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Vybrali jsme pro vás:
4/ Na večeři s Ježíšem
Inka a Jiří Mácovi, salesiáni spolupracovníci, kteří svoji manželskou káru
táhnou téměř 40 let. Jirka, vysokoškolský
pedagog a člen provinciální rady ASC,
Inka, speciální pedagožka, která působila
mnoho let v Křesťanské pedagogickopsychologické poradně v Praze-Karlíně.
Na čem kromě svých profesí téměř
čtyři desítky let usilovně pracují?

Foto na obálce: Petr Polanský, ČaV

18/ Rok s Janem Medem
V tomto měsíci končí cyklus Medový rok,
který na připomínku 10. výročí úmrtí
misionáře Jana Meda připravila
Salesiánská asociace Dona Boska.

Jan Med zasel v severovýchodní Indii semínka, která vyr
dala bohaté plody. Pomáhal postavit několik škol, vzdělá
katechety a staral se o děti. V závěru života podporoval ve s
1 000 dětí. Na jeho odkaz a dílo se snaží projektem Vzdělá
v SV Indii navázat
SADBA, která stejně jako on
rok, organizace
který nám
áme za sebou další podivný





pedagogy a přispívá na školné dětem z venkovských ob
m

změnil životy
k nepoznání,
odhalil
naše




vzdělávací
projekt
byl
zahájen
roku 2020 také díky dob
u
t
kteří doobnažil
Indie jezdí schopnost
již od roku 2005, a mnoha dalším do
vnitřní meze a motivace,
a přátelům. Někteří z nich se s Janem Medem ještě setkali
být odpovědní a myslet
víc
druhé
než
jak moc
prona
něj byla
důležitá
podpora českých dárců, a že ze
nim jena
možné
vzdělání
a naději indickým dětem.
sebe. Nebojte, neřeknu to slovo
„c“,dávat
které
čteme

M

DÍLO JANA MEDA

DÁL!
ŽIJE
na

Vydejte se s námi po stopách tohoto výjime

jako „k“, nezmíním se o něm! Napíšu tady pármisionáře
povzbu-a podpořte:
divých vět, které k našemu laskavému
350 dvouměsíčníku
dětí • 24 škol • 300 pedag
patří.
č.ú.: 2800630202/2010, SS: 501
12
V uplynulém roce jsme v redakci našli nového stabilního kolegu, který se zájmem objíždí salesiánská díla
a dává nám starším zpětnou vazbu, jak jsme my salesiáni vlastně „na tom“, jestli jsme ještě s mládeží, nakolik
nás naše poslání baví a kolik „do toho dáváme“. Honza
Kvapil nejezdí jako supervizor, ale jako mladý člověk,
který přemýšlí o mladých na okraji. Chci tady za to
Honzovi poděkovat, bez něj bych si coby šéfredaktor už
Salesiánský magazín nedovedl představit. Děkuji taky
Martině Mončekové za úžasnou a stále inovativní grafiku, Katce Cveklové za rozhovory s mladými salesiány
i za administrativní zázemí magazínu, Honzovi Zindulkovi za neúnavné sbírání skrytých krystalů mezi salesiány spolupracovníky, sestře Heleně Křenkové za letitou
spolupráci, manželům Civínovým a dalším za dětské
stránky a společenství fotografů Člověk a Víra za krásné fotky, které nám dávají profesionální tvář. A vám,
čtenářům, za věrnost a stálost.
Držte se v novém roce zdraví!

20/ Studentské PF 2022
Co nám všem přejí do nového roku
salesiánští studenti a jaká událost
tohoto roku pro ně byla klíčová?

VYDAVATEL: Salesiánská provincie Praha • Kobyliské nám. 1000/1, 182 00 Praha 8 • www.sdb.cz • bankovní spojení:
168 44 021/0100, variabilní symbol: 62 • REDAKCE: šéfredaktor: P. Zdeněk Jančařík, SDB • redaktor: Jan Kvapil
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• adresa: Foerstrova 2, 616 00 Brno • e-mail: magazin@sdb.cz • tisk: Triangl, a. s. • MIČ 47 465, ISSN 1214-5262, MK ČR 5673

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Nechejme
se překvapit

Božím
úsměvem

M

ilí přátelé, čtenáři Salesiánského magazínu,

moc vás zdravím před
vánočními svátky. Titulek
svého úvodníku jsem si tentokrát
vypůjčil od papeže Františka, který
takto pozdravil ve Vatikánu o minulých Vánocích pouť rodin. Úsměv
je v dnešních časech zlých zpráv
o nemocech a katastrofách tolik
zapotřebí a zároveň tak často chybí!
Často přemýšlím o tom, že kousek
citu, respektu, projevy účasti,
bratrství a solidarity nás skutečně
dojímají, ale zároveň se jako lidé
vystavení nejrůznějším sociálním situacím ocitáme často před
lidským chladem a lhostejností.
Je tak těžké vytvářet mezi národy
solidaritu a společenství, být stále
více lidmi. Netýká se to jen velkých
celků, států a makroekonomiky, ale
také rodin, sourozenců, přátel.
Vánoce, slavnost Narození našeho
Pána Ježíše Krista, Božího Syna,
nám připomínají, že spása nám
byla dána, že je to dar, že bychom
měli vytvářet stále lidštější svět,
v němž je přítomen Bůh se svou
láskou. Jistě, občas je to obtížné,
protože máme naprostou svobodu
konat i nekonat, budovat i bořit,
přidávat i brát, a tak usilujeme
o lepší svět, ale zároveň uděláme
vždy několik kroků zpět.

Ilustrace: Nuno Quaresma

ÚVODNÍK

Pro tyto Vánoce, kdy znovu
prožíváme covidovou pandemii,
vám přeji, abyste si nenechali vzít
Boží úsměv, který vždy překvapí –
a nejvíc v nejprostších věcech.
Vždy znovu nás zasáhne, když
stojíme před malým dítětem a ono
se usměje. Jsme dojati krásou
a čistotou toho úsměvu. Ježíš, jak
říká papež František, je „Božím
úsměvem“, protože přišel, aby nám
zvěstoval lásku svého Otce. Jeho
poselství přijala Maria s Josefem,
oni pochopili, že se na ně prostřednictvím Dítěte usmívá Bůh.
Také o těchto Vánocích vnímáme, že se na nás skrze Ježíška
usmívá Hospodin a že se směje
především pro všechny chudé, pro
všechny, kdo očekávají spásu, lidštější svět, svět, ve kterém budou
překonány války a násilí, kde lidé
mohou žít důstojně jako synové
a dcery Boží.

Obrázek z Valdocca
Byl jsem nedávno na Valdoccu
a okolo třetí odpoledne na mne
na dvoře v podloubí padl stín.
Spatřil jsem dívku poblíž „pokojíčků Dona Boska“, jak se modlí.
Byla to muslimka, podložila si kolena koberečkem, tvář obrátila
k Mekce, klaněla se a vstáva

la podle rituálu svého náboženství. Nekomunikovala se „svým
Bohem“, ale s jediným Bohem. Tak
byla do modlitby zabraná, že si
nevšímala nikoho, kdo šel kolem.
Náhodou jsem v té chvíli vycházel z Pinardiho kaple, kde jsem
rozjímal před Nejsvětější a byl
jsem rád, že tam, kde Don Bosco
shromažďoval své kluky, se modlí
mladá muslimka. Boží úsměv je
totiž úsměvem pro všechny syny
a dcery tohoto světa. Všichni jsme
stvořeni z jeho lásky.
Právě proto, milí čtenáři, vám
všem přeji ze srdce požehnané
Vánoce a zvu vás mezi ty, kdo věří
v lepší svět, kde Bůh má místo pro
všechny. A připojuji vánoční přání
papeže Františka:
„Odneste toto vánoční přání všem
u vás doma, zvláště nemocným
a starým. Všichni ať zakusí pohlazení vašeho úsměvu. Každý úsměv
je pohlazení. Usmívat se znamená něžně se dotknout druhého,
od srdce, z celé duše. Na všechny
pamatujme v modlitbě.“
Bůh ať vám žehná a dopřeje vám
požehnané a pokojné vánoční
svátky!
Ángel F. Artime
hlavní představený SDB
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ASC

Na večeři

S JEŽÍŠEM
Jednou se profesora Jiřího Máci studenti v nějakém
rozhovoru zeptali: Kdybyste si mohl vybrat
jakoukoliv osobnost, s kým byste šel nejraději na
večeři? Odpověděl: Kdybych si mohl vybrat
skutečně kohokoliv, vybral bych si Ježíše Krista. Rád
bych se ho zeptal na mnoho zajímavých věcí, jak to
všechno myslel, jestli jsme to správně pochopili…

