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6/ 150 let Dcer Panny Marie Pomocnice
Sestra Marie Zímová zvaná Nika, jedna ze
tří prvních sester FMA a také jejich první
představená, odpovídá v souvislosti
s významným výročím FMA na otázky
o svém dětství, inspiraci a naplnění.
10/ Exodus pokračuje
Ukrajinský exodus očima polského
duchovního P. Michala Wociala, který
podává den po dni svědectví o každodenní
realitě ostřelovaného města Žytomyr.
18/ Návrat ze země nečekaného
Papua, přestože disponuje nádhernou
tropickou přírodou, není ideálním místem
k životu. Panuje tam velmi vysoká
kriminalita a negramotnost, války gangů,
nedostatek škol... V čem je Papua odlišná,
a naopak – v čem se lidé napříč
všemi kulturami sobě podobají?

V

álečné zprávy se na nás hrnou půst nepůst, Velikonoce nevelikonoce – vybral
si to kremelský diktátor podivnou dobu
na rozpoutání války! Na jedné straně
bychom mohli být paralyzováni úzkostí a traumatickým syndromem, na straně druhé můžeme
a musíme dál žít a dělat to, co nám velí naše křesťanská víra: pomáhat, kde se dá, utěšovat plačící,
povzbuzovat skleslé a stát v Kristu pevněji než kdy
dřív. Naše ukrajinské maminky s dětmi, které jsme
u nás u salesiánů v Žabinách ubytovali, se pomalu aklimatizují, učí se pilně česky, jejich malé děti
byly zahrnuty od farníků a dobrých lidí hračkami,
omalovánkami, puzzlemi a plyšáky, některé děti
už chodí do školy, zatímco my se učíme nezvyklá
jména jako Ustim, Alina nebo Solomya, ale taky si
opakujeme ta důvěrně známá pojmenování z ruských pohádek a bylin – Mášenka, Nastěnka, Ljubočka nebo Nataška. Malá Mášenka si před týdnem zlomila klíční kost, když na postýlce válela
sudy. Zajeli jsme do dětské nemocnice a při čekání
na převaz jsem Nastěnku učil česky a vysvětloval
jsem jí, jaký je rozdíl mezi slovy Nastěnka a nástěnka. Chvíle radostného seznamování ale válcuje tvrdá realita, kdy se dozvídáme podrobnosti o jejich
manželech na frontě nebo o rodičích, kterým se
ještě nepodařilo uprchnout z Ukrajiny a přesouvají
se mezi dosud ne zcela zničenými městy.
Velikonoce budou letos pro všechny, kdo mají srdce na svém místě, opravdu bolestné, ale Vzkříšení snad přinese vytoužený spravedlivý mír. Pokoj
nám i vám, milí čtenáři, On vstal!
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ÚVODNÍK

D

razí bratři a sestry
z celého světa, milá
salesiánská rodino!

píšu vám tento list 12. března,
těsně před odletem do Kamerunu, kde povedu duchovní cvičení
provinciálů a členů provinciálních
rad oblasti Afrika a Madagaskar.
Takto jsem kázal exercicie také
v oblasti Středozemí, ve Střední
Americe a v oblasti Jižního cípu
Ameriky. V Kamerunu mě očekává
98 spolubratří.
V těchto dnech zažíváme mimořádnou bolest, kterou sdílíme
s miliony uprchlíků a lidí zasažených válkou. Každodenně sledujeme obrazy utrpení a smrti. Chci
zdůraznit, že je v Rusku spousta
lidí, kteří si v žádném případě nepřejí masakrování obyvatelstva,
které se odehrává na Ukrajině.
Mnozí o tom nesmí mluvit, protože by je čekalo věznění, nebo jsou
zmateni zprávami, které jim servírují jejich vůdci. Říkám to proto,
že naše křesťanské a salesiánské
srdce nám nedovoluje odsuzovat
osoby kvůli tomu, že se někde narodily. Odsuzujeme a zavrhujeme
šílené skutky a ty, kteří jsou za ně
odpovědní.
Milí bratři a sestry, oběti
této nespravedlivé, kruté války, kterou s přesilou řídí ruské
velení, zažívají také vlnu solidarity,

VÁLKA
A UPRCHLICKÉ
DRAMA

Evakuace lidí z ukrajinského
města Žytomyr

a jednu z kapek přináší také naše
salesiánská rodina Dona Boska.
Prosím vás, abyste pokračovali
v solidárních akcích a zároveň se
modlili se Svatým otcem Františkem a s celou církví s velkou
vírou a s nadějí, že vůči zlu, hříchu
a utrpení bude mít Bůh bez
pochyb poslední slovo. Bylo to
tak také v případě nespravedlivé
smrti jeho vyvoleného Syna, Pána
Ježíše.

Především chci upřímně poděkovat všem spolubratřím a spolusestrám v našich komunitách
na Ukrajině, v Polsku, na Slovensku, v Moldávii a v Rumunsku
– všichni usilovně pomáhají při
tomto obrovském lidském exodu.
Vím, že na mnoha místech jsou
v našich domech ubytováni lidé
a že jsou přijati s velkou péčí.
A vím, že se to děje i v dalších
zemích.

Tyto své myšlenky jsem sdílel
s Matkou Chiarou Cazzuolou,
hlavní představenou Dcer Marie
Pomocnice, a s panem Antoniem
Bocciem, světovým koordinátorem salesiánů spolupracovníků.
Vím, že všichni jsme na stejné
straně.

Díky, drazí bratři a sestry! Jsem
na vás hrdý a mohu vás ujistit, že
nejste sami: jsme s vámi. Zvláštním způsobem se tímto obracím
na naše bratry a sestry na Ukrajině, kteří jsou nadále po boku
svého lidu a podle svých sil
reagují na potřeby lidí. Každý den
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se úpěnlivě modlíme za to, aby ta
tragédie skončila co nejdřív.

často pod palbou a v ohrožení.
Nejdramatičtější situace se
odehrávají v případě nemocných, starých lidí a matek s dětmi, kteří nemohou nikam odjet.
Naši spolubratři ve spolupráci
s mnoha přáteli, pomáhají ze
všech sil při shánění toho nejpodstatnějšího: jídla, pokrývek,
léků a psychologické pomoci.

„

NAŠE KŘESŤANSKÉ
A SALESIÁNSKÉ SRDCE NÁM
NEDOVOLUJE ODSUZOVAT
OSOBY KVŮLI TOMU, ŽE SE
NĚKDE NARODILY
Zároveň bych vám rád podal
zprávu o vlně solidarity, která se
rozběhla v salesiánském světě.
Určitě neuvedu všechny aktivity,
kterých je bezpočet, popíšu jen
některé z těch, o nichž vím.

•

Salesiáni v ukrajinské vizitatorii doprovázejí oběti války,
pomáhají uprchlíkům, zajišťují
humanitární a lékařský materiál na východě i západě země,

•

Čtyři polské salesiánské
provincie otevřely své domy,
aby přijaly stovky lidí. Často jde
o matky s dětmi a seniory.

•

Polsko dosud přijalo na dva
miliony běženců.

•

Důležitou pomoc zajišťuje také
misijní prokura Missioni Don
Bosco v Turíně, Misiones
Salesianas v Madridu, generální

ekonom Jean Paul Muller
a další.

•

Také salesiáni spolupracovníci
posílají štědré finanční dary.
Vše koordinuje jejich oblastní
představitel Stanislav Veselský.

Přijímání uprchlíků, nabídka
bydlení a zázemí mají mimořádnou hodnotu. Všechny iniciativy
zde nelze na několika stránkách
vypočítat, ale vlna solidarity
po celé Evropě je zcela mimořádná. Je zřejmé, že Don Bosco by se
zachoval stejně. Díky za to – drazí
spolubratři a celá salesiánská
rodino!
Přes křehkost našeho lidství si
najednou uvědomujeme, že naše
srdce není „z kamene, ale z masa“,
jak čteme v Písmu (Ezechiel). Pán
všem odplať nesmírnou velkorysost. A prosím, neumdlévejte,
protože dnešní situace neskončí
ani zítra, ani za týden. A ještě
o jednu věc prosím: nepřestávejme se modlit dnem i nocí za dar
míru. Pán ať se dotkne srdcí, která
se mají obrátit, a Pán ať inspiruje
vládce k ukončení agrese. Modleme se k Panně Marii Pomocnici,
k „Madoně těžkých časů“, ať nám
dá nezbytnou sílu a odvahu a ať
chrání ukrajinský lid.
Posílám vám všem bratrské objetí – v Pánu a s Donem Boskem
Ángel F. Artime
Hlavní představený Salesiánů
Dona Boska

Ukrajinské město Žytomyr po náletu

Milí čtenáři,
moc Vám děkujeme za veškerou podporu a součinnost při přijímání uprchlíků z Ukrajiny v salesiánských domech. Vaše solidarita je obdivuhodná a díky ní a Boží milosti máme k datu uzávěrky tohoto
čísla Salesiánského magazínu dostatek prostředků pro pokrytí nákladů s ubytováním a péčí o uprchlíky spojených.
V této chvíli přichází na řadu rutina a s ní potřeba vytrvalosti a věrnosti v osobním poslání každého
z nás, odvaha pokračovat v dobrém každý den znovu. K finanční podpoře pravidelných dlouhodobých
aktivit salesiánského díla v naší provincii slouží také složenka, kterou naleznete již tradičně v tomto
čísle magazínu. Děkujeme za podporu všem, kdo se rozhodnou ji použít.
Všem Vám přejeme hodně sil a radosti z toho, že v naší víře má poslední slovo Láska a Život.
Vaše redakce
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ASC

Formační setkání ASC
Doba covidová znemožnila, nebo alespoň odsunula
mnohé naše plány. A tak jsme rádi, že se po třech letech podařilo zorganizovat dříve každoroční formační
setkání provinciální rady ASC s předaspiranty, aspiranty a formátory. Uskutečnilo se o víkendu 25.–27.
února ve fokolarinském centru Mariapoli v Praze-Vinoři. Ekumena funguje i uvnitř katolické církve.

C

o je cílem takového
setkání? Provinciální rada
může poznat ty, kteří
chtějí vstoupit mezi salesiány spolupracovníky. Aspiranti
a předaspiranti se mohou naopak
seznámit s provinciální radou
a dalšími spolupracovníky, všichni
mají možnost vzájemně sdílet svoje
pohledy, zkušenosti, radosti i starosti formace, ptát se a naslouchat.
Vyslechnout zajímavé povídání
některého salesiána a prožít společenství v salesiánském duchu.
Sobotní dopolední přednáška
P. Michaela Martinka se dotýkala
probouzení laiků v církvi i tématu
klerikalismu. Odpolední návštěva

salesiánského střediska v Kobylisích byla pro ty, kteří ho navštívili
poprvé, rozšířením obzorů, a ti, co
ho znali před rekonstrukcí, měli
možnost vidět jeho proměnu.
Po drobném občerstvení jsme slavili mši svatou s naším delegátem
P. Petrem Košákem.
I večer se nesl v duchu setkání, hlavními hosty byli Ludmila a Jannis Apatsidisovi a Líba
a Josef Švehlíkovi ze společenství Praha-sever II, kteří mluvili
o svých zkušenostech života salesiánů spolupracovníků ve světě.

přeslechnout jeho podotknutí
přede mší svatou: „Věděl jsem, že
existují liturgické texty s názvem
V době války nebo rozvratu, ale
nenapadlo mě, že je někdy použiji.“
Po mši byl Martin vystaven mnoha
všetečným otázkám a jeho vzkaz
současným i budoucím salesiánům spolupracovníkům byl
jasný: „Nehledejme, co by salesiáni
mohli udělat pro spolupracovníky,
ani co by mohli spolupracovníci
udělat pro salesiány. Hledejme, co
bychom mohli udělat spolu.“
Velký dík patří fokolarinům,
kteří se o nás starali, a všem organizátorům se Zdeňkem a Helenkou Mrázkovými v čele, pečovatelům o děti manželům Obručovým
a vůbec všem, kteří se na uskutečnění setkání podíleli.
Stanislav Větrovský, Jan Zindulka
Foto: Stanislav Větrovský

V neděli se k nám připojil „hlavní šéf“ P. Martin Hobza a nešlo
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FMA

150 let

Dcer Panny Marie Pomocnice

Mornese

Rok 1872 je v Kongregaci Dcer Panny Marie Pomocnice zapsán zlatými písmeny. Pátého srpna toho roku
složilo v severoitalském městečku Mornese jedenáct
novicek své první sliby do rukou biskupa Josefa Marii
Siandry. První z nich byla Marie Dominika Mazzarelová,
která se také stala první představenou a v kongregaci
nese titul „spoluzakladatelka“.
V té době totiž ženy nemohly
samy zakládat řeholní společenství (jedinou výjimkou je sv.
Anežka Česká, která ve 13. století
založila řád Křižovníků s červenou
hvězdou). Společenství se vytvořilo ze skupiny Dcer Neposkvrněné, kterou v Mornese založil
a duchovně vedl místní pan farář
Dominik Pestarino. Ten pozval
do Mornese Dona Boska a děvčata mu představil. Don Bosco
viděl, že společenství je zralé
na založení řehole, která by mohla
v dívčím světě plnit stejné poslání
jako salesiáni ve světě chlapců.
V den slibů děvčata obdržela
řeholní roucho, které jim biskup
Sciandra posvětil, a řeholní kříž.
Podle přání Dona Boska se nové
společenství začalo nazývat Dcery Panny Marie Pomocnice.
Don Bosco k nim dojatě
pronesl řeč, při níž naznačil, že
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

se mohou setkat i s těžkostmi,
protože všechny Boží věci nesou
pečeť utrpení. Dodal však, že to
přispěje k jejich posvěcení a pokoře. Připomněl malou rostlinku
nard, která krásně voní, jen když je
dobře rozmělněna.
Řekl tehdy: „Nebuďte tedy
smutné, když budete muset trpět.
Kdo trpí pro Krista, bude s ním
i navěky kralovat. Patříte do řeholní
rodiny, která je celá Mariina. Je vás
málo, jste bez prostředků a bez
uznání lidí. Ale ať vás nic neznepokojuje. Všechny tyto věci se brzy
změní a vy budete mít spoustu
chovanek i postulantek. Ano, mohu
vás ubezpečit, že institut čeká
velká budoucnost, když zůstanete
prosté, chudé a umrtvené. S pomocí naší dobré Matky Marie Pomocnice bezpečně přejdete úskalími
života a vykonáte mnoho dobra

pro duše své i vašich bližních. Buďte hrdé na své pěkné jméno Dcery
Panny Marie Pomocnice a myslete
často na to, že váš institut by měl
být živým pomníkem vděčnosti
Dona Boska velké Boží Matce.“
V souvislosti se 150. výročím založení Dcer Panny Marie
Pomocnice jsme položili několik
otázek sestře Marii Zímové zvané
Nika, která je jednou ze tří prvních
sester FMA a také jejich první
představenou na území České
republiky.
Co tě vedlo k tomu, že ses rozhodla vstoupit do Kongregace
Dcer Panny Marie Pomocnice
v době, kdy u nás sestry salesiánky ještě vůbec nebyly?
V době totality u nás nebyl
snadný vstup do řeholních společností – řehole byly zakázány
komunistickým státem. Vstoupit
do řádu bylo možné jen tajně. Nebylo ani snadné zjistit, jaké řády
u nás vůbec existují. Již v dětství
jsem si přečetla knihu Dějiny duše
svaté Terezie Ježíškovy a chtěla
jsem se stát karmelitkou. Na hodině náboženství mi jednou pan
farář řekl, že se můžu jedině vdát,
a tak jsem přestala na zasvěcený

život myslet. Hledala jsem aspoň
duchovní vedení. Po několika
letech mi byl doporučen salesián
P. Josef Lepařík. Ten mě seznámil
s Marií a Annou Netušilovými,
které toužily stát se salesiánkami
a pomohly mně poznat salesiánskou spiritualitu. V Čechách tehdy
žádná salesiánka nežila. Pouze
v zahraničí byly čtyři české sestry,
které složily sliby v Itálii. Dvě odjely do misií a dvě zůstaly v Itálii, ale
k nám se nemohly vrátit. Určitě se
za nás modlily.

„

MĚJTE ODVAHU
SE ROZHODNOUT!

Mně asi vyprosili povolání zvláště salesiáni, kteří byli
vězněni ve Valdicích, dva kilometry od mého rodného města. Já
jsem neznala je, oni neznali mě.
Ale je zajímavé, že jeden z nich,

P. Miloslav Frank, se později stal
naším formátorem.
Co tě inspiruje na prvních sestrách v Mornese? Které prvky
salesiánské spirituality jsou pro
tebe zvlášť osobní?
Na prvních sestrách obdivuji jejich pokoru, jednoduchost
a nadšení. Odmalička jsem často
chodila na květnové mariánské pobožnosti a malé poutě
do loretánské kaple nedaleko
Jičína. Jsem ráda, že naše řeholní
společnost je mariánská, že jsme
Dcery Panny Marie Pomocnice.
Blízká je mi také rodinnost, rodinný duch.
Co tě v prožívání tvého povolání
sestry salesiánky nejvíce naplňovalo?
V mládí jsem chtěla být učitelkou v MŠ, což mi tehdejší režim

znemožnil. Po sametové revoluci
jsem v našem salesiánském středisku pracovala především s malými dětmi. Dodnes učím ráda ty
nejmenší. Zároveň se snažím co
nejvíce věnovat maminkám a celým rodinám.
Co bys chtěla vzkázat mladým,
kteří se v dnešní době, plné možností a nabídek, rozhodují pro
povolání k zasvěcenému životu?
Nebojte se těžkostí, Bůh vám
je bohatě vynahradí. Nechte se
oslovit příkladem dnešních kandidátů svatosti (Carlo Acutis, Chiara
Amirante). Čtěte dobré knihy. Přeji
vám, abyste byli šťastní. Zasvěcený život je cesta ke štěstí – takovému, které svět dát nemůže.
Modlete se za svoji volbu, mějte
odvahu se rozhodnout!
Marie Kučerová FMA

Mornese

sestry Netušilovy

první mladé sestry

sliby 1984
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SPIRITUALITA

DAR
Svatého
Františka
„Ať mě milosrdenství
a laskavost Františka
Saleského vedou ve všem,
co dělám.“ Tak znělo
předsevzetí Dona Boska
na začátku jeho dráhy
kněze vychovatele. Mělo
by být také předsevzetím
veškeré salesiánské
pedagogiky.

J

Jedna učitelka nedávno
napsala: „Každý den chodím po třídách. Před covidem, když jsem vstoupila
do třídy, všichni povstali
a zdravili mě. Teď je to jinak. Děti ze
čtvrté a páté základky ke mně běží.
Ale ty z první třídy zůstanou sedět,
nereagují. To mě hodně zaráží, už
kvůli jejich budoucí schopnosti
vyjádřit své city.“ Jiná učitelka
dodává: „Čelíme nárůstu agresivity
mezi chlapci na středních školách.“
A doma děti slyší: „Nepřibližuj se
ve škole k druhým!“
S jakou zátěží samoty, deprese a nejistoty se děti po všech
karanténách vracejí do škol? Jak
na to máme jako pedagogové
reagovat? „Kdo se cítí milován,
miluje,“ říkával Don Bosco. Laskavost a dobrota ale nikdy nebyly
spontánními ctnostmi.
Ani pro Dona Boska nebyla
laskavost přirozeným darem.
Tvrdil, že se probudil po svém
snu v devíti letech a cítil rány,
které mu uštědřili sprostí kluci.
Jako teenager usilovně bránil
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

svého kamaráda Aloise Comollu.
Sám o tom vyprávěl: „,Kdo řekne
ještě jedno sprosté slovo, bude mít
co do činění se mnou.‘ Ti nejvyšší
a nejnevychovanější přede mnou
postavili zeď a na Aloisovu tvář
dopadly dvě facky. Zatmělo se mi
před očima a nechal jsem se unést
hněvem. Jelikož jsem neměl po ruce
hůl nebo židli, uchopil jsem jednoho
mladíka za ramena a jako nějakým
kyjem jsem jím začal mlátit ostatní.
Čtyři padli na zem a ostatní se
s křikem rozprchli.“

„

NAŠE POSLÁNÍ
VYŽADUJE VELKOU
MÍRNOST A TRPĚLIVOST
Později ho za to dobrý Alois káral:
„Jendo, tvá síla mě děsí. Bůh ti ji
nedal proto, abys ubližoval spolužákům. Chce, abychom odpouštěli,
měli se rádi a dobře činili těm, kdo
nám ubližují.“ Bylo to jako ozvěna
snu z devíti let: „Ne bitím, ale laskavostí a dobrotou si je získáš.“
Jeník se tak naučil, nejen jak se
odpouští, ale také jak důležité
je se ovládat. Nikdy na to už

nezapomene. Vždycky už bude
mírný a nikdo na něm nepozná,
kolik ho to stojí, ale právě proto,
jak říká Ježíš, má „za podíl zemi“.
Spisy svatého Františka ho budou
provázet během seminárního
života a jako čtvrté předsevzetí
před kněžským svěcením prosí,
aby ho „vždycky a ve všem provázalo milosrdenství a laskavost
svatého Františka Saleského“.
Když se pak rozhoduje, jaký název
dá rodící se oratoři, nemá nejmenší pochybnost: „Bude se jmenovat
oratoř svatého Františka Saleského.“ Později klukům, kteří s ním
sdílejí jeho poslání, svěří: „Budeme
se jmenovat salesiáni.“ A proč?
„Protože naše poslání vyžaduje
velkou mírnost a trpělivost – proto
jsme se uchýlili pod ochranu tohoto svatého, aby nám Bůh dopřál tu
milost a my ho mohli následovat
v jeho obrovské trpělivosti, s níž
získával duše.“
Ángel F. Artime
hlavní představený SDB

Františkův
pohled
NA BOHA
Pro spiritualitu Františka Saleského,
a tudíž i jeho pohled na člověka a jeho
doprovázení, je zásadní jeho pohled
na Boha, to, kým se pro něj Bůh postupně stával. Jistým zkušenostním
předobrazem vztahu mezi Bohem
a člověkem byl pro něj vztah lásky
s vlastní matkou.

F

rantiškova maminka
přivedla na svět třináct
dětí, z nichž František byl
prvorozený a z nichž osm
přežilo. Při Františkově
narození bylo jeho matce paní
de Boisy pouhých patnáct let.
Přestože ho nedokázala kojit, byla
to opravdová matka, srdečná vůči
všem, velmi klidná ve svém domě.
V tomto mateřském prostředí se
František otevřel světu a později
říkával: „Pán a maminka mě hodně
milují.“ Často během svého života
potom opakovaně mluvil o své
výborné a milované matce. „Moje
matka nebo já sám – to je vlastně
totéž…“ Když později František
mluvil o spojení s Bohem v lásce,
o cestě, která k němu vede skrze
sjednocení naší vůle s vůlí Boží,
psal:
„Je tomu jako u malého dítěte,
které ještě neužívá své vlastní vůle
a nechce a nemiluje nic kromě tváře a náruče své milé matky. Vůbec
nemyslí na to, zda chce, aby ho
matka k sobě přivinula na tu či onu
stranu, nebo zda chce ještě něco
jiného kromě toho, aby už bylo
v náručí své matky, o níž si myslí,
že je s ní jedna bytost. Nedělá si
starost, jak svou vůli přizpůsobí vůli
své matky, neboť vlastní vůli vůbec
nepociťuje a neví, že ji má. Nechává své matce na vůli, aby s ním šla

tam, kam chce, a dělala, co uzná
za dobré.“
Z mateřského domu František
odešel v šesti letech, aby získal
humanitní vzdělání. V roce 1578
jej otec poslal do Paříže na jezuitskou kolej v Clermontu. Zásadní
vliv na něj měla osobnost Gilberta
Génébrarda, benediktina z Cluny,
profesora hebrejštiny na Sorbonně, který v roce 1584 komentoval
mysticky a alegoricky Píseň písní.
Tato biblická kniha se pro Františka stala „životní inspirací, tématem
jeho hlavního díla a nejlepším pramenem optimismu“. Začal vnímat
dějiny světa jako dějiny lásky, což
je zásadní pro jeho chápání Boha.
Od toho se pro něj odvíjelo celé
pojetí Boha a člověka.
Nicméně v prosinci 1586 ho
zasáhla asi šest týdnů trvající
krize, která měla pravděpodobně
dvě příčiny: pokušení proti čistotě
a řešení otázky predestinace.
Dostal se na pokraj zoufalství,
protože ho sužoval pocit úzkosti
ze zavržení. K vyřešení této krize
došlo jednoho dne měsíce ledna
1587, skrze úkon důvěry v Boží
milosrdnou lásku a skrze modlitbu sv. Bernarda:
„Pamatuj, láskyplná Panno Maria, že nikdy nebylo slýcháno…“

Krize ustoupila a Františkovi
připadalo, že jeho trápení spadlo
k jeho nohám „jako šupiny malomocenství“.
Dále se rozvíjel jeho teologický optimismus. Ten nespočíval
v přirozené dobrotě člověka, který
by si také mohl zasloužit věčné
zatracení, ale v Boží dobrotě, která
může díky jménu Ježíš ze zatraceného učinit vyvoleného člověka.
Proto František považoval za podstatné setkání křesťana s Kristem,
který se v Getsemanské zahradě
obrací k Otci, kde je tváří v tvář
nejkrutější smrti a říká: „Ano, Otče,
ne má, ale tvá vůle.“ Salesiánská
spiritualita nedospívá ke vzkříšení
bez účasti na kříži. František ví,
že každý z nás se jednou ocitne
před Bohem, kde se rozhodne
o jeho věčném osudu. Na toto
setkání ve smrti budeme připraveni, pokud budeme schopni se
každý den spojit s Boží vůlí. Toto
je základní Kristův postoj, který
se stává i hlavním Františkovým
postojem.

Podnět k zamyšlení
Jaký obraz Boha mně předali
moji rodiče a jaký předávám já
druhým?
Jana Svobodová FMA
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P. Michal Wocial žehná farníkům
prchajícím před válkou ze Žytomyru

Exodus POKRAČUJE
Polský salesián P. Michal Wocial je misionářem
na Ukrajině. Na svém facebookovém profilu popisuje
válečnou situaci a každodenní realitu v ostřelovaném
městě Žytomyr (130 km západně od Kyjeva).
Třetí den války
Město se připravuje na obranu. Lidé staví barikády z pytlů
s pískem. Mnoho mužů se hlásí
k obraně území. Ženy chtějí pomoci s lékařskou službou nebo
přípravou jídla. Mnoho dalších
opustilo město a hledají bezpečné místo.
Jako salesiáni sloužíme lidem
pastoračně. Farnost funguje.
Místní obyvatelé se ukrývají
v suterénu školy přeměněného
na kryt. Přemýšlíme, jak pomoci
dětem a mládeži v této těžké
době. Je však těžké předvídat, co
přinese noc a zítřek… Mnoho z vás
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se ptalo na možnosti pomoci. Nejdůležitější je modlitba a půst.

Pátý den války
Čas strašně letí, jako by za pár
dní uplynul celý měsíc. Mozek
funguje jinak ve stresových podmínkách. Je těžké se soustředit.
Začal jsem si nahlas opakovat, co
právě dělám, protože to během
chvíle vypouštím z hlavy.
Noc jsem strávil na školní chodbě, protože tam nejsou okna
a po obou stranách jsou silné zdi.
Den v Žytomyru proběhl celkem
klidně, i když několikrát zazněly
sirény ohlašující nálety. (…)

Díky iniciativě našich spolubratří jsme shromáždili a odvezli
do Polska 18 žen a dětí z Žytomyru. Jedna z nich byla hezká mladá
žena se dvěma malými dětmi.
Říkala, že už v roce 2014 utíkala
před válkou v Luhansku. Několik
z těchto lidí chce jet do Itálie. Jiní
chtějí prostě uprchnout do Polska,
bez jasného plánu, kam jít. Aby
byli dále od války…
Snažíme se být našim studentům
nablízku. Vyzýváme učitele, aby je
kontaktovali a organizovali nějaké
aktivity, aby je zaměstnali něčím
jiným. (…)
Slyším sirény protivzdušné obrany. Běžím do našeho suterénu
přeměněného na kryt…

Týden války
Většina věcí se náhle zastavila
a už týden se můj život točí jen

kolem jednoho tématu. A to jsem
měl dokončit doktorát...
V úterý večer dopadly kilometr
od naší školy rakety. Po bombovém útoku bylo zničeno deset
domů. V naší budově tlaková
vlna vysklila několik oken. Spolu
s desítkou dalších lidí jsem strávil
noc v suterénu školy. Olej na poslední pomazání mám teď pořád
s sebou.
Ve středu v sedm ráno jsme v koloně sedmi aut vyrazili směrem
k polským hranicím evakuovat
ženy a děti. Plán byl jednoduchý.
Muži nechají své rodiny na hraničním přechodu a vrátí se do Žytomyru. Bohužel po 200 kilometrech náš školní autobus Renault
Master utrpěl vážnou poruchu
motoru a zůstal stát. Zrovna jsme
ho tolik potřebovali pro přepravu
lidí a humanitární pomoci… Opět
na mě velmi zapůsobila solidarita
lidí. Pár minut po poruše se našel

někdo, kdo nás odtáhl k mechanikovi. Za hodinu a půl se našlo jiné
auto, které zavezlo naše pasažéry
250 km na hranice a nechtěl za to
ani korunu. Na hranicích se ukázalo, že na přechodu do Korczowé
je taková fronta, že musíme stát
celou noc v mrazu. (…)

Exodus populace pokračuje.
Ze 198 studentů naší školy je už
85 v zahraničí. Odešlo přes 100
farníků z naší farnosti v Korostyšivu. Dnes další sousedé, kteří se
skrývají v našem suterénu, oznámili, že zítra pojedou ženy a děti
k polským hranicím.

Dnes se další skupina 30 lidí vydala směrem k polským hranicím.
Mezi nimi i naši studenti. Kdy
se vrátí a jestli vůbec? Co bude
s naší školou po 27 letech její
existence?

Lidé jsou často ztraceni a nevědí,
co budou dělat nebo kde budou
bydlet, až překročí hranici. Je mi
trapné fotit je, když odcházejí…
S naší pomocí bylo ze Žytomyru
evakuováno 170 lidí.

Dvanáctý den války
Před několika hodinami došlo
v Žytomyru k raketovým útokům
na továrnu na tanky, na čerpací
stanici Okko a ještě jeden na letiště v Ozernoje. Na některé věci si
zvykáme čím dál víc. Poplachy už
nás skoro nevzrušují. Někdy mě
ani nevzbudí. Adrenalin pomalu
opadá…

„

OLEJ NA POSLEDNÍ
POMAZÁNÍ MÁM TEĎ
POŘÁD S SEBOU

Ve městě zároveň panuje velká
solidarita. Humanitární pomoci je
tolik, že ji lze nyní sdílet s Kyjevem. S evakuací civilistů pomáhá řada organizací. Podniky se
spojují, aby pracovaly pro potřeby
obrany.
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V sobotu večer jsem jel 30 km
do Korostyšivu. V sedm večer byla
ve městě skoro tma, ulice a chodníky byly liduprázdné. V neděli
jsem musel projet šest stanovišť,
na nichž kontrolovali jízdní doklady a auto.
Nedělní farní služba probíhala
v běžném rytmu. Eucharistie, zpověď, začátek roku svatého Kříže
atd. Jen je méně lidí v kostele… (…)
Nouzové bydlení ve sklepě

P. Michal Wocial

Půl měsíce války
Stále více pociťuji, jak potřebuji
v této době pravidelnou modlitbu: eucharistii, lectio divina, liturgii
hodin. Bez času na modlitbu
propadám únavě, sklíčenosti nebo
strachu. Každý den se modlíme
v devět večer s naší komunitou
sousedů z „krytu“.
Mnoha lidem, kteří se ptali, jak
mohou pomoci, jsem navrhl postní
den o chlebu a vodě a čtyři desátky růžence za mír. Jsem ohromen
tím, kolik z nich souhlasilo a potvrdilo, že to vzali za své. Někteří
z nich už mnoho let nechodí
do kostela. Děkuji mnohokrát. To
je opravdu účinná pomoc.
V Žytomyru máme každý den
letecké poplachy. Během posledních dnů došlo k bombardování
kotelny, ubytovny a čerpací stanice. Podle starosty města Sergeje
Suhomlina asi 100 000 lidí odešlo
(z 265 000). Mnoho obchodů je zavřených, provoz v ulicích je mnohem menší. Město je plné barikád
čekajících na potenciální obléhání.
Ti, kteří zůstali, jsou silné povahy.
Slyšel jsem včera o chudé stařence, která nasbírala asi 2000 lahví
na Molotovovy koktejly. (…)

Humanitární pomoc stále přichází. Včera jsme dostali další čtyři
tuny jídla a dalších základních
potřeb. Rozdáváme to především
našim zaměstnancům, ostatním
farnostem, seniorům, nemocným
a osamělým. Léky a obvazy jsou
převáženy do centra, kde je tým
Matfieje Hrenowa (zastupitele
a lékaře) předává dál.
Každý den někteří novináři žádají
o rozhovory a materiály. Někteří
lidé jsou velmi hladoví po adrenalinu a vzrušení. Pro italského
novináře se rozhovor z Žytomyru
ukázal jako málo „atraktivní“, protože jsme příliš daleko od tanků.
Stále častěji se opakuje otázka:
„Jak má vypadat salesiánská misie
v Žytomyru…? Zatím zná odpověď
pouze On. Ježíši, doufám v tebe!

„

LIDÉ JSOU ČASTO
ZTRACENI A NEVĚDÍ,
CO BUDOU DĚLAT NEBO
KDE BUDOU BYDLET,
AŽ PŘEKROČÍ HRANICI

Dvacátý šestý den války

nečekaných věcí. Kromě toho
by se mnoho věcí během války
z bezpečnostních důvodů nemělo
zmiňovat.
V Žytomyru jsou bombové poplachy nadále naší každodenní
rutinou. Nicméně v posledních
dnech v oblasti nebyly žádné
letecké útoky. Včera jsem potkal
absolventku naší školy, která je
v současnosti terénní sestrou.
Mladá hezká žena v uniformě
a s puškou v ruce. Zeptala se,
jestli může do kostela vstoupit
se zbraní... Bylo to poprvé, co mi
někdo položil tuto otázku.
Město se snaží vrátit do normálu.
(...) Naší prioritou je udržení školy.
Online výuka je stále pravidelnější. Snažíme se, aby se děti a teenageři co nejvíce vraceli ke svým
běžným aktivitám. (...)
Pokud jde o podporu obětí
války, evakuovali jsme asi 170 lidí
a rozdali na sedm tun humanitární pomoci. Snažíme se pomáhat
především početným rodinám
v nouzi a nemocným
P. Michal Wocial SDB (Žytomyr)

Nemohl jsem psát každý den. Čas
stále šíleně letí a děje se spousta
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Salesiáni vypravují farníky prchající před válkou ze Žytomyru

Krakov: humanitární pomoc z Brna-Žabovřesk

ČEŠTÍ SALESIÁNI
pomáhají Ukrajině
Útočiště uprchlíkům, programy pro ukrajinské děti,
výuka češtiny, humanitární sbírky, benefiční koncerty
a především modlitba – to jsou prostředky, kterými
salesiánská rodina čelí válečné realitě.
Je to už měsíc, kdy Vladimír
Putin zahájil brutální okupační
válku na Ukrajině. Válka uvrhla
miliony lidí do nebezpečí smrti
a vyhnanství. Téměř okamžitě se
napříč českou salesiánskou provincií začaly organizovat finanční
i materiální sbírky, benefiční
koncerty, a především setkání
k modlitbě za ukončení války
proti Ukrajině. Netrvalo dlouho
a začali k nám přicházet první váleční uprchlíci, především matky
s dětmi. Salesiáni jim otevřeli své
domovy, poskytují jim útočiště
a rozjíždějí další programy
obzvláště pro ukrajinské děti.

Každý pomáhá podle
svých možností
Nejblíže Ukrajině je ostravské středisko Don Bosco, které

obvykle pracuje s těmi nejchudšími z vyloučených lokalit. I teď
otevřeli svůj domov novým nejchudším, válečným uprchlíkům,
a poskytli ubytování tolika lidem,
kolika jen šlo. „Žije u nás 37 maminek s dětmi z Ukrajiny. Někteří sem
utekli za svými manželi a tatínky,
někteří své manžele, tatínky a syny
nechali ve válce, aby bránili jejich
domovy a vlast,“ píše salesián Jiří
Veselý na stránkách ostravského
střediska mládeže a pokračuje:
„Máme ukrajinskou Bibli. Při liturgii
se čte evangelium česky i ukrajinsky. Na přední stranu oltáře jsme
umístili mapu Ukrajiny. Rodiny
do ní malují, odkud jsou.“
Zlínští salesiáni ve středisku
rozjeli výuku češtiny pro ukrajinské děti. Lektorkou je Ukrajinka,
která v Česku už rok pracuje a děti
se učí rychle. „Pro výuku jsme

vyhradili jednu učebnu. Začali jsme
minulý týden v úterý a každým
dnem nám přibývaly další děti.
Díky obětavé paní učitelce Kristině
a českým dobrovolníkům můžeme
děti rozdělit do skupin podle věku.
Kapacita se nám rychle naplnila,“
píší zlínští salesiáni na svém Facebooku. Jejich středisko mládeže
vyhradilo hernu pro ukrajinské
maminky s předškolními dětmi
na pondělní dopoledne. „Maminkám a jejich dětem nabízíme
zdarma občerstvení. Také jsme
pro maminky shromáždili oblečení a boty pro jarní měsíce,“ zvou
salesiáni.

„

VEŠKERÁ POMOC JE
BĚH NA DLOUHOU TRAŤ,
POMÁHAT BUDE TŘEBA
DLOUHODOBĚ
„Každý dnes pomáhá v rámci
svých možností. My například
můžeme nabídnout prostory. Ať už
krátkodobě, jako v případě benefičního koncertu, nebo dlouhodobě
a s patřičným zázemím, jako v případě tří rodin, které k nám dorazily
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před pár dny,“ píší salesiáni z brněnských Žabovřesk na svých
stránkách. Uspořádali brigádu,
při které jim pomohlo mnoho
ochotných lidí připravit zázemí
pro ukrajinské rodiny: „Děláme
vše pro to, aby se u nás cítili jako
doma. Věříme, že se jim u nás bude
líbit a že je potěší i přizvání do našich aktivit – ostatně některé z nich
budeme brzy nabízet i v ukrajinském jazyce, a to nejen našim třem
rodinám, ale všem Ukrajincům,
kteří jsou blízko naší čtvrti.“

Pamatujme, že
veškerá pomoc je
během na dlouhou trať
Český červený kříž České
Budějovice vyhlásil materiální sbírku na pomoc válečným
uprchlíkům z Ukrajiny a jejím
sběrným místem je i salesiánské středisko Čtyři dvory a Máj.

Místní salesiánská rodina a další
dobrovolníci už více než dva týdny
spolupracují s Červeným křížem
zejména na přípravě hygienických
humanitárních balíčků. „Podařilo
se nám zajistit větší množství darů
a materiálu, více než jsme potřebovali, takže Český červený kříž
má zásobu na další dny a další
balení. Mnoho dobrovolníků pomáhalo i s balením balíčků, takže
se podařilo společně dojít k cíli
1045 balíčků!“ píší na stránkách
českobudějovického střediska
mládeže. „Na našem ŠVS Kvilda
jsme ubytovali první ukrajinské rodiny a jednáme o programech pro
uprchlické děti v našem středisku,“
pokračují v článku o pomoci střediska. Už před týden se do programů střediska zapojily první
dvě dobrovolnice z Ukrajiny.

a tak i salesiáni z Prahy-Kobylis
otevřeli svůj dům potřebným.
„V komunitě salesiánů jsme vyčlenili téměř veškeré kapacity, které
slouží návštěvám, pro ubytování
uprchlíků. K dnešnímu dni (neděle) máme ubytovaných 24 lidí.
Jedná se většinou o matky s dětmi.
Jsou unaveni po cestě a zvykají
si na nové prostředí. Aktuálně jim
nabízíme nocleh a obědy, dětem
účast na aktivitách střediska. Zaregistrovali jsme se jako pomáhající
organizace, abychom se dostali
k datům o možnostech návazných
služeb,“ píší salesiáni na stránkách
farnosti a pokračují: „Pamatujme
prosím, že veškerá pomoc je během na dlouhou trať a připravme
se na to, že bude potřeba pomáhat
dlouhodobě.“
Jan Kvapil

Nápor ukrajinských uprchlíků na hlavní město je velký,

S krakovskými bohoslovci a dobrovolníky
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HÁDANKY
DONA FORESTY
Lanový most

S Donem Forestou jsme tentokrát zavítali do Východního Timoru. Prvním
salesián – dnes již svatý Don Callisto Caravario – sem přišel v roce 1927 poté,
co byli z Číny vyhnáni všichni katoličtí kněží. Salesiánské dílo zde rostlo,
v roce 1998 byla ustanovena samostatná salesiánská provincie Východní Timor
a v roce 2020 se zde konala také první konference místní organizace Sdružení
salesiánů spolupracovníků.

I

jedna minuta může někdy
znamenat hodně, začal Don
Foresta své povídání. To se
mi stalo kdysi ve Východním
Timoru. Se spolubratrem a dvěma
řeholními sestrami jsme se vydali
do jedné odlehlé vesnice v horách. I když jsme cestu znali, déšť
nám chůzi dost komplikoval, takže
to bylo náročnější, než jsme si
mysleli. Když jsme došli k lanovému mostu, který vedl do naší
vesnice, byla již tma. Pokud jste
někdy na obrázku viděli lanové
mosty v Asii, spletené z různých
lián a kusů dřeva, asi je vám jasné,
že po tmě přes takový most

nepřejdete. Naštěstí jsme měli
jednu baterku, která ale bohužel
vypadala, že vydrží svítit už jen 12
minut. Most jsme znali a věděli, že
je velice riskantní, aby po něm šli
najednou více než dva lidé. Taky
jsme měli z dřívějška vyzkoušené,
že já most přejdu za 1 minutu,
můj starší spolubratr za 2 minuty
a řeholnice (měly na sobě hábity)
první za 4 minuty, druhá, která má
navíc závratě, za 5 minut. Kdybych
postupně převáděl své spolupoutníky a vracel se s baterkou zpět
(což se logicky nabízelo, když jsem
nejrychlejší), přešli bychom most
za 13 minut a to by nestačilo.

Jak jsme přechod zorganizovali,
abychom most přešli za 12 minut,
než nám zhasne baterka?
Jan Zindulka

Řešení z předminulého čísla – Lháři a pravdomluvní
Vysvětlení podivné statistiky: církevní nemocnice má mnohem větší podíl hospitalizovaných pacientů než
nemocnice městská. A protože úmrtnost hospitalizovaných, tedy těžších případů, je vyšší, je vyšší i celková
úmrtnost v církevní nemocnici. I když v obou kategoriích pacientů je na tom církevní nemocnice lépe. Dobře
se to dokumentuje na konkrétních číslech, mohlo to být třeba tak, jak ukazuje tabulka:
nemocnice

počet
ambul.
pacientů

počet
ambul.
úmrtí

%
ambul.
úmrtí

počet
hospit.
pacientů

počet
hospit.
úmrtí

%
hospit.
úmrtí

počet
pacientů
celkem

počet
úmrtí
celkem

%
úmrtí
celkem

městská

600

6

1

200

8

4

800

14

1,75

církevní

200

1

0,5

600

15

2,5

800

16

2

Takže pozor na statistiku. Vždy je třeba se pídit po tom, z čeho vlastně vychází.
Foto: První konference ASC ve Východním Timoru v srpnu 2020
Zdroj: https://www.bosco.link/webzine/62518
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Foto z Brna-Žabovřesk a z Krakova (Zdeněk Jančařík)

Koncert SBM (Schola brněnské mládeže)
Foto: Dušan Kadlec (ČaV)
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Návrat ze země nečekaného
Papua Nová Guinea je od nás vzdálená 13 tisíc
kilometrů. Koncem loňského roku se z ní vrátila
Emílie Novotná, dobrovolnice projektu Adopce nablízko
české salesiánské misijní organizace SADBA.
U protinožců strávila téměř rok a domů posílala
dopisy plné neuvěřitelných příběhů, ve kterých
popisovala život lidí tak vzdálený tomu našemu...

Emílie (přezdívaná Em) má
24 let, pochází z městečka
Třemošnice v Železných horách
a studuje čtvrtý ročník medicíny.
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

D

opisy jsem přímo hltal,
a jakmile se Emílie vrátila, hledal jsem příležitost
udělat s ní rozhovor.
O Papui Nové Guineji by se dalo
mluvit hodiny, a to jsme také
udělali. Na tyto stránky se vlezl
jen zlomek našeho povídání, proto
doporučuji začíst se do dopisů,
které jsou zveřejněné na stránce
adopcenablizko.cz/papua-nova-guinea/.

úplně normální, že jdeš po ulici
a cizí člověk se tě zeptá: „Kam
jdeš? Co děláš?“ Ptají se takto
mezi sebou a je to jejich verze Jak
se máš.

Co je to za zemi ta Papua Nová
Guinea?

To jo. Až skoro na konci mého
pobytu mě vyvedla z míry jedna
příhoda. Jela jsem se studenty
z naší školy na výlet. Měla jsem
kolem sebe doslova skupinku
bodyguardů. Jeli jsme asi hodinu,
několikrát jsme přestupovali. Periferně jsem viděla, že s námi vždy
přestupuje jeden učitel ze školy
a sedne si dozadu. Nikdy jsme se
spolu víc nebavili, ani teď v autobuse s námi nemluvil. Na konci
cesty jsme vystoupili, on přešel
na druhou stranu ulice a čekal
na autobus zpátky. Přišlo mi to
divný, tak jsem se ho šla zeptat,
co tady dělá. A on říká: „Já jsem
vás jen sledoval“. Nikdo to po něm
nechtěl, nikdo mu to nenařídil. Jel
s námi hodinu do „prčic“, aby jel
zase hodinu zpátky. Jsem docela
samostatná, tak jsem si říkala,
tady mě někdo sleduje, to už je
trošku divný. Ale ti kluci z toho byli
úplně nadšení a říkali: „To je od vás
opravdu pěkný, že jste nás takto
sledoval a dával na nás pozor.“

Je to země v Oceánii, polohou
blízká Austrálii, avšak kulturně
naprosto jedinečná. Dlouho byla
pod australskou správou, takže
australský vliv zejména v oblasti
administrativy je tam silný. Mě
fascinovala ta neuvěřitelná různorodost. Rozhodně se nemůže
mluvit o jedné kultuře. Je geograficky rozdělená, hodně členitá, žije
zde na tisíc kmenů, které mluví
více než 740 odlišnými jazyky,
které nejsou jen nějaká nářečí,
vzájemně si nerozumí. Teď je
spojuje angličtina nebo tok pisin,
což je uměle vytvořený jazyk.
Je to hodně kulturně bohatá,
nádherná tropická země. Nikde
jsem neviděla takovou přírodu.
Moře s vodou jako ve skleničce,
písečné pláže, kokosy nad hlavou,
džungle, hory, vodopády…
To zní pohádkově. Proč se Papui
Nové Guineji přezdívá země
nečekaného?
Nevím přesně, kde to vzniklo, ale
z vlastní zkušenosti bych se pod
to podepsala. Opravdu nevíš, co
se může stát, co tě tam potká.
Nevycházela jsem z překvapení.
Jeden misionář, který na Papui
strávil skoro celý život, se mnou
sdílel své postřehy: „Čím déle tu
jsem, tím méně Papui rozumím
a víc se divím.“
A co tě překvapilo nejvíc?
Myslím si, že pro nás, západní lidi,
je velký šok to, jak jsou na Papui
posunuty hranice mezi veřejným
a soukromým prostorem. Je tam

„

ČÍM DÉLE TU JSEM, TÍM
MÉNĚ PAPUI ROZUMÍM
A VÍC SE DIVÍM

Na takovou absenci soukromí se
asi těžko zvyká.

Můžeš mi popsat místo tvé
dobrovolné služby?
Byla jsem v hlavním městě
Port Moresby. Velikostí odpovídá
zhruba Brnu. Je to město roztáhlé
kolem přístavu. Škola, kde jsem
působila, je stranou centra. V něm
bys našel i nějaký hezký hotel, ale
kousek od něj jsou slumy, domečky různě poslepované z přírodních
materiálů a z plechu, stojí na kůlech a nemají žádnou kanalizaci,
vodu, elektřinu… Děti si tam hrají
v barevných kalužích na odpadcích. Je tam velká propast mezi
několika bohatšími a zbytkem
města.

A na jaké škole jsi působila?
To byla salesiánská střední škola
pro tisíc kluků. Byli různě staří,
protože různě přerušují studium,
hledají peníze na školu, někdo má
dět a potom se třeba vrátí do školy. Takže spousta těch studentů
měla dvacet let a víc. Nemálo jich
bylo starších než já.
Co bylo tvým úkolem?
Hlavně jsem na škole vedla ošetřovnu, což byla místnůstka, která
tam už byla přede mnou, ale rok
už v ní nikdo nepracoval. Salesiáni
chtěli zdravotní péči nějak rozšířit.
Ve městě jsou nemocnice, ale
jsou soukromé, drahé a během
covidu se kliniky zavřely, takže
kluci chodili do školy s neošetřenými zraněními nebo nemocní.
Salesiáni vyhradili na ošetřovnu
finance, tak jsme ji dovybavili a v rámci možností daného
místa jsme to postupně rozjeli.
Měla jsem skupinku kluků, které
jsem zapojila, učila je ošetřovat
a podobně. Byli to moji svěřenci
a udělala jsem z nich takové zdravotní sestry. Hrozně mi pomáhali.
Takže tvoje přítomnost měla
i výchovný rozměr.
No já jsem na škole i učila. Měla
jsem jednu třídu na biologii. To
byla trošku odpočinková záležitost a zároveň mě to hodně bavilo.
Byla jsem ráda, že kromě ošetřování je můžu i vzdělávat.
A dostala ses i mimo školu?
O víkendech, když salesiáni jezdili
do farností, jsem vzala pár medicínských kufříků a ošetřovala tam
farníky. Většinou jsme před kostel
vytáhli nějaké lavičky a ordinovala
jsem na koleně.
Co bylo to hlavní, s čím jsi klukům na ošetřovně pomáhala?
Já jsem tam s nimi, kromě těch
lékařských problémů, dost často
řešila závislosti, to že nemůžou přestat kouřit, nebo se opíjí
s kamarády, co s tím, kam to vede.
Také vztahové věci, sexuální
otázky. V devadesáti procentech,
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když nějaký kluk přišel a viděla
jsem, že má nějaký problém – to
byl ten typ, co často působil jako
hrozně tichý, ale poznala jsem,
že má v sobě nějakou bolest – tak
příčinou bylo zneužívání nebo
domácí násilí. Hrozně často jsem
se tam setkávala s problémy
ve vztazích otců a synů. Je tam
kulturou silně dané, že se dítě
nemůže proti rodiči ozvat. Nesmí
říct: „Tati, tohle ne.“
Takže jsi tam vedla i svého druhu
psychoterapii.
Ráda bych se po škole specializovala na psychiatrii. Opakovaně
za mnou na ošetřovnu chodil
jeden kluk a já jsem měla obrovskou radost, když se mi otevřel.
Viděla jsem, že se cítí v pohodě
mluvit o těch problémech. Jinde
to bezpečí nemají, nebo cítí, že
je za to bude někdo hodnotit,
kritizovat, když řeknou, že udělali
nějakou blbost, třeba se někde
hrozně ožrali na párty.
To zní, že problémy protinožců
nejsou zas tak odlišné od těch
našich.
Jistě se najde mnoho otázek,
které nás v Česku tolik netrápí

– válka klanů, zoufalý nedostatek
škol (i základních), kde sehnat
peníze, abych mohl zaplatit rodině
tchána místo manželky… Na osobní rovině ale řešíme problémy
veskrze univerzální. Jedna kolegyně se mi svěřovala s problémem
doma a v manželství. Po sedmi
letech mateřské začala pracovat
a teď, jak to domluvit s manželem.
Bavila jsem se s ní o tom dlouhé
hodiny a ona říkala: „To je dobrý, že
posloucháš, i když jsou to takovéto
problémy.“ A já jsem jí říkala: „Ale
my v Evropě řešíme to samé. Pro
mě to není nic zvláštního. U nás
se partneři také hádají, jak rozdělit
práci a domácnost.“ A pro ni to
bylo úplné překvapení. V posledku, to, co tě nejvíc trápí, jsou
vztahy, nejčastěji doma v rodině.

„

NA OSOBNÍ ROVINĚ
ŘEŠÍME PROBLÉMY
VESKRZE UNIVERZÁLNÍ

Co považuješ za nejdůležitější
výsledek tvojí služby na Papui
Nové Guineji?
Ono to zní, že jsem toho dělala hodně, různé praktické věci,
ošetřování… Ale nejdůležitější je
samotná přítomnost dobrovolníka, když se tam s někým pobaví,
vyslechne ho, zajímá se. To je to,
čeho si oni váží, co si zapamatují.
Není to jen technická medicínská
pomoc, ale to mezi jednotlivými
úkony.
Proč jsi odjela na dobrovolnou
službu 13 tisíc kilometrů daleko?
Dobrovolnictví není o tom, kam
jedeš, že by něco bylo více či
méně cenné. Stejně hodnotný by
byl dobrovolník, kdyby jel třeba
k salesiánům do Ostravy, mají tam
skvělý projekt. Ale nemyslím si, že
je dobré klást dobrovolné službě
hranice. Nestavět tomu hranici
toho našeho vlastního písečku,
ani hranici toho, co se nás „reálně
týká“. Myslím, že je v tom i jistá
poezie, když jedeš třeba na Papuu a chceš svoji službu věnovat
tamním lidem. Jedeš se s těmi
lidmi setkat. Ne proto, že z nich
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chceš něco vyždímat, ale opravdu
jsi s nimi přijel sdílet svůj život. Pro
mě v tom jsou zásadní dvě sdělení. První je: „Záleží mi na vás.“
Oni si cení, že nějaká Evropanka
chce dát několik měsíců jen tomu,
aby tady byla s nimi, na této škole,
a navázala s nimi vztahy. Myslím,
že si váží právě toho, že jsem
jim dala svoji pozornost a čas.
Je hrozně důležité, že se jedná
o sdílení, a nikoliv pouze dávání,
protože v tom tkví druhé poselství: „Obohacení je vzájemné.
Já si cením toho, že zde s vámi
můžu být.“ Tenhle duchovní
rozměr přesahuje všechny hranice
a na Papui mu dobře rozumějí.
Mně se líbí, že se dobrovolníci
v rámci Adopce nablízko osobnostně rozvíjí. Heslem Sadby je
„Rosteme společně s mladými.“
Koordinátorka dobrovolníků
Helča Janíková mi vysvětlovala,
že pro ně je důležitý růst jejich
dobrovolníků, duchovní i mentální, že se ten mladý člověk nějak
posouvá, hledá, nachází a dělá
v životě důležité kroky pro svůj
rozvoj.
Nebála bych se zdůraznit, že
SADBA není klasická humanitární organizace, které mají můj
ohromný respekt a jsem jejich
podporovatelka, akorát jejich
primární cíl je trochu jiný. Kdybych tam jela s Lékaři bez hranic,
měla bych jasně vytyčené cíle,
třeba i vzdělávací. Když jedu jako
dobrovolník k salesiánům, tak tam
je vždycky na prvním místě setkat
se s druhým člověkem, setkat se
s Bohem. To je ta hlavní myšlenka.
Tam to začíná a končí. A cokoliv se
děje kolem toho, jestli učíš nebo
ošetřuješ, to už je jen prostředek.
Cílem vždycky musí být setkání
s Bohem v tom konkrétním člověku, ať už je to kdekoliv na světě.
Jan Kvapil
Foto: archiv Emílie Novotné

SADBA

Majda, Králka
a Popopo
Název článku nepochází z Disnyeho dílny, jak by se
mohlo zdát. Jsou to jen lehce upravená jména dobrovolníků, kteří právě slouží v Zambii, a které během
své pracovní cesty navštívili ředitel Sadby Jarda Fogl,
vedoucí dobrovolníků Helena Janíková a bývalá dobrovolnice Klára Sobotková.

T

řináctihodinová cesta
vedoucí přes tři země
– s nespočtem řek, hor
a údolí, plná policejních
a hraničních kontrol, návštěv,
domluv, poznávání se s tamějšími
salesiány a jejich díly, s kulturou,
jídlem a občas i se zvířaty (což
bylo spíše setkání nechtěné).
Kolem silnice stojí malé domky
a lidé, kteří prodávají to, co vypěstovali, školáci jdou v uniformách
do školy, lidé jedou na kolech
do práce. Zambijské slunce vyšlo
již před šestou ranní, a tak je kolem cesty čilý ruch. Jsme v Zambii
osmý den, a ranní – nebo spíše
celodenní – ruch nás už tolik
neřekvapuje.
Během šesti dnů, které jsme
s dobrovolníky strávili, jsme absolvovali například dopolední výuku
ve školce, která vznikla právě
díky nim. Holky mají každá svou
třídu s kupou dětí a zaučují další
dvě mladé ženy z vesnice, které

po odjezdu bývalých dobrovolnic
Majdy a Klárky budou mít školku
na starosti. Pavel vede mezitím
kurzy pro maminky těchto dětí
a učí je, jak správně sázet a pěstovat různé plodiny, které pak
mohou prodávat na trhu a mít tak
aspoň nějaký příjem.
Odpoledne dobrovolníci otvírají
oratoř. Už kolem oběda slyšíme
úpěnlivé prosby dětí a mladých,
aby mohli dovnitř. Majda, Králka
i Popopo zní ze všech stran, děti
je znají a přichází za nimi. Vzpomínají také na bývalé dobrovolníky: Ondru, Ester i Matěje, kteří
zde působili. Při cestě vesnicí si
prozpěvují písničky, které je učila
Ester ve sboru a ostatní lidé se
přidávají. A my vidíme, jak velký
smysl dobrovolnická služba má.
Děti se umí představit, zajímají
se o druhé, společně se modlí,
hrají hry, ví, kdy dojít do oratoře,
ve školce si vybarvují a stříhají, učí
se anglicky, ví, že je dobrovolníci

Pozdrav pro naše čtenáře ze Zambie

vyslechnou, ošetří rozbité koleno,
a že jsou tu pro ně. Jsou to střípky,
které se jim jednou poskládají,
a pochopí, že ve škole, v práci
i v životě to budou mít jednodušší.
Dobrovolníci také připravují každou sobotu program pro středoškoláky zemědělské školy, která
se nachází v Lufubu. Velký úspěch
měla modlitba Taizé, dobrovolníci
očekávali jen pár studentů, ale
oni přišli téměř všichni a aktivně
se zapojovali do modliteb. Jsou to
malé radosti, ze kterých se skládá
jejich služba. A jednou takovou radostí je i František Radecki,
český misionář, ředitel technické
školy v nedalekém Kazembe. Pro
dobrovolníky je velkou oporou.
Nás provedl po škole i internátu
a vyrazil s námi na výlet k vodopádům.
Slunce na zambijském nebi
už se mezitím vyhouplo výš
a začíná připalovat. Směřujeme
blíže k hranicím s DR Kongo. Přibývá policejních hlídek i kontrol.
A to prý ještě nic není… máme se
do Konga na co těšit. Po návštěvě
Konga nás ještě čeká Tanzanie,
kde také sloužili naši dobrovolníci,
ale o tom třeba někdy příště....

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

Helena Janíková
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ROZHOVOR

KUBA
V AKCI
Kubo, máš za sebou období
formace a studia filozofie. Mně
to zní dost odtažitě, nevzdálilo tě
tohle období od reálného života?
K čemu potřebuje salesián studovat filozofii? A v čem spočívá
formace?
Studium a první roky formace
jsou bezpochyby určitým odstoupením od světa, vzdálením se,
aby člověk mohl zajet na hlubinu,
setkat se s Bohem i se sebou.
K rozlišování povolání a rozšiřování intelektuálních obzorů má
takový krok smysl. Filozofie může
na první pohled vypadat jako
mlácení prázdné slámy, ale ona
má svou hloubku, a hlavně mnohé
myšlenky ovlivňují i lidi dneška,
ať už si to uvědomují, nebo ne.
Nemyslím si, že by mě studium
vybavilo praktickými dovednostmi, ale dalo mi velmi obohacující
vhled do myšlenkové mapy světa,
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čehož nelituji. Navíc se studium
teologie bez znalosti filozofie
neobejde.
I přes určitý odstup jsme nebyli
úplně odstřiženi od reálného
života. Covid to sice všechno
trošku zkrouhnul, ale nikdy jsme
úplně nepřerušili kontakt s mladými, farníky anebo některými
laickými zaměstnanci. Co se týče
našeho zázemí, tak o nás na jednu
stranu bylo královsky postaráno
(např. vaření, praní), na druhou
stranu jsme v lecčem také přiložili
ruku k dílu (např. brigády a úklid
v domě).
Letos ti bude třicet… Řekl bys
nám něco o svých kořenech:
odkud pocházíš, něco o své
rodině, o svých koníčcích?
Pocházím z Hradce nad Moravicí,
malého městečka ležícího 10 km
na jih od Opavy. Pán Bůh mi dal

Jakub Honěk vystudoval
matematiku a germanistiku. Rok pobýval jako dobrovolník v Indii. Na salesiánské cestě má za sebou
dva roky studia filozofie
a formaci v Žilině. V srpnu
2019 složil své první sliby,
v létě 2021 je obnovil a teď
je prvním rokem na praxi
(tzv. asistenci) v salesiánském středisku mládeže
Plzni.
obrovský dar v podobě výborných, milujících rodičů, 10 super
sourozenců a skvělého širšího
příbuzenstva. Mám osm mladších
sester a 2 bratry, kteří však krátce
po narození zemřeli. Od malička
jsem rád četl, mám rád hudbu,
sport, přírodu, cizí jazyky, filmy
a práci s mládeží.
Jak tě to napadlo, že budeš
salesiánem?
V Hradci sice žádní salesiáni
nežijí, ale díky svému taťkovi,
účastníkovi chaloupek, jsem
už od mládí znal životní příběh
Dona Boska a byl mi sympatický. S živými českými salesiány
jsem se poprvé setkal ve 14
letech na duchovní obnově
za pochodu na Malé Fatře. Velmi
mě tehdy oslovil kamarádský
přístup, živý a nestrojený vztah
k Bohu, mše sv. ve volné přírodě,

Jak trávíš čas asistence v Plzni?
Jak vypadá tvůj den?
Asistence v Plzni je velmi pestrá
a dny jsou rozmanité. Pevné body
tvoří komunitní modlitby a společné obědy se zaměstnanci. Jinak
se dvě odpoledne věnuji mladým
v rámci našeho nízkoprahu, vedu
fotbalový kroužek, jsem asistentem jednomu klukovi v rámci Centra pomoci Střecha, vedu spolčo
mladých, pomáhám s přípravou
na biřmování, spoluorganizuji
občasné přespávačky pro školáky
z farnosti, prostírám na oběd,
účastním se všelijakých porad,
trávím čas s komunitou a s větším
či menším úspěchem se snažím
využívat volný čas, který mám.

„

OSLOVIL MĚ
KAMARÁDSKÝ PŘÍSTUP,
ŽIVÝ A NESTROJENÝ VZTAH
K BOHU A MŠE SVATÉ
VE VOLNÉ PŘÍRODĚ
Co holky, nechybí ti vztah?
Myslíš, že ti nebude chybět
v dlouhodobé perspektivě
rodina, společenství nejbližších,
důvěrnost, výlučnost a něha?
Vztah a důvěrná blízkost milované
osoby určitě může řeholníkovi
chybět. Myslím si, že mě Pán Bůh
k této cestě volá, a tak věřím, že
mi pomůže po ní kráčet.
Toto číslo Magazínu vychází
po Velikonocích. Co pro tebe
osobně znamená velikonoční
naděje?
Smysl života. Nekončíme v nicotě.
Jsme stvořeni milujícím Bohem,
který neváhá z lásky k nám podstoupit smrt, abychom měli život.
A na závěr ještě k místu tvého
aktuálního působiště: při
posezení s přáteli preferuješ
pivo, nebo víno?
Mám rád oboje...
Kateřina Cveklová
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Stránky myšky ELIŠKY
Voda vzala ve vsi ..........., nebylo
v něm dřeva dost. Truhlář nebyl
poctivý, dřevo bylo trouchnivý.
(doplň)

mi říkala „S poctivostí nejdál dojdeš.“ Tomu nerozumím. To jsou
s dlouhýma

vždy poctiví? A lidé s krátkýma

zase nepoctiví? A co malé

, které se teprve učí chodit? Ale maminka mi
znamená. Když je
že je neošidí. Poctivý

poctivá,
může vyhrát

dojít nejdál, když je poctivý.

VŽDYCKY, KDYŽ PŘIJDE TOMÁŠ NA NÁVŠTĚVU K BABIČCE, DOSTANE OD NÍ NĚJAKOU KORUNKU NA
LÍZÁTKO. TOMÁŠ SI JE UKLÁDÁ DO POKLADNIČKY.
POMOZ MU SPOČÍTAT, KOLIK PENĚZ MÁ. K MINCÍM
NA SPODNÍ STRANĚ OBRÁZKU PŘIPIŠ VŽDY TOLIK
TEČEK, KOLIK TAKOVÝCH MINCÍ TOMÁŠ MÁ. DOKÁŽEŠ SPOČÍTAT CELKOVOU ČÁSTKU?

, co toto přísloví

k ní rádi chodí na
. Takže i

, protože vědí,

s krátkýma

může

Vaše myška Eliška
ŘEDITEL TOVÁRNY VYBÍRÁ MONTÉRKY, KTERÉ JEHO
FIRMA PRO SVÉ ZAMĚSTNANCE KOUPÍ. MAJÍ MÍT
DLOUHÉ RUKÁVY I NOHAVICE, VYZTUŽENÁ KOLENA, REFLEXNÍ PRVKY A POUZE DVĚ VELKÉ KAPSY NA
NOHAVICÍCH. ZAKROUŽKUJ SPRÁVNÉ MONTÉRKY
A NAJDI, KDO Z DODAVATELŮ SE SNAŽIL DÁT ŘEDITELI FIRMY ÚPLATEK. JEHO MONTÉRKY ŠKRTNI.

Připravili: J. Vaňková, Z. Janoušková, M. Michálková, M. Žižková, L. Obručová a manželé Civínovi
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MYŠKA ELIŠKA A POCTIVOST
Hezky si
ukliď a potom
si přijď pro něco
dobrého.

To je nuda,
vůbec mě to
nebaví.

Mám hotovo,
jdu si pro
odměnu.

Nastrkám
to sem, nikdo
to nepozná.

Tak rychle,
to jsi
šikulka!
Pokoj vypadá
krásně, ještě
zkontroluju místo
pod postelí
a skříň.

Chtěla jsem
to mít rychle
hotové,
omlouvám se.

Co tady
dělají ty
hračky?

Už jsem
pokoj uklidila
pořádně a od teď
se už budu snažit
nepodvádět.

A co ten
nepořádek
ve skříni?

To jsem
moc ráda. Za to
si zasloužíš svou
odměnu.

Kostičky už
mám uklizené, teď
jen složit oblečení
a je to.

Kreslí Zdislava Janoušková
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Ředitel Alois Křišťan s provinciálem předávají diplomy

JABOK bude mít novou ředitelku
V rozhovoru před čtyřmi lety jsme naznačili, že vyšší
odbornou školu (VOŠ) Jabok nečeká snadné období.
Mluvili jsme tehdy spolu o zavírání „vošek“ a zužování legislativního prostoru pro školy, které nejsou ani
jakýmisi nástavbami, ani vysokými školami.

HANA PAZLAROVÁ
NOVÁ ŘEDITELKA

Alane, posunulo se něco od
našeho prvního rozhovoru?
Postavení VOŠ se v naší
legislativě nijak nezměnilo. Je
pravdou, že některé vošky v této
době ukončily činnost, ale nebylo
to administrativním podnětem
zvnějšku. Pokud se týká ministerských aktivit, před přibližně čtyřmi
roky vypsalo ministerstvo školství
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

evropský projekt na inovace vyššího odborného vzdělávání, jehož
součástí je také analýza a koncepce VOŠ. Projekt byl rozdělen
do pěti oblastí, v každé se účastnil
jeden hlavní řešitel a nejméně dva
spolupracující, Jabok se účastnil
v oblasti sociálně pedagogické – shodou okolností se dvěma
spřátelenými církevními voškami,
Caritas a Svatojánskou kolejí.
Téma VOŠ bylo tedy v uplynulých
letech na stole.
A k čemu to bylo?
Teprve uvidíme, ministerstvo prý
nyní naše výstupy zkoumá, ale
nejsem v tom příliš optimistický.
Projekt pomohl nám, v rámci projektu jsme udělali nějaké inovace,
vybavili se technikou, vznikla
řada velmi dobrých studijních

digitálních materiálů. Pokud se
týká legislativy, náš školský systém by se měl řídit Strategií 2030+,
což je dokument, kde se o VOŠ
také píše. Nevidím ale, že by to
spělo k nějakému řešení, které
by odstranilo zásadní problém
– poskytování srovnatelného
vzdělání s bakalářskými obory bez
možnosti navázat v magisterském
studiu.
Přejděme k Jaboku.
Jak to vypadá se zájmem
o školu. Hlásí se studenti?
V posledních čtyřech letech sice,
jak jsem zmínil, několik VOŠ zaniklo, a to i v naší oblasti sociální práce a sociální pedagogiky. Zájem
ale paradoxně neopadl – mám-li mluvit o Jaboku. Konkrétně
v posledních dvou letech zájem
stoupal, loni přišlo mnohem
víc přihlášek než v předchozích
letech, ale mnozí uchazeči pak
ani nepřišli na přijímačky. To ale
znamená, že se o naší škole ví.
Proč potenciální zájemci nepřišli?
Jedním z důvodů může být,
že loni řada škol brala bez

přijímaček. Prostě uchazeči poslali
přihlášku a dostali oznámení: „Jste
přijati.“ My na Jaboku děláme
stále přijímačky formou motivačního pohovoru. Uvidíme tedy,
jak to bude dál. Kdyby se udržel
trend z posledních tří let, bylo by
to dobré, lze s tím žít, i když nelze
pomýšlet na velký rozvoj.
Jistě s tím souvisí také finanční
stránka věci...
V posledních třech letech došlo
ke změně financování. Ministerstvo spočítalo jinak náklady
na vzdělávání a dotace na studenta stoupla. To není špatné, ale
problém je, že poněkud nelogicky
dostáváme na studenty kombinovaného studia (tzv. dálkové) 40
procent toho, co na denní, i když
práce s nimi je víceméně stejná.
Přitom vysoké školy mají na dálkaře a denní studenty stejný normativ. To u nás hraje roli, protože
my máme dálkařů většinu.
Na provinciální kapitule jsi
naznačil, že v dohledné době
na Jaboku končíš jako ředitel
školy a že tam končí další
spolubratr. Jak to vypadá
s vašimi nástupci?
Novou ředitelkou bude od nového
školního roku kolegyně Hana Pazlarová, na Jaboku učí několik let
sociální práci, je v oboru respektovaná, poslední čtyři roky kromě
toho byla proděkankou Filozofické fakulty univerzity Karlovy.
Na Jaboku se v současné době
různou měrou angažuje šest salesiánů (Michael Martinek, Michal
Kaplánek, Pavel Kuchař, Jaroslav
Kuchař, Ladislav Heryán a Alois
Křišťan), přičemž plný úvazek tady
máme s Jaroslavem Kuchařem.
On pracuje ve funkci ekonoma
– a já jsem za to velice vděčný.
Jaroslav ovšem na konci školního
roku ve funkci také končí. Také
Pavel Kuchař naznačuje, že už
přesluhuje, uvidíme... U ostatních
předpokládám, že tu svými malými úvazky budou zapojeni dál.
Všichni už ovšem máme svůj věk
a nejsme tady už tzv. perspektivní

– a nikdo mladší se mezi salesiány
nerýsuje.
Proč vlastně ve funkci ředitele
končíš?
Když jsem začínal, domluvil jsem
se s tehdejším provinciálem, že
funkci ředitele vezmu buď do důchodu, což bylo před dvěma roky,
nebo do šedesátého pátého roku
věku, tak to totiž měli nastaveno
v Německu v terciární vzdělávací
sféře – 65 mi bylo loni, anebo nejdéle na osm let, děkani a rektoři
veřejných vysokých škol jsou také
nejvýš na osm let. Současný provinciál to také přijal – a letos jsem
tu osmým rokem. Jsem velmi rád,
že jsem tu domluvu udělal, nyní
občas někdo přijde a říká, že je
škoda odcházet, že bych to přece
mohl ještě dělat dál, což mě
zahřeje, a bez té domluvy bych
byl v pokušení říci „mohl bych“ –
a vidím, že by to nebylo zdravé,
škola potřebuje nějakou dynamiku, nové impulzy…
Nabízí se tedy otázka, jakým
způsobem škola zůstane
„salesiánská“.
Zřizovatelem školy je salesiánská provincie a škola salesiánská
zůstane.
Spíš mně jde o to, čemu říkáme
„salesiánský duch“...
Když jsem začínal v Portále, také
nás tam bylo asi pět salesiánů,

jak si dobře pamatuji – a dnes už
tam není ani jeden. Řada středisek
mládeže byla vedena salesiány
a dnes tam salesiáni často působí,
ale řediteli už jsou mnohde laici.
Takže Jabok vstupuje do periody,
která je podobná i u jiných děl,
zřízených v 90. letech. Nositelem
salesiánské myšlenky mohou být
i neřeholníci.
Pracujete tedy na tom, aby salesiánský duch, který byl do díla
vložen zakladateli, přetrval dál,
i když už na Jaboku nebudou mít
řeholníci hlavní slovo?
Je to velké téma provincie, tedy
jak uchovat salesiánský étos v dílech, kde už nepůsobí řeholníci.
Když byl na Jaboku provinciál
Martin Hobza na vizitaci, velmi ho
zajímalo, jak zaměstnanci vnímají
salesiánskou komunitu a hodně
se zabýval tématem „salesianity“ Jaboku, protože mu to leží
na srdci.
V nakladatelství Portál se nám
předání díla laikům podařilo
i proto, že tam pracuje několik salesiánů spolupracovníků
a také že nový ředitel Martin
Bedřich zná naše hodnoty a umí
je tvořivě rozvíjet.
Na Jaboku žádní salesiáni spolupracovníci nepracují, nicméně
zaměstnanci se cítí být spojeni
se salesiánskou myšlenkou.
O „salesianitě“ mají třeba vlastní

26 / 27

představy, ale ztotožňují se s ní.
A jsou to třeba i nevěřící kolegové,
nebo evangelíci, či evangelikálové. Přitom nechodí na nějaká extra
školení, jen nové zaměstnance
posíláme na společné salesiánské školení nových zaměstnanců.
Řada salesiánů ale Jabokem prošla a lidé nás tady znají poměrně
zblízka a s našimi výchovnými
idejemi se identifikují.
Které obory se v poslední době
etablovaly jako nosné a kam by
se Jabok mohl rozvíjet?
Máme tu vlastně jen jeden obor,
který se pak studuje v jednom ze
dvou zaměření. Všichni studují
sociální pedagogiku a někteří pak
volí zaměření na sociální práci, jiní
na speciální pedagogiku. Tu jsme
zavedli v uplynulých letech, myslím, že to byl dobrý tah, protože je
o ni velký zájem.
A další obory?
Uvažovali jsme o nich, ale k tomu
bychom potřebovali oživit napojení na nějakou vysokou školu, a to
není v současné legislativní situaci
schůdné, i když by to bylo možné.

Proč?
Protože na veřejných vysokých
školách není příliš vůle ke spolupráci s voškami, snahou např.
na Karlově univerzitě je centralizovat obory, které se vyučují
na více fakultách čili pro jednu
fakultu je obtížné spolupracovat
s jiným subjektem – třeba s voškou. Není jednoduché koncipovat spolupráci tak, aby pro oba
subjekdy byla výhodná. Asi není
problém, aby naše vzdělávání
uznávaly ve svých bakalářských
programech některé soukromé
vysoké školy, zde ale spíše než
o kvalitu vzdělání může jít více
o podnikatelský záměr. Přesto
nám dlouhodobě funguje spolupráce s Evangelickou teologickou
fakultou, má akreditován podobný
program, sociální a pastorační
práce, našim absolventům je
při přijetí na fakultu část studia
uznána. Tam to funguje i díky
dlouholetým přátelským osobní
vztahům, někteří učitelé Jaboku
současně na Evangelické teologické fakultě vyučují. Snažíme
se o něco podobného i s jinými
fakultami, současně mám na stole
fakultu Technické univerzity
v Liberci, kde mají bakalářský program speciální pedagogika.
A co teologické obory,
ty nerozvíjíte?
Nemáme přímo teologické obory.
Náš studijní program se sice jmenuje sociální pedagogika a teologie, ale jak už jsem uvedl, v jeho
rámci vzděláváme do profese sociální pedagogika, sociální práce
a speciální pedagogika. Nevzděláváme teology, pojem teologie
v názvu programu naznačuje, že
se studenti s teologií nějak při
studiu setkávají. Skoro v každém
semestru mají předmět, který se
týká např. teologie, biblistiky, filozofie a i teologické etiky. Studenti
se dozvídají že se sociální práce
teologie týká, že Bible je zdrojem zájmu o druhé, že může být
impulzem k práci v pomáhajících

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

profesích. Při výuce se s nimi snažíme řešit etické otázky a probouzet pastorační myšlení. Jde nám
tedy nejen o jejich odbornost, ale
také lidskost. Kromě odbornosti
hraje u sociálních pracovníků
roli jejich osobnost, hodnotové
založení.
Filozofie i teologie nás učí
přemýšlet.
Ano, přesně! Kultivuje tak naši
lidskost.
Jak vidíš jako salesián svou
budoucnost na Jaboku či jinde?
A v komunitě?
Rád bych aspoň částečně zůstal
v terciárním vzdělávání. Třeba
něco na Jaboku, ještě na tom
nejsem se svou nástupkyní
domluven, na dohodu stále něco
dělám pro Jihočeskou univerzitu.
V Budějovicích jsem byl také rád
výpomocným duchovním, snažím
se trochu i teď zapojit v jedné farnosti; s jedním kolegou vedeme
psychoterapeutický výcvik, tak
uvidíme. Je to také samozřejmě
věc dialogu s provinciálem.
A co komunita na Jaboku?
Naši komunitu tvoří pět salesiánů, tady na Jaboku bydlíme čtyři
(Láďa Heryán, Leo Červenka, Petr
Piler a já). Patří k nám také Pepík
Šplíchal, který bydlí částečně
na faře u Nejsvětější Trojice
v Podskalí, kde je výpomocným
duchovním a částečně v Dolních Počernicích. Já jsem hlavně
na Jaboku, Láďa Heryán částečně
na Jaboku, částečně ve vězeňské službě a všude jinde; Petr
s Leem pracují v kostele Svatého
Kříže Na Příkopech. Komunita má
smysl, protože působíme v centru
Prahy a máme tak blízko do práce
i domů.
Zdeněk Jančařík
Foto: archiv Jaboku

VÝROČÍ

Gratulujeme
Tentokrát velká úroda kulatin není,
ale oslavenci se přece jen našli!
27. dubna budou v Brně-Líšni slavit
krásně kulatou padesátku salesiána
P. Petra Matuly, ředitele tamního střediska mládeže. Náš mladý salesiánský
student na asistenci, Jakub Honěk,
oslaví v Plzni 12. května své třicátiny.
A v pražské komunitě sester salesiánek připijí šampaňským 26. května
k šedesátinám sestry Anušky
Hořínkové, FMA.

KRISTUS
opravdu VSTAL

Všem oslavencům vyprošujeme
Boží požehnání.
Redakce

V
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Petr Matula

době protináboženské propagandy v Rusku jeden
lidový komisař brilantním způsobem představil důvody definitivního úspěchu vědy. Slavil se
první let člověka do vesmíru. Byl to okamžik slávy
prvního kosmonauta Gagarina. Když se vrátil na zem, řekl, že
tam na nebi sice poctivě hledal, ale Boha opravdu neviděl.
Komisař dospěl k závěru a prohlásil náboženství za definitivně
poražené. Sál byl plný lidí. Schůze se chýlila ke konci.
„Jsou nějaké otázky?“

30

Vzadu seděl stařeček, který celou řeč pozorně sledoval. Pak
potichu řekl: „Christos anesti“, „Kristus vstal z mrtvých“. Soused
to zopakoval trochu silněji: „Christos anesti“. Další se postavil
a zakřičel: „Christos anesti“. Zvedl se další a i on to zakřičel;
potom další a další. Nakonec se vztyčili všichni a křičeli:
„Christos anesti“, „Kristus vstal z mrtvých“.
Komisař zmaten a poražen odešel.

Jakub Honěk

60

Bez ohledu na všechny doktríny a diskuse zde existuje jedna
skutečnost. Pro její popis vždy postačí pouhá poštovní známka: Christos anesti. Tím je vyjádřeno celé křesťanství. Jedna
událost. Nic se proti ní nezmůže. V dějinách lidstva je trhlina:
o jednom konkrétním dni na jednom dobře známém místě.
Filozofy tato událost vůbec nemusí zajímat. Ale jiná slova,
která by byla schopna dodat lidstvu nadšení, neexistují:
Ježíš vstal z mrtvých.
Bruno Ferrero

Anuš Hořínková
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Dvojí jaro
Jan Zahradníček
Zkoušejí ptáci hlasy k pašijím,

V zahradě dětství jabloň pase dál

zmučené dřevo hodlá bíle vykvésti.

housátka na trávníku se stínem a světly.

Kdo přešel tudy se svým soužením,

Voňavý deštík trávník česával

položil snítku na kříž u rozcestí.

navečer o Zeleném čtvrtku jsme jej metli.

Nerovné cesty lidské, cesty křížové

V zahradě dětství jabloň kvete zas.

smaragdem polí běží k rájům lesním.

Přes oči, ústa, přes krk, přes ramena

To dnešní jaro v koruně své trnové

bičují zase tvář, jež hledá nás.

mně vlastně líbí se, o jiném nesním.

Padejte hory, padejte lidé na kolena.

Pašijový triptych z tří pokácených stromů na Vysočině: Vít Ondráček
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KŘÍŽOVKA

Křížovka o ceny
NE POZDĚ

… (tajenka),
u večeře už ne.
arabské přísloví

VYŠETŘENÍ
MOZKU
zkr.

ŘÍMSKÝ
INICIÁLY
DOMORODÝ
ZPĚVÁKA
A ŘECKÝ
KOUZELNÍK
KERNDLA
STAROVĚK

POPĚVEK

OBYVATEL
ČÁSTI
BRITÁNIE

Blahopřejeme
všem výhercům
správně vyluštěné
tajenky křížovky
Salesiánského
magazínu
č. 1/2022.

DRUH LOVU
POMŮCKA:
ETYL, GL.,
GREEN, LÁZ.,
PAR, TOR

INICIÁLY
ZPĚVÁKA
GOTTA

ÚSTROJÍ

1. DÍL
TAJENKY

INICIÁLY
BÝV. PŘED.
ODS
LOKNA

MISTROVS- AKADEMICTVÍ EVROPY KÉ GYMNÁZ.
zkr.
SOUHLAS

OSTRÝ
NÁSTROJ

~

BRATR
ÁBELA
VLÁDA
VOJENSKÁ

ČESKÝ
KRONIKÁŘ

KNIŽNÍ CENU
VYHRÁVAJÍ:

ČESKÁ
ZPĚVAČKA
SEVEROČESKÉ DOLY

GOLFOVÉ
HŘIŠTĚ
ŽIVOTNÍ
PŘEDURČENÍ
CHEMICKÝ
RADIKÁL

MODEL
MERCEDESU
INIC. HERCE
HRUŠÍNSKÉHO

Milada
TOMÍČKOVÁ
Praha

SPOJKA

2. DÍL
TAJENKY
TENTO
DEN
ČISTIČ
SKLA

KALIBR

NÁDOBA
NA PIVO

KUS
LEDU

BOUCHNUTÍ
KYT

PODLÉHATI
HNILOBĚ

Dagmar
OPRAVILOVÁ
Štíty
Eva
HÝSKOVÁ
Praha

TVRDÁ
STUPNICE
RUKSAK
HOVOROVĚ

ROSTLINA
INICIÁLY
STAVITELE INIC. HERCE
PARLÉŘE LUKAVSKÉHO

Tajenka křížovky
zněla: : ...vždy se
zase pozvedneme..

CITOSLOV.
HOŘEKOVÁNÍ

PROLOMENÍ

OSLOVENÍ
BABIČKY

NESTRACHOVAT SE
STŘELIVO

HLEMÝŽĎ

INICIÁLY
PSYCH.
FREUDA

NÁZEV
HLÁSKY M
EVROP. UNIE
SLOV. zkr.

VODNÍ
HLODAVEC

ADVENT
zkr.

ZÁTOKA
GOLFOVÝ
VÝRAZ
BLÁHOVEC
PODVOZEK

SRÁZ
HOVOROVĚ

BAREVNÁ
TELEV. zkr.
BRÁNA
NĚMECKY

PATŘÍCÍ NÁM
mn. číslo
OBEC OKR.
PŘÍBRAM

FINANČNÍ
ÚŘED
zkr.
OSOBNÍ
POČÍTAČ
ANGL. zkr.

BÝV. ITALSKÁ
MĚNA
ŘÍMSKÝCH
51

ZÁRODKY
RYB
ZN. HERTZU

CITOSLOVCE
PLÁCHNUTÍ

HODIT
DOLŮ

NEDŮVRNĚ

ASIJSKÝ
STÁT

CHEM. ZN.
THALIA

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 budou vylosováni tři výherci,
kteří obdrží věcné ceny. Řešení zasílejte do 30. dubna 2022.
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Benefiční koncert rodiny Špačkových
(28. 2. 2022, Praha-Kobylisy)

SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ

