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pro salesiánskou rodinu

V Trnavě to voní po kávě, po hodně  
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s tamními farmáři poctivý obchod s kávou. 

Uhádnete, co mají společného kromě  
lásky k tomuto oblíbenému nápoji?  
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Milí čtenáři!

y dvě postavy, které budou letos tak často 
zmiňovány, svatý Jan Bosco a svatý Fran-
tišek Saleský, se mně propojily už dávno. 
O  Boskovi jsem jako mladý čerstvý kon-

vertita nevěděl vůbec nic, o  Saleském jsem tušil 
z četby, že to byl duchovní velikán, který se na kon-
ci 16. století v Ženevě vzepřel kalvinistům a že měl 
při tom úspěch, protože se jim nevzepřel s mečem 
v ruce, ale s výmluvností a šarmem. To byla moje 
výbava, když jsem šel poprvé do vinohradské Má-
nesovy ulice 72 k Láďovi Vikovi, kterého moje teta 
Jitka znala z časů, kdy působil u kardinála Trochty 
v Litoměřicích, a chtěla mě s ním za každou cenu 
seznámit. „To je opravdový salesián,“ říkala s tajupl-
nou úctou. Vydali jsme se z naší Chorvatské ulice 
do  nedaleké Mánesovky. Za  dveřmi nás širokým 
úsměvem a slovy „Chvála Kristu a Marii!“ starosvět-
sky vítal tehdejší provinciál Láďa Vik (jsme v  roce 
1986). Když se mě ptal, co mě přivádí, v rozpacích 
jsem se zeptal na  svatého Františka Saleského, 
že o něm nic nevím a  jestli o něm nemá nějakou 
knížku. Přinesl mi tlustospis Marie Štechové Světec 
Don Bosko. Myslel jsem, že to je nějaká Saleské-
ho přezdívka, a až doma jsem pochopil, že to byla 
Láďova nenápadná finta, jak mě přitáhnout k  sa-
lesiánům. Dnes už ty dvě postavy nezaměňuji, ale 
přiznávám, že o Donu Boskovi toho přece jen vím 
o něco víc než o našem Františkovi. 
Myslím, že ten letošní rok může nést kromě jiných 
výzev také tuto: lépe poznat duchovní kořeny sva-
tého Jana Boska. Všem vám přeji na svátek naše-
ho zakladatele mnoho salesiánských darů, lásku 
k mladým a zdraví, které v těchto časech tolik po-
třebujeme.
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ilí čtenáři, 
Salesiánského  
magazínu a přátelé 
Dona Boska!

Salesiánská spiritualita je sil-
ná, protože je spojena se dvěma 
velikány církve, svatým Františ-
kem Saleským a svatým Janem 
Boskem. V celém roce 2022 
budeme prožívat milostivé léto, až 
dospějeme ke 400. výročí od smrti 
savojského světce. Jako synové 
Dona Boska nosíme „příjmení“ 
svatého Františka.Jednoho dne 
řekl Don Bosco skupině chlapců: 
„Budeme se jmenovat salesiáni.“ 
Tak začalo dobrodružství Ducha 
Svatého, které dá vyrůst velkému 
stromu, jemuž říkáme salesián-
ská rodina, který má své kořeny 
ve Františkově spiritualitě. Oba 
světci jsou velkým darem v církvi 
– Don Bosco dokázal tlumočit 
Františkovo charisma jako nikdo 
jiný do výchovy a každodenní 
evangelizace svých chlapců 
i do prostředí církve.

Dvě svaté matky

Oba světci měli mnoho věcí 
společných, a to od kolébky. 
František Saleský se narodil pod 
savojským nebem, které je nad 
údolími sevřenými alpskými 
velikány. Jak nepomyslet také 
na Dona Boska, který byl vlast-
ně také Savojan? Nenarodil se 

sice na zámku jako František, 
ale měl stejný dar jako on, totiž 
maminku plnou víry. Když čekala 
svého prvorozeného maminka 
Františka de Boisy, byla mladičká. 
V době, kdy se narodil, bylo ještě 
v nedalekém Chambéry uchováno 
Turínské plátno. Maminka zaslíbila 
Františka Pánu. V piemontském 
Chieri řekne Jeníkovi jednoho dne 
matka Markéta: „Když jsi přišel 
na svět, zasvětila jsem tě Panně 
Marii.“ Před stejným plátnem jako 
sv. František v Chambéry, po-
klekne jednou také Jan Bosco, to 
už ale v Turíně. Různých para-
lel ze života obou světců by se 
našlo jistě víc. Říká se, že první 
věta, kterou František řekl, zněla: 
„Dobrý Bůh a moje maminka mě 
mají rádi.“ Jistě by ji podepsal i Jan 

Bosco. Dobrý Bůh nad Františkem 
i Janem bděl a daroval jim široké 
srdce. František studoval v Paří-
ži a v Padově na nejslavnějších 
evropských univerzitách. Jeník 
studoval skoro jako žebrák se 
svíčkou na půdě jednoho starého 
hostince. Ti dva ale byli předurče-
ni k setkání. Savojské horské říčky 
dorazily do Turína a pak do celého 
světa. Po 400 letech jsou Fran-
tiškovy vize křesťanského života, 
duchovního doprovázení a hu-
manitních ideálů stále živé. A Don 
Bosco je dokázal tlumočit jako 
nikdo jiný.

Dvanáct měsíců milosti

Zvu vás k čerpání živé vody 
ze salesiánské spirituality, která 
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od Františka dorazila až k Donu 
Boskovi. Vybral jsem dvanáct 
myšlenek, které vycházejí z ducha 
obou světců a mohou vás inspiro-
vat po celý rok:

• Bůh nikdy nejedná bez našeho 
souhlasu. Působí s mocí, ale 
nikdy nečiní násilí. Přitahuje 
srdce, ale zároveň miluje naši 
svobodu.

• Bůh, jak říkal František Saleský, 
nás přitahuje svou mírnou 
silou, občas v podobě povolání, 
jindy hlasem přítele. Nikdy se 
nevnucuje, tluče na naše dveře 
a čeká, až mu otevřeme.

• Bůh je přítomen a zpřítomňuje 
se každému člověku, jak sám 
chce.

• Oba světci nás chtěli přiblížit 
ke vztahu k Bohu. Pěstujme ho 
a pěstujme vztahy k lidem.

• Bůh nás nemiluje, protože jsme 
dobří, ale protože on sám je 
dobrý. K Bohu se nepřibližuje-
me zásluhami, ale s vědomím 
jeho milosrdenství.

• František Saleský odpovídá 
na Boží lásku: „Budu tě milovat, 
Pane, alespoň v tomto živo-
tě, pokud tě nebudu milovat 
na věčnosti.“

• Vědomí Boží lásky nespočívá 
v tom, že „se cítíme dobře“, ale 
v tom, že konáme vůli Boha 
Otce. To je základ spirituality 
svatého Františka.

• Přejít od Božích útěch k Božímu 
milosrdenství, od aktivismu 
k opravdové charitativní lásce.

• Don Bosco si přál, aby nás láska 
ke Kristu vedla k lásce k mladým.

• Modlitba „životem“ znamená, 
že všechno své úsilí zaměříme 
k růstu v lásce.

• Od aktivismu bychom měli 
vždycky přejít ke vztahu k Bohu 
„od srdce k srdci“.

• V Marii je naplněna Boží láska 
k člověku, v nazaretské dívce 
našel Bůh svůj příbytek.

 Ángel Fernández Artime
Hlavní představený 

Salesiánů Dona Boska
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Znovu v NOVICIÁTĚ

FMA

Věrka Gajdůšková po letech znovu vstoupila do  
noviciátu u sester salesiánek. Ptáme se jí, jak  
k tomu došlo a jak se jí v noviciátě v Římě daří.

Věrko, jak se stalo, že ses znovu 
ocitla v noviciátě?

Po odchodu z noviciátu v Castel 
Gandolfu jsem díky Bohu měla 
možnost zůstat v intenzivním 
kontaktu se salesiánskou rodinou. 
Dostala jsem nabídku od salesi-
ánů z Teplic pracovat u nich jako 
pastorační asistentka, což v praxi 
obnášelo především rozvíjet ka-
techetickou činnost, mou srdeční 
záležitost. Měla jsem velkou 
podporu jak od salesiánů, tak 
od salesiánských spolupracovní-
ků – jsem jim všem moc vděčná 
za milé přijetí i soužití. Časem 
jsem dostala nabídku od ses-
ter jezdit na duchovní cvičení 
s doprovázením, kde jsem mohla 
hlouběji reflektovat své další 
životní kroky. Sestra a tehdejší in-
spektorka Jana Svobodová mi pak 

na základě osobního duchovního 
doprovázení nabídla možnost 
pokračování rozlišování a formace 
v institutu. Zprvu jsem váhala, ale 
protože jsem toužila po hlubším 
společenství a díky některým 
Božím dotekům při četbě Písma 
nebo prostřednictvím náhodné-
ho setkání a povzbuzení Katky 
Lachmanové, jsem se pro tuto 
nabídku otevřela.

Jak ses vyrovnala s odchodem 
z Teplic?

První myšlenky směřovaly k otáz-
ce, jestli je dobré opustit toto mi-
sijní místo, město i diecézi. Místo, 
kde mám své jisté, kde se cítím 
hodně užitečná, zároveň naplně-
ná a tvůrčí. Místo, kde mne drží 
síť mnoha pěkných vztahů. Když 
jsem se ale vzdala jistot a předala 

veslo, viděla jsem, že Pán se 
opravdu stará. Pokračující kate-
chetky jak v Teplicích, tak v Ústí 
nad Labem rozvíjejí a obohacují 
katechezi i pastorační činnost 
svým způsobem. Zůstává pocit 
krásných prožitých osmi let v pl-
nosti misijního působení a v srdci 
vztahy, které časem a vzdáleností 
nekončí. 

Jaká jsou specifika noviciátu, 
kde teď probíhá tvoje formace?

Jedná se o mezinárodní noviciát 
umístěný v domě v centru Říma, 
na ulici Via Appia. Určité specifi-
kum je dáno lokalitou – náš dům 
považujeme za dům přijímání 
mnoha návštěv. Zároveň dvakrát 

VĚRKA GAJDŮŠKOVÁ
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týdně jezdíme do interkongre-
gační školy SICK, kam dochází 
na formaci přibližně 70 noviců 
a novicek z různých kongregací 
ze všech pěti světových kon-
tinentů. Také oratoř, do které 
chodíme dobrovolničit, je plná 
dětí a mladých z rodin imigrantů. 
Mezinárodní zkušenost je tedy 
opravdu bohatá. Na druhou stranu 
nás novicmistrová, sestra Giovan-
na, zodpovědná za formaci, vede 
k velmi intenzivní zodpovědnosti 
za vlastní komunitu, která má 
přednost před veškerým světem 
a apoštolátem.

Jaké je složení novicek, komunity 
a jak se v tom cítíš?

Sešlo se nás jedenáct novicek 
z různých koutů Itálie, ale i z Pol-
ska, Egypta, Slovenska a z Malty. 
Komunitu dále tvoří magistra 
novicek a čtyři další sestry. Před 
měsícem přišla jako poslední 
sestra Marie Luisa Mazzarelo, jejíž 
tatínek pochází z vesnice a z rodi-
ny naší zakladatelky sestry Marie 
Dominiky Mazzarellové. Hodně si 
s ní rozumím, nejen proto, že celý 
svůj život zasvětila katechetice, 
ale je přímo z kolébky!
Co se týká novicek, patří jim můj 
velký obdiv. Nepřestává mne 

udivovat jejich radostnost, krea-
tivita, pružnost při každé změně 
a snaha o hledání nových cest, 
i úcta k tradici a k životu jako tako-
vému. Též u nich vnímám velkou 
zodpovědnost za čas formace 
jako čas zakořenění rozhodnutí, 
které je dobré nést si do dalšího 
života. V oratoři, v apoštolátu, 
v přístupu k mladým jsou velmi 
spontánní a dynamické. Líbí se mi 
také jejich otevřenost pro spolu-
práci i sdílení života se salesiány. 
Celkově vnímám, že nová genera-
ce sester salesiánek v sobě nese 
obrovský potenciál a je pro mě 
osobně velkou inspirací. 

  POKUD CHCEME DRUHÝM 
SVÍTIT NA CESTU, NEJPRVE 
SE MUSÍME NAUČIT SVĚTLO 

VSTŘEBÁVAT 

Co pro tebe znamená formace 
a jak tě ovlivňuje?

Do formace jsem nastupovala 
s dvěma touhami: zajet v du-
chovním životě více na hlubinu 
a také lépe poznat salesiánskou 
spiritualitu. Ale shledávám, že 
prioritou formace je už zmiňo-
vaná výchova ke komunitnímu 
smýšlení – od toho se odvíjejí 
ostatní cíle. Je v tom určitá logika, 

kterou vyjádřila sestra Rosanna 
v úvodních hodinách formační 
psychologie. Sebe sama nejlépe 
poznám skrze pohled druhých, 
kteří mi nastavují pravdivé zrca-
dlo. Musím přiznat, že některé dny 
nebyly a nejsou snadné. Nároky 
na formaci osobnosti jsou vysoké: 
přesný program dne, požadav-
ky na způsob chování, práce 
a studium. Snažím se v tom všem 
více chápat logiku vydanosti Bohu 
i druhým, v tomto období zvláště 
komunitě. Myslím, že v mnohém 
mi tento formační přístup prospěl, 
rozšířil mé srdce. 

Co bys chtěla na závěr sdělit  
čtenářům Salesiánského  
magazínu?

Půjčím si citát Vojtěcha Kodeta 
ze současného týdne karmelitán-
ského kalendáře, který mi k velké 
radosti poslala moje maminka.
Pokud chceme druhým svítit 
na cestu, nejprve se musíme naučit 
světlo vstřebávat. 
Přeju nám všem dostatek trpěli-
vosti, odvahy a pokory, nechte se 
prostoupit životodárným světlem! 

 Marie Kučerová 
Foto: archiv FMA

„
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Rok 2022 je rokem Františka Saleského  
a také rokem novinářů, kterým je tento  
veselý svatý patronem. 

édia máme od toho, 
aby plnila úlohu hlída-
cího psa demokracie. 
Stát na stráži, napínat 

uši, bedlivě sledovat okolí, občas 
něco vyčmuchat a trochu zaště-
kat. Je to jejich nezastupitelná 
úloha. Naši hlídači se v posledním 
desetiletí dostali pod velký tlak. 
Novináři čelí útokům ze strany 
politiků a podnikatelů, snaze 
dostat pod kontrolu nezávislou 
žurnalistiku a média veřejné služ-
by, ovlivňování obsahu ze strany 
vlastníků a inzerentů, konkurenci 
neplaceného obsahu nevalné 
kvality, relativizování pravdy, 
ale v některých případech také 
pronásledování, věznění a násilí. 
Jak můžeme médiím a novinářům 
pomoci v tomto roce, kdy si připo-
mínáme jejich patrona, Františka 
Saleského, který byl také svého 
druhu novinářem, esejistou, 
komentátorem, spisovatelem, 
dopisovatelem?

Pochvalte autora

Mediální obsah má sledova-
nost v řádech tisíců, přesto se au-
torovi dostává odezvy, kterou by 
spočítal na prstech jedné ruky. Ale 
když někomu šlápne na kuří oko, 
to se hned ozve naštvaných lidí! 
Až se vám příště bude líbit roz-
hlasový pořad, osloví vás televizní 
reportáž nebo budete spokojeně 
přitakávat článku v novinách, 
zkuste napsat autorovi do redak-
ce děkovný e-mail, ocenit jeho 

odvahu, zajímavé téma 
nebo jazykový projev.

Staňte se  
předplatiteli

Finanční nejistota tlačí média, 
aby prodávala stále více prostoru 
inzerentům a cílila na co největší 
čtenost na úkor kvality. Tak se váš 
oblíbený deník zvolna promě-
ní v bulvár s palcovými titulky 
a reklamami přes celé dvoustra-
ny. Nic nepodpoří média víc než 
předplatitelé. Dává jim to finanční 
základ, aby mohla vytvářet hod-
notný obsah. Nevadí, že články 
nestíháte přečíst. Předplácením 
přispíváte, aby hlídací pes stál 
na stráži, zloděj se domu oblou-
kem vyhýbal a kolemjdoucího 
nepálila příležitost nehlídaných 
dveří.

Plaťte koncesionářské 
poplatky

V Česku máme veřejnoprávní 
média, která nám můžou za hra-
nicemi závidět. Český rozhlas 
a Česká televize dělají skvělou 
práci, a proto také ze všech stran 
čelí neustálému tlaku. Neřídí je 
stát, ani nepodléhají vlivům něja-
kého majitele, protože vlastníky 
médií veřejné služby jsme my 
všichni, daňoví poplatníci. Máme 
kontrolní orgány, které dozorují 
jejich nezávislost, nestrannost, vy-
váženost a kvalitu. Ne všichni mají 
povinnost platit koncesionářské 

poplatky, ale není to žádná ast-
ronomická částka a jejich zapla-
cením přispějete na „pokrm“ pro 
vašeho čtyřnohého strážce.

„Snažte se denně číst“

Svatý František nás povzbuzuje 
ke každodennímu čtení dobré 
knihy, která nás naučí a povzbudí 
osvojovat si ctnosti. Věřte, nebo 
ne, i četba časopisu nebo poslech 
podcastu vás to může učit. Jen 
je potřeba neskončit přečtením 
titulku a dobře rozlišovat kvalitu. 
Je autor podepsaný? Vyhýbá 
se štěkavým slovům útočícím 
na emoce? Je uvedeno, jestli text 
patří pod publicistiku (obsahující 
názory autora) nebo žurnalisti-
ku (čistě informativní text)? Je 
na webových stránkách redakce 
uveden autorův postoj, jenž není 
v přímém rozporu s vašimi hodno-
tami? Pokud jste spolu s hlídačem 
čtyřikrát štěkli ANO, je to dobré 
znamení.

Modlete se za novináře

Žurnalistika není snadná pro-
fese a novináři se často dostávají 
do situace, kdy je velice obtížné 
rozlišovat pravdu. Proto nezbý-
vá, než dodat: „Svatý Františku, 
přimlouvej se u Pána za novináře, 
naše hlídače!“

 Jan Kvapil

Veselý svatý 
a hlídač

M

MÉDIA



SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

STARTUJE  
MILOSTIVÉ LÉTO  
SVATÉHO FRANTIŠKA 
SALESKÉHO
V prosinci 2022 (28. 12.) uplyne 400 let od smrti  
„světce laskavosti“, inspirátora svatého Jana Boska, 
propagátora výroku Dej mi duše, ostatní si vezmi,  
velikána humanistické doby, který dal salesiánům 
jméno: svatého Františka Saleského.

ak to bylo s jeho smrtí 
a kolik je to vlastně let 
od jeho pohřbu? V prosin-
ci 1622 byl ženevský bis-
kup a neúnavný bojovník 

za katolickou víru v porevoluční 
Francii pozván na dvůr savojského 
knížete Karla Emanuela I. do Lyo-
nu. Po příjezdu do města postihl 
sv. Františka infarkt v lyonském 
útulku sester vizitantinek.  Zemřel 
těsně po hlavním vánočním svát-
ku 28. prosince 1622. Přes odpor 
lyonských katolíků byly jeho 
ostatky převezeny do kláštera 
vizitantinek, které Saleský založil 
spolu se sv. Františkou de Chantal, 
do Anneçy. Tam byl slavnostně 
pohřben v klášterním kostele 
dne 24. ledna 1623, tedy před 399 
lety. Dnes tedy neslavíme oněch 
400 let od jeho pohřbu, ale hlavní 
představený salesiánů odstartoval 
„milostivé léto“ (dodici mesi  
di grazia) sv. Františka Saleského,  
jež bude trvat celý rok. 

Jak píše don Ángel F. Artime 
ve svém okružním listě, „po 400 
letech jsou výzvy sv. Františka 

k obnově křesťanského života, 
jeho metoda duchovního do-
provázení a humanistická vize 
vztahu člověka k Bohu stále živé 
a aktuální“. Sv. František doká-
zal přetavit své vysoké vzdělání 
a jemné šlechtické způsoby, 
které si odnášel z rodových 
kořenů, do nadšeného apošto-
látu v jednom z nejtěžších bojišť 
své doby: do Savojska, do kraje 
kolem Ženevského a Anneçyské-
ho jezera, kalvínského kraje, kde 
šlo katolickému biskupovi, který 
nesměl do svého biskupského 
města, stále o život. Vytrvalostí, 
přívětivostí a laskavým přístupem, 
svými letáky a knihami, obracel 
srdce místního obyvatelstva. 
Dnes nepřebíráme ani tolik jeho 
náboženskou bojovnost, ale jeho 
poselství „medu“, na který „se na-
lepí více much než na sudy octa“, 
jak krásně praví ve své největší 
knize Filotea.

 Zdeněk Jančařík

J

SPIRITUALITA
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řed několika lety jsem 
měla možnost se vě-
novat delší čas právě 
tématu Místo lásky 
v životě a díle svatého 

Františka Saleského. Ráda bych 
se o to s vámi v následujících pří-
spěvcích velmi stručně podělila. 
Věřím, že to může přinést nový 
úhel pohledu na kořeny naší spi-
rituality a pomoci k hlubší radosti 
ze salesiánského povolání.

Vždy mě velmi oslovovala věta 
Dona Boska, kterou odkázal svým 
následovníkům jako tajemství 
úspěchu svého výchovného 
poslání k mládeži: „Výchova je 
záležitostí srdce a pouze Bůh je 
jeho Pánem.“ Výrok se dá po-
jmout z různých perspektiv, ale 
pro správné uchopení smyslu se 
mi zdá podstatné vnímat, co pro 
autora znamenalo srdce a jak se 

vztahuje tato lidská mohutnost 
k Bohu jako Pánu. To objasňuje, 
jaké postavení má srdce v sa-
lesiánské spiritualitě, potažmo 
ve výchově. František Saleský 
nesouhlasil s lidmi, kteří začínali 
s formací člověka zvnějšku, věděl, 
že je třeba se dotknout srdce, 
z něhož vychází všechno lidské 
konání. 

Lidské srdce je v biblickém 
jazyku považováno za sídlo lásky. 
Nejinak tomu bylo i pro našeho 
světce. Byl přesvědčen, že člověk 
je přirozeně přitahován k tomu, 
aby miloval Boha, a to i po prvot-
ním hříchu, a že tato láska je zá-
roveň pramenem i cílem našeho 
života. Pro vychovatele je velmi 
důležité pochopení lidského srd-
ce. Srdce je totiž místem, v kterém 
se rozhoduje, a je velmi pod-
statné, kdo mu panuje. František 

dobře ví, že komu patří srdce, 
tomu patří celý člověk. 

Díky této práci jsem objevila, 
proč byl právě v tomto bodě tak 
neústupný. Kdosi o něm řekl, že 
je velkým učitelem spirituality 
lásky, kterou teoreticky uspořádal 
do systému. Když čteme jeho díla, 
můžeme sledovat cesty lásky, 
po kterých nás jako opravdový 
učitel mistrně vede. Nejedná se 
ani v nejmenším o nudné a nezá-
živné čtení, jak by se mohlo zdát.

František je výborným vůdcem 
také proto, že umí o nejvznešeněj-
ších záležitostech, o lásce k Bohu 
a člověku, mluvit prostě a po-
užívá mnoho příkladů z přírody 
či ze života. Neobrací se pouze 
k vybrané duchovní elitě, ale 
ke všem lidem, jak je to v souladu 
s jeho nejhlubším přesvědčením, 
že svatost, a tudíž cesta lásky, je 

P

VÝCHOVA  
JE VĚCÍ 
SRDCE
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pro všechny. To ale neubírá nic 
na vážnosti jeho teologického 
přístupu. I tímto způsobem nám 
odhaluje část Boží tváře: Boha, 
který je člověku velmi blízký, až 
do té míry, že se s ním v Ježíši 
Kristu ztotožňuje. Zároveň je to 
Bůh vznešený a absolutně přesaž-
ný. Svatý František se ostatně 
na Boha nepřestává stále znovu 
dívat a ve své antropologii z této 
kontemplace důsledně vychází. 

Cesta získání lidského srdce pro 
Boží lásku trvá sice delší čas, 
než pokud bychom zvolili cestu 
strachu či pouhého volního plnění 
příkazů, zato však má trvalejší 
charakter a vede ke svatosti, jak 
můžeme vidět na ženě, kterou 
tímto způsobem vedl, na baronce 
de Chantal. Cesta kultivace srdce 
odpovídá také tomu, jak Bůh stvo-
řil člověka ke svému obrazu. Jak 

lépe bychom mohli naplnit toto 
poslání, než právě v lásce?

Inspirace pro  
praktický život

Jak rozumím větě Výchova je 
záležitostí srdce a pouze Bůh je 
jeho Pánem – a co to konkrétně 
znamená pro můj život?

 Jana Svobodová, FMA

Opravovat svatou 
Martu

Myšlenky někdejší české 
inspektorky FMA Jany Svobo-
dové ilustruje ukázka z Dopisů 
sv. Františka Saleského sv. Janě 
de Chantal. Světec rozjímá nad 
evangelním textem o Ježíšo-
vě návštěvě Betánie, kdy ho 
Marta obsluhuje a Marie zbožně 
naslouchá u jeho nohou. Je to 
klasická teologická pasáž, která 
vyzdvihuje spirituální přístup nad 
praktickým, vita contemplativa 
nad vita activa. I v tomto úryvku 
vidíme Františkův přístup k laska-
vosti, vlídnosti – v jeho pohledu 
primární ctnosti:

„Včera a předevčírem jsem 
zakoušel neobyčejnou útěchu 
v domě svaté Marty v Betánii. 
Viděl jsem ji tak upřímně zaměst-
nanou obsloužit našeho Pána 
a podle mého názoru také trochu 
žárlivou na tu radost, kterou její 
sestra zakoušela u Jeho nohou. 

Je pravdou, moje drahá Dcero, 
že měla důvod velice toužit po-
moci jí ve službě jejímu drahému 
hostu, ale neměla důvod chtít, 
aby její sestra přerušila kon-
templaci jeho slov a zanechala 
milého Ježíše úplně samotného. 
Její prsa, nalitá mlékem vlídnos-
ti, jí působila pronikavou bolest 
a k tomu, aby se tato bolest 
umenšila, by bylo třeba alespoň 

jednoho dítěte, které by z nich 
sálo a živilo se tímto nebeským 
nápojem. Víte, jak jsem myslel, že 
se mohly usmířit sestry dvou od-
lišných názorů? Chtěl jsem, aby 
naše drahá učitelka, svatá Marta, 
přišla k nohám našeho Pána 
namísto své sestry a její sestra, 
aby šla dokončit přípravu večeře. 
Takto by si bývaly mohly rozdělit 
práci a odpočinek jako dvě sestry, 
které mají dobré srdce. Myslím, 
že našemu Pánu by bylo milé, 
kdyby to bylo tak.

Když však chtěla nechat 
našeho Spasitele samotného, 
zdá se mi, že by neměla pravdu, 
protože On nepřišel na svět proto, 
aby žil v samotě, nýbrž proto, 
aby byl s lidskými syny. Není to 
moc divný nárok, chtít opravovat 
naši dobrou a svatou Martu? Ach, 
dělám to z lásky, kterou k ní nám. 
Navíc se domnívám, že když to 
tehdy neudělala, ráda to učiní 
u svých dcer tím, že schválí to, 
aby rozdělily svůj čas tak, že větší 
část z něho dají vnějším proje-
vům lásky a nejlepší část budou 
věnovat vnitřní kontemplaci. Já 
z toho těžím až teď, zatímco Vám 
píšu, protože tehdy jsem na tohle 
nemyslel. Tehdy jsem nevěnoval 
pozornost ničemu jinému, než co 
se odehrávalo v tajemství.“

 Dopisy sv. Františka Saleského 
přeložili P. Jan Ihnát, SDB  

a Jiřina Giusio,  
vyšlo vlastním nákladem
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MOZKOVNA

HÁDANKY 
DONA FORESTY 
Statistika

o bylo před lety v Kongu, 
kde jsem byl navštívit 
známého belgického sale-
siána Erika Meerta. Ten již 

několik desítek let pracuje ve městě 
Lubumbashi, kde salesiáni založili 
velké středisko Bakanja-ville pro 
děti z ulice. Ostatně, pokud vím, 
v Lubumbashi také pomáhalo již 
několik dobrovolníků od vás z Čes-
ka. Bohužel jsem tam dostal těžkou 
malárii a musel jsem do nemoc-
nice. Ve městě byly dvě. Městská, 
levnější, ale s horší pověstí a pak 
církevní, dražší, ale s mnohem lepší 
péčí. Kdo na to má, tak zaplatí. Kdo 
nemá, dá, co má, a ti nejchudší to 
mají zadarmo. Erik mi důrazně do-
poručil církevní nemocnici. Po týdnu 

jsem byl z nejhoršího venku, a pro-
tože jsem zvídavý a měl jsem dost 
času, zajímal jsem se, jak si nemoc-
nice vede. Ředitel si mi postěžoval, 
že někteří představitelé města proti 
nemocnici vedou kampaň. Říkají: 
„Tak drahá nemocnice a má větší 
úmrtnost než ta naše městská, kde 
musíme šetřit každý frank.“ 

„A je to pravda?“ zeptal jsem 
se. „No, bohužel ano. Ale nějak to 
neumíme novinám vysvětlit, proč 
to tak je a že opravdu poskytujeme 
lepší péči.“

Slíbil jsem, že se na to podívám. 
Za poslední rok byla úmrtnost 
v městské nemocnici 1,75 %, v cír-
kevní 2 %. To byl fakt, se kterým se 

nedalo nic dělat. Vyžádal jsem si 
podrobnější čísla. U pacientů v am-
bulantní péči (tzn. lehčí případy 
nevyžadující hospitalizaci) vykazo-
vala městská nemocnice úmrtnost 
1 %, církevní jen 0,5 %. U hospitali-
zovaných pacientů byla úmrtnost 
v městské nemocnici 4 %, v církevní 
2,5 %, tedy také méně. Žádní jiní 
pacienti v nemocnicích nejsou. Jak 
je tedy možné, že celková úmrtnost 
je v církevní nemocnici vyšší?

Na vyřešení záhady ale stačila 
jednoduchá aritmetika. Napadá 
vás, jak to s těmi čísly mohlo být?

 Jan Zindulka

V době covidové se na nás ze všech stran valí nejrůznější statistiky o nemo-
cech, úmrtnosti, očkování, imunitě. Statistika je ošemetný obor. Pokud nevíte, 
z jakých dat vychází, může vám pod rouškou objektivních výpočtů dát hodně 
zkreslené informace. S nemocemi a statistikou má zkušenosti i Don Foresta

T

Řešení z předminulého čísla – Lháři a pravdomluvní

Hledaná otázka může znít: Co bys mi odpověděl, kdybych se  
tě zeptal, zda tato cesta vede do vesnice?

Mohou nastat čtyři případy:
Potkal jsem pravdomluvného a ukázal jsem na správnou cestu.
Potkal jsem pravdomluvného a ukázal jsem na špatnou cestu.
Potkal jsem lháře a ukázal jsem na správnou cestu.
Potkal jsem lháře a ukázal jsem na špatnou cestu.

Odpovědi v jednotlivých případech budou:
• ANO (Pravdomluvný mluví vždy pravdu.)

• NE (Obdobně.)

• ANO (Lhář by mi na otázku, zda správná cesta vede do vesnice,  
samozřejmě zalhal a odpověděl NE, tudíž na otázku: Co bys mi  
odpověděl… musí zase lhát, a tudíž říci ANO.)

• NE (Obdobně.)

Odpověď ANO tedy znamená správnou 
cestu, odpověď NE špatnou. Všimněte si, 
že z odpovědi nepoznám, ze kterého  
kmene domorodec byl. Ale to vědět nepo-
třebuju.

P. S. Dnes už v ekvádorském pralese takový problém řešit nemusíte. Po letech působení salesiánů zde už 
i členové kmene Falseverů mluví pravdu. Tedy většinou. Ostatně jako členové kmene Trueverů (ono to tak 
ideální nebylo, jak se povídalo). A konec konců jako lidé kdekoliv na světě.

Zdroj: https://www.donbosco.be/nieuws/missionaris-eric-meert-en-zijn-buitengewone-werk-in-congo
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Přinášíme střípky z první části provinciální kapituly 
českých Salesiánů Dona Boska, která se konala od  
17. do 21. ledna ve Fryštáku. Začala symbolicky ve  
výroční den smrti zakladatele českých salesiánů, 
dona Ignáce Stuchlého, Staříčka ( 17. 1. 1953). 

a jeho počest se 
po mši v místním 
kostele, jejímž hlavním 
celebrantem byl 
provinciál P. Martin 

Hobza, a u oltáře koncelebrovali 
nejstarší český salesián P. Jan 
Vývoda a nejmladší účastník kapi-
tuly P. Ladislav Banďouch. Po mši 
jsme se pomodlili na místním 
hřbitově u hrobu Ignáce Stuchlé-
ho a Augustina Štancla a pokra-
čovali jsme konferencí o českých 
salesiánech v místní hospodě 
U Žáků. Přestože tam byla zima, 
uvnitř nám bylo teplo, protože 
jsme byli v salesiánské rodině jako 
doma. P. Petr Zelinka, šéf Ústřed-
ního salesiánského archivu v Římě 
povídal o své knize, kterou napsal 

o zakladatelských létech 1924–
1939, pamětník Jenda Vývoda 
se rozpovídal o Staříčkovi a o 50. 
letech, P. Josef Pavlas probral svá 
noviciátní léta v Hodoňovicích.

Kapitulní jednání začala až ná-
sledující den, v úterý 18. ledna. Šli 
jsme po jednotlivých komunitách 

a zástupci komunit představili 
místa, kde působí. Vznikla tak 
krásná koláž, která odráží pest-
rost českých salesiánů a bohat-
ství různých charismat, která se 
pokoušíme předávat dál, i když 
nás řeholníků ubývá.

Vše zapisoval mladý salesián 
Kuba Honěk a po kapitule nám 
zaslal několik střípků, které jsou 
dobrou ilustrací kapitulních jed-
nání. Druhá část kapituly se bude 
konat v dubnu 2022.

 Zdeněk Jančařík a Jakub Honěk

První část KAPITULY 2022

KAPITULA

N

Nejstarší salesián, „náš Jenda Vývoda“...



Pondělí 17. 1. 2022 
Staříček je borec. A proč? Protože žil tak, jak měl. S radostí se věnoval mladým, poslouchal představené 
a šel příkladem. Takže i 69 let po jeho smrti jsou lidé ochotní stát v dešti na hřbitově, aby si na něj vzpo-
mněli a svěřili mu své starosti. Respekt!

Úterý 18. 1. 2022 
Statistiky jsou neúprosné. Méně salesiánů znamená méně domů. Nebo ne? Ne! Žádný dům se neplánuje 
zavírat. Díla krásně fungují, a pokud bude v budoucnosti salesiánů méně, budou v práci v salesiánském 
duchu pokračovat laici. Tak proč mít chmury?

Středa 19. 1. 2022 
Zvuk saxofonu náhle vystřídá ženský sbor, který se chvíli na to změní v libě zvučící klarinet. Jak je to mož-
né? Lišák si naprogramoval elektronické varhany. A nezní špatně! A tak se večer kromě povídání, hraní ping 
pongu a pití piva dá i ponořit do říše hudby. Ať žijí bratrské večery!

Čtvrtek 20. 1. 2022 
Kapitula končí. Nebyla zbytečná? Nic se nerozhodlo, o ničem se nehlasovalo, nic závažného se neřešilo. 
Každá komunita hlavně povyprávěla, jak se u nich žije. Ztráta času? Nemyslím si. Navzájem se povzbudit, 
zažít společenství, nabrat síly, to není málo. Ne vždy musíme něco řešit.  Ztrácení času není ztrátou času.
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... a druhý nejstarší – Josef Pavlas
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ROZHOVOR

Hlavním moderátorem letošní provinciální kapituly, 
tedy setkání provinciála, provinciální rady, ředitelů 
komunit, volených delegátů z komunit a provincie 
(letos to je 38 účastníků), byl salesián P. Petr Boštík.    

Petře, přinese kapitula do české 
provincie nějakou revoluci?

Tak určitě ☺.

Jaký má vlastně kapitula pro 
salesiány význam?

Je to shromáždění spolubratří, 
na kterém salesiáni řeší různá 
témata či problémy. Provinciální 
kapitula může stanovovat vše, co 
se týká dobrého chodu provincie. 
Dále hledá vhodné prostředky pro 
rozvoj řeholního a pastoračního 

života – zkoumá a ověřuje usku-
tečňování závěrů generální 
kapituly a sestavuje či reviduje 
provinciální pravidla. Smyslem 
kapituly je tedy posilovat salesi-
ánský život v dané provincii.

Když se řekne kapitula, před-
stavím si dramatické rokování 
a bouchání do stolu. Jak daleko 
jsem od pravdy?

Asi tak 100 km. Já jsem byl zatím 
jen na jedné kapitule a toto 
se tam nedělo. Samozřejmě, 

témata někdy nejsou jednoduchá 
a vzbuzují různé emoce. Kapitula, 
na které jsem před třemi roky byl, 
měla dobrou kulturu jednání. Pro-
gram je v podstatě jednoduchý, 
většinou máme dva jednací bloky 
dopoledne, dva odpoledne a tato 
jednání probíhají společně, nebo 
pracujeme ve skupinkách. Je také 
čas pro společnou modlitbu a dů-
ležitou roli hrají přestávky – to se 
jde na kafe, hraje se pinec, nebo 
se jen tak „tlachá“.

Bude mít kapitula dopad i na sa-
lesiánskou rodinu, farnosti nebo 
návštěvníky salesiánských děl?

Kéž by! Ale nečekej nic převrat-
ného. Kdyby na salesiánskou 
rodinu, farnosti a návštěvníky 
salesiánských děl po kapitule 

Učit se CHODIT PO LANĚ  
v dnešním světě



dopadl kousek Boží lásky, jejímž 
znamením chtějí salesiáni a lidé 
inspirující se Donem Boskem být, 
tak bych byl spokojený.

Jaká jsou hlavní témata letošní 
kapituly?

1. Sdílet stav naší provincie v Čes-
ku a Bulharsku.
2. Čtyři témata, která jsou daná 
od hlavního představeného sale-
siánů Ángela F. Artimeho: evan-
gelizace, zaměření ve prospěch 
nejpotřebnějších, misie a formace 
sdílená s laiky.
3. Revize provinciálních pravidel

Vyvstaly z prvního kola kapituly 
nějaké zásadní otázky?

Zásadní otázky asi ne, proto-
že kapitula byla spíše v režimu 
sdílení a naslouchání životu 

v jednotlivých salesiánských 
dílech. Připomněli jsme si naše 
zasvěcení, že mladí jsou v centru 
našeho poslání, že máme krásná 
díla, výborné spolupracovníky 
a dobrovolníky, že se snažíme 
v našich komunitách, farnostech 
a dílech žít podle vzoru Dona 
Boska – a za to jsme moc vděční. 
Ale také jsme si uvědomovali, jak 
jsme křehcí; když narážíme na své 
limity a omezení; když nedokáže-
me oslovovat mladé, když jsme 
zaměstnáni spoustou úkolů… 
Otázky jsou tedy spíše v hledání 
rovnováhy.

Takže balancujete na laně, stej-
ně jako váš otec Don Bosco.

Snažíme se. Na kapitule jsme 
pomyslně natáhli mezi stromy 
provaz se čtyřmi tématy (evan-
gelizace, zaměření na nejpotřeb-
nější, misie a formace sdílená 
s laiky) a po uvedení do každého 
tématu jsme se bavili i o násle-
dujících otázkách: Co dělat pro 
to, abychom všude, kde jsme, byli 
schopni evangelizovat a vycho-
vávat k víře? Jaké druhy chudoby 
nalézáme v mladých lidech okolo 
nás? Co pro ně můžeme dělat? 
Co si představujeme pod pojmem 

„misie“? V jakých oblastech se po-
třebujeme vzdělávat a formovat?
Těmto tématům se chceme dále 
věnovat v mezidobí (mezi ledno-
vou a dubnovou částí kapituly) 
v našich komunitách a dílech. 
Chceme společně hledat způso-
by, jak chodit po těchto „lanech“ 
v našich domech.

Jaké závěry od kapituly  
očekáváš?

Závěry čekám spíše „motivační“: 
Stávat se evangelizátory (přiná-
šet radostnou zprávu) a jít k těm, 
kteří nás nejvíce potřebují. Byl 
bych rád, kdybychom v našich 
dílech napnuli čtyři „lana“ (témata) 
a zkoušeli, jak po nich chodit. 
Závěry očekávám spíše ve formě 
podnětů, které budou prezento-
vány prostřednictvím účastníků 
kapituly v našich dílech. (Možná to 
i nějak sepíšeme ☺.)
Dále očekávám, že se nám podaří 
revidovat salesiánská pravidla – to 
jsou pravidla pro život salesiánů.
A třetí závěr si nechávám ještě 
otevřený a těším se na to, čím nás 
Bůh překvapí.

 Jan Kvapil 
Foto: Petr Macek, ČaV
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Žena ať v církvi promluví
Také v salesiánské rodině jsme založili řadu synodál-
ních kroužků, synodální cesta církve je v plném prou-
du a v našich oblastech pomalu bude končit. Občas je 
dobře předkládat církvi i individuální reflexi nad širší 
praxí církve. Nad rolí ženy v církvi se zamýšlí nová kni-
ha Zdeňka Jančaříka Žena ať v církvi promluví.

Ty, které už promluvily

íra v Ježíše Krista dala 
mnoha ženám v prostře-
dí dávné církve křídla.  
Svatá Helena se ve  

4. století vydala pro ostatky Spasi-
tele do Jeruzaléma a na několika 
lodích přivezla po Středozem-
ním moři zbytky svatého kříže 
a tabulku s označením Ježíšova 
provinění. Z vrcholného středově-
ku se dochovaly mystické zápisky 
svatých řeholnic, které vypravují 
o netušeném vnitřním světě vel-
kých orantek. Jejich srdce bušila 
pro svého Milovaného a toužila 
po něm jako po svém Snoubenci 
(Hildegarda z Bingen, Mechtilda 
z Hackebornu, Brigita Švédská, 
Kateřina Sienská). Mnohé ženy 
se nechaly inspirovat Ježíšovou 
chudobou a třeba i coby boha-
té šlechtičny nebo princezny 

následovaly Ježíše bosého, který 
pečoval o maličké a neměl, kde 
hlavu složit (Klára, Alžběta Duryn-
ská, Hedvika Slezská, Anežka Pře-
myslovna). Jedním ze zajímavých 
rysů „temného“ středověku je, že 
některé zbožné ženy, které byly 
mezi lidmi všeobecně považovány 
za svaté, promlouvaly do běhu 
„mužských záležitostí“, tedy válek, 
mocenských sporů, tahanic kolem 
dvou- i trojpapežství – a mnozí 
vlivní muži jim zbožně naslouchali 
a řídili se podle jejich rad. 

Mimořádné postavení si 
za rozbřesku novověku vydobyla 
svatá Terezie z Avily, zaklada-
telka reformovaného Karmelu, 
objevitelka skrytých duchovních 
světů, rozlehlých dálek a hlubo-
kých studní, žena modlitby i akce. 
V době, kdy zmatený janovský 
mořeplavec ve španělských 

službách Kryštof Kolumbus ob-
jevil svou Západní Indii, odhalila 
Avilská Terezie při svých mys-
tických putováních nový svět 
ducha, hrad v nitru, a zasnoubila 
se se svým Milovaným. Dokonce 
jí božský amor při jedné z vizí 
probodl srdce šípem rozpáleným 
láskou a Tereziino propálené nitro 
se stalo symbolem mystického 
splynutí nekonečného Boha a ne-
patrného člověka. Právě Terezie 
inspirovala celé hnutí novodobé 
mystiky a vnitřní modlitby, jejími 

V

ČETBA
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následovníky jsou nejen svatý Jan 
od Kříže a bosí karmelitáni, ale 
také dvě největší postavy novo-
věké spirituality: svatá Terezička 
a Terezie Benedikta od Kříže, 
Edita Steinová. Tyto ženy jsou pro 
církev nejen nepřehlédnutelné, 
ale především naprosto nepostra-
datelné – bez nich bychom dnes 
duchovně živořili. 

Duchovní temnoty, které 
provázely závěr života Terezie 
z Lisieux a intelektuální uchopení 
víry, jak ho předvedla Edita Stei-
nová, se totiž staly bezprostřední 
výbavou křesťanství moderní 
doby, „odpoledne křesťanství“ 
(Halík), které tápe mezi ateismem, 
totalitarismem, nevírou a ostýcha-
vou vírou v „absolutní horizont“ 
(Havel).

Moderní hledačky

Kdo jsou tedy apoštolky 
 pozdní doby křesťanství? Ve  
20. století promluvilo několik 
ženských postav, a to každá 
originálně a po svém, do zápasu 
o Boha moderního člověka, který 
už není schopen brát víru jako 
samozřejmost zděděnou po před-
cích a svého „Boha“ i „boha“ hledá 
všude možně. Nejsou to už řehol-
nice, mnišky, vizionářky, mystičky 
nebo mendikantky, ale „seekers“ 
(hledačky). 

Francouzská Židovka Simone 
Weilová, která dlouho koketovala 
s komunismem a s revoltou proti 
starému buržoaznímu světu, měla 
silný smysl pro chudé a bezmoc-
né tohoto světa. Přestože pochá-
zela z elitní humanitně vzdělané 
rodiny, chtěla se bezprostředně 
dotýkat chudoby. Nechala se 
zaměstnat v továrně Renault, 
účastnila se dělnických stávek, 
dokonce se vydala do revoluč-
ního Španělska, aby tam bojo-
vala na straně interbrigadistů. 
Její duchovní „tah na branku“ ji 
ale přivedl k víře bezmocných 
vesničanů, „otroků“, nejprve 
v Portugalsku a pak také ve své 
rodné Francii. Zahořela po Kristu 
chudém a v chudých, ve svých 
mystických snech ji Kristus 

přitahuje a zároveň se ho bojí, 
je pro ni „přísným Pánem“, noční 
můrou – utíká před ním. Za dru-
hé světové války chtěla sloužit 
v lazaretech, toužila po tom, že 
jako parašutistka se nechá vysadit 
spolu s dalšími ženami dopro-
střed bojiště a bude ošetřovat 
raněné. Jako Židovka ale musela 
utéci před nacismem do Severní 
Ameriky, načež se rychle vrátila, 
aby mohla pomáhat na frontě. Na-
konec s touhou po křtu zemřela 
v anglickém Ashfordu. Zanechala 
po sobě mimořádné filozofické 
dílo, které je svědectvím o silné 
spiritualitě „bez Boha“. 

BEZ HLASU SILNÝCH  
A VÝŘEČNÝCH ŽEN SE UŽ 
DNES CÍRKEV NEOBEJDE 

Podobnou cestou si prošla 
holandská Židovka Etty (Ester) Hil-
lesum, typická moderní hledačka 
s otevřeným srdcem pro všech-
no, co jen trochu voní pravdou. 
Etty v sobě nosila nespoutanou 
erotickou vášeň, která ji vháněla 
do náručí starších mužů. Podlé-
hala jim nejen tělesně, silní muži 
ji zasvěcovali také duchovně. 
Její guru, jungiánský psycholog 
Julius Spier, „porodník její duše“, 
jí přiblížil svět evangelií. Učil ji 
modlitbě a Etty si natolik zvnitřnila 
křesťanské pojetí lásky k bližním, 
že se s veškerou silou přes své 
chatrné zdraví zapojila do pomoci 
transportovaným Židům ve Wes-
terborku (holandský Terezín), kde 
nezištně pomáhala potřebným, 
dokud se nedočkala své vlastní 
„cesty na Východ“. Její deník je 
dnes pokladem moderní duchov-
ní literatury, svědectvím o radi-
kálním hledání Boha, který trpí 
v nejmenších a v ponížených.

Ženy dneška

Obecně mají ženy v některých 
oblastech dnešní společnosti stá-
le větší slovo, stačí se jen letmo 
podívat na ženskou stopu v dneš-
ní kinematografii, v literatuře, 
v sakrálním umění a samozřejmě 
v tradičních „ženských oborech“, 

jako jsou charita nebo zdravotní 
a paliativní péče. Horší je to už 
v politice, tam – alespoň v čes-
kých poměrech – vládne muž 
stejně jako před sto lety. Od II. 
vatikánského koncilu uplynulo už 
bezmála šedesát let, církev za tu 
dobu v celosvětovém měřítku 
nezmizela, ale podstatně se 
proměnila. Křesťanství se v mno-
ha ohledech vtělilo do moderní 
sekulární kultury a katolická církev 
se především v Evropě stala buď 
skanzenem, nebo předpolím kul-
turních válek. 

Jak k nám může v situaci 
všeobecné náboženské defen-
zivy, kdy církev drtí kromě odlivu 
věřících také skandály kleriků, 
promluvit ženský hlas? Bez hlasu 
silných a výřečných žen se už 
dnes církev neobejde, možná je 
to dokonce tak, že by hierarchická 
církev měla „předat mikrofon“. 
Příkladů takového předávání by 
se našlo dost – například italský 
biskup z Pistoie (poblíž Floren-
cie) Fausto Tardelli založil ve své 
diecézi sbor žen, „růžový“ poradní 
orgán nazvaný Consilium mulie-
rum (Ženská rada). Čítá dvanáct 
vybraných žen z různých prostře-
dí a spiritualit, které mají co říct 
nejen o ženských tématech, která 
biskup považuje pro svou diecézi 
za důležitá: rozvíjení různých 
charismat v diecézi, péče o chudé 
a o uprchlíky, prevence pedofilie, 
misie, evangelizace mladých lidí, 
rozvíjení ženské i mužské spiritu-
ality. Vynikajícím dokladem „žen-
ského hlasu“ v církvi je také pokus 
mladých žen kolem Rádia Proglas 
dát slovo okrajovým částem 
církve v podcastu Na dřeň. Další 
příklady si doplní čtenáři ze svého 
okolí, jistě se jich najde dost, stačí 
jen otevřít oči.

 Zdeněk Jančařík  
Foto: Dušan Kadlec, ČaV

Kniha Žena ať v církvi promluví 
vyjde v březnu v nakladatelství 

Portál.

„
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Stránky myšky ELIŠKY 

Každý člověk hrubián zůstane  
nakonec sám, zato k jemnému  
vždy letí celá kopa hodných...

... (doplň)

Tomáš dostal ve            škole za úkol namalovat, co je z přírody nejjemnější. 

Druhý den si               obrázky ukazovaly. Někdo namaloval        , ale ta se 

nelíbila        , protože nemají rády        . Někdo namaloval     rosy, ale tu zavrhli 

ti, kterým se nelíbí mokro. Soutěž skoro vyhrál kočičí         , ale Tomáš upozornil 

na to, že      má       . Nakonec se všichni shodli na tom, že nejjemnější je to, co 

je samo křehké a přitom neubližuje druhým. A to je       od      .                                                                                  

Vaše myška Eliška 

OBĚ KRAJKY VYPADAJÍ NA  PRVNÍ POHLED STEJNĚ. PŘES-
TO JSOU NA  KAŽDÉ KRAJCE JEDNOTLIVÉ OBLOUČKY RŮZ-
NÉ. SPOJTE OBLOUČKY, KTERÉ JSOU UPALIČKOVÁNY ÚPLNĚ 
STEJNĚ - JEDEN Z PRAVÉ A DRUHÝ Z LEVÉ KRAJKY.

PAVLÍNKA RÁDA POZORUJE MOTÝLY LÉTAJÍCÍ 
NA  JEJICH ZAHRÁDCE. TEĎ JE ALE ZROVNA 
NEVIDÍ, PROTOŽE JE ZIMA. TAK SI ALESPOŇ 
NĚJAKÉHO NAMALUJE. JEDNU POLOVINU UŽ 
MÁ HOTOVOU, ALE DRUHOU JEŠTĚ NESTIH-
LA. POMOZ JÍ DOMALOVAT DRUHOU POLOVI-
NU MOTÝLA TAK, ABY BYLA STEJNÁ JAKO TA 
PRVNÍ. PAK MOTÝLKA VYBARVI.