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

A

le to trochu předbíhám. Na Dušičky jsem
v Modřanech v celkem
nenápadné vilce navštívil
manžele – salesiány spolupracovníky – Jiřího a Irenu Mácovy.
Jirka byl nedávno na druhé období
zvolen děkanem Stavební fakulty
ČVUT, Inka pracuje v KPPP v Praze
jako speciální pedagog (o Křesťanské pedagogicko-psychologické
poradně jsme psali v čísle 4/2018).
Jirka pochází z Prahy, Inka z Brna.
Praha a Brno, tam to někdy
trochu jiskří, jak to bylo u vás?
INKA: Moje maminka je z Prahy
a tatínek z Charvátské Nové Vsi
u Břeclavi. Holka z velkoměsta
a kluk z hospodářství. Kompromis
byl, že bydleli v Brně. Ale tam jsme
moc nebyli, všechny víkendy jsme
trávili u prarodičů v Charvátské
Nové Vsi a na zimní a jarní prázdniny jsem jezdívala zase do Prahy.
Já jsem Brňák jen podle toho,
že jsem se tam narodila. Takže
žádnou animozitu jsem mezi námi
dvěma nevnímala.
JIRKA: Můj dědeček byl z Tišňova,
jezdili jsme tam každé prázdniny.
Později jsem poznal kromě Inky
mnoho dalších skvělých Moraváků, takže já k nim mám velmi vřelý
vztah.
Ty ses pak, Inko, na studia
přestěhovala do Prahy
INKA: Rodiče chtěli, abych se
přestěhovala k babičce do Prahy
a trochu se o ni postarala. A měli
takovou teorii, že abych mohla
bydlet v Praze, tak tam musím
studovat školu, která v Brně není.
Na výběr byla ekonomie a speciální pedagogika, ta se však první rok
studovala v Brandýse nad Labem.
A protože cílem nebylo studovat,
ale starat se o babičku, vystudovala jsem ekonomiku průmyslu.
Před její smrtí jsem se seznámila
s Jirkou, což bylo krásné, protože
v Praze jsem kromě nemocné
babičky nikoho neměla, všechno

to tady na mě padalo. Po škole
jsem rok pracovala na generálním
ředitelství Tranzitního plynovodu,
což mě opravdu nebavilo. Pak
jsem šla na mateřskou. Po revoluci
jsem začala spolupracovat s Ivanou Bernardovou jako sociální pracovnice, napřed jako dobrovolnice,
pak jsme založily poradnu.
A ty, Jirko?
JIRKA: Já jsem vystudoval stavební fakultu a chtěl jsem pokračovat
na škole kandidaturou, ale bylo
mi celkem otevřeně řečeno, že
bez vstupu do strany to nepůjde.
Naštěstí na Stavebním ústavu
ČVUT byly podmínky příznivější
a trochu mi pomohla i náhoda.
Dostal jsem Cenu ministra školství
a při předávání diplomu se mě
tehdejší ministr školství Vondruška
ptal, jaké jsou mé další plány. Odpověděl jsem mu, že se chci hlásit
do aspirantury na Stavební ústav
ČVUT. „Pošlete mi kopii přihlášky
na ministerstvo, uvidíme, co se
dá dělat,“ reagoval na to ministr.
Příliš jsem si od toho nesliboval,
ale kopii přihlášky na ministerstvo poslal. A skutečně do toho
ústavu přišlo nějaké avízo, aby
mě přijali. Tam z toho byli dost
nervózní, nevěděli, co si o mně
myslet, jestli jsem nějaká protekce
nebo spolupracovník StB. To mi
ale řekli až po čase, když jsme
se víc poznali. S Inkou jsme se
brali na konci jejího studia, když
jsem se vrátil z vojny. Postupně se
nám narodily tři děti, Petr, Ondřej
a v červnu 1990 Kateřina. V září
téhož roku jsem odjel na studijní
pobyt na univerzitu ve Swansea
ve Walesu, Inka tam za mnou pak
statečně přijela se třemi malými
dětmi. V září už tam byli studenti, takže bylo těžké najít nějaké
ubytování. Ale měli jsme obrovské
štěstí (Bohu díky) – místní anglikánský sbor nám nabídl k pronájmu krásný dům za velmi příznivou
cenu. Po návratu z Británie jsem
nastoupil jako odborný asistent
na Stavební fakultu a uskutečnil

jsem tak svůj původní plán stát se
vysokoškolským pedagogem.
Stal ses proděkanem pro
pedagogickou činnost, a nakonec také děkanem. Dostaneš se
vůbec ještě ke studentům?
JIRKA: Ano, možná i víc, protože
jako proděkan jsem se studenty
musel řešit řadu studijních i osobních problémů. Kontakt se studenty jsem neztratil ani jako děkan,
učím stejně jako jiní profesoři
u nás na katedře, každý semestr
přednáším Dynamiku stavebních
konstrukcí, mám volitelný předmět Seizmické inženýrství, vedu
bakalářské a diplomové práce,
jsem školitelem doktorandů. Být
děkanem je služba akademické
obci na dobu určitou, ale učení je
to, co mě baví a naplňuje.
Jací jsou dnešní studenti?
JIRKA: Mají mnohem více možností, ale také k tomu potřebují více
zodpovědnosti. Někteří si neumí
studium zorganizovat, během
semestru často nejsou kontrolní
body, úkoly se hromadí a na konci
semestru pak nestíhají termíny.
Mnoho studentů při studiu pracuje, občas to ale musíme řešit,
protože se na práci vymlouvají.
Na druhou stranu mě těší, když
se na konci jejich studia, třeba
při promocích, dozvím, že drtivá
většina z nich si našla zajímavé
uplatnění.
A když se, Inko, ještě vrátíme
k tobě…
INKA: V poradně jsem začínala
v dvojroli – ekonom a sociální pracovnice. Postupně mě to stále více
táhlo k práci s lidmi a tak jsem nejprve absolvovala výcvik v rodinné
terapii, a nakonec vystudovala
speciální pedagogiku. Pro změnu
v Brně. Při studiu jsem zažila řadu
vtipných momentů, protože jsem
měla už hodně praxe a ta se ne
vždy shodovala s teorií a já měla
4/5

tendenci opravovat vyučující. Ale
učila jsem se poctivě, až se mi
moje děti smály, že prospěchové
stipendium se na dálkovém studiu
nedává. I tady jsem se setkala
s Donem Boskem, v části alternativní způsoby výchovy byl zmíněn
i jeho preventivní systém.
Jaká je náplň tvojí práce v KPPP?
INKA: je to především diagnostika specifických poruch učení
a chování – laicky řečeno, snažím
se zjistit, proč to některým dětem
ve škole nejde a jak by se jim
dalo pomoci. Součástí mé práce
je i spolupráce se školou, pozorování dítěte i pedagoga při práci
v hodinách, vymýšlení konkrétních
postupů, jak vhodnými výukovými metodami překonat handicap dítěte. Vážím si toho, že mi
učitelé postupně začali důvěřovat
a do škol chodím moc ráda. Dřív
jsem hodně pracovala s celými
rodinami v rámci rodinné terapie,
s kolegyněmi jsme vymýšleli
adaptační kurzy, kurzy efektivního učení, ale toto jsem postupně předala mladším. Postupně
si zkracuji úvazek a přecházím
stále víc do role babičky. Teď už
máme čtyři vnoučata – od Petra
jedno, od Ondřeje tři, Katka měla
nedávno svatbu, tak se těšíme, že
to není definitivní počet.
JIRKA: Já vždycky obdivuji, jakou
máš, Inko, schopnost jednat
s lidmi na okraji společnosti. Třeba
s karlínskými Romy. Já bych před
nimi utekl, tebe zdraví a nadšeně
se k tobě hlásí.
INKA: V Karlíně jsem dlouho měla
na starosti zvláštní školu. Já jsem
původně bruneta a oni mi říkali:
„Vy jste stejně naša. Neříkejte, že
nemáte v rodě nějakého cigana.“
Jak jste poznali salesiány?
INKA: Přes Ivanu a Pepu Bernardovy z naší hostivařské farnosti.
Šli na nás rafinovaně přes lidskou
stránku – pozvali nás do manželského společenství, několikrát
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

jsme u nich byli na chalupě v Krušných horách. V tom společenství
jsme zaregistrovali, že někteří si
tam tak trochu polotajně domlouvají ještě nějaké jiné společenství.
Hlavně Jirku to tenkrát zajímalo,
tak se ptal. Bernardovi chvíli mlžili,
bylo to ještě před revolucí, ale
když viděli opravdový zájem, šli
s pravdou ven. Spolupracovnický
slib jsme skládali v roce 1997.

Co vás na salesiánské spiritualitě zaujalo, co vám dává?
INKA: Po revoluci jsem učila
náboženství v Hostivaři, k tomu
ta práce v poradně – měla jsem
pocit, že se potřebuji někde dobít.
A to mě právě dává salesiánské
společenství. Jsem s lidmi, kteří se
stejně jako já zajímají o mladé lidi,
prožívají víru podobným způsobem, mají vzor v Donu Boskovi
a jsou pro mě inspirací.
JIRKA: Jožka Kopecký říkal, že
výrazným rysem salesiánů je

„normálnost“, jejich spiritualita je
snadno přijatelná pro společnost.
Nevím, jestli bych se ke studentům choval jinak, kdybych
nebyl salesián spolupracovník,
ale možná přece jenom mám
ke studentům bližší vztah, protože
mládež více vnímám jako důležitou součást společnosti.
INKA: Mně se ještě na Sdružení
od začátku líbilo, že je zde spojení
teorie a praxe, modlitby a činnosti,
složka duchovní i praktická. A že
to můžeme prožívat spolu jako
manželé.

„

VÝRAZNÝM RYSEM
SALESIÁNŮ JE
„NORMÁLNOST“

Šest let jsi, Jirko, pracoval v provinciální radě ASC jako koordinátor.
Jak na to vzpomínáš?
JIRKA: Moc rád. Myslím, že jsme
něco udělali a Sdružení někam
posunuli. Některé věci, které jsme
vymysleli, fungují do dneška, třeba

formační setkáni. Dali jsme do pořádku majetek sdružení. Zaváděly
se nové Stanovy a Pravidla. Připravovali jsme roční formační plány.
A taky jsme tam s Inkou našli
dobré kamarády, i po těch letech
se stále jednou za rok setkáváme.
Pak jsem hodně vděčný za to, že
jsem mohl být na dvou světových
kongresech ASC. I když to bylo
dost hektické, tak to bylo povzbuzující. Byli tam lidé z celého světa,
bylo vidět, že to spolupracovnictví
může fungovat různým způsobem. Spolupracovníci někde mají
svá vlastní velká díla, zejména
v místech, kde salesiáni nebo salesiánky nejsou. I když jsme různí,
máme společné kořeny a snadno
se naladíme na stejnou notu.
Vy jste měli velmi blízký vztah
k Johnymu Komárkovi. Jak jste
se spřátelili?
JIRKA: Seznámil nás Jirka Šárka, když byl Johny provinciálem.
A nějak hned mezi námi přeskočila
jiskra. Jezdil k nám na chalupu,
pozval nás do Švýcarska, když tam
o prázdninách zastupoval
P. Antonína Špačka. On hodně
jezdil do rodin pomáhat a povzbuzovat, ale k nám si jezdil, myslím,
hlavně odpočinout. Chodili jsme
na výlety, hodně četl a spal.
INKA: Jirka s Johnym mi připadali jako rodní bratři, tak si sedli
– povahou, zájmy a třeba i smyslem pro humor. Johny taky Jirku
vyškolil ve víně.
JIRKA: Ale já jeho taky. On pil suché víno, já jsem ho naučil, že taky
existuje i jiné víno, třeba polosuché, a že taky může být dobré.
INKA: Býval u nás na chalupě
na Nový rok, měli jsme soukromé
bohoslužby. Když přijel do Prahy,
zatelefonoval „Tož, děcka, jsem
v Praze.“ Sešli jsme se na večeři,
popovídali, popili vínko, a pak se
třeba zase čtvrt roku neviděli.
Myslím, že jsem taky byla jedna z prvních, komu volal, když
onemocněl. Bylo to takové dlouhé,
intenzivní, hezké přátelství.

Dovolená v Alpách

Dalším fenoménem, který mám
s vámi spojený, je vaše chalupa
v Potůčkách v Krušných horách.
JIRKA: Nikdy jsme nebyli typičtí
chalupáři, nemusíme mít na chalupě stylový nábytek, ani by se to
tam nehodilo. Pro nás je priorita
příroda kolem. Oba pracujeme
ve školství, tak máme v létě víc
volna, díky internetu tam můžeme
i částečně pracovat.
INKA: Strávili jsme tam covidový
lockdown. Nebyla tam ani noha,
měli jsme celé Krušné hory pro
sebe. Les máme dvacet metrů
od chalupy, na podzim můžeme
na protějším kopci poslouchat
jeleny v říji.
JIRKA: Jednou ráno jsem se díval
z okna, byla mlha, z ní se najednou
pomalu jeden po druhém vynořili jeleni, pásli se a zase pomalu
zmizeli do mlhy. Byli tak blízko, že
jsem slyšel, jak ukusují trávu.
Vy na mě vždycky působíte
tak nějak jednotně, jako že se
ve všem shodnete…
JIRKA: Taky už na tom skoro 40
let intenzivně pracujeme! Máme
například každý úplně jinou představu, jak trávit dovolenou – Inka
má hodně ráda moře, já zase hory.
Ale časem jsme dokonvergovali

do stavu, který vyhovuje oběma.
Už 10 let zahajujeme léto na Krétě
v malé vesničce na jižním pobřeží
a končíme v Alpách. Já na pláži
vydržím tak do jedenácti, Inka
mnohem déle. Tak se jdu třeba
projít po vesnici, už mě tam hodně
lidí zná, až se Inka diví, s kým
vším se zdravím. Koupání v moři
doplňujeme objevováním soutěsek a klášterů. Naopak když jedem
do Alp, tak tam jsou zase občas
nějaké bazény, takže ani Inka tam
v tomto směru nestrádá.
Co říci závěrem?
JIRKA: Co se týče té večeře
s Ježíšem, asi by nám neřekl nic
převratného, nejspíš to, co slyšíme
už několik tisíc let: Miluj Hospodina, svého Boha … a svého bližního
… A jednej podle toho. A možná by
i připojil to, co říká papež František:
... a taky přírodu.
Děkuji Ince a Jirkovi za milé povídání a výborný štrúdl (dokonce
dva, slaný i sladký) a přeju jim
hodně dobrých večeří s příjemnými lidmi – a nakonec setkání
s Ježíšem u nebeského stolu. Ale
to už asi nebudou mít potřebu
na něco se ptát.
Jan Zindulka
Fotografie: rodina Mácových
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Sestry salesiánky se vrátily

z generální kapituly
172 sester FMA se na podzim sjelo do Říma, aby se
zúčastnily 24. Generální kapituly. Zdeňka Švédová,
provinční představená sester salesiánek, byla při tom.

ZDEŇKA ŠVÉDOVÁ

Zdeňko, na začátku tvé služby
provinční představené ses
zúčastnila 24. generálni kapituly
sester salesiánek v Římě. Co tě
tam nejvíc oslovilo?
Velká zkušenost církve a mezinárodního řeholního institutu. Sejít se
v době pandemie s lidmi z 90 zemí
světa je samo o sobě dost zázrak.
Na kapitulu nakonec přijely všechny účastnice a některé přes velmi
obtížná vyjednávání, omezené
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možnosti cestování a absolvování
zdravotních a karanténních procedur, což pro všechny mimoevropské znamenalo desetidenní pobyt
na samotce v zařízení pro karanténu. Takže dostat se na kapitulu,
znamenalo překonat nemálo překážek. To možná napomohlo tomu,
že společenství, které se vytvořilo,
bylo velmi radostné, svobodné
a spontánní, i když nás bylo hodně, celkem 172. Generální kapitula
má, mimo jiné, za úkol zvolit nové
vedení, tedy hlavní představenou a její radu. Není to snadný
úkol, protože všichni máme dost
omezené poznání jak institutu, tak
možných kandidátek. Celý proces
je proto provázený modlitbou, nasloucháním Duchu Svatému a učí
nás svěřit se ve velké víře jeho
vedení, jednak v tom, komu dáme
svůj hlas, a jednak těm zvoleným,
když takovou službu přijímají.

Právě z této události si odnáším
nevšední zkušenost naprosto
průhledného, korektního, velmi
klidného a velmi vážného průběhu
voleb.

„

SEJÍT SE V DOBĚ PANDEMIE S LIDMI Z 90 ZEMÍ
SVĚTA JE SAMO O SOBĚ
ZÁZRAK

Nezaznamenala jsem žádné manipulace, lobbing, nezdravou dynamiku. Vše probíhalo před našima
očima psaním jména na lístek
s razítkem a počítáním hlasů přímo
v kapitulní aule. Velmi se mi také
líbilo, že byl prostor pro zjištění informací o možných kandidátkách,
ale i v těchto rozhovorech byla
zachována velká úcta ke každé
osobě, takže jsem se dozvěděla,
zda dotyčná osoba, která kandidátku zná, ji vidí jako vhodnou
nebo nevhodnou, ale nekolovaly
žádné drby. Je to pro mě povzbuzením, že navzdory naší křehkosti
a zraněnosti můžeme vytvářet
hezká lidská společenství, kde je

úcta ke každému člověku, žije se
radostně a spontánně, i když se
dělají vážná rozhodnutí. Máme
k dispozici Ducha Svatého, takže si
to můžeme dovolit.
Na generální kapitule se scházejí
zástupkyně z mnoha zemí světa.
V čem se naše inspektorie liší
od ostatních a v čem se shoduje?
To, co nás spojuje, je rozhodně
společné charisma. Každá z nás
nějak ve svém životě rozlišila, že
ji Bůh volá k tomu, aby se podílela na daru, který Bůh dal církvi
napřed skrze Dona Boska a Marii
Dominiku Mazzarellovou, a dnes
skrze každou z nás. Je to rozhodně
dobrý a pevný základ, a čím víc
je autentický, živý a žitý, tím větší
rozmanitost unese. Dokáže se vtělit do všech možných kulturních
i zeměpisných realit a s velkou
tvořivostí utváří nové a rozmanité formy komunit děl. Společné
máme to, že žijeme, modlíme se
a hospodaříme společně v komunitách, skládáme slib chudoby,

čistoty a poslušnosti, a to za účelem pomáhat mladým ke spáse.
A toto se děje ve velkých městech
i na malých vesnicích, v chudých
i bohatých částech světa, ve školkách i na univerzitách. Chodíme
v civilu i v hábitu, v sárí, v afrických
pestrobarevných látkách i ve vietnamských tunikách. Právě tato
rozmanitost a přítomnost v různých částech světa dává docela
dobré možnosti, jak z bohatých
zemí dostat pomoc do těch
nebohatých. Naše česko-litevská
inspektorie je velmi malou, ale velmi zajímavou realitou. První české
sestry odjely na formaci do Itálie
a potom se kvůli totalitě nemohly
vrátit, jiné nemohly odjet, ale žily
u nás své zasvěcení tajně, a tedy
bez komunity. O to, abychom
u nás existovaly, se postarali salesiáni, a tak k nám nepřijely žádné
misionářky, jak se běžně děje jinde
ve světě. Po pádu železné opony
jsme tu najedou byly v pěti komunitách, bez zkušeností, bez řádné
formace. Začaly noviciáty v Itálii,
sžívání v komunitách a zakládání

děl. Tehdy jsme neměly ani páru
o tom, jak to dělat. Najednou se
připojíme k institutu, který existuje
přes sto let, a je po celém světě.
Nikdy bychom něco takového
neuměly vymyslet.
Jaké bylo hlavní téma 24. generální kapituly? Bylo nějak průlomové? Došly jste k závěrům,
které mohou ovlivnit život sester
v naši inspektorii?
Naše téma bylo: Udělejte všechno, co vám řekne. (Jan 2,5). „Být
komunitami, které předávají život
tady a teď.“ Pandemie způsobila,
že se kapitula uskutečnila s ročním
zpožděním, a ten rok nám posloužil k tomu, abychom si promyslely
ono tady a teď. Závěry máme
velmi jednoduché a v duchu dokumentů papeže Františka.
1) Svědčit společně o kráse povolání a nechat se formovat konkrétní realitou.
2) Žít synodálně, což znamená
utvářet nové a funkční struktury
spolupráce a řízení.
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3) Naslouchat volání chudých
a nářku umírající země a rozhodovat se v duchu integrální ekologie – tedy přemýšlet o sobě jako
o součásti celku a o zemi jako
o našem společném domově.
Závěry jsou to velmi obecné, ale
jinak to v naší rozmanitosti nejde,
každá konkrétní realita pak musí
hledat své vlastní vyjádření. Jak to
ovlivní nás, zatím nevím, doufám,
že pozitivně:)!
Posláním sester je starost o výchovu a vzdělání děti a mladých lidi, zvláště těch na okraji,
chudých. Hovořili jste o tomto
poslání v kontextu dnešní doby,
v kontextu současné situace
celé společnosti? Která základní
témata se nejvíce opakovala?
Vlastně jsme nehovořili o ničem
jiném. Pro dnešní dobu jsme nějak
identifikovaly takové dva postoje,
které se nám objevovaly pořád dokola. Být přítomné a naslouchat.
Být přítomné znamená „být tady
a teď“, v jakýchkoli podmínkách
lidského života. Každá naše lidská
realita je spojená také s ostatními lidmi a celou naší planetou.
Naslouchat a slyšet moji spolusestru, mého kolegu, mladé, staré,
přátele i nepřátele, ne si o nich číst
nebo promítat obrázky, ale slyšet
je, což může také znamenat: ptát
se, zajímat se, vyjít k nim, hledat
způsob, jak pomoci, co dělat – to
někdy trvá a stojí to trpělivost.
Jaký způsobem se závěry 24. GK
projeví v konkrétních zemích,
inspektoriích? Jakým způsobem
je předáte a uvedete do praxe konkrétně v Česko-litevské
inspektorii?
Těžko říct. Generální kapitula
skončila, ale neskončil proces,
který je živý, běží svým tempem,
ale zároveň otevřený a je možné se na něm podílet. Změny,
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uvedení do praxe jsou závislé
na každé z nás. Celé naše povolání
je pozvání Boha dané člověku,
aby se podílel na jeho díle. Toto
je jedno malé pozvání, v rámci
celoživotního povolání, ke společnému žití toho, co dnes před námi
stojí. Takže budeme s Maruškou
Vavříkovou (delegátka za Českou republiku) vyprávět, co jsme
viděly, slyšely a zažily, a společně
se sestrami, našimi spolupracovníky, mladými, salesiány, rodinami
hledat a pozorovat, co to přinese
a co to s námi udělá.

„

NAJEDNOU SE OTEVŘELY
DVEŘE, VSTOUPIL PAPEŽ
FRANTIŠEK A ŘEKL: „TAK VÁM
NESU TO SLÍBENÉ VIDEO“

Na konci GK vás překvapil sám
papež František! Jak k tomu
došlo a co si z tohoto setkání
odnášíš pro sebe a pro sestry
v inspektorii?
Papež František je poněkud
výjimečný tím, že dělá to, co říká,
a to i v postavení papeže. Prostě
jsme u něho měly naplánovanou
audienci se vší parádou: Pojedeme
do Vatikánu asi čtyřmi autobusy,
projdeme kontrolou, uděláme
testy na covid. Nebo to jde jednodušeji, bez médií, bez zástupů lidí,
bez hlášení úřadům a policii. Přijel
prostě autem k nám. Je to levné,
ekologické a hlavně rozumné.
Proč by to tak nemělo být? Ještě
to domluvil s naší představenou
tak, že nám řekli, že audience se
nemůže konat, ale že se s námi
setká prostřednictvím videoposelství. Seděly jsme v kapitulní aule
a čekaly na video z Vatikánu. Najednou se otevřely dveře, vstoupil
František a řekl: „Tak vám nesu to
slíbené video.“ Byl spontánní, lidský, vtipný, ale vůbec nás nešetřil.
V tom, co píše a říká, má velmi
jednoduchý přístup k člověku,

každý je pro něho napřed člověk
hodný úcty a lásky. Teprve potom
je kněz, muslim, chudý, bohatý,
politik, homosexuál nebo rozvedený, věřící i nevěřící, hříšník i člověk
příkladného života. Je mnoho skutečností, které nás mohou jako lidi
rozdělovat. To, co nás ale spojuje
a nelze se tomu jakkoliv vyhnout,
je skutečnost, že jsme rovnocenní
lidé. Někteří lidé papeže kritizují
a mají ho za populistu, k tomu
ale pronáší dost nepopulistické
požadavky. Nám například řekl, že
nesmíme staré sestry umisťovat
do oddělených komunit. Potřebují
žít s mladými a mladí se potřebují
naučit pečovat o staré, potřebují
mít vedle sebe dědečky a babičky,
kteří jsou nositeli věrnosti. Řekl
nám, abychom zpytovaly svědomí, jak se umíme postarat o staré.
Pokud se vyhýbáme společnému
soužití různých generací, ničíme
rodinu. Pak nás varoval před zesvětštěním našeho života. Doslova:
Světský duch dnes přijde do vaší
komunity jako dobře vychovaný,
zazvoní, pozdraví, chová se velmi
zdvořile, ovládne vás tak, že místo
Bohu zasvěcených, a pro Boží věci
nadšených osob, budete komunita starých panen, které místo
radostné služby druhým, budou
řešit spory mezi sebou způsobem
dobře vychovaných slečinek. Byl
v tom dost naléhavý a myslím, že
v lecčems se trefil. Dále už jen velmi stručně, vybízel nás, abychom
ve věrnosti vlastnímu charismatu
pracovaly společně s ostatními, abychom uměly být něžné
a naslouchali trpělivě a abychom
se za něho modlily, protože dělat
papeže není lehké, i když je to zábavné. Potom nás každou osobně
pozdravil a nakonec si přál potkat
se s komunitou i laickým personálem generálního domu.
Marie Kučerová
Foto: archiv FMA

ZAMYŠLENÍ

ADVENTNÍ SCHŮZKA
Brunno Ferrero

K

řesťan je člověk žijící
v adventu. Ježíš tak ví,
že existuje aspoň jedna
osoba, která jej očekává.
Jako hlídka doufající v úsvit (Žalm
130,6) křesťan čeká na Pána plný
touhy a lásky. Nemůže a nechce
spát, dokud konečně nepřijde.
Ježíš vyžaduje něco radikálního. Mít pohled upřený jenom
na Boha a předjímat tak skutečnost a nároky přicházejícího dne
ještě uprostřed noci, právě tehdy,
když si všichni chtějí lehnout.
Čas křesťanů je časem plným
co do významu a směru. Jde se
někam, jde se k někomu. Ten
okamžik přijde: Máme schůzku.
V jádru podobenství o deseti
družičkách zazní slova: „Uprostřed noci se rozlehl křik: Ženich
je tady, jděte mu naproti!“

Velký mistr
Křesťanův rok není opakováním, nýbrž stoupající spirálou. Je
to jako pomalé a pokaždé jiné
vstávání, protože po člověku se
žádá, aby se měnil, obnovoval
a rostl. Jedná se o důležitou práci
času, který buduje a umožňuje zrání. Čas je velký mistr, náš
skutečný učitel. John Powell
vzpomíná:
Když jsem byl mladým seminaristou, vzpomínám si, že jsem

jednoho večera šel na ošetřovnu
(a musím upřímně vyznat, že si
nepamatuji důvod). Bratr ošetřovatel se právě snažil přikrýt dekami dva nemocné kněze na lůžkách, zatímco já jsem stál v tmavé
chodbě a celou scénu sledoval.
Když přikrýval prvního kněze
a vytáhl mu deku až pod bradu,
stařec jej rozzlobeně huboval:
„Zmiz, ať už tě nevidím, bratře!“
Chudák mnich tiše odešel
do dalšího pokoje k druhému
knězi. Kněz vděčně odpověděl:
„Ach, bratře, jsi k nám tak dobrý!
Dnes večer, než usnu, se za tebe
zvlášť pomodlím.“
V té tmavé chodbě jsem byl
najednou zasažen myšlenkou,
že jednoho dne budu i já jedním
z těch dvou starých kněží, a naprosto jasně jsem si uvědomil,
že se již nyní pro tento okamžik
cvičím. Když člověk zestárne, jeho
zvyky jej přemohou. Staří výstředníci po celý život trénují, aby byli
výstředníky.
Staří světci po celý život trénují, aby byli svatými.
I já sám vím, že ať jsem dnes
kýmkoli, jsem tím, kým jsem se
cvičil být po celý život. Naše
dnešky budou těžce doléhat
na naše zítřky. Naše zítřky jsou
tvořeny našimi dnešky.
V této myšlence je něco závažného. Každého dne budujeme
ono já, které se představí Bohu.

Čas pro vzájemné
poznání
Kéž nebudeme muset slyšet ta
nejstrašnější slova evangelia: „Ne
každý, kdo mi říká ,Pane, Pane‘,
vejde do království nebeského;
ale ten, kdo činí vůli mého Otce
v nebesích. Mnozí mi řeknou
v onen den: ,Pane, Pane, což jsme
ve tvém jménu neprorokovali
a ve tvém jménu nevymítali zlé
duchy a ve tvém jménu neučinili
mnoho mocných činů?‘ A tehdy já
prohlásím: ,Nikdy jsem vás neznal;
jděte ode mne, kdo se dopouštíte
nepravosti.‘“ (Mt 7,21–23)
Lukáš ve 13. kapitole svého
evangelia k tomu říká: „Snažte se
vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí,
pravím vám, se budou snažit vejít,
ale nebudou schopni. Jakmile už
jednou hospodář vstane a zavře
dveře a vy zůstanete venku, začnete tlouci a volat: ,Pane, otevři
nám‘, tu on vám odpoví: ,Neznám
vás, odkud jste!‘ Pak budete říkat:
,Jedli jsme s tebou a pili a na našich ulicích jsi učil!‘ On však vám
odpoví: ,Neznám vás, odkud jste.
Odstupte ode mne všichni, kdo se
dopouštíte bezpráví!‘“
Čas nám a Bohu slouží k tomu,
abychom se před tím velkým
setkáním vzájemně poznali.
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HISTORIE

Vřesovickéučiliště

by slavilo třicátiny
Je to už třicet let, kdy salesián Jan Jiříček (1952-2007)
se svými nejbližšími spolupracovníky hned po revoluci založil Středisko učňovské mládeže Dona Boska
ve Vřesovicích u Prostějova.

V

e spolupráci s olomouckým arcibiskupstvím
a Univerzitou Palackého
v Olomouci se v prostorách vřesovické fary rozjelo učiliště pro žáky z dětských domovů,
z neúplných rodin a s chlapci, kteří
měli už v mládí problémy se zákonem. Celé typicky salesiánské dílo
stálo ovšem na Jendovi Jiříčkovi
a po jeho smrti (2007) se ukázalo,
že se za něj nenašla náhrada
snad také proto, že salesiáni v 90.
letech rozjížděli mnoho děl naráz.
V archivu Libora Podešvy ASC
se nedávno našla diplomová
práce Jana Jiříčka, kterou obhájil
na olomoucké pedagogické fakultě. Uvedeme zde několik citací
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z této práce, která jedinečným
způsobem zachycuje nadšeného
ducha doby.
„Don Bosco si uvědomoval, že
je mnoho chlapců, kteří nemají
kde bydlet, že nemají ve volných
chvílích kam jít, že se potulují
po ulicích, kde nevidí nic dobrého.
Začal proto stavět domy a poskytovat chlapcům domov. Přestože
měl s přijatými chlapci zpočátku
mnoho problémů, nevzdal se
a vybudoval domovy pro tisíce
chlapců. V tom ho následují vytrvale jeho synové.“
„Realizace projektu Střediska
učňovské mládeže Dona Boska

ve Vřesovicích je důkazem toho,
jak sny začínají žít, jak se duch
skromného kněze sv. Jana Boska
projevil na konci našeho století
v malé obci na Hané a jak jeho
synové a přátelé ve své aktivitě
čerpají z jeho odkazu a snaží se jej
naplnit.
Zjara roku 1991 jsme se se skupinou přátel rozhodli využít možností,
které poskytovala historicky cenná
farní budova s celým okolním
areálem hospodářských budov,
zahrady, kostela a parku, a vytvořit
zde středisko pro učně: domov, školu a příležitost praktické výuky.
Tak jak to v počátcích bývá,
hořeli jsme nadšením pro naši
myšlenku. Ti, jimž ležela na bedrech
i značná odpovědnost za takové
dílo, byli střízliví, zprvu až skeptičtí.
Vždyť pro toto dílo tak ryze salesiánské nebylo vskutku ani lidí, ani
prostředků. Nezalekli jsme se však.“

Do přímé práce s učni se k Jendovi
Jiříčkovi přidal především koadjutor
Jan Rychlý, P. Antonín Koman, ale
také řada laiků: manželé Laníkovi,
J. Krátoška, L. Procházka, J. Talanda, J. Voráč, J. Fidrmuc a další.
Příznivec a dobrodinec salesiánského díla Arnošt Lejsal vzpomíná na Jana Jiříčka: „Jeho předností
bylo, že uměl pro své plány získat
farníky. Věděl, kde hledat pomoc
a jak získat pro opravy fary jak
věřící, tak nevěřící. Byl známý tím,
že byl všude, kde bylo třeba něco
zachránit a opravit. Svědčí o tom
řada opravených památek, křížů
a kapliček.“
Od roku 2004 se stal zřizovatelem školy Olomoucký kraj, od
1. září 2005 došlo k jejímu sloučení
se Švehlovou střední odbornou
školou. Dnes už učňovské středisko Dona Boska ve Vřesovicích
není, ale na Jendu Jiříčka vděčně
vzpomíná řada absolventů školy
a místní lidé.
Zdeněk Jančařík
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Stránky myšky ELIŠKY
Když maminka k práci volá,
pohotově slezu z ...............................................................................
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Vaše myška Eliška
JIRKA, VILDA A MÁŠA MAJÍ NA TÁBOŘE SLUŽBU:
NEJDŘÍV MĚLI PŘIPRAVIT DŘEVO NA OHEŇ, POTOM
POMOCT S VEČEŘÍ. MEZITÍM SE ALE PŘEVLÉKLI. CO PODÍVEJ SE POZORNĚ NA OBRÁZEK A ZAKROUŽKUJ
VŠECHNO NA SOBĚ ZMĚNILI A CO NECHALI STEJNÉ? VŠECHNY, KDO SE CHOVAJÍ POHOTOVĚ.

Připravili: J. Vaňková, Z. Janoušková, M. Michálková, M. Žižková, L. Obručová a manželé Civínovi
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MYŠKA ELIŠKA A PŘIPRAVENOST
Děti, konec
hraní, musíme
na nákup, sami
doma zůstat
nemůžete.

Jejda, tady už
nejsou žádné
brambory! Chtěla
jsem je uvařit
k obědu.
Jé, ta
kytička
krásně
voní.

Ahoj Eliško,
jdeme na nákup,
ale s dětmi je
cesta strašně
zdlouhavá

Tak já
můžu děti
pohlídat.

To jsi
hodná, budu
za chvíli
zpátky.
Tak jo.

Tak, tady na maminku spolu počkáme. A můžeme
třeba postavit
zahrádku okolo
kytičky.

Můžete
mi podávat
další
kameny?

To nám
to hezky
jde.

Hurá!
Mňam,
mňam.!

A ted si
dáme malou
svačinku!

Kreslí Zdislava Janoušková
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Nakouknout přes zeď
Naši společnost rozdělují vysoké zdi, někdy neviditelné, jindy velmi zřetelné. V uplynulém roce jsem se
podíval se do míst, kde sociální a pedagogičtí pracovníci, salesiáni, salesiánky, spolupracovníci či zaměstnanci středisek pomáhají dětem a mladým na periferii. Jsou to lidé, kteří každý den zbourají kousek
pomyslné zdi. Díky nim jsem se poznal s lidmi, které
bych v běžném životě jen těžko potkal. Tato zkušenost
mi hodně dala a v mnoha směrech otevřela oči.

N

a začátku roku 2021 jsem
přemýšlel, na jaké téma
se v letošním ročníku
Salesiánského magazínu
zaměřím. Rozhodl jsem se podívat
na periferie, kde se salesiánské
projekty zaměřují na chudou nebo
jinak znevýhodněnou mládež.
Salesiáni mají v popisu práce „být
v církvi znamením a nositeli Boží
lásky k mladým, zvláště nejchudším.“ Přesto mě překvapilo, kolik
jsem objevil projektů zaměřených
na tuto cílovou skupinu a jak velice
profesionální je jejich úroveň.
Našel jsem řadu lidí opravdu
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zapálených pro službu mladým
na periferii.
V lednu jsem se podíval
do Českých Budějovic, kde je salesiánské středisko s průhlednými
zdmi. Uprostřed dvacetitisícového
sídliště stojí moderní prosklená budova, která dětem nabízí
podobné aktivity jako klasická
škola. Hlavním rozdílem ale je, že
sem chodí dobrovolně, mohou se
věnovat, čemu chtějí, a je zde přátelská atmosféra. Takový přístup
více vyhovuje romským dětem,
kterým nesedí sešněrovaný

školský systém a ve škole jsou
často neúspěšné. Protože ve středisku odstranili bariéry v podobě
rozvrhů nebo osnov, děti si odpoledne vezmou učebnice a přijdou
se k nim dobrovolně doučovat.
„Láká je, že jim tady někdo věnuje
svoji pozornost, třeba hodinu s nimi
sedí nad jejich úkolem, zajímá ho
to a nekřičí. Často říkají, že učitelé
nebo rodiče na ně křičí,“ vysvětlovala mi Kateřina Burianová, koordinátorka Otevřených klubů.
V březnu jsem navštívil Centrum Don Bosco v Pardubicích,
jehož sociální pracovníci doprovází mladé lidi z dětských
domovů, výchovných ústavů
a náhradních rodin. Tito mladí si
z dětství odnášejí do života neviditelná zranění, která jsou pro ně
překážkou při vytváření funkčních
vztahů. Jejich rodinné vazby jsou
přetrhané a nemají se při odchodu
z domova o koho opřít. Pracovníci
Centra Don Bosco nabízejí mladým vztah založený na důvěře

a pomoc v obtížných situacích.
Měl jsem možnost vyslechnout si
příběh mladé samoživitelky Adély,
které se za pomoci sociální pracovnice Ivany Němcové podařilo
dostudovat, získat práci, důstojné
bydlení a začít splácet dluhy. „Iva
mi v životě hodně pomohla. Byla se
mnou ve všem, co se mi přihodilo,
i v tom špatném i v tom dobrém. Je
to moje druhá maminka,“ vyprávěla
mi Adéla.
V květnu mě vzali pedagogičtí pracovníci ze salesiánského
střediska v Ostravě do bytového
domu Soiva. Hluk, nepořádek
a další problémy spojené s obyvateli domu se sousedé rozhodli
řešit stavbou betonové zdi. Pedagogové na Soivě vedou oratoř,
kde pomáhají romským dětem
smysluplně využít čas a něco
se naučit. Romové si chudobu,
negramotnost a závislosti často
předávají z generace na generaci.
„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,“ řekla
mi salesiánka Janina Sachová,
vedoucí programu Oratoř na
ubytovně.
V červenci jsem vyrazil do terénu se sociálními pracovníky
Nízkoprahového klubu Vrtule.
Mladí na Praze 8 většinou žijí
v ekonomicky dobře zajištěném
prostředí, ale často postrádají
kvalitní vztahy a komunitu. Jejich
bariéry vedou napříč rozbitými
rodinami, mezi obyvateli domu,
sídliště. Pracovníci Vrtule mladé
přijímají bez předsudků, vyslechnou je, pomáhají jim řešit krizové
situace a nabízejí jim zázemí
klubu, kde mohou být sami sebou.
„Já sem chodím, protože tady mě
každý chápe. Můžu se tady s kýmkoliv o cokoliv podělit a každý mi
vždycky poradí. Je tady rodinná atmosféra, s každým se znáš,“ svěřila
se mi slečna, která do klubu chodí
pravidelně.

V říjnu mě vězeňský kaplan
salesián Radomír Kuchař provedl
věznicí Bělušice. Žije zde šest set
chlapů ve velice tvrdých podmínkách. Od světa venku je dělí vysoká zeď a hodně je trápí nemožnost
být se svými blízkými a pomoci jim
v obtížných situacích. „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.“ – „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 vstříc. Přistupují k nám
jinak něž dozorci. Je to lidštější,“
svěřovali se mi vězni po ekumenické bohoslužbě.

„

NEJVĚTŠÍ HODNOTU
VIDÍM V SETKÁNÍCH
NAVZDORY BARIÉRÁM

Můj roční projekt reportáží
z periferie skončil, ale rád bych si
nechal otevřené dveře a i v budou
psal do Salesiánského magazínu
o místech, kde salesiánská rodina
pomáhá mladým, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodnění.
Je ještě hodně míst, kam jsem se
nestihl podívat. V Plzni v Centru
pomoci Střecha se snaží pomáhat rodinám v krizových situacích. Podobné služby poskytuje
Podaná ruka v Teplicích. Další
nízkoprahové kluby jsou ve Zlíně,
v Rumburku, v Plzni i v Teplicích. Na salesiánských školách
v Praze-Karlíně a v Kroměříži
najdou místo také mladí, kteří mají
nějaký handicap nebo problém se
vzděláváním. Řada salesiánů spolupracovníků má děti v pěstounské péči. Manželé Tomáš a Hana
Ochovi dokonce udělali ze svého
domu Soukromý dětský domov
Markéta. Dům rodin Smečno,
který vede spolupracovnice Ludmila Janžurová, pomáhá rodinám
s handicapovanými dětmi, s dětmi
v náhradní rodinné péči, nebo
rodinám v krizích. Salesiánka Dana

Fučíková dostala letos Cenu Sociálních Služeb za doučování v azylovém domě pro matky s dětmi.
A v neposlední řadě salesiáni
v Bulharsku se ve dvou městech
věnují mladým Romům, kteří trpí
opravdovou materiální chudobou.
Tu největší hodnotu, kterou
jsem si odnesl z mé roční pouti
po periferiích, vidím v setkáních
navzdory bariérám. Jedině otevřené, lidské, osobní setkání nás
jako společnost může spojovat
a posunovat dál. Padají předsudky, nacházíme pochopení pro ty,
kteří v životě selhávají. Zkuste také
někdy vystoupit z vašich rodin,
komunit, z bezpečí vašich domovů
a nakouknout přes zeď. Třeba za ní
najdete souseda, který si s vámi
rád dá kafe a popovídá o svých
trápeních.
Jan Kvapil
Text a foto: Jan Kvapil
Pokud byste se chtěli k některé
z mých reportáží vrátit, ale nemáte
starší čísla magazínu, můžete se
podívat do našeho virtuálního
archivu na stránce www.sdb.cz/
magazin . Jestli vás napadá místo,
kam bych se měl ještě podívat,
budu rád za každý podnět
(magazin@sdb.cz).
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MISIE

350 dětí | 24 škol | 300 pedagogů

ROK S JANEM MEDEM
Prosincem se uzavírá Medový rok, dvanáctidílný
cyklus věnovaný Janu Medovi – misionáři na skútru,
jenž prožil většinu svého života v Indii. V severovýchodní
oblasti se stal zakladatelem školského systému a z výsledků jeho práce těží děti a učitelé z této oblasti dodnes.

V

roce 2019 navštívila
SADBA místa, kde Jan
Med, významný český
rodák a salesián, působil.
Právě díky němu jsou vztahy se
severovýchodní indickou provincií
nadprůměrné a tamní salesiáni
jsou spolupráci otevření. Účelem
cesty bylo obnovení a prohloubení dobrých vztahů a z těchto
„námluv“ vzešel nakonec pětiletý
projekt na podporu vzdělávání
učitelů. Byl zahájen roku 2020
ve spolupráci s organizací Bosco
Mangaal a Chingmeirong Don
Bosco Society. Součástí projektu je
rovněž podpora tamějších školáků. Chudé děti Jan Med intenzivně
podporoval, v závěru života přispíval na školné více než tisícovce
dětí, nepřestával komunikovat
s dárci a modlil se za ně.
Tento rok se nesl v podobném
duchu, jako rok loňský. Všechny aktivity opět poznamenala
další vlna pandemie. Střídavě se
otevíraly a zavíraly vzdělávací
kurzy a realizační tým po celý rok
navštěvoval ředitele zapojených
škol, podporované žáky a jejich rodiny, sdílel s nimi svoje zkušenosti

a pomáhal jim v další snaze o zvýšení kvality vzdělávání.
Hezkým důkazem toho, že
vzdělávací kurz pro učitele nese
své ovoce je i fakt, že se jedna
členka realizačního týmu a učitelka Marta Golmei rozhodla rozšířit
a doplnit svoje pedagogické
vzdělání – letos dokončila svoji
disertační práci. Nemilou zprávou
bylo nahlášení požáru v jedné ze
škol, která zcela lehla poplem. Nakonec se ale i toto neštěstí obrátilo
v užitek a posílilo soudržnost
mezi lidmi, učiteli i žáky. Učitelé
organizovali pro děti sportovní
a venkovní vzdělávací aktivity
a lépe se seznámili s nimi i s jejich rodiči. To je obzvlášť důležité
v době pandemie, kdy hodně
rodičů nechává své děti doma, aby
jim pomáhali s pracemi, a do školy
je neposílá.

Před námi jsou další roky
vzájemné splupráce, během
kterých bychom rádi pokračovali
v díle otce Meda. Pojďte s námi
v jeho stopách, přidejte se
ke všem, kteří v SV Indii zaseli
semínka vzdělání, a pomohli tak
venkovským dětem a učitelům
k lepšímu životu. Na zadní straně
Salesiánského magazínu naleznete tipy na vánoční dárky, jejichž
výtěžek pomůže uhradit školné
indickým dětem a vzdělávací
kurzy pedagogům.
Od nového roku připravujeme
také putovní výstavu o Janu
Medovi – sledujte informace
na našich stránkách a na
facebooku. Zajímá vás životní
příběh Jana Meda? Objednejte si
u nás leporelko mapující vtipnou
formou celý jeho život
(objednavky@sadba.org) nebo si
přečtěte více o jeho životě na
www.sadba.org/projekt/jan-med.
Martina Mončeková
foto: SADBA

Podpořit učitele v severovýchodní Indii a indické školáky můžete na:
č. ú. veřejné sbírky: 2800630202/2010
vzdělávání indických učitelů: SS 502, dar na školné SS 510
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

VODNÍ NÁDRŽ PRO ŠKOLU
Markétě Peichlové pomalu končí dobrovolnická služba v namibijském Rundu. Ráda by pomohla tamějším
dětem, aby mohly chodit do školy, i když dochází
voda. Jako dobré řešení se jeví stavba vodní nádrže.
Proč vodní nádrž?

S

alesiánské středisko,
ve kterém působím, se
nachází v polopoušti
Kalahari, a po celý rok je
tu problém s vodou. V poslední
době se krize zvětšuje a vody je
opravdu nedostatek. To narušuje
chod školy, protože vodu potřebujeme na pití, umývání rukou, úklid
i toaletu. Rundu je město a tak
nemůžeme poslat děti pro vodu
k řece a na záchod do buše, jak je
to možné na vesnici. V současné
době máme 73 žáků, příští rok
školu rozšiřujeme a očekáváme
až 135 žáků. Krize s nedostatkem
vody je celoroční, nejhorší je to
v letních měsících a městská rada
nepředpokládá zlepšení.

Jak se krize zatím řeší?
Když voda neteče, tak se děti
mají správně poslat domů. Tímto

způsobem by ale do školy skoro
nechodily. Ze začátku se škola
na den nebo dva zavřela, jindy děti
zůstaly část dne, občas se dovezla
voda odjinud... takové řešení situace ale zaměstnává hned několik
lidí na celé dopoledne.

Vodní nádrž pomůže
i chodu oratoře
Stejné prostory využívá v odpoledních hodinách oratoř, kterou navštěvuje 150 dětí a teenagerů šest
dní v týdnu. Mladí sportují a potřebují pít. Oratoř funguje s tím, že
jsme řekli mladým, že mohou přijít,
pokud si donesou vlastní vodu, tu
ale ani doma často nemají.

Jakou nádrž
potřebujeme?
Pro chod školy a oratoře bude
stačit koupit vodní nádrž o 5 000
litrech. Nádrž funguje tak, že se

nechá napustit vodou z městského vodovodu, a když přestane
téci, použije se voda z nádrže. To
by zajistilo plný chod školy bez
omezení.

Jaké jsou náklady?
Nechali jsme si udělat cenovou
nabídku a celková částka za vodní
nádrž, materiál na stavbu konstrukce a cena za práci stavební
firmě je 31 896 namibijských
dolarů, což se rovná 47 529 Kč.
Je možné, že při koupi materiálu
dostaneme slevu pro školu, v tom
případě by se zbytek peněz použil
na koupi učebnic.

Kolik peněz vybíráme?
V současné době máme vybráno
30 000 Kč, zbývá vybrat 18.000 Kč.
Děkuji jménem všech „svých“ dětí
z Rundu .
Markéta Peichlová,
dobrovolnice v Nambii

Přispět můžete
libovolnou částkou na účet
2800630202/2010,
specifický symbol: 135
(Na požádání zašleme potvrzení
o daru.)

Dopisy dobrovolníků a další zajímavosti najdete na www.adopcenablizko.cz a www.sadba.org
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Studentské PF ’22
Letošní rok jsme se v Salesiánském magazínu
věnovali zvláštním způsobem salesiánům studentům,
kteří nám všem vzkazují: spoléhejte ve všem na Boha
a i nadále plňte své poslání! Do adventního čísla jsme
všem položili dvě otázky...
1. Co pro tebe osobně
byla nejdůležitější
událost roku 2021?

2 Hodně radosti a přítomnost
Ducha Svatého na kapitule.

2. Co přeješ salesiánům
a / nebo salesiánské
rodině do roku 2022?

1 Za nejdůležitější událost pova-

A tady jsou jejich odpovědi:
Vlastík Vajďák, Jeruzalėm

1 Jáhenské svěcení v Getsemanské zahradě.

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Filip Mareš, Turín

žuju vlastní věčné sliby. K nim jsem
mentálně poslední roky směřoval.
Efekty této osobní „nové smlouvy“
trávím dosud.

2 Každému salesiánovi a členu
salesiánské rodiny bych přál ony
dvě nutné podmínky podle tradiční duchovní moudrosti, aby mohli
radostně prožívat své povolání

a poslání: „být dobře vyspanej
a pomodlenej“.
Dominik Honěk, Brno Žabovřesky

1 Nejdůležitější událost byla,
že moje stretko (společenství)
s 16letými učni ze SOŠ sv. Jozefa
Robotníka vydrželo celou koronu.
Scházeli jsme se on-line, bylo to
dobrovolné, a přitom jich mělo
vždy 3–8 chuť se potkat a pokecat
anebo si něco zahrát.
2 Přeju sobě, salesiánům i celé
salesiánské rodině: víru, naději,
lásku a neutuchající humor. Ty
první tři jsou Božské ctnosti tzn.
pro nás i pro ostatní lidi. Potom
jakékoliv setkání s Bohem Otcem,
Ježíšem Kristem i Duchem Svatým
najednou. A pokud u toho bude
aspoň trochu srandy, tím lépe. Špatných zpráv je všude plno :-).

2 Ať plně spoléhá na Boha a nadále plní své poslání!
Josef Převor, Turín
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2 Přeji nám všem, abychom si
zachovali optimismus a radost.
Nenechat se zneklidnit těžkostmi,
nenaříkat na dnešní dobu a uchovat si radost, která vychází ze
zvěsti evangelia, že Ježíš je Pán
nade vším.

ajďák

F

st
la

1 Pro mě osobně nejdůležitější
událostí roku 2021 bylo léto, kdy
se po covidových omezeních podařilo uskutečnit plánované akce
a tábory s mladými a společně tak
prožít radostné chvíle.
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1 Letos jsem po dvouroční praxi
v Plzni začal zase novou etapu
mého života - studium teologie
v Turíně. Plzeň se mi opouštěla těžko (nejen kvůli pivu:), ale
i v Turíně jsem našel svůj domov.
Studium teologie, a vůbec pobyt
tady v Itálii, mně dává zase nový
rozhled. Jsem vděčný Bohu za tuto
příležitost.

Jan Rozsypálek, Turín

Ma

A jako bonus ještě odpovědi
jejich „šéfa“:
Petr Boštík, delegát pro formaci,
Praha

1 Nevybavuji si nejdůležitější,
ale celou řadu malých a důležitých událostí: komunitní nohejbal
v době lockdownu; prázdninové
akce s mladými, dovolená se salesiány, duchovní obnovy na Orláku,
Celostátní setkání salesiánských
animátorů v Sebranicích, jáhenské
svěcení v Jeruzalémě, věčné sliby
v Plzni, návštěva Turína …. Seznam
by mohl být dooooooooooost
dlouhý. Jsem vděčný za život v salesiánské rodině 🙂. 
2 Kráčet ve stopách Dona Boska😉. 
Kateřina Cveklová
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1 Přestěhování do Plzně.
Po třech letech formace a studia jsem opět plně mezi lidmi
a musím říct, že být mezi mladými,
jezdit na tábory, vést rozhovory,
chystat hry i duchovní program je
krásné. :-)

2 Otevřené srdce schopné
naslouchat Bohu, co si od nás
v novém roce žádá (ať už to bude
rok s covidem či bez covidu). Abychom tak dokázali hledat cesty,
jak být nablízku těm, kteří nás
potřebují a svědčili tak s opravdovostí o Kristu.
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Jakub Honěk, Plzeň
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Gratulujeme
Tentokrát posíláme velkou gratulaci do Prahy-Kobylis, kde 97 let života oslaví náš nejstarší salesián P. Jenda
Vývoda. Sestra Jana Marková bude slavit v Praze-Karlíně až v novém roce 22. ledna, a to pětařicátiny. V Prostějově oslaví 25. ledna své čtyřicáté narozeniny P. Ladislav Banďouch a 1. února bude slavit v Praze-Kobylisích své
šedesátiny P. Hynek Černoch.
Všem ze srdce blahopřejeme!

97

Jenda Vývoda

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

35

Jana Marková

40

Ladislav Banďouch

60

Hynek Černoch

KŘÍŽOVKA

Křížovka o ceny
Člověku je někdy lehčí
umřít … (tajenka).
Seneca

BAKALÁŘ
ZKRATKA
TITULU

KOUSACÍ
ZAŘÍZENÍ

ZÁTOKA

ZESÍLENÝ
ZÁPOR

SLADKOVODNÍ
RYBA

ZALOŽENÝ
zkr.
VEMENO
HOVOROVĚ

INICIÁLY
HERCE
KLEPLA

Tajenka křížovky
zněla: „...některé
z jejich přání.“

CUMLÁNÍ
POMŮCKA: RUSKÁ BEZALIT, ANCH, PEČNOSTNÍ
GRAU, NOCH, SLUŽBA
ORA, RATE
zkr.

HODINA
ITALSKY

1. DÍL
TAJENKY

CHEM. PRVEK
KOV ZN. SE

ROBOT

ROHATÉ
DOMÁCÍ
ZVÍŘE

KNIŽNÍ CENU
VYHRÁVAJÍ:

FRANCOUZSKÝ HEREC

DRUH
PŘIPOJENÍ
K INTERNETU

DĚTSKÉ
ŘÍKADLO

TROJICE
MN. Č.

ŠATIT

ŠEDÝ
NĚMECKY

SLOUČENINA
ŽELEZA
A HLINÍKU

2. DÍL
TAJENKY

RUSKÝ
AKVARIJNÍ AUTOMOBIL
RYBKA
KOUPENÉ
VĚCI

DOMÁCÍ
ZVÍŘATA
ČESKÝ
KASKADÉR

POTĚŠEN
ČINY
KNIŽNĚ

PŘEDNÁŠET

O NĚČEM

POLNÍ
KRÁDEŽE

ANTIC. OBR
KATED. TĚL.
LÉKAŘ. A
ANATOMIE

LISTNATÝ
STROM

Jana
KLÍMOVÁ
Litoměřice

JEŠTĚ
NĚMECKY
VĚDĚTI

VKUSNÝ

ODNOŽ

Ladislav
Františ
Prosiměřice

CHLADNA
INIC. BÝV.
POLITIKA
RAŠÍNA

ŠACHTY
SPLÁTKA
NĚMECKY

ZNAČKA
ČESKÝCH NERVOVÝ
ELEKTROZÁŠKUB
SPOTŘEBIČŮ

EGYPTSKÝ
KŘÍŽ
STOVKY

HLODAVEC
SHAZOVAT
OBYVATEL
EVROP.
OSTROVA

SILNÝ
PROVAZ

PORODIT
TELATA

SEKNOUTI

CHEMICKÁ
ZNAČKA
RADIA

Vlaďka
HRDLIČKOVÁ
Brno
Marta
HÁJKOVÁ
Vrbatův Kostelec

PEJZY
SULC

OBYVATEL
RUSKA

NEŽLI

Vladimír
KŘIŠŤÁL
Čejkovice

PLACHETNICE
PRÁCE S
RYDLEM

CHUDOKREVNOST

František
NOVÁK
Boskovice
Michal
SIROVÁTKA
Praha

TITUL
DOKTORA

INIC. ZPĚV.
KERNDLA
POSMĚŠEK

A DOST
HOVOROVĚ

Blahopřejeme
všem výhercům
správně vyluštěné
křížovky Salesiánského magazínu
č. 5/2021.

I TAKHLE

Ludmila
KŘIVANCOVÁ
Studenec
Andrea
JAKUBCOVÁ
Dolní Dobrouč
Marie
KOSATÍKOVÁ
Boskovice

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 31. ledna 2022.
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Daruj radost
Nevíte, co hezkého darovat k Vánocům? Zakupte si něco z naší vánoční nabídky a potěšte hned
nadvakrát – obdarovanou osobu a zároveň děti či učitele v Indii. Mnozí indičtí školáci jsou nyní v obzvlášť
obtížné situaci, jejich rodiny jsou pandemií zcela ﬁnančně vyčerpané a nejsou schopné hradit školné. Ohrožen je
i vzdělávací kurz pro učitele. Máte-li blízko k dětem nebo k učitelskému povolání, podpořte, prosím, jejich
vzdělávání! Pomáhat můžete i pravidelně v rámci našeho projektu Vzdělávání učitelů v severovýchodní Indii.

Med pro Indii

250 Kč
+ poštovné

490 Kč

sponzorská
cena

690 Kč
sponzorská
cena VIP

Dárkové balení kvalitního květového medu s mo�vem Jana
Meda. Součás� balení je mininaběračka na med, v�pně pojaté
leporelo mapující život tohoto mimořádného salesiána a misionáře
a perníček k dobré kávě či čaji ve tvaru skútru, Medova
charakteris�ckého dopravního prostředku. Uplynulý rok byl
věnován Janu Medovi jako připomínka 10. výročí jeho úmr� ve
snaze navázat na jeho odkaz – dále pomáhat dětem z odlehlých
oblas� i učitelům, kterým věnoval velkou část svého života.
V případě sponzorské ceny
nehradíte poštovné.

400 g • stočeno v létě 2021

Medik bez zábran
V�pně pojatá knížka medika a dobrovolníka Jardy Střasáka přivádí
čtenáře do světa velmi odlišného od toho našeho. Papuánci žijí v lůně
nádherné přírody bez všech výdobytků naší západní civilizace. Na Papui
Nové Guineji jsou pojmy emancipace a vzdělání téměř neznámé, opro�
tomu drogy, platby za nevěsty a šarvátky tu nalezneme na každém kroku.
V krátkých kapitolách se dozvíme více o papuánské kultuře, škole,
290 Kč
přírodě, postavení žen, službě na ošetřovně a dalších tématech.
+ poštovné

90 stran • pevná knižní vazba • černobílé i barevné fotograﬁe

600 Kč
sponzorská
cena

850 Kč

sponzorská
cena VIP

V případě sponzorské ceny
nehradíte poštovné.

ukázka z knihy na e-shopu

Mezi dětmi ulice
Poutavá kniha bývalé dobrovolnice Jany Jeklové, ve které popisuje s citem
a láskou život nejchudších dě� ulice v Keni i život dobrovolníka. Přibližuje
Afriku očima člověka, který žil mezi nejchudšími z chudých a přináší příběhy
plné krutos� a bídy afrických slumů, ale především příběhy plné naděje.
160 stran • pevná knižní vazba • barevné fotograﬁe

350 Kč
+ poštovné

700 Kč
sponzorská
cena

1000 Kč
sponzorská
cena VIP

V případě sponzorské ceny
nehradíte poštovné.

ukázka z knihy na e-shopu

Objednávat můžete na objednavky@sadba.org
nebo na našem e-shopu www.sadba.org/e-shop

www.sadba.org

SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ

