil se jít obě cesty
stejně rychle (proto odmítl svezení na motorce),
takže cesta tam i cesta zpátky mu v ideálním
případě trvaly 1 hodinu 30 minut. Domů tedy
(ideálně) přišel v 17:15 + 1 hodinu 30 minut, tj. 18:45
a tento čas taky nastavil na svých hodinách.
Jenže ve skutečnosti již bylo 18:52 (protože,
jak zjistil po návratu z města, nastavil hodiny
o 7 minut pozadu). Cesta zpět mu tedy trvala
1 hodinu 30 minut + 7 minut, to je 1 hodina a 37 minut. A o těch 7 minut musel tedy jít rychleji ráno,
tzn., k františkánům to stihl za 1 hodinu a 23 minut.

18//19
19
18

ČETBA

Staňte se mými

UČEDNÍKY
Ježíšova škola života

P

oté, co se Petr ohradí
v reakci na Ježíšovu
předpověď, že bude trpět
a zabit, Ježíš Petrovi říká:
„Nemáš na mysli věci božské, ale
lidské.“ (Mt 16,23) Chceme-li být
Ježíšovými učedníky nebo učednicemi, musíme vstoupit do Ježíšovy
školy, abychom měli na mysli to,
co chce Bůh, nikoli co chtějí lidé.

Cestovní mapa – Ježíš
má pro nás plán
Ježíš, Učitel, náš Pán, má pro
nás plán, „cestovní mapu“. Pokud
ho neuskutečníme, namáháme
se zbytečně. „Když nestaví dům
Hospodin, marně se namáhají, kdo
ho stavějí,“ praví se v žalmu (127,1).
Kdo nám ale poradí, jaký plán má
dnes pro nás, pro svou církev?
Ve velikonočním pastýřském
listě o čtvrté velikonoční neděli, 25.
května 2011, jsem napsal: „Pod pojmem ,velikonoční cestovní mapa‘
nemám na mysli nějaký hotový
recept, který bych mohl schovat
do kapsy. Jde o to, že společně
znovu a jinak položíme samému
Pánu otázku: Co chceš, abychom
dělali? Církev není samoúčelem!
Co nám říkáš prostřednictvím
tolika lidí, kteří hledají? Jak chceš,
abychom životem odpovídali
na tlukot srdcí tolika lidí, kteří
nepatří k našim nejbližším společenstvím? Chceš nás přimět
k proměně smýšlení, k obrácení?
Nevoláš nás k tomu, abychom se
za tebe znovu postavili, abychom
tě následovali? Nepřemýšlíme příliš často v příliš lidských kategoriích, takže nám Pán musí podobně
jako Petrovi energicky namítnout:
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Nemáš na mysli
věci božské, ale
lidské (Mt 16,23)?
Sám se sebekriticky ptám: Nesním
skrytě o takové podobě církve, jakou
jsem zažil ve svém
mládí? Nedoufám
vlastně v to, že se
to nějak zlomí a že
církev bude zase
vypadat k světu,
lidé si jí zase budou
vážit, zase bude oblíbená a bude
mít očividný úspěch? Jsem s to
přitakat dnešní situaci, zahlédnout
v ní šanci, kterou nám nabízí Bůh?
Jsem si jistý: Kristus chce vzít církev do svých služeb, jako znamení
a nástroj spojení s Bohem a vykoupení lidí (srov. II. vatikánský koncil,
Lumen gentium 1). Je-li znamení
nezřetelné, nástroj nehodný, musí
být znovu ukován v ohni zkoušky,
pod mocnými údery kladiva, při
nehlučném tavení hmoty a jejím
vylití do nové formy. Duch totiž
chce obnovit naše srdce a s ním
tvářnost země.“
Máme myslet, jako myslí Pán,
ne se snažit prosadit vlastní myšlenky. „Mé úmysly nejsou úmysly
vaše a vaše cesty nejsou cesty
moje,“ praví se už u proroka Izajáše
(55,8). Jako první a nejdůležitější
úkol v tomto čase zlomu a nové
orientace vidím otázku: Co chce
Pán? Jedno můžeme říci s jistotou:
Chce náš život, naše štěstí. „Já
jsem přišel, aby měli život a aby
ho měli v hojnosti,“ říká Ježíš (Jan
10,10). „Jako Otec miloval mne, tak
já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé
lásce. (…) To jsem k vám mluvil, aby
moje radost byla ve vás a aby se
vaše radost naplnila.“ (Jan 15,9.11).

Chce pro nás štěstí, život, radost.
Ukazuje k tomu cestu: „Já jsem
cesta, pravda a život.“ (Jan 14,6)
Zve nás k tomu: „Buďte mými
učedníky!“ (srov. Jan 15,8)
Být křesťanem znamená být
Ježíšovým učedníkem. Řecké
slovo mathetes znamená doslova
„žák“. Vstupte ke mně do školy života. „Učte se ode mě, neboť jsem
tichý a pokorný srdcem.“ (Mt 11,29)
Na konci Matoušova evangelia
předává Ježíš velký misijní úkol:
Jděte tedy, získejte za učedníky
[doslova: za žáky] všechny národy,
křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat
všechno, co jsem vám přikázal.
(Matouš 28,19–20)
Ježíšův úkol je získat lidi do své
školy života. Když tento úkol zadává, chce, abychom nejdřív vstoupili
do jeho školy života. To je úkol
na celý život.
Jak daleko jsme postoupili
v této škole? Jak jsou na tom
učedníci nás křesťanů? Ježíš říká
ve své řeči na rozloučenou ve večeřadle: „Tím bude oslaven můj
Otec, že ponesete mnoho ovoce
a osvědčíte se jako moji učedníci
[žáci].“ (Jan 15,8) Jsme my křesťané

už křesťany? Jeden z raných svědků, svatý Ignác z Antiochie, který
zemřel mučednickou smrtí kolem
roku 107 v Římě, píše křesťanské
obci v Římě krátce před smrtí list.
Jako vězeň je na cestě do Říma
a tam má být v cirku předhozen
dravé zvěři. Obává se, že mu v tom
budou bránit a že se budou snažit,
aby unikl trestu smrti. Píše jim:
„Nechte mě, abych se stal kořistí
zvěře!“ Touží po tom, aby se stal
„čistým Kristovým chlebem“. „Pak
budu konečně opravdovým Kristovým žákem“ (List Římanům 4,1–2).
„Nechte mne, abych napodobil
utrpení svého Boha“ (6,3), pak se
Ignác teprve stává křesťanem. Být
křesťanem znamená být Ježíšovým učedníkem. Stávat se křesťanem znamená stávat se Ježíšovým
žákem.

Ani převratné události v církvi
nemohou být chápány izolovaně od událostí ve společnosti.
V mnoha ohledech před nimi
stojíme bezradní. Mám nedůvěru
ke všem, kdo mají v kapse řešení
na klíč. V jednom jsme si jistí: Potřebujeme reformy, nové přístupy.
Z finanční krize se dostaneme
jedině tak, že my všichni změníme
své chování, že se přestaneme
zadlužovat, že přestaneme spekulovat s iluzorními přísliby zisku.
Pro reformní cestu církve platí: Je
to na prvním místě osobní cesta
obrácení, ovšem osobní cesta pro
co nejvíc lidí. „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království, obraťte se
a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Těmito
slovy začíná Ježíš své hlásání. Ta
slova platí pro všechny časy. Jde
o Boží království, o Boží vládu.

Jedno je jisté, v této životní škole zůstáváme po celý čas života.
Nikdy z Ježíšovy školy života nevystoupíme, teprve až se definitivně
ocitneme u Pána. Pamatuji se
na pocit štěstí, když jsem po maturitě konečně ukončil školu. Z Ježíšovy životní školy se neodchází.
I když nás Ježíš oslovuje jako své
učedníky a žáky, on není prostě
jen učitel, nýbrž Mistr, Pán. V tomto vztahu učedníka k Mistrovi jde
o víc než o to, něco se naučit. Jde
o můj život, o mé životní společenství, které jsou stále užší a hlubší,
až dospějí k plnému sjednocení,
tak jako on je jedno s Otcem.

Přespříliš mluvíme o církvi jako
takové. Papež Benedikt XVI. připomíná stále znovu čínské přísloví:
„Kdo se pořád dívá na sebe, nevyzařuje.“ Církev, která se zabývá
především sama sebou, nemá
vyzařující sílu. Církev slouží Božímu
království. To by se mělo znovu
stát středem, aby se uplatnila jeho
vláda, jeho království. Koncil říká
na začátku konstituce Lumen gentium: „Církev je totiž v Kristu jakoby
svátost neboli znamení a nástroj
vnitřního spojení s Bohem a jednoty celého lidstva.“ (Lumen gentium
1) Tomuto spojení slouží církev. To
může uskutečnit v míře, v níž jsou
její členové niterně spojeni s Bohem a mezi sebou. Proto jde vždy
na prvním místě o to, abychom
vstoupili do Ježíšovy školy – a to
každý den znovu.

Obrácení jako cesta
Mnohé životní oblasti se nám
mění před očima. Ve finančním
a hospodářském světě, v otázkách
životního prostředí se projevuje
velká bezradnost. Vezmeme-li
finanční, ekologickou, demografickou krizi, nikdo na ně nemá recept.
Nedávno mi někdo dal do kanceláře lístek s výrokem: „Neznám
sice řešení, ale ten problém je
úžasný.“ Mám dojem, že to je ironicky vzato naše situace.

Otázky po tom, jak může církev
znovu získat větší uznání, se míjejí
v tom podstatném. O to opravdu
nejde. Je jistě hezké, když má
církev dobrou pověst, ale to není
její úkol. Nejde o dobrou image,
nýbrž o to, aby byl viditelný Bůh,
abychom my jako křesťané ukazovali na Krista. Proto musíme znovu
vstoupit do jeho školy.

Přeji si novou chuť k učení,
abych se s novou vášní ptal Pána:
Jak být křesťanem? Pomoz nám
nově slabikovat! Ať mám nový eros
vzhledem k učení, opravdovou
zvědavost na Ježíšovu školu života, touhu objevovat na křesťanství
to prastaré i to vskutku nové. Jestli
u nás křesťanství zůstane živé
nebo zase obživne, záleží rozhodujícím způsobem na této vášni.
S napětím očekávám věci nové,
jistě také obtíže, ale také velké
šance. Roku 1939 jezuita P. Karl
Prümm, vydal ve Freiburgu knihu
s názvem Křesťanství jako prožitek
nového. V prvotním křesťanství
spatřoval u tehdejšího člověka
prožitek čehosi nového. Křesťanství vstoupilo do tehdejšího světa
jako novinka, mnohými bylo jako
takové přijato nebo také potíráno.
I dnes je křesťanství považováno za novinku, možná stále víc.
Pro mnoho hledajících je setkání
s křesťanskou vírou, s Kristem,
čímsi zcela novým. K tomu je ale
zapotřebí, abychom my, křesťané
„zestárlí ve víře“, je objevili znovu.
„Hle – všechno tvořím nové!“ (Zj
21,5) říká Ježíš na konci Janova Zjevení. Objevit novost naší staré víry
se může podařit pouze skrze nové
setkání s naším Pánem. Sázím
na toto obnovení. Mnozí budou kritičtí a budou říkat, že už se tu zase
spiritualizuje, že se zase znovu
nepokládají konkrétní otázky, že se
neberou vážně konkrétní reformy.
Ale co je konkrétnější? Co promění
realitu víc než metanoia, obrácení,
k Ježíši, který nás povolává, abychom se pře-měnili, abychom se
pře-vrátili? K této cestě obrácení
nás volá Ježíš. Je to hluboké obnovení, platné i pro dnešek. Začíná
u mě, u tebe.
Z rukopisu knihy vídeňského
kardinála Christopha Schönborna
Být učedníky. Ježíšova škola
života, přeložil Zdeněk Jančařík.
Kniha vyšla v říjnu 2021.
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PRO DĚTI

Stránky myšky ELIŠKY
Kdo je stále plný hněvu, s tím
nám není do úsměvu. Bez úsměvu
nevykročí, kdo má stále vlídné
V jednom

stály

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

. Oba

si byly podobné jako

.

V obou se prodávaly        ,       ,        ,      a další potraviny. Paní        měla
v         dokonce i       a         . Ale přesto, že byl její         lépe vybavený, chodili       
           raději k       .       měla totiž pro každého i vlídné          a milý       .
Za to u

bylo slyšet jen cinkání

FANDA S MAMINKOU SNÍDAJÍ. ANI JEDEN Z NICH SE
NA DOPOLEDNÍ ČINNOST NETĚŠÍ. OBA TOTIŽ MUSÍ
DO ŠKOLY, JEN KAŽDÝ TROCHU JINAM. MAMINKA JE
PANÍ UČITELKA A FANDA CHODÍ DO TŘETÍ TŘÍDY. ABY
KOLEM SEBE NEŠÍŘILI ŠPATNOU NÁLADU, DALI SI FANDA I MAMINKA ZA ÚKOL NĚKOHO VE ŠKOLE POTĚŠIT.
ZKUS OBĚMA NAVRHNOUT, CO BY MOHLI UDĚLAT HEZKÉHO. PAK NAJDI MEZI OBRÁZKY 12 ROZDÍLŮ.

a mrzuté

.

Vaše myška Eliška

NA ULICI K NÁDRAŽÍ SE DNES RÁNO SEŠLI LIDÉ,
KTEŘÍ RÁNO VSTALI LEVOU NOHOU – TO SE ŘÍKÁ,
KDYŽ MÁ NĚKDO ŠPATNOU NÁLADU, A TU KOLEM
SEBE HNED ŠÍŘÍ. ZATO JINÍ JSOU HNED PO RÁNU
MILÍ, VLÍDNÍ A USMĚVAVÍ. TY PRVNÍ RADĚJI ŠKRTNI,
ABY NA TEBE JEJICH NEVLÍDNOST NEPŘESKOČILA. TY DRUHÉ DEJ DO KROUŽKU, AŤ SI JE DOBŘE
ZAPAMATUJEME.

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

MYŠKA ELIŠKA A VLÍDNOST
Přijd zase,
budu se na tebe
moc těšit a připravím něco dobrého na zub.

Lojzičko,
přišla jsem vám
uklidit, vím, že už
špatně chodíte.

To jsi
moc hodná,
Eliško!

Moc
ráda, hezký
den.
Dám je
správně,
teto
Antonie.

Ty hrnky
jsou špatně
srovnané!

Pořádně, at
tu nezůstane
ani smítko!

Dělám
snad něco
špatně?

Už musím jít,
Antonie, mějte
se hezky!

No jo
tak běž,
a neopozdi se
příště!
Proč je
Antonie pořád
nespokojená?
Chci být jednou
jako Lojzička.

Dokresli, jak si Eliška
představuje, že se bude chovat, až bude
tak stará jako tety Antonie a Lojzička.
Kreslí Zdislava Janoušková

22 / 23

DOBROVOLNICTVÍ

DOBROVOLNICKÁ MAPA A KARTIČKY
11 dobrovolníků opouští naši rodnou zemi a vydávají
se až na jeden rok pomáhat chudým dětem a mladým
lidem do šesti zemí světa. Připomínat nám je má
doborovolnické „tablo“ a modlitební kartičky.

N

a našich „jedenáct
statečných“ se těší děti
ze šesti zemí světa:
z Bulharska, Zambie,
Papuy Nové Guiney, Šalomounových ostrovů, Německa a Velké
Británie. Dobrovolníci budou
pomáhat dětem a mladým lidem
najít jejich cestu životem a budou
se snažit předávali jim ze sebe to
nejlepší. Většina z nich bude učit
a pomáhat v oratoři či organizovat
volnočasové aktivity.
Dobrovolnictví je náročný „koníček“ a bez podpory mnoha dalších
lidí a modliteb by se dal těžko
zvládnout. Proto jsme pro vás opět

připravili „dobrovolnické tablo“,
kde jsou všichni dobrovolníci
zobrazeni, a to včetně míst, odkud
pocházejí, a kam jedou pomáhat.
K tablu patří i kartičky s modlitbou,
kterou si dobrovolníci sami vybrali.
Prosím, myslete na ně, ať jejich
služba přinese plody v podobě
šťastnějších dětí i jejich osudů.
Pokud jste tablo a kartičky nenalezli ve své farnosti, rádi vám je
zašleme. Můžete je objednávat
prostřednictvím e-mailu na:
objednavky@sadba.org.
Martina Mončeková

Stále ještě si můžete objednat kalendáříky salesiánské rodiny,
cena 45 Kč/ks. Objednávejte na objednavky@sadba.org.

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

DOBROSLET PODRUHÉ

9. října přivítala SADBA přímo
ve svém „ústředí“ v Praze-Kobylisích přibližně 30 bývalých
dobrovolníků (a asi deset dětí).
Setkání zahájila mše svatá,
následovala krátká přednáška
o aktivitách Sadby a sportovní
vyžití venku na hřišti. Počasí přálo a celý den se nesl
v pohodovém přátelském
duchu, který vydatně podpořilo dobré jídlo :-) Probírala se
i mezinárodní témata, otázky
vzdělávání, napjatě se čekalo
na výsledky voleb, nechyběla
ani trocha dobrého vína. Jsme
rádi, že společně s bývalými
dobrovolníky tvoříme pevné
společenství a už teď se těšíme na další ročník.

VÝSTAVA SADBY

k zapůjčení
10x

6x
SADBA nabízí k zapůjčení výstavu s misijně
dobrovolnickou tématikou do interiéru,
vhodnou zejména pro knihovny, střediska
mládeže, farnosti, společenská a komunitní
centra atp.

V

ýstava se sestává
z deseti nádherných
velkoformátových
fotografií v rámu
na zavěšení, čtyř aktivit pro
děti i dospělé (pletení marteniček – Bulharsko, poznávačka
koření – Indie, jak se vyrábí čokoláda – Mexiko, nošení vody
– Zambie), z dopisů dobrovolníků, čtyř bannerů o zemích,
kde dobrovolníci působí, dvou
informačních bannerů o dalších aktivitách Sadby a propagačních materiálů. Podrobné
nformace o zapůjčení výstavy

včetně možných termínů vám
rádi sdělíme. Pište na:
helena.janikova@sadba,org.

Aktivita pletení marteniček

Přípravné dobrovolnické kurzy
odstartovaly 22. 10. v pardubickém
salesiánském středisku.
Stále je ještě možnost se přihlásit!
Více informací vč. přihlášky naleznete na
adopcenablizko.cz/stat-se-dobrovolnikem
Prosíme o sdílení!

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

Staříčkova pouť

V

úterý 28. září 2021 jsme
opět z Fryštáku vyráželi
na již tradiční Staříčkovu
pěší pouť. Letos to byl 17.
ročník. Před vykročením do stopy
byli účastníci – poutníci, kterých
bylo 18 – seznámeni s dvěma
změnami. První se týkala úmyslu
pouti. Michalka Láníková, za jejíž
uzdravení se pouť konala, nás
bohužel opustila, a tak letos byla
pouť na poděkování za dar jejího
pozemského života. Druhá změna
byla, že Staříček není již Služebník
Boží, ale venerabilis alias ctihodný. Jelikož tak Staříčkovi oficiálně
uznali jeho ctnosti a požehnaný život, je hoden následování
a hoden studování, zvláště pak
jeho duchovní stránky, vztahů

k mládeži a k lidem vůbec – račte
studovati brožuru: Ignác Stuchlý –
První český salesián (istuchly.cz).
Počasí nám přálo, nálada byla
veselá – což je vidět i z fotografie
od Staříčka na hřbitově. Vcelku
jsme valili, což zapříčinily „zlé jazyky“, jež tvrdily, že máme zpoždění.
Zřejmě jsme zpoždění měli, ale
přesto jsme na Hostýn dorazili 40
minut před začátkem mše svaté.
A tak jsme měli čas na občerstvení
po 16,5 km cestě.
U obětního stolu se sešlo 10
kněží salesiánů (hlavní celebrant
– provinciál Martin Hobza a dále
abecedně: František Bezděk, Jan
Blaha, Pavel Caha, Pavel Glogar,
Jožka Klinkovský, Pavel Kosmák,

Petr Kopřiva, Toník Pražan, Petr
Vaculík, asi dvanáct ministrantů
(většina ze Zlína, jeden z Fryštáku)
a jeden jáhen (Joska Pospíšilík)
a v bazilice byli účastni mše sv.
dva koadjutoři (Laďa Kopřiva
a Kuba Švanda) a „nespočet“ salesiánů spolupracovníků!
Mnohokrát vám všem děkuji
za účast, zvláště pak Michalčiným
rodičům. Za sebe musím říci, že
to stálo za to – vždy to stojí za to!
Cestou z Hostýna zpět do Fryštáku jsme potkali početnou skupinu
poutníků z Velehradu pod vedením P. Peňáze – v klerice a klobouku. Jsou to borci!
Pavla Jungmannová

Nový podcast z Žabovřesek
Salesiáni v Brně-Žabovřeskách (Zdeněk Jančařík a Libor Všetula) rozjeli nový
podcast dostupný na platformě Spotify Žabovřeské rozmlouvání. Každý měsíc během školního roku zve Zdeněk Jančařík do Brna hosty z prostředí církve,
politiky a kultury, aby si s nimi povídal o životě a o světě. V podcastu se objevují známé postavy jako biskup Tomáš Holub, husitská farářka Sandra Silná,
salesián Ladislav Heryán, hlavní redaktor hudby na rádiu Proglas Milan Tesař,
politolog Stanislav Balík nebo církevní historik Tomáš Petráček. Pohodové
povídání s jednotlivými osobnostmi trvá něco přes hodinu a má široký ohlas.
zj
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FMA

O

d 11. září do 24. října
2021 probíhala v Římě
24. generální kapitula
sester salesiánek. Je to
shromáždění, kterého se z každé
inspektorie účastní její představená a jedna nebo více delegátek.
Tento nejvyšší orgán kongregace
volí generální představenou a její
radu na dalších šest let. Kapitula
může přijímat různá rozhodnutí,
měnit stanovy a udávat směr
následujícímu šestiletí. Sešlo se
zde 172 sester z 97 zemí světa.
Naši inspektorii zde zastupovaly
sestry Zdeňka Švédová a Marie
Vavříková.
Témata, jimiž se kapitula
zabývala, nám Marie Vavříková
představila takto:
„Hodně tady teď mluvíme
o tom, že bychom neměly žít jen
na vlastním písečku. Věnujeme se
výchově mladých v rámci našeho
střediska nebo školy a to nás
může úplně pohltit. Ale výchově se věnují i další lidé v rámci
jedné země. Pokud mají podobné
poslání a hodnoty, spolupráce
s nimi může přinést větší účinnost v tom, o co nám jde. Pak je
možné něco navrhnout a prosadit
třeba i na politickém poli. Můžeme
spolupracovat v rámci salesiánské
rodiny, v církvi, ale také s lidmi
mimo církevní prostředí…
Jedním z příkladů podobné
spolupráce ve světě jsou třeba
indické salesiánky, které se snaží
zlepšit postavení žen v tamější

Generální
KAPITULA FMA
a hlavní
PŘEDSTAVENÁ
společnosti. Nejsou jediné, kdo
o to v Indii usiluje, a tak spolupracují i s ostatními, i s lidmi jiných
náboženství, protože společně
toho dokážou víc. Citovaly nám
tady africké přísloví, které uvádí
papež František v encyklice
Fratelli tutti a které se mi líbí: Když
chceš jít rychle, běž sám. Když
chceš dojít daleko, běž s ostatními.
Ale vkročení do světa není
jen o tom, že budeme pracovat
v propojení s ostatními. Dalším
rozměrem je třeba naše přítomnost v digitálním světě, kde dnešní
mladí žijí. Digitální svět se stal
výzvou i vzhledem k pandemii.
Najednou je potřeba učit online,
dělat online spolča a spoustu
dalších věcí. Takže nás to do toho
prostředí nějak hodilo. Musíme
vzít na vědomí, že internet je svět,
kde mladí žijí. Chceme si toho
víc všímat a přemýšlet, jak na to
reagovat, když je v našem poslání
podstatné být s mladými.
Dalším velkým tématem tu pak
je ekologie ve smyslu, v jakém ji
předkládá encyklika Laudato si’.“
(Celý rozhovor s naší delegátkou
na generální kapitule je uveřejněn
na stránkách sester salesiánek
www.fma.cz.)
Jednou z důležitých událostí
kapituly je samozřejmě volba generální představené a generální
rady. Dne 5. října byla přítomnými
sestrami zvolena generální představenou sestra Chiara Cazzuola,

která se tak stala 10. nástupkyní
naší zakladatelky Marie Dominiky
Mazzarellové. V uplynulých letech
zastávala funkci generální vikářky.
Po hlasování na otázku dosavadní
generální představené sr. Yvonne
Reungoat, zda tuto službu přijímá,
sestra Chiara s velkým dojetím
odpověděla: „Věřím Pánu a svěřuji
se Marii Pomocnici křesťanů. Proto
říkám ANO!“
O několik dní později si přítomné sestry mohly poslechnout
její slůvko na dobrou noc:
Do tohoto času zaznívá slovo
vděčnost. Vděčnost Pánu za to, že
nás povolal do této úžasné kongregace, kterou si přála Panna Maria.
Je to jistota, která nás doprovází.
Maria je přítomna v našem životě,
v životě našeho společenství. Matka Mazzarellová říkávala: „Chovejme se a žijme tak, jako bychom
měly Marii vedle sebe.“ A je tomu
opravdu tak, vnímáme ji jako skutečně žijící a přítomnou mezi námi.
Za toto jsem vděčná a za každou
z vás, za úžas, sesterské společenství, za přijetí, které je možné
každý den vnímat a které ukazuje
na univerzálnost kongregace Dcer
Panny Marie Pomocnice. Dává nám
to sílu žít v přítomnosti a do budoucnosti hledět s jistotou, že je to
Maria, kdo nás povede… Máme být
jako ona pomocnicemi, počínaje
našimi komunitami. V ní najdeme
zdroj a sílu být komunitami, které
přinášejí život.
Helena Křenková, FMA
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Nezůstat
ve své
BUBLINĚ

Josef Převor (úplně vpravo)

Josefe, řekni nám něco o sobě...
Co tě v dospívání formovalo?
Vyrůstal jsem v hluboce věřící rodině. Mám tři starší bratry
a nejstarší sestru. Bydleli jsme
na samotě u lesa a měli jsme malé
hospodářství. Můj taťka byl hajný,
lesník, mamka byla s námi doma.
I já jsem později vystudoval v Brně
bakaláře lesnictví. Mám rád přírodu, rybaření a sport, především
fotbal. Salesiány znali už rodiče,
a jeden salesián, který navštěvoval
naši rodinu, byl mým zpovědníkem. Účastnil jsem se pak salesiánských táborů a dalších akcí,
Come in nebo kurzu dobrovolnictví
Cagliero. V mládí pro mě bylo také
důležité společenství vrstevníků
v naší farnosti a společenství pro
děti, které jsem vedl, a kde jsem
se učil.
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Kolik let přípravy máš za sebou?
Jakou máš dosavadní zkušenost
z míst, kterými jsi prošel?
U salesiánů jsem už sedm roků.
Během této doby jsem měl možnost poznat spoustu různých míst,
lidí a mladých všech možných
cílových skupin od ministrantů,
farní mládeže, biřmovanců, přes
fotbalisty až po romskou mládež. Každá zkušenost mi mnohé
dala. A mnohému jsem se naučil
právě od mladých lidí, kteří bývají
upřímní. Často dají najevo, když
se člověk chová trapně. Někdy to
bolí, ale je to ozdravné. Učí mě nebrat se tak vážně. Chybu většinou
nedělají mladí. Oni jednají, jak umí.
Chybu dělá většinou vychovatel,
protože neumí mluvit jejich jazykem. Pěknou zkušenost jsem měl
například v Plzni mezi romskou

Jožka Převor pochází
z Pavlova u Ledče nad
Sázavou, narodil se před
30 lety a dětství prožil
v romantickém prostředí
lesní samoty na Vysočině
o dvou domech – do
školy a do farnosti to
měl pěšky šest kilometrů.
V Brně později vystudoval bakaláře lesnictví.
mládeží. Bavilo mě objevovat pod
tvrdou skořápkou krásné jádro.
Někdy stačilo ukázat trochu lásky
a porozumění a člověk mohl pozorovat, jak největší prudič roztává
pod rukama a jak se mění.
Jaké vidíš největší potřeby
mladých?
Bylo by jich asi více. Také každá
cílová skupina má trochu jiné
potřeby. Obecně bych asi vypíchl
potřebu najít orientaci a smysl
svého života a také vlastní hodnotu. To je základní výchozí bod,
aby mladý člověk mohl vytvářet
zdravé vztahy s druhými, včetně
těch partnerských. A zde si myslím, že máme jako salesiáni velké
pole působnosti. Ale nesmíme
zapomínat, že největší potřebou
je poznání Krista. Může to znít jako

zbožná fráze, ale lehce se nám to
může z našich projektů vytratit.
V Něm může člověk objevit nesmírnou hodnotu vlastního života
a jeho smysl, a především svou
spásu. Formy, jakým způsobem
tyto potřeby mladých lidí naplňovat, včetně potřeby víry, jsou
různé podle konkrétních mladých,
které máme před sebou. Při práci
s mládeží se člověk samozřejmě
dotýká i otázek sexuality a partnerských vztahů. Vzpomínám si
například, jak se mě občas romská
děcka v nízkoprahu ptala: „To
jako salesián nemůžeš mít ženu?
A to jako nemůžeš mít ani sex?“
A někdy i provokovali až sprostými
otázkami nebo narážkami. Když je
však člověk hned neodpálkoval,
tak z toho někdy vznikly i pěkné
debaty o vztazích, o věrnosti apod.
A co pro tebe znamená komunitní život? Narážíte někdy na sebe
se spolubratry v názorech,
třeba co se týká koronavirových
opatření, vztahu k minoritám,
přístupu k mladým, k laikům?
Komunitního života si vážím čím
dál více. Poslední dva roky jsem
byl v komunitě v Plzni. Líbilo se
mi, že jsme opravdu žili, pracovali
a přemýšleli o věcech společně,
i když byl každý zapojený v jiné
části našeho díla. Bylo to pro mě
také místo sdílení nejen pracovních, ale i osobních prožitků a místo duchovního i osobního růstu.
Samozřejmě ne vždy jsme měli
na všechno stejný názor. Každý je
originál, ale je krásné svědectví,
pokud si dokážeme naslouchat,
porozumět a kráčet společně.
V Plzni se mi líbilo, že nás lidé
opravdu vnímali jako komunitu,
která však není jen způsob našeho
žití, ale je to součást našeho
poslání. To, jak spolu dokážeme
žít, velmi silně mluví k lidem okolo.
Líbí se mi úryvek našich stanov,
kde se píše, že „Bůh nám svěřuje bratry, abychom je měli rádi“.
Pokud nedokážeme mít rádi toho,
kdo je vedle nás, jak můžeme
svědčit ostatním o Kristu?

Jak vnímáš spolupráci s laiky?
Jaké je podle tebe jejich místo
v salesiánském díle z hlediska
praktického a duchovního?
Nejenže nám odlehčují od různých
prací, abychom mohli být více
s mládeží, ale především si myslím, že čím více lidé vezmou dílo
za své jako místo pro růst svých
dětí, případně jako svou misii, tím
více dílo může růst. Vnímám důležitost zapojení rodin a mladých
lidí, kteří rostou zároveň s tím, že
dávají něco ze sebe. My salesiáni
můžeme přinášet jako vklad své
zasvěcení, laici zase mohou přinášet například fungující rodiny, prožívání vztahu s Bohem ve světě,
být příkladem vrstevníkům… Velký
přínos také vidím v tom, že nás učí
dívat se na věci z jiného pohledu,
abychom nezůstali ve své bublině,
v zajetých kolejích. Naslouchat
lidem, kteří mají jiný názor, jiný
pohled na věc nebo i jinou víru
a sdílet s nimi své poslání, může
být někdy velmi užitečné. Nutí
nás to totiž přemýšlet, jak a proč
děláme to, co děláme.
Jak to máte nastavené během
formace, pokud jde o krytí nákladů na životní potřeby? Dovedeš si představit, že bys během
formačního období pracoval
na částečný úvazek v civilním
zaměstnání nebo chodil na
brigády?
Během studia nám vše hradí naše
provincie. Na asistenci (praxi), jsem
byl zaměstnán na částečný úvazek
v našem středisku. Během celého
formačního období to vidím jako
nereálné. Například během studia
na to opravdu není čas (kromě
studia máme formační momenty,
účastníme se života komunity
a jsme zapojeni v činnosti s mládeží). V některých fázích formace
je to reálnější. Například ve Zlíně
jsme jezdili jeden den v týdnu
na tzv. galeje, tedy manuálně pracovat do našeho domu ve Fryštáku. I v dalších fázích naší formace,
jsme se v různé míře podíleli

na různých pracích v našem domě.
Je to i součást naší chudoby.
Obecně vnímám práci jako velmi
důležitou a snažím k tomu vést
i mladé. Mám velmi dobrou zkušenost s různými „pracovními tábory“
pro mládež. Práce v civilním zaměstnání může být pro salesiána
určitě dobrou zkušeností, ale vždy
je třeba zvážit, co opravdu slouží
k našemu cíli.
Letos začínáš studia v mezinárodní komunitě v Turíně. Co od toho
očekáváš? Máš z něčeho obavy?
Určitě to bude zase nové obohacení. Už jen to, že to bude mezinárodní komunita. V našem ročníku
jsme dva Češi, dva Italové, tři
Afričani, jeden Ind a dva z Východního Timoru (Indonésie). Také se
těším na nové zkušenosti s prací
s mládeží, protože tam pracují trochu jiným stylem než u nás. Tento
rok budu docházet každý víkend
do oratoře na Valdocco, z čehož
mám velkou radost. Kromě obavy
z jazykové bariery, jsem měl dříve
trochu strach, aby teologie nebyla
jen nějaká teorie mimo normální
život. Ale opak je pravdou. To, co
tu zatím probíráme, se silně dotýká mé salesiánské praxe a mého
života víry.
Oblíbený citát či životní motto?
Biblické „Neboj se!“ Vyrostl jsem
„mezi srnkami v lese“ a teď jsem
salesiánem a studuji teologii v Turíně. Jsou to věci, které mě prostě
přesahují, ale Pán mě ujišťuje, že
v tom nejsem sám.
Kateřina Cveklová

Zleva: Filip Mareš, Josef Převor,
Brandon Figueroa a Jan Rozsypálek
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Gratulujeme
Tentokrát se sešlo minimum oslavenců s kulatinami, lépe řečeno
jen jeden, a to 27. listopadu, kdy
bude slavit krásné dvě pětky
vedle sebe otec Radek Gottwald.
Do Prahy-Kobylis mu posíláme
velkou gratulaci a prosby o stálé
zdraví a Boží požehnání!
Redakce

Dva salesiáni
spolupracovníci
v parlamentu ČR

55

Radek Gottwald

Podpora Salesiánského magazínu

Po volbách do poslanecké sněmovny se kroužkováním dostali do
parlamentu i „naše želízka v ohni“,
salesiáni spolupracovníci Robert
Teleky a Šimon Heller. Gratulujeme jim a věříme, že budou dobře
reprezentovat barvy Dona Boska.

Vážení čtenáři,
v příloze 5. čísla Salesiánského magazínu naleznete
složenku. Chtěli bychom připomenout, že to, zda se ji
rozhodnete využít, nebo ne, záleží čistě na Vás. Víme, že
mnozí z vás posílají finanční dary svým lokálním salesiánským dílům, farnostem či střediskům, nebo podporujete
celoprovinciální projekty, jako jsou misie v Bulharsku či
salesiánští studenti. Mnozí se za salesiánské dílo modlíte
nebo jste v něm zapojeni jako dobrovolníci. Toho všeho si
velmi vážíme a spolu s Donem Boskem bychom si přáli,
aby byl magazín především jedním ze způsobů, jak Vám
za to poděkovat a poskytnout Vám informace o dění
v salesiánském světě.
Pokud byste chtěli přispět na výrobu a distribuci Salesiánského magazínu, pak pro Vaši informaci: roční náklady
činí letos 1 053 000 Kč. K datu uzávěrky tohoto čísla
magazínu přispěli jeho čtenáři na pokrytí těchto nákladů
částkou 201 270 Kč. Děkujeme všem Vám, kdo dílo Dona
Boska jakkoliv podporujete.
Vaše redakce

Robert Teleky

Šimon Heller

Robert Teleky
„Stále mám velkou radost, že jsme volby vyhráli
jak v celé České republice, tak ve Zlínském kraji.
Na Zlínsku jsme cílili na tři mandáty, a nakonec
jsme dosáhli na čtyři. A dařilo se i KDU-ČSL.
Ve Zlínském kraji jsme získali tři mandáty
a celostátně jsme získali dokonce 23 poslanců.“

Šimon Heller
Do Sněmovny jej ve 33 letech poslalo kroužkování. Ve třiatřiceti letech se stal poprvé
poslancem lidovecký kandidát koalice SPOLU
Šimon Heller z Českých Budějovic, středoškolský učitel a asistent poslance Jana Bartoška. Ze
sedmého místa jej vykroužkovali voliči, takže
přeskočil kandidáty před sebou.
„Průběžné pořadí sleduji s pokorou a s pokorou
přijmu i konečný výsledek,“ řekl Šimon Heller
ještě před skončením sčítání hlasů. Kandidoval
ze 7. místa kandidátky SPOLU.
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KŘÍŽOVKA

Křížovka o ceny
Chceš-li učinit
lidi šťastnějšími,
neobdarovávej je, nýbrž
jim splň… (tajenka).
Epikúros ze Samu
MÍSTNÍ

POMŮCKA:
VYDAVATEL
ORG.
AEI, AOE,
DAY, ERROR, ČERVENÉHO NAUČNÉHO
SLOVNÍKU
EXIT, NUIT

KŘÍŽE zkr.

ŽLUTOHNĚDÁ
BARVA

CHEM.
ZNAČKA
BARYA

CIZÍ
ŽENSKÉ
JMÉNO

POSTAVA
ZE ŠVEJKA

VÝBAVA
PSŮ
BRAŠNA
ZVRATNÉ
ZÁJMENO
SLOVENSKY

SVĚT. REKORD zkr.

1. DÍL
TAJENKY INIC. HERCE
ŽÁKA
ZNAČKA
KEČUPŮ
STŘELNÁ
ZBRAŇ

KNIŽNÍ CENU
VYHRÁVAJÍ:

EGON ERVÍN
???
NOC
FRANC.

OPRAŤ

SKLENĚNÉ
NÁDRŽE

DEN
ANGLICKY

MALÝ
POČÍTAČ
KYSLIČNÍK

ČESKÁ TISK.
KANCELÁŘ
zkr.

KOTRMELCE

Jana
LEDVINKOVÁ
Přibyslav

OBLÍBENÉ
NÁPOJE
SPLAVY

VÝCHOD
ANGLICKY
EXTRA

SLOUČENINA ZLATA
A KOVU

ASOCIACE
ČES. ZAHRÁDKÁŘŮ
zkr.

ODLIŠNÁ
ZESÍLENÝ
ZÁPOR
NEDŮVĚRA
PŘÍJEMNĚ

PŘEHOZ
ODBOR
TECH.
ZÁSOB.
zkr.
PROVINĚNÍ
MNOŽ. Č.

DESKOVÁ
HRA

NA
TAMTOM
MÍSTĚ

NÁZEV
HLÁSKY N
ZNAMENÍ
ZVĚROKRUHU

Jan
BLAŽEK
Velké Opatovice

VADA
BÝVALÝ
PREMIÉR
ČR

VOJENSKÁ
HODNOST

KYSELÉ
POCHUTINY

SKUTEČNOST

CHYBA
ANGLICKY

SPZ PRAHY
OSOBNOST

Karolína
BÁRTLOVÁ
Ostrava
Hedvika
BARTOŠKOVÁ
Vrbno p. Pradědem

IDENTIFIKAČ.
ČÍSLO zkr.
DŮSTOJNÍK
ZASTARALE

UPROSTŘED
POUŽITELNÝ

INICIÁLY
SPISOVATELE
ROLLANDA

Pavla
MIKOŠKOVÁ
Zlín
ing. František
SCHOVANKA
Nový Bor

POVÍDAJE
NELÉTAVÝ
PTÁK
POVEL
PRO PSA

Blahopřejeme
všem výhercům
správně vyluštěné
tajenky křížovky
Salesiánského
magazínu
č. 4/2021.
Tajenka křížovky
zněla: : ...malicherní
proto, aby ostatní
znali je.

OPUSTIT
SMĚR
OBLÍBENÉ
PÍSNĚ

ITALSKÉ
MĚSTO

ODCHÝLENÍ
PŘEDNÍCH
KOL

UTKVĚLÁ
2. DÍL
PŘEDSTAVA TAJENKY

Jan
KAVALEC
Litoměřice
Kristýna
ŠEVČÍKOVÁ
Lukov

AM. VĚDEC.
SPOLEČNOST
OZNÁMENÍ
NABÍDKY
INTEGROV.
ŠKOLA zkr.

SMRTELNÝ
ZÁPAS

VKLÁDANÁ
DO ZEMĚ
K RŮSTU

ČLENOVCI S
KRUNÝŘEM

ZPŮSOB

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 15. listopadu 2021.

Jarmila
ODVÁŘKOVÁ
Hustopeče
Jarmila
KOCIÁNOVÁ
Pražmo

SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ