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

MYŠKA ELIŠKA A JEMNOST

Co se  
děje,  

Adélko?

Opravdu? 
Tak na  

shledanou, 
Adélko.

Eliško,  
Eliško,  
pomoc!

Au, to  
bolí.

Tak,  
a ještě náplast. 

Ještě to  
bolí?

No, já jsem  
si chtěla  

utrhnout růžičku,  
protože je tak 

jemňoučká. 

Ty máš, 
Eliško, jemnější 
ruce, než ta  

růžička.

Jé, ta je  
krásná  

a jemná, tu si  
utrhnu.

Ukaž, to  
bude dobrý. Pojd  

dovnitř, já si  
připravím pinzetu 
a trn vyndáme.

A jak  
se ti to  
stalo?

Už ne.  
Děkuju.
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Dostat se na Cesarovu farmu v kostarických horách byla pro Jula výzva.

REPORTÁŽ

Už vás někdy napadlo, kolik práce je za jedním šál-
kem kávy a kolik za ni dostanou ti, kteří ji vypěstovali? 
Čtyři Slováci, bývalí žáci salesiánských škol a oratoří, 
si našli přímou cestu k farmářům, kteří pěstují kávu 
v dalekých a často nepřístupných koutech světa. 
Všechny je spojuje to, že patří do salesiánské rodiny. 

a kvalitní zrna Slováci 
farmářům zaplatí po-
ctivé peníze, kávu upra-
ží v Trnavě a pošlou dál 
do světa. Takto funguje 

direct trade bývalých žáků, tedy 
přímý obchod, který vynechává 
zprostředkovatele. 

Sedím v Trnavě s Juliem Ko-
váčem nad šálkem voňavé kávy 
DIBOSCo a povídáme si o dale-
kých krajinách, kde kávová zrna 
vyrostla. Několik tisíc kilometrů 
už v dnešním globalizovaném 
světě nemusí znamenat nepřeko-
natelnou vzdálenost, zvlášť když 
využijete zavedenou síť. Vždyť 
Julo i farmář Cesar z Kostariky 

a jeho syn José patří do stejné 
rodiny, té salesiánské. Oba for-
movala salesiánská rodina a oba 
živí káva – jeden ji pěstuje a druhý 
praží a prodává do světa. „Cesara 
jsem navštívil před rokem. Mají tam 
tak špatné cesty, jaké jsem ještě 
nezažil. Kávovníkům se ve strmých 
kopcích daří a dělníci do nich 
šplhají často až s desetikilovým ko-
šem zavěšeným na zádech. Jednou 
rukou se drží kávovníku a druhou 
sbírají zralé plody. Jsem lezec, ale 
tady bych se bál šplhat bez jištění. 
Po procházce na kávové farmě 
jsem byl od hmyzu poštípaný ještě 
týden potom. To je pro ně běžná 
praxe,“ popisuje Julo těžkou dřinu, 
nad kterou se člověk nezamyslí, 

když v supermarketu koupí kilo 
kávy za 300 Kč. Z těchto peněz 
farmáři dostanou od zprostředko-
vatelů (překupníků kávy) často jen 
maličký zlomek. Stává se, že žijí 
v nuzných podmínkách a tvrdou 
prací se sotva uživí. Slováci se roz-
hodli vynechat zprostředkovatele 
a zaplatit farmářům férovou cenu. 
Za značkou DIBOSCo jsou příběhy 
konkrétních lidí a zákazník si může 
být jistý, že se peníze k farmářům 
dostaly ještě předtím, než si kávu 
koupil. 

Julo vypráví o projektu  
DIBOSCo a já mám pocit, že 
sleduju začátek něčeho velké-
ho. No, začátek to vlastně není. 
Vždyť Slováci už dnes nakupují 
kávu napřímo od pěstitelů z šesti 
zemí, v Trnavě ji praží a posílají dál 
do Evropy i za oceán. Myšlenka 
se zrodila v hlavě Julova staršího 
bratra Petra už před lety. Po růz-
ných zkušenostech, úspěších i ne-
zdarech si řekl, že pro další rozvoj 

Káva DIBOSCo pro 
salesiánskou rodinu

Z



Od začátku spolupráce se thajská rodinná farma pěkně rozrostla. 
Vpravo stojí zakladatel DIBOSCo Peter Kováč.

a naplnění cíle projektu potřebuje 
společníky. Peter v začátcích 
do projektu přizval Josefa, Jula 
a Štefana. Josefa po čase vystřídal 
Andrej a v této sestavě fungují 
dodnes. Všechny je spojuje, že 
chodili do školy nebo do oratoře 
k salesiánům a jsou exallievové. 
Od první nesmělé komunikace 
k prvním doručeným pytlům kávy 
uběhly roky. „Toto všechno je mož-
né i díky celosvětové síti exallievů, 
přes které máme mnoho kontaktů. 
S farmáři nejdříve komunikujeme 
a zjišťujeme možnosti, potom si 
vyžádáme vzorky a domluvíme 
první obchod. Spojuje nás s nimi 
salesiánské pozadí, sdílíme stejné 
hodnoty. Skoro všechny farmy ně-
kdo z nás navštívil osobně,“ vypráví 
Julo.

ZA ZNAČKOU DIBOSCO 
JSOU PŘÍBĚHY  

KONKRÉTNÍCH LIDÍ 

Stojíme v trnavské pražírně 
a Julo nabírá z jutového pytle 
hrst zeleného kávového zrna, 
kolem kterého se točí celý příběh 
DIBOSCo. Vše začíná zasazením 
kávovníku, o který se farmář 
stará několik let, než začne plodit. 
Někteří z nich nepoužívají chemii, 
kávovníky hnojí rozloženou bio-
-masou a plody sklízí ručně. I díky 
tomu má káva vysokou kvalitu. 
Plody pak na farmě oloupou, dále 
zpracovávají a suší. Zelená zrna 
zabalí do pytlů a pošlou přes moře 
na Slovensko do trnavské základ-
ny DIBOSCo. „Toto je evropská 
centrála projektu. Tady kávu skla-
dujeme, pražíme, balíme, prodává-
me, expedujeme i vaříme,“ říká hrdě 
Julo opřený o barový pult. Díky 
jejich modelu dokážou farmářům 
za kávu zaplatit třikrát až osmkrát 
víc než zprostředkovatelé a ti 
pak můžou peníze dál investovat 
do své farmy, vzdělávání, rozvíjet 
se a dávat práci dalším lidem. „Je 
to win-win situace. Farmář dostane 
férové peníze, my máme stejnou 
cenu za kvalitní kávu a zákazník 
pomáhá už jen tím, že si naši kávu 
koupí,“ vysvětluje Julo.

Slováci se nebojí snít ve vel-
kém. Aktuálně kupují kávu přímo 
od farmářů například z Thajska, 
Salvadoru, Kostariky, Kolumbie, 
Brazílie a prodávají ji do řady ev-
ropských zemí. Jejich snem je, aby 
se káva DIBOSCo pila všude tam, 
kde jsou salesiáni. Tady v Trnavě 
je první pobočka DIBOSCo, ale 
Slováci pracují na tom, aby se 
franšízy jejich projektu rozrostly 
po celém světě. Julo mě pro-
vází vkusnými a jednoduchými 
místnostmi. „Pro naši franšízu jsou 
to vzorové prostory. Udělali jsme je 
především ze dřeva a dalších ma-
teriálů, které jsou dostupné téměř 
všude, aby si zákazníci mohli kávu 
vychutnat v příjemném prostředí 
všude ve světě – v New Yorku nebo 
třeba v malé africké dědince. Také 
jsme kladli důraz na komunitní 
charakter prostoru a pro zákazníky 
máme jeden velký stůl,“ vysvětluje 
Julo. Franšízový model postupně 
rozšiřují do světa a budou rádi, 
pokud se další lidé přidají k jejich 
hodnotám a byznysovému mode-
lu salesiánské direct trade kávy. 
Chtějí dát lidem příležitost práce, 
která má smyl a hodnotu. Koncem 
roku 2021, po více jak roce a půl 

příprav, si pod stromeček darovali 
podpis franšízové smlouvy v New 
Yorku v USA.

Velkou výzvou je vysvětlit li-
dem, že pokud mají farmáři dostat 
odpovídající peníze, není mož-
né jít s cenou kávy pod určitou 
hranici. Ale osvětu vnímají kluci 
z DIBOSCo jako jeden z důležitých 
rozměrů celého projektu. Jejich 
kávu koupíte ve více zemích 
Evropy a už i v Česku, třeba v ka-
várně Domu Ignáce Stuchlého 
ve Fryštáku, ale možná vám ji uva-
ří také někteří salesiáni, kteří kávu 
pijí ve svých komunitách. Objed-
nat si ji můžete i sami na e-shopu 
dibosco.cz, o který se stará česká 
distributorka Míša. Podílela se 
na rozvoji projektu v Česku a mně 
vysvětluje, co ji na něm oslovilo: 
„Hodnotu vidím i v tom, že může-
me dostat do širšího povědomí, že 
existují salesiáni, kteří už delší dobu 
působí ve světě a nechali v něm 
svou výjimečnou stopu. Často se 
setkávám s lidmi, kteří neznají 
salesiány. Mám radost i z toho, 
že prostřednictvím DIBOSCo se 
mohou dozvědět víc o salesiánské 
rodině.“
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Projekt DIBOSCo spojuje bývalé 
žáky z celého světa. Exallievové jsou 
lidé, kteří se díky navštěvování oratoří, 
škol, nebo jiných salesiánských děl 
připravili na život a prostřednictvím 
preventivního systému přijali za vlast-
ní křesťanské hodnoty. Toto světové 
sdružení má velký potenciál obdarovat 
svět svými kvalitami. „Bývalí žáci jsou 
často zajímaví lidé z praxe, kteří mohou 
samotné salesiány posunout dopředu 
po všech možných stránkách. Jsou to 
lidé ve vládě, v kultuře, v sociální sféře… 
S mocí přichází zodpovědnost, ale když 
je to člověk s hodnotami a umí se dívat 
dopředu, tak spolu s ním může růst 
celá společnost,“ uzavírá Julo. Z Trnavy 
odjíždím s pořádným nákupem a spo-
kojený, že můžu pomoci farmářům 
už jen tím, že přejdu na kávu značky 
DIBOSCo.

 Jan Kvapil 
Foto: archiv SDB

Exallievi 
Světové sdružení bývalých žáků Dona Boska je jednou z větví salesiánské rodiny, kterou tvoří absolventi sale-
siánských škol a oratoří. V roce 1870 Carlo Gastini s dalšími odchovanci popřál Donu Boskovi k svátku a daroval 
mu kávovou soupravu. Don Bosco je vyzval, aby vytvořili organizaci, ve které se budou vzájemně podporovat 
a pomáhat salesiánům. Dal jim tak jasný podnět, aby zůstali živou součástí salesiánské rodiny, i když nejsou 
povoláni k zasvěcenému životu jako salesiáni. K dnešnímu dni se ke sdružení hlásí více jak sto tisíc členů ze sta 
zemí. Bývalé žáky vystihuje jejich motto: „Čestný občan a dobrý křesťan“.

V české provincii se bývalí žáci sdružovali před rokem 1950 a pokračovali i po roce 1989, ale už svou činnost 
ukončili. Slovenští bývalí žáci se jmenují Exallievi a v současnosti mají na sedm set členů. Exallievové jsou 
aktivní i v celosvětovém hnutí, jehož prezidentem byl v letech 2015 až 2021 Slovák Michal Hort.

Kávu DIBOSCo můžete ochutnat v trnavské základně...

...nebo třeba v kavárně Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. V Trnavě to voní celým světem.



HODINY 
SVÍTÍ 

pro celé 
Budějovice

ZPRÁVY

Farní kostel sv. Vojtěcha je jedinou kulturní dominan-
tou a jediným kostelem na levém břehu Vltavy v Čes-
kých Budějovicích. Po desítkách let dostal konečně 
nový kabát. 

o této farnosti, kterou 
spravují salesiáni, for-
málně spadá na 40 tisíc 
lidí. Přesto část z nich 

o kostele ani nevěděla, protože 
ještě donedávna byl nenápadnou 
„Popelkou“. Původní návrh funkci-
onalistické stavby z roku 1939 se 
tehdejší generaci farníků nepo-
dařilo dokončit kvůli válečným 
a poválečným událostem. To se 
rozhodli změnit současní farníci 

spolu se salesiány, a po 80 le- 
tech dali kostelu finální vrstvu 
omítky, věž osadili podsvícenými 
hodinami a vnější plášť stavby 
kompletně rekonstruovali. „Lidé  
reagují velice pozitivně. Nasvícená 
věž je vidět zdaleka z různých částí 
Budějovic. Překvapilo mě, když 
mi i lidé nekosteloví říkali, že tato 
lokalita dostala své centrum. Jsou 
rádi, že kostelíček prokoukl a že 
mají ve své čtvrti něco hezkého,“ 

říká správce farnosti P. Josef Men-
del.Farnost opravami žila více jak 
dva roky. Už se jí podařilo získat 
osmdesát procent z cílové částky, 
která čítá na šest milionů korun. 
V dohledné době by ráda opravila 
i interiér kostela. „Vnímám, že se 
ve farnosti probudilo povědomí 
sounáležitosti, že je to náš kostel. 
Jsme rádi, že je tak pěkný a chce-
me ho takový zachovat. Teď se 
to vše posouvá dál k poznání, že 
se také musíme věnovat našemu 
duchovnímu chrámu, rozvoji nás 
samých,“ dodává otec Josef.

 Jan Kvapil

D
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DOBROVOLNICTVÍ

POSTNÍ KALENDÁŘ 2022
Postní doba klepe na dveře a SADBA pro vás opět 
připravila inspirativního průvodce, se kterým můžete 
dobu postní projít... a možná i trochu lépe prožít. 

ostní kalendář je nejen 
průvodcem postní dobou, 
ale i možností, jak se za-
pojit do podpory misijního 

díla. Jeho hlavním účelem je 
však hlubší a intenzivnější prožití 
postní doby – přípravy na slavné 
Vzkříšení. 

Stejně jako v adventním kalendáří 
na vás čeká každý den k otevření 
jedno okénko s překvapením. Mís- 
to čokoládky vám však nabízíme 
úryvek z evangelia a malou osobní 
výzvu. 

Postní doba přináší čas na  
zklidnění, přemýšlení a modlitbu 
a také nabízí prostor k odřek-
nutí si věcí, které k životu nutně 
nepotřebujeme. Může to být 
zákusek nebo káva, návštěva kina, 
nakupování zbytečností, koukání 
na nekonečné seriály, brouzdání 
na sociálních sítích apod.

Odřeknutím si hmotných věcí 
ušetříte peníze, odřeknutím si  
zážitků získáte vzácný čas, který 
můžete věnovat modlitbě, pomoci 
druhému nebo i sami sobě. 

Podpořit misijní dílo může právě 
ušetřená částka z věcí, které se 
vám podaří si odepřít. Například 
ji můžete věnovat našim mladým 
dobrovolníkům a pomoci jim tak 
vycestovat do světa za ohro-
ženými dětmi a mladými lidmi. 
Podívejte se na naše stránky, kde 
si můžete prohlédnout, jak pracují,  
přečíst si jejich dopisy. Naleznete 
tam také další informace k postní-
mu kalendáři.

Kalendář můžete objednávat 
na objednavky@sadba.org nebo 
se pro něj zastavit osobně na Sad-
bě (Kobyliské nám. 1000/1, Praha 8), 
k dostání přibližně od 15.února.

Hezké prožití postní doby  
a vnímavé srdce k božímu  
vedení přeje  
                                                  SADBA.

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

DNES JÍM JAKO Keňan!
Další ročník osvětového programu pro základní  
a střední školy vás letos zavede do Keni.  
Hlavním bodem bude opět příprava netradičního 
keňského pokrmu.    

áci se s životem dětí  
v Keni  mohou seznámit 
v hodinách zeměpisu, 
přírodopisu, multikulturní 

nebo výtvarné výchovy, v zákla-
dech společenských věd apod.

Na webových stránkách naleznou 
pedagogové množství materiálů 
k výuce, z nichž řada pochází od 
našich dobrovolníků: informace 
o Keni, přírodovědný koutek, 
fotografie, recepty, videa, hudbu 
a kreativně zpracované pracovní 
listy pro I. a II. ročník ZŠ a pro SŠ. 

Hlavním bodem a zpestřením pro-
gramu  je možnost uvařit si běžný 
– pro nás většinou exotický – keň-
ský pokrm  a přiblížit se tomu, jak 
žijí děti  v Keni. Vařit můžete podle 
 našich nebo vlastních receptů, 
doma nebo ve školní kuchyňce.

Pro děti bude připravena také 
soutěž, ve které mohou vyhrát pro 
svoji třídu malý dáreček.

Dejte o nás vědět a pojďme  
šířit myšlenky solidarity,  
povědomí o jiných kulturách,  
o dobrovolnictví a v neposlední 

řadě také probouzet v našich dě-
tech tolik potřebný zájem o druhé.

Registrovat svoji třídu nebo školu, 
středisko mládeže, skautský oddíl 
apod. můžete od 28. 2. na www. 
dnesjimjako.cz, kde naleznete 
všechny další informace.

 Martina Mončeková 
Foto: archiv Sadby

Ž
PRACOVNÍ LISTY 

ZDARMA KE STAŽENÍ 
KREATIVNÍ ZÁBAVNÁ  

FORMA

 MATERIÁLY NA WEBU 
VIDEA,  FOTOGRAFIE,  
RECEPTY,  ČLÁNKY AJ.  SEZNÁMENÍ SE  

S DOBROVOLNICTVÍM  
A MOŽNOST  

PODPOŘIT DĚTI V KENI

Projekt Dnes jím jako vznikl na zá-
kladě nadšení několika mladých 
lidí, z nichž někteří působili jako 
dobrovolníci. Projekt měl u žáků 
i pedagogů pozitivní ohlas a proto 
se snažíme ve stejném duchu 
pokračovat a přinášet informace 
z míst, kde SADBA pomáhá.

  1. 3.–31. 5. 2022
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VÝROČÍ

Gratulujeme Vzpomínáme
Máme tu hromádku blahopřání 
ke kulatinám a polokulatinám. 
Prvního února oslaví krásnou 
šedesátku v Praze-Kobylisích 
P. Hynek Černoch – vše nejlep-

ší! Ostravský ředitel P. Jirka  
Caha bude mít 14. února 
pětapadesát, vyprošujeme mu 
požehnání. Dlouholetý dopro-
vázející pražských salesiánů 

spolupracovníků P. Josef Šplí-
chal slaví 1. března krásné pěta- 
osmdesátiny – blahopřejeme! 

Přesně o padesát let mladší 
Honza Rozsypálek oslaví  

2. března pětatřicátiny a sale-
sián ukrytý v Curychu P. Toník 
Špaček slaví 3. dubna pětaše-
desátiny. Také jemu přejeme 
hodně zdraví!

 Redakce

60
Hynek Černoch

55
Jirka Caha

85
Josef Šplíchal

35
Honza Rozsypálek

65
Toník Špaček

Loučení  
s Emilem Matu-
šů a Lojzíkem  
Hurníkem

V prosinci minulého roku jsme se 
loučili se dvěma výraznými po-
stavami salesiánské kongregace, 
s P. Emilem Matušů, který zemřel 
náhle ve své komunitě v Pros-
tějově, a s Aloisem Hurníkem, 
posledním salesiánem z rodu  
Hurníků. Přinášíme k tomu něko-
lik svědectví a řadu fotografií.

Kázání při posledním 
rozloučení s P. Emilem 
Matušů

Salesiáni a množství přá-
tel Dona Boska se ve Fryštáku 
v sobotu 4. prosince rozloučili 
se salesiánem P. Emilem Ma-
tušů. Hlavním celebrantem byl 
Kája Herbst, homilii a vzpomínku 
na Emila měl Zdeněk Jančařík. 
Na závěr Emilovi zazpíval horňác-
kou piesničku Pri tých Nových 
Zámkoch. Po obřadech v kostele 
sv. Mikuláše všichni doprovodili 
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zesnulého na místní hřbitov, kde 
byl otec Emil uložen do salesián-
ského hrobu, kde odpočívá spolu 
s Karlem Petrášem a Františkem 
Pospíšilem.

Dva učedníci kráčejí zarmou-
cení směrem do Emauz na večeři. 
Připojí se k nim Ježíš a vyptává 
se, o čem si to povídají. Spolu 
s Emilem a dalšími salesiány jsme 
kráčeli nějakou dobu, povídali si 
o Ježíšovi, a nakonec jsme s ním 
slavili večeři tady na zemi a bude-
me ji slavit také na druhé straně, 
v nebeských Emauzích.

Když jsem coby vyhublý mladí-
ček jezdil na Favoritovi do Hrozno-
vé Lhoty, abych se Emila vyptával 
na modlitbu, církev a na to, kam 
přijdou mrtví a proč se nepočítá 
se spásou buddhistů, občas mně 
taky připravil večeři. Jako kuchař 
se v tom vyznal, jídlo bylo dobře 
kořeněné, u něho jsem poprvé 
jedl čínu nebo restovanou zele-
ninu a mořské plody. Tehdy v ra-
ných osmdesátkách jsem netušil, 
že se asi pět let od toho prvního 
setkání nechám pokřtít a že budu 
Emilovi dělat kaplana v Kobylisích 
u Terezičky. že budeme spolu pár 
let v jedné komunitě a že budeme 
ještě mnohokrát slavit večeři.

Některé naše vzpomínky 
na živé i zemřelé jsou ostré, jiné 
rozostřené. První moje vzpomínka 
na Emila je mimořádně ostrá, je to 
nejlepší fotografie, jakou ve svém 
mentálním albu mám. 

Učedníci na cestě z Jeruzalé-
ma Ježíše poznali až při lámání 
chleba. Spolu s Emilem se mnozí 
z nás, co tu v kostele slavíme, stali 
učedníky, dokonce apoštoly. Díky, 
Emile! Teď už se učíš u Ježíše 
jinačí recepty, tak jsem zvědav, 
co nám, až se sejdeme znova, 
připravíš. Ten guláš bude jistě 
mimořádný!

 Zdeněk Jančařík

Za Lojzíkem  
Hurníkem

Měl jsem tu čest s Lojzíkem 
v nemocnici mluvit ještě v sobo-
tu, den po jeho 86. narozeninách, 
vyřídit pozdravy, číst mu blaho-
přejné SMS zprávy. Když jsem 
řekl slovo „zprávy“ (myslel jsem 
SMS), tak se ptal, zda prezident 
jmenoval celou vládu. Stále se 
zajímal o dění kolem sebe.

Lojzík byl salesián, se kterým 
jsem prožil nejvíce let v komunitě. 
Nejdříve nás provinciál Benno Be-
neš dal dohromady na 5 let v Plz-
ni, kam byl Alois poslán v roce 
1992 z klidného farářského fleku 
ve Slaném u Prahy, aby se stal ře-
ditelem v mladé komunitě v Plzni, 
kde se budovalo salesiánské dílo 
na zelené louce. To mu tehdy bylo 
již 56 let a šel do toho jako pravý 
salesián s pokorou a odvahou. 
Když jsme ho s Jožkou Mendelem 
vytočili, tak jsme slyšeli: „Térem 
namazaný…neštvěte mě!“ Pak ale 
brzy vychladl a omlouval se. Byl 
vždy a všude komunitním odborá-
řem a ombudsmanem.

Zaměstnanci, spolupracovníci, 
mladí u něho nacházeli zastání, 
když my, tehdy mladí salesiáni, 
byli patrně příliš dynamičtí. Když 
se v Plzni jako ředitel dobře zabě-
hl a Plzeň se stala výkladní skříní 
provincie, tak se v roce 1999 hle-
dal ředitel do Ostravy, kde vládly 
neutěšené poměry a nikdo tam 
nechtěl. Lojzík se smiloval nad 
provinciálem Johnym Komárkem 
a rozhodl se přestěhovat z poho-
dové Plzně. Jeho rozhodnutí jsme 
v Plzni komentovali, že je „naivní 
charismatik“. 

Lojzík to vůbec neměl v Ost-
ravě jednoduché, ale postupně 
do komunity vnesl zklidnění, řád 
a komunikaci. Já jsem ho pak 
z Plzně v roce 2004 následoval 
a již jsem přišel do celkem klidné 
fungující komunity. Lojzík byl 
velkým čtenářem literatury a od-
běratelem knížek z Portálu a dělal 
tím distributorovi Dědkovi radost. 
Rád nosil trička Starých pák. 
V ostravském domě byl šiřitelem 
klidu a laskavosti. 

Před dvěma roky si na plese 
ve scénce Dva papežové zahrál 
životní roli Františka, kterému byl 
myslím nejen vizuálně a charak-
terově podoben, ale dokonce se 
oba narodili 17. prosince s tím, že 
papež o rok později.

Termín svého odchodu 
na věčnost Lojzík sladil s mladšími 
předskokany, salesiány, bratran-
ci z rodné Polanky nad Odrou: 
Jendou Hurníkem (+ 19. prosince 
2018) a Václavem Hurníkem (+26. 
prosince 2020), zvanými Bič Boží 
a jeho stín. A tak se tři králové 
sešli, aby se poklonili Králi.

 Jirka Caha,  
ředitel komunity v Ostravě

Fotografie: Zdeněk Poruba, ČaV
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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. března 2022.

Křížovka o ceny
Náš největší úspěch 
nespočívá v tom, že 
nikdy nepadneme,  

ale v tom, že… (tajenka). 
Konfucius

PICHLAVÝ 
LISTNATÝ 
STROM

POVRCHNĚ
INICIÁLY 
ZPĚVÁKA 
NECKÁŘE

ATOL V SOU- 
OSTROVÍ 

KAROLÍNY
UZENINY

ZNAČKA 
HEKTO-
LITRU

PSOVITÁ 
ŠELMA 

ZN. NANO- 
SEKUNDY

ZPĚVÁK 
SKUPINY 
BEATLES

POMŮCKA: 
LOSAP, OCE, 

ORA, OTS, 
YN

KATEDRA 
TĚLOVÝCH. 
LÉKAŘSTVÍ 

zkr.

TŘI 
SLOVENSKY

1. DÍL 
TAJENKY

ESTONSKÝ 
OPERNÍ 
PĚVEC

MUŽ. JMÉNO

ZVRAT. ZÁJ. 
SLOVENSKY 
SPOLEČENS- 
TVÍ HMYZU

KATEDRA 
TĚLESNÉ 
VÝCHOVY 

zkr.

JEDN. ELEK. 
ODPORU 
ČÁSTICE 

S NÁBOJEM

KORÝŠ 
TÝM 

ANGLICKY

VYDĚLÁVAT 
PRODEJEM

TOPIVA 
PŘÍDĚL  
JÍDLA

OPICE
ZAVÝSKNUTÍ 

SPZ 
RAKOVNÍKA

NADACE
ZNAČKA 
CIGARET

CHEM ZN. 
ŽELEZA

RUSKÁ  
ŘEKA 

ŘÍMSKÝCH  
9

HODINA 
ITALSKY 
MLÁDĚ 
SLEPICE

FOTB. KLUB 
ANG. zkr.
2. DÍL 

TAJENKY

ZVÝŠENÝ 
TÓN F

 ČES. HEREC 
JIŘÍ ???

JM. HRDINY 
MAŘÍKA

ÚŘEDNÍ 
ZABAVENÍ 
MAJETKU

JEDNA 
ANGLICKY 

MATKA 
HOVOR.

MIMO
SVIT

TÝKAJÍCÍ SE 
ROCKU

PLAT 
SPZ PÍSKU

ČÁSTI 
REPUBLIKY

OZDOBNÝ 
PTÁK 

PLYN DO 
AUT zkr.

SPZ  
TÁBORA

ÚŘAD 
ZASTARALE

RANNÍ 
VLÁHA

CITRUSOVÝ 
PLOD 

ZPĚVNÝ 
PTÁK

KÓD  
LETIŠTĚ 
OCEAN 

CITY

ZN. KILO- 
PONDU
ZMRZLÉ 

KUSY VODY

PRVNÍ MUŽ 

ČÍSLOVKA 
ŘADOVÁ

MINISTERS- 
TVO 

KULTURY 
zkr.

GRAFICKÁ 
ZN. FIRMY 

STÁŘÍ

SÍŤ  
ANGLICKY

KVĚTEN 
BÁSNICKY

OBILNINA
INICIÁLY 

SKLADATELE 
LIŠKY

SLOVENSKÝ 
DENÍK 

ČARODĚJOVA 
ZEMĚ

RUSKY Z
INICIÁLY 
HEREČKY 

DUCHKOVÉ

ŠPION OBLOUDIT

NÁLEVY
VÝLET ZA 
URČITÝM 
ÚČELEM

Blahopřejeme  
všem výhercům  
správně vyluštěné 
tajenky křížovky 
Salesiánského 
magazínu  
č. 6/2021.  

Tajenka křížovky 
zněla: : ...za své 
zásady, než podle 
nich žít.

     ~ 
 
Od prvního čísla 
Salesiánského  
magazínu roku 
2022 získávají  
cenu pouze tři  
vylosovaní  
výherci.

     ~
KNIŽNÍ CENU  
VYHRÁVAJÍ: 

Helena  
MICHALČÍKOVÁ 
Medlovice

Míša 
REGÁLOVÁ 
Praha

Pavla 
REDLICHOVÁ 
Praha

 

KŘÍŽOVKA





SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ

Škola se může rovněž pochlubit prvními 
úspěšnými absolventy, z nichž mnozí 
pokračují v nástavbovém studiu, 
kde nabízíme tyto obory: 

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství 
                   a lesního hospodářství 
41-44-L/51 Zahradnictví 

 

již čtvrtým rokem poskytuje vzdělání 
v tříletých učňovských oborech: 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor 
41-56-H/02 Opravář lesnických strojů 
41-52-H/01 Zahradník 
41-51-H/01 Zemědělec-farmář  

 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA 
SVATÉHO JANA BOSKA V KROMĚŘÍŽI

    DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
14. a 15.1.2022

Aktuální informace ke Dni otevřených dveří a přihláškám 
najdete: www.sosbosko.cz

          PŘIHLÁŠKY KE STUDIU
         zasílejte do 1.3.2022

Jabok — Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická je cír-
kevní škola zřizovaná Salesiány Dona Boska, která již více než 25 let nabízí 
studium sociální práce, sociální a speciální pedagogiky. Na Jaboku nám 
nejde pouze o vědomosti, ale také o kultivaci osobnosti, protože máme 
za to, že odbornost a lidskost musí jít ruku v ruce. Studenti a absolventi 
na nás oceňují především provázanost teorie s praxí, vedení k přemýšlení 
a přátelskou atmosféru. 

Přijďte se podívat na dny otevřených dveří  
9. 2. 2022 a 27. 4. 2022 od 10:00 do 16:00 hod. 

Přihlášky se podávají elektronicky na: 
https://is.jabok.cz/prihlaska/ v termínu od 1. 2. 2022 do 22. 5. 2022. 

Sledujte nás na www.jabok.cz, vosjabok, @vosjabok Salmovská 8, 120 00  Praha 2, tel.: 211 222 440


