Obsah

Milí čtenáři!

str. 16

str. 6

str. 26

Vybrali jsme pro vás:
6/ Proč jsou sestry šťastné
Sestry salesiánky oslaví zanedlouho
150. výročí vzniku svého Institutu. Pojďme
se blíže podívat na některé z našich
salesiánek... Dozvíte se, která z nich
by si přála mít na zahradě houpačku
a zastřešené posezení s besídkou :-) ale
i za co jsou vděčné, kam by se chtěly
podívat a mnoho dalšího...
16/ Magazín pro mě znamenal kus života

Zdeněk Jančařík končí po 18 letech
jako šéfredaktor Salesiánského
magazínu a předává žezlo mladší
generaci. Co se stalo s jeho „milovaným
dítětem“ – kam se za těch 18 letech
posunulo a jak vnímal tuto
dlouhou cestu sám šéfredaktor?

B

ylo to krásných a dlouhých 18 let, co
jsem vám psal tyto editorské úvodníky –
a tento je na nějaký čas poslední. Možná
se občas ještě v editorialu ozvu, ale už
to nebude v roli šéfredaktora, kterou jsem předal
mladému a nadějnému psavci a nadšenému obdivovateli salesiánského díla a Dona Boska, Honzovi
Kvapilovi.
Říká se, že krev se v těle člověka zcela promění
na své cestě žílami a tepnami jednou za sedm let
– a to by měla být také perioda, během níž se obměňují židle, na kterých sedíme. Jinak hrozí kornatění a zarůstání, jak to vidíme u přestárlých vládců
velikánských zemí na východ od nás. Konec konců,
od dlouhého sezení bolí zadní část těla, takže vstávat, mládí vpřed!
Znovu chci poděkovat všem, kteří magazín během
těch let se mnou táhli: Jirkovi Kučerovi a Mirkovi
Palíškovi, kteří byli moji spolubojovníci v Praze-Kobylisích, Martině Mončekové, která tam vytrvala
i po mém stěhování do Brna, Mileně Alday Delgado, která mi vypomáhala v prvních letech tady
v Brně, a samozřejmě Honzovi Kvapilovi, který to
se mnou táhne v posledních dvou třech letech.
Magazín si taky nelze představit bez širší redakční rady, kterou jsem tu nedávno zmiňoval, tak jen
obecně: Katko, Honzo, Lído, SADBO, Heleno, Majko
– díky! A vám, čtenářům, děkuji za stálou vytrvalou
přízeň našemu skromnému časopisu. Ne nadarmo
Pán Ježíš říká: „Vytrvalostí spasíte duše!“ Ať žije
Don Bosco! A požehnané prázdniny vám všem.

Foto na obálce: Václav Vlach (ČaV)

26/ Není důležité, kdo jsme, ale jaké jsme

Žijí ve skrytu a skrývají velké tajemství,
o kterém často nevědí ani jejich nejbližší.
Seznamte se s VDB.
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ÚVODNÍK

O Velikonocích papež
František pověřil kongregaci pro svatořečení, aby
potvrdila dekret o zázraku,
jenž je připisován přímluvě
blahoslaveného Artemida
Zattiho, salesiána koadjutora, který se narodil
12. 10. 1880 v italském
městečku Borette a zemřel
15. 3. 1951 v argentinském
městě Viedma.

ARTEMIDE
ZATTI BUDE
SVATOŘEČEN

Svědectví naděje
Tato zpráva je semínkem
naděje v době poznamenané
pandemií a ničivými válkami.
Artemide Zatti nás povzbuzuje,
abychom naději prožívali jako
ctnost a postoj zaměřený k Bohu.
Připomeňme si některé zastávky
Zattiho života:

•

Jako chlapec se při těžké práci
naučil zvládat povinnosti, které
ho provázely v dospělosti.

•

V 15 letech odešel s rodinou
za prací z Itálie do Argentiny .

•

Jako mladíka toužícího po salesiánském životě ho postihla
tuberkulóza, jíž ho nakazil
mladý kněz, kterému pomáhal
v jeho nemoci. Díky salesiánským kněžím, kteří mu vytrvale
pomáhali, dospěl k povolání
salesiána koadjutora a celý
svůj život pak zasvětil pomoci
chudým a potřebným. Pracoval
v nemocnici a v lékárně.

•

Roku 1950 spadl z žebříku
a zjistil, že má příznaky nádoru,
který si sám diagnostikoval.
Zemřel 15. března 1951. Do posledních dní svého života se
věnoval svému poslání.

Přítel chudých
Artemide Zatti měl na starosti
nemocnici sv. Josefa ve Viedmě.

Na kole objížděl mnoho nemocných i mimo město. Spravoval
velké sumy peněz, přičemž zůstával chudým salesiánem. Na cestu
do Itálie na kanonizaci Dona Bosko si musel zapůjčit oblek, klobouk a kufr. Měli ho rádi nemocní
i lékaři. Jeden lékař, který se dříve
prohlašoval za ateistu, prohlásil:
„Když jsem se Zattim, nemůžu
nevěřit v Boha.“ V čem bylo jeho
tajemství? Každý člověk pro něho
představoval samého Ježíše. Když
do nemocnice nechtěli přijmout
víc než 30 pacientů, řekl: „A co
když je jedenatřicátý právě Ježíš?“
Sester, které měly na starosti oblečení pro nemocné se vyptával:
„Nemáte oblečení pro dvanáctiletého Ježíše?“

Salesián koadjutor
Postava Zattiho nabízí mladým
lidem sympatický příklad zasvěceného života. Účinnou přímluvu
Artemida Zattiho v souvislosti
s povoláním k zasvěcenému
životu pocítil i papež František,
když byl jezuitským provinciálem
v Argentině. V dopise adresovaném salesiánovi Cayetanu
Brunovi píše: „Roku 1976, tuším,
že to bylo v září, jsem se během
návštěvy jezuitských misionářů
v severní Argentině stavil na pár

dní v arcibiskupství Salta. Během
oběda vyprávěl biskup Pérez
o životě pana Zatiiho a dal mi
o něm knížku. Velmi mě zaujal
a prosil jsem tehdy, aby také
jezuitům poslal Pán na přímluvu
tohoto salesiána laika laická povolání. Prosil jsem novice, aby se
také za to modlili. V červnu 1977
nastoupil první laik, dnes má 32
let, 29. října toho roku druhý, dnes
mu je 33.“ Mezi lety 1978 a 1986
pak zaslechlo povolání dalších 18
mladých laiků.

Svatý Artemide Zatti
V roce zasvěceném svatému
Františkovi Saleskému, šiřiteli spirituality povolání ke svatosti všech
stavů, nám svědectví Artemida
Zattiho připomíná, že všichni
věřící každého stavu a postavení
jsou Pánem povolání, každý svým
způsobem, ke svatosti. Svatý
František Saleský, Don Bosco
i Artemide Zatti odrážejí ve svých
životech Boží lásku a přibližují
nám Boha jako toho, který nás
přijímá bez podmínek.
Ángel F. Artime
Hlavní představený Salesiánů
Dona Boska
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Dny salesiánské
SPIRITUALITY v Kroměříži
O víkendu 29. 4. – 1. 5. 2022 se v Kroměříži uskutečnil
9. ročník Dnů salesiánské spirituality (dále jen DSS).
DSS se v České republice dříve konávaly pravidelně jednou za dva roky, ale kvůli různým okolnostem
a pandemii koronaviru byla tato tradice na čas přerušena. Toto formační setkání je inspirováno celosvětovými DSS, které se uskutečňují pravidelně v Itálii.
U nás je původně iniciovaly sestry salesiánky.
Hlavní koordinátorkou letošních
DSS byla Mgr. Vladimíra Kapounková, ASC.
Vlaďko, kdo stál za letošními Dny
salesiánské spirituality?
Letošní Dny salesiánské spirituality se konaly v České republice
již deváté v pořadí, ovšem poprvé
pod taktovkou salesiánů spolupracovníků. S mírnými rozpaky,
jestli zvládneme tak velké sousto
krátce po přijetí úloh v nové
provinciální radě, jsme se pustili
do díla…
Co bylo jejich náplní, jaké bylo
hlavní téma a komu jsou především určeny?
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Dny salesiánské spirituality
vnímám jako setkání pro členy
i příznivce naší široké salesiánské
rodiny. V těch dnech můžeme
prožít živé společenství prosáknuté naší salesiánskou spiritualitou
skrze sdílení, modlitbu i zábavu,
a rozšířit si obzory nebo osvěžit
poznání různých milníků salesiánské historie či toho, s čím jsme
konfrontováni v různých koutech
Česka i celého světa. Jako téma
jsme v roce, kdy si připomínáme
400 let od smrti svatého Františka
Saleského, zvolili slova jednoho
slova letošní Strenny hlavního
představeného salesiánů, Dona
Ángela F. Artima Všechno dělejte

s láskou s naším dovětkem Odkaz
sv. Františka Saleského dnešku.
Kolik bylo účastníků?
Na 200 účastníků především
z řad salesiánů spolupracovníků, sester salesiánek, Volontárií
Dona Boska, ale také přátel ze
slovenské spolupracovnické
provinciální rady. Zavítal za námi
i náš delegát ve spolupracovnické světové radě Staco Veselý,
dále Pavol Grach, SDB, slovenský provinciální delegát pro salesiánskou rodinu, a také několik
českých bratrů salesiánů, kteří
tou dobou zakončovali svou
provinciální kapitulu a prožívali
společné setkání ve Fryštáku.
O to víc jsme si vážili času, který
s námi mohli strávit. Krátký úvod
měl Petr Zelinka, v němž osvětlil
letošní Strennu. Někteří přijeli
přímo ze salesiánské kapituly
jako náš český delegát pro spolupracovníky Petr Košák, s nímž
jsme mohli slavit v sobotu
podvečer mši svatou. Přijel také
provinciál Martin Hobza, s nímž

jsme DSS v neděli zakončili při
mši svaté, kterou přenášela TV
Noe. Mimořádnou radost jsem
měla z hojné účasti mladých
rodin a jejich dětí. Přiznám
se, že zajistit program pro 60
dětí od kočárkového věku až
po mládež, pro mě bylo opravdu
výzvou.
Jakým způsobem jsou DSS
organizovány?
Letošní DSS stály na vzájemných rozhovorech a sdílení, protože jsme se po dva roky nemohli
scházet. Sobotní dopoledne jsme
věnovali sestrám salesiánkám,
které letos slaví 150 let od založení své kongregace. Jak vtipně
poznamenal jeden z účastníků:
„Bráchové salesiáni mají možnost
se prezentovat od ambonu, ale
sestry už těch možností většinou
mívají méně…“ Dověděli jsme se
velice příjemnou a obohacující
formou o jejich světové i české
historii, o jejich misiích a současném působení v Česku. Milým
povzbuzením a důkazem, že věk
je opravdu jen číslo, byl i rozhovor
se sestrou Marií Zímovou (Nikou),
která stála u zrodu českého díla

sester salesiánek. A kvízem na závěr, ve kterém odtajnily kdejakou
„pikošku“, nás opravdu sestry
dostaly.
Sobotní odpoledne jsme naplnili pestrou škálou workshopů,
ve kterých si každý mohl najít,
co je mu blízké – od kreativního
tvoření, přes dramatické ztvárnění
liturgických textů, ochutnávku
fryštáckých orientačních dnů,
„přírodní úkaz“ šesti salesiánů
spolupracovníků v jedné rodině,
medailony salesiánských osobností, až po mediální komunikaci
a tipy pro evangelizaci v našich
farnostech…
Během programu pro dospělé
běžel pestrý program pro děti
a mládež. Ty rozzářené oči, mnoho
dojmů a nadšení z nových kamarádů mluvily za vše…
Jak se stalo, že ses ocitla v roli
koordinátorky DSS a jak ses
v tom cítila?
Tak nějak spontánně, vzala jsem to při jednom z našich
prvních setkání nové provinciální
rady. Měla jsem v hlavě pár nápadů, jak a na čem bychom mohli

plánované DSS postavit, a úkol
byl na světě. Mohla jsem čerpat
třeba z organizování duchovních
cvičení pro rodiny s dětmi, které
jsme opakovaně s mým manželem Honzou v rámci salesiánské
rodiny po několik let nabízeli.
Myslíš, že má smysl organizovat
DSS, co tě napadá do příště, jaké
k tomu máš postřehy?
DSS jsou vzácným a podle
mě u mnohých i nedoceněným
místem, kde je možné propojit
celou salesiánskou rodinu napříč
naší zemí (a letos vlastně i se
zahraničím). Vnímám je jako chvíle
pro rozšíření obzorů, a hlavně
jako místo pro neformální setkání
v salesiánském duchu, které není
omezené jen na pár hodin, místo,
kde se mohou i sympatizující
s naší spiritualitou obohatit a posunout blíž k našim hodnotám,
kde mohou naše děti vidět, že je
normální žít z víry a v rodinnosti,
která je nám salesiánům vlastní.
Marie Kučerová, FMA
Foto: Václav Vlach, ČaV
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Proč jsou sestry šťastné?
Sestry salesiánky, jak se jim běžně říká, oficiálně
Dcery Panny Marie Pomocnice, slaví 5. srpna 150.
výročí vzniku Institutu. Don Bosco ho založil spolu
se sv. Marií Dominikou Mazzarellovou v Itálii 5. srpna
1872. Ten den složilo v Mornese v Itálii 11 sester své
sliby před Donem Boskem a ostatními do rukou biskupa mons. Sciandry. Marie Dominika byla jednou z nich
a stala se i představenou první komunity. Na světě je
salesiánek aktuálně něco kolem 11 tisíc. Znáte ale
české salesiánky? Víte o nich něco? Ať už si odpovíte
jakkoli, představujeme vám alespoň některé z nich.
Jana Svobodová
komunita Hradec Králové

Máš nějakou vzpomínku na své
věčné sliby?
V období před věčnými sliby jsem
prožívala dost velkou krizi povolání, takže samotný akt slibů byl
pro mě velmi silný, něco jako skok
odevzdanosti do Boží náruče,
aniž bych úplně jasně viděla Jeho
tvář. Jeden z textů z liturgie mých
slibů byl a je pro mě velmi silný. Je
to úryvek o královně Ester, která
se přimlouvá za svůj lid: „Pomoz
mně opuštěné, mám jen tebe,
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Pane.“ V této souvislosti si ještě
pamatuji na přání jednoho kněze
těsně po skončení obřadu, aby se
na mně naplnila právě tento verš
Písma. Tehdy mě to dost zaskočilo, ale zpětně vidím, že Bůh se
nenechal zahanbit – i v dobách
opuštěnosti skutečně byl se
mnou!

Dana Fučíková
komunita Hradec Králové
Co si ceníš na své inspektorii?
(společenství sester salesiánek
v ČR a na Litvě)

Naše inspektorie čítá dohromady 41 sester, 34 v ČR, 7 na Litvě.
Nejsme tedy počtem tak velké, že
bychom se mezi sebou nemohly osobně znát. Čeho si nejvíce
cením, je právě tato snaha vnímat
se společně, vědět o sobě, vědět
o tom, co důležitého se třeba
prožívá v nějaké komunitě, zkrátka
nezůstat si cizí. Myslím, že naše
společná setkání celé Inspektorie, společně prožitá duchovní
cvičení a různé rekreace, kterých
se účastní sestry napříč komunitami, jsou vnímány jako velká
hodnota. Trochu problematičtější
je vytváření společenství i se
sestrami na Litvě už kvůli vzdálenosti Česka a Litvy a také kulturní odlišnosti, i když vzhledem
k formaci strávené v Itálii je pro
nás domluva v italštině snadným
komunikačním prostředkem.
Z důvodů ekonomických i pandemických se vztah s litevskou částí
naší Inspektorie přesunul více
do online prostředí a jako výzva
zůstává pěstování osobních vztahů, nejvíce s těmi, s kterými jsme
prožily nějaké období společné
formace.

Ludmila Rybecká

komunita Praha-Kobylisy
Proč ses stala zrovna salesiánkou? Co tě přitahovalo na kongregaci a salesiánském charismatu?

Sestry salesiánky jsem znala
z chaloupek a ze setkání animátorek. Líbil se mi jejich způsob života, jaké byly, jak žily své zasvěcení
a poslání mezi dětmi a mladými
lidmi. Oslovoval mě také život
Dona Boska a Marie Dominiky
Mazzarellové. Zajímala jsem se
i o jiná řeholní společenství, ale
postupně jsem přišla na to, že mé
místo je tady. Je to, jako když člověk někam přijde a ví, že tam patří. A přitahuje mě to pořád. Naše
charisma je tak krásné a hluboké,
že mám stále co objevovat a zároveň mohu u toho vnímat, že to
souzní s tím, co mám v srdci.

Zdeňka Švédová

komunita Praha-Kobylisy

poučku: Nic nežádat, nic neodmítat. Pak mám ještě další tři poučky
od jiných lidí: Děje-li se něco, pak
je to možné! Když nevíš, co máš
dělat, nedělej nic! Ať je situace
jakákoliv, vždycky se změní! S těmito poučkami, docela dobře žiju
a jsem vděčná salesiánka.

Marie Tkadlecová

komunita Brno-Žabovřesky

Jana Marková

komunita Praha-Karlín

Máš spolusestry po celém světě:
Kam by ses chtěla podívat?
Míst, kam bych se chtěla podívat,
je mnoho, nespojuji je moc s tím,
kde jsou naše sestry, a kde ne.
A vlastně ani přesně nevím, kde
po celém světě naše sestry jsou…
Láká mě Svatá zem, mám ráda
hory a moře, takže tam, kde se
tyto věci nacházejí, třeba Švýcarsko nebo Kanárské ostrovy. Ale
vždycky záleží i na tom, s kým .

Za co jsi Bohu vděčná?
Je toho hodně, zač jsem mu
vděčná. V podstatě za všechno – všechno od něho vychází,
od něho to dostávám. Jsem vděčná za dar života, za mou rodinu,
za rodný kraj, za vlast, za milost
křtu a život v křesťanském společenství, za dar povolání k Dcerám
Panny Marie Pomocnice a za salesiánské charisma a za všechny
lidi – malé, mladé, vrstevníky
i staré, které na své životní cestě
potkávám.

Pavla Mikysková

komunita Hradec Králové

Marie Kučerová

komunita Brno-Žabovřesky
Máš nějaký vzor? Nějakého
svatého či vzor žijící?
Mou inspirací je stále Don Bosco
a mnoho jeho následovníků mých
spoluseter a spolubratří, které
jsem potkala ve svém životě.
Nemůžu je tady jmenovat, jednak
jich je mnoho a jednak mě u každého inspiruje nějaký rys, vlastnost nebo schopnost. V životě
jsem potkala a potkávám mnoho
lidí, kteří svědčí o kráse života
a o kráse salesiánského povolání.
Člověk, který mě asi hodně ovlivnil, byl určitě Dominus, salesián
František Míša, zejména svým
nadhledem, pozitivním přístupem
a vírou v Boha, který uskutečňuje
své dílo navzdory všem možným
lidským nedokonalostem, selháním i lidské blbosti. Od něho jsem
si pro sebe vzala jednu asketickou

Co by sis přála? Máš nějaký sen?

Co tě oslovuje na vašich zakladatelích Donu Boskovi a MDM?
Na Donu Boskovi obdivuji jeho
hlubokou víru v Boha, v jeho
prozřetelnost a nezlomnou
důvěru v Pannu Marii Pomocnici.
Je pro mě velmi inspirativní jeho
přístup k dětem a mladým lidem,
zvláště k těm nejpotřebnějším.
Marie Dominika je pro mě vzorem
jednoduchosti, hloubky a velké
důvěry v Pána. Často vyzývala své
spolusestry k pilné práci pro Pána,
k radosti a veselosti, a to mi dává
sílu v každodenních těžkostech.

Toužím po tom, abych denně dokázala odpovídat Bohu na všechna jeho vyznání lásky. Abych je
dokázala slyšet a vnímat ve všedním dni tak, aby na mě, obrazně
řečeno, nemusel Ježíš „někde
marně čekat na rohu“. Taky si moc
přeji, abych dokázala naslouchat
a rozumět lidem, zvlášť mladým.
Abych jim uměla poradit, povzbudit je nebo je třeba jenom
rozesmát. Abych jim alespoň
trochu ukazovala na nebeského
Otce, který je nesmírně miluje.
A v těchto dnech si obzvlášť přeji,
aby všechny děti, které přichází na svět, mohly svůj život žít
v bezpečí, v pokoji, v jistotě, v milujících rodinách a lidé nezůstávali
opuštění a zoufalí. Taky bych si
přála napsat knihu a umět hrát
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na harmoniku (tu velkou) a na banjo. A sním občas o tom (ale to
opravdu jen zřídka), že bychom
u nás na zahradě měli velikou
a širokou houpačku a zastřešené
posezení s besídkou růží a liliemi…
A moc bych si přála „žít s nohama
na zemi a se srdcem pevně ukotveným v nebi“ jako Don Bosco.

Michaela Pitterová

komunita Praha-Karlín

si troufám říct, že jsem z toho
povolání šťastná. Tedy stane se, že
mám dojem, že po mně Hospodin
chce něco, co já prostě nechci
a nechci a neumím chtít. Jenže
když se s ním pustím do boje,
jediný dobrý výsledek je, že
vyhrajeme oba: získá mě pro věc
a já zjistím, že je to k mému štěstí.
Jen někdy chvilku trvá, než mi to
dojde. Toto základní štěstí ještě
může zvýšit, pokud se děcka posouvají, dělají rády dobro, pokud
máme hezké vztahy v komunitě,
to jsou důležité věci, ale nakonec
zdroj štěstí je fakt v Hospodinu.

Zuzana Magerová

komunita Praha-Karlín
Máš jako FMA i nějakou zahraniční zkušenost, když jste světová kongregace?
Jako většina sester naší inspektorie jsem strávila dva roky v noviciátu v Římě. Po pár letech jsem se
tam vrátila nejdřív jako studentka
a pak jsem tam pokračovala jako
učitelka práva na naší pedagogické fakultě a na salesiánské
univerzitě a jako kanonicko-právní
poradkyně v generálním domě.
V něm jsem žila se sestrami z 30
různých národů a s lidmi z dalších
národů jsem se setkávala ve škole. Byla to úžasná zkušenost, která
mi rozšířila obzory a díky níž jsem
trochu poznala celý svět, aniž
bych musela cestovat. V Itálii jsem
včetně noviciátu strávila 19 let.

Marie Vavříková

komunita Praha-Karlín

Co říkali tví rodiče na to, že ses
stala sestrou?
Pamatuji si hodně živě první reakci
mých rodičů. O svém rozhodnutí
jsem říkala každému zvlášť. Tatínek mi po chvíli ticha řekl, že když
budu šťastná, tak ať jdu. Z jeho
reakce jsem vnímala obrovskou
svobodu, za kterou jsem nesmírně
vděčná. Maminka na mou zprávu
odpověděla otázkou: Jsi si jistá,
že to chceš? Ten život není lehký,
dobře si to rozmysli. Oba rodiče
moje rozhodnutí podpořili
veškerou láskou, jak jen mohli,
a vnímám, že jim šlo jen o jedno,
abych byla šťastná – a to jsem.

Dari Vedrová

komunita Brno-Žabovřesky

Co tě činí šťastnou?
U kořenů přijetí mého povolání,
kterému jsem se napřed dost
bránila, bylo přesvědčení, že Bůh
chce, abych byla šťastná. A tudíž,
že když přijmu jeho plán se mnou,
šťastná budu. Což funguje, a tak
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Jak ses dověděla, že existují
sestry FMA? Jak ses s nimi
seznámila?

V době, kdy jsem se rozhodovala
pro povolání k zasvěcenému životu, jsem žádné salesiánky neznala
– bylo pro mne velkou otázkou,
do které řehole vstoupit. Vyzkoušela jsem třítýdenní brigádu u sester vincentek v ústavu sociální
péče pro mentálně postižené děti
a na jejím konci jsem věděla, že
chci spíše sloužit dětem, které lze
vzdělávat, vychovávat, posunovat
dopředu a také evangelizovat.
P. Petr Baran, který mě doprovázel, mi jednoho dne řekl o Dcerách Panny Marie Pomocnice,
ale že žádnou nezná. Pak dodal:
„V lednu přijede do Brna Dominus,
můžeš si s ním popovídat.“ Vůbec
jsem nevěděla, kdo je to Dominus,
a když jsem se s ním setkala, ani
nevím, kde jsem vzala sílu na to,
že jsem mu s rozhodností řekla, že
se chci stát Dcerou Panny Marie.
Pozval mě do Prahy na setkání,
kde byla různá děvčata a mezi
nimi i salesiánky. Byl tam také
P. Josef Topinka. Tomu jsem
rovněž sdělila, že se chci stát
salesiánkou a on už mě potom
nasměroval na další setkání, kde
byly jen sestry. Bylo to v Rosicích
u Brna u salesiána P. Oldřicha
Meda v květnu 1983. A v srpnu už
jsem vstupovala do noviciátu.

Vlasta Frkalová

komunita Praha-Karlín

Máš nějaké životní heslo, motto?
Ať se před tebou, Bože, stávám
obětí úplnou a ustavičnou, abych
dostala dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Pannou Marií,
apoštoly a mučedníky a se všemi
svatými – našimi zastánci a stálými pomocníky z třetí eucharistické
modlitby. Vedl mě k tomu můj
nízký práh bolesti, kvůli kterému si
na tento citát často vzpomenu.
Marie Kučerová, FMA.

SPIRITUALITA

Láska je chtít

DOBRO

V této části se chci věnovat Františkově pojetí lásky. Pro něho je člověk
rozumovým tvorem, složeným z duše
a těla. Tělem se podobáme živočichům, duchovou duší, která je spojená
s tělem, se stáváme rozumným živočichem – rozumovou bytostí. Pokud
František mluví o člověku, myslí tím
člověka v jeho celistvosti, duši i tělo.

S

tředem lidské osoby je
podle Františka srdce:
„Kdo získal srdce, ten
získal člověka celého.“
Srdce je totiž pramenem každého činu, odtud vychází
vše, co člověk dělá. Na samém
vrcholu srdce leží vůle, láska
a svoboda. Pravděpodobně pod
vlivem jezuitů, kteří byli jeho
učiteli, ve škole sv. Augustina
a Dunse Scota, František považuje
za hlavní nikoliv rozum, ale právě
vůli. Tato vůle je jakoby královnou
nad všemi mohutnostmi. Chová se
skutečně jako panovnice: všechny psychické i duchovní síly jsou
kolem ní soustředěny a ona je řídí,
vede, rozkazuje, a to rozmanitým
způsobem. Vůle panuje nad vášněmi silou lásky: ta se v ní stává
základem její síly. Láska k dobru
je ve vůli skutečným motorem,
nicméně může se zvrhnout. Čistá
vůle se rozhoduje pro dobro, ale
zlá vůle volí zlo. Je třeba, aby vůli
pomohl rozum a dal jí kritéria
volby.
Co se týče vášní, vůle nad nimi
může vládnout, i když někdy
za cenu dlouhého boje. Láska je
pro Františka nejdůležitější vášní.
Lásku považuje také za nejvýznamnější mezi hnutími. Když se
ptal Jean-Pierre Camus ženevského biskupa, co je podle něj

láska, dostal následující odpověď:
„Láska je první vášní naší cítící
(smyslové) duše a prvním hnutím
té rozumové, kterou je vůle. Protože naše vůle není ničím jiným
než láskou k dobru a láska je chtít
dobro.“

V životě jde o schopnost rozhodnutí se, výběru mezi láskami,
které se nabízí, o volbu toho,
komu duše věnuje svou lásku.
Tato schopnost volby je vlastností
lidské svobody, která se stává
místem vnitřního boje.

Láska je jakousi vstupní branou
všech jiných citů: „Smutek, bázeň,
naděje, nenávist a jiná duševní
hnutí nemají přístup do srdce, nevtáhne-li je tam za sebou láska.“
František přirovnává lásku k závaží
pendlovek, které uvádí do pohybu
celé hodiny. Podobně všechna
hnutí v duši vycházejí z lásky.
V Pojednání o lásce k Bohu přirovnává František lásku k magnetu
a vůli k železu: „Vezměme pro
srovnání chování železa vůči magnetu, které můžeme označit jako
nevědomou lásku. Je to dobrý
obraz pociťované a vědomé lásky,
o níž mluvíme. Železo má k magnetu tak vřelý vztah, že se k němu
přiklání ihned, jakmile pocítí jeho
sílu. Pohne, hýbe se v tichých
záškubech, jako by v magnetu
nacházelo zalíbení, pohybuje
se směrem k magnetu, dospěje
až k němu a zjevně chce použít
všech prostředků k tomu, aby se
s ním spojilo. Nevidíme-li, jak jsou
na této věci bez života krásně
znázorněny všechny jednotlivé
části živé lásky?“

Vůle, láska i svoboda jsou spolu
úzce spojeny, ale láska je místem
jejich sjednocení: „Avšak láska, jež
je silnější než smrt (Pís 8,6), činí
lidská srdce něžnými a měkkými
a rozpouští je mnohem rychleji
než všechny ostatní vášně.“
František Saleský byl přesvědčen,
že láska k Bohu a láska k člověku
spolu souvisejí. Na cestě růstu
lásky, která je ze své podstaty
dynamická, je úkolem vůle dojít
až k úplné podřízenosti vůli Boží
buď skrze odevzdanost či svatou
lhostejnost (indiferenci). Vrchol
spatřuje náš světec ve smrti
z lásky a svaté lhostejnosti, v níž
je člověk plně použitelný pro Boží
láskyplné záměry.
Jana Svobodová FMA

Podnět k zamyšlení
Jak je v našem výchovném stylu
propojena láska, vůle a rozum?
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REPORTÁŽ

Ukrajinské děti potřebují
MLUVIT O VÁLCE
Salesiánské středisko mládeže v Českých Budějovicích
zaměstnalo dvě Ukrajinky, aby vedly programy pro
ukrajinské děti. Máša Shumkova je učitelka, Olena Halushka je psycholožka, obě pracovaly v dětském centru
v Záporoží. Jaká je situace ukrajinských dětí? S čím se
musí vyrovnávat? A jak můžeme pomoci lidem prchajícím před válkou? Na to všechno jsme se zeptali Oleny.
Oleno, co tě přivedlo do Salesiánského střediska mládeže
v Českých Budějovicích?
Do České republiky jsem přijela
první týden v březnu. Kamarád
nám řekl o Salesiánském středisku mládeže. Když jsme sem přišly,
byly jsme s Mášou překvapené,
protože v našem městě na Ukrajině nic takového nemáme. České
děti musí být tak šťastné, protože jsou zde pro ně připravené

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

různé programy, mohou sem přijít
zdarma, dostane se jim pozornosti, mají zde zázemí a bezpečný
prostor. Rozhodla jsem se stát se
dobrovolnicí střediska mládeže,
protože mám ráda děti. Opravdu
je pro mě přirozené být s dětmi,
dávají mi energii.
A jak na vás české děti
reagovaly? Ty a Máša totiž
mluvíte anglicky nebo
ukrajinsky a děti zase česky.

S kluky nemám problém. Rádi
hraji fotbal. Řeknou mi „Oleno,
pojď hrát fotbal.“ Tak odpovím:
„Dobře.“ Oni zase: „Oleno, zahraj si
s námi jinou hru.“ Řeknu: „Dobře.“
Mají mě rádi, protože souhlasím
s každou hrou, kterou mi navrhnou. A romské dívky zase přijdou
a říkají: „Girls, you are so beautiful.“
A já říkám: „Ne, vy jste krásné.“
První kontakt jsme navázaly skrze
anglickou větu „Jste moc krásné.“
S holkami si malujeme a bavíme
se anglicky na různá témata. Rády
mě a Mášu učí česky.
Po dvou týdnech jste se staly
zaměstnankyněmi Salesiánského
střediska mládeže a vedete vlastní programy pro ukrajinské děti.
Pro ukrajinské děti máme
čtyři skupiny pro různé věkové
kategorie od 4 do 16 let a pro

každou skupinu připravujeme jiný
program. Programy jsou zaměřené na výuku matematiky, logiky,
literatury nebo si jen užijeme
trochu srandy. Skupiny už jsou
zaplněné. Kromě toho máme
v pondělí skupinu pro české děti.
S Mášou se stále učíme česky
a také procvičujeme angličtinu
s českými dětmi.

„

JE PRO MĚ PŘIROZENÉ BÝT
S DĚTMI, DÁVAJÍ MI ENERGII

Mají ukrajinské děti zájem
účastnit se programů?
Ano, jsou opravdu rády, že s námi
můžou mluvit rusky a ukrajinsky.
To je pro ně nejlákavější. A potom
jsou rády s ostatními dětmi nebo
dělají cvičení, která jsme pro ně
připravily. Nikdo nechce být sám.
Všechny děti dávají pozor a socializují se. Jsou prostě rády, že
můžou být součástí skupiny.
Čím si procházejí ukrajinské děti,
se kterými pracujete?
Víte, jsou opravdu rády, že vidí
ukrajinskou učitelku, se kterou
můžou mluvit ukrajinsky. Jeden
kluk mi vyprávěl o svém problému. Chodí do české školy a v jeho
třídě jsou dva ukrajinští chlapci,
ale oba mluví rusky a on ukrajinsky. Nikdo s ním nemluví ukrajinsky. Byl velmi smutný, ale když
přišel sem a já na něj promluvila
ukrajinsky, řekl: „To není možný!
Budeme mluvit ukrajinsky?“ A já
řekla: „Ano!“

Tak jsem ho hned ujišťovala: „Ne,
ne, ne, ne. Ty jsi v pořádku. Teď
musíme jen počkat, až naši vojáci
budou mít situaci pod kontrolou.“
A on řekl: „Ano. Moje máma mi to
taky říkala.“ Jsou v tomto tématu
velmi vážné a chtějí o tom mluvit.
Ale zároveň chtějí hrát hry, bavit
se, dělat různé věci... Nestydí se.
Myslím, že je to tím, že mluvíme
ukrajinsky. Díky tomu se uvolní.
Myslíte si, že jsou
traumatizované?
Ne všechny, ale ano. Viděla jsem
asi pět traumatizovaných dětí.
Dala jsem jim zadání: „Namalujeme tvora. Můžete si vymyslet
zvíře, které jste v životě neviděly
a dát mu nějakou superschopnost.“ Některé děti namalovaly
draka se superschopností zabíjet
a kolem něj spoustu krve. Nemluví o svém traumatu, ale můžete
to vidět v jejich obrázcích. Také si
pamatuji dvě děti, které sem přišly
a byly obzvláště plaché. Přijely
z Doněcka a zažily spoustu špatných situací. Bály se komunikovat
s ostatními dětmi.
A jaká je situace ukrajinských
dětí u nás v Česku?

Jsou rády, že jsou tady, ale ne
všechny našly školu, protože
ve třídách je málo míst. Takže začínají online výuku v ukrajinských
školách. Říkají: „Nám se nechce
chodit do školy.“ A já říkám: „Ano.
Musíte.“
Mám radost, protože když se
jich ptám: „Máte tady v Česku
kamarády?“ odpovídají: „Ano,
máme.“ A vypráví mi o svých nových kamarádech, jak se jmenují,
co dělají. Jsou otevření novým
přátelstvím.
Provinciál salesiánů nás upozorňoval, že bude nutné pomáhat
a pracovat s ukrajinskými dětmi
dlouhodobě. Máte nějakou radu,
jak na dlouhodobou pomoc?
Chci poděkovat Salesiánskému
středisku mládeže, že mě a Máše
pomohli vytvořit programy pro
ukrajinské děti. Máme dostatek
prostoru, máme vše, co na výuku potřebujeme a myslím, že
v budoucnu budeme mít prostor
pro více dětí, pro které bychom
mohly dělat více programů. Děti
se mě ptají: „Můžeme chodit častěji?“ Zatím jim musím odpovídat:
„Promiň. Zítra máme jiné skupiny.“

Potřebují mluvit o tom, co se
kolem nich děje?
Chtějí mluvit o válce. Chtějí mluvit
o svých starostech. Malovali jsme
kočky a povídali si o nich. Jeden
kluk z Buči řekl: „Mám hrozný
strach o svého psa. Zůstal v Buči
a myslím, že je mrtvý.“ Řekla jsem:
„Neeee. Všechno bude v pořádku.
Je naživu. Myslím, že je v pořádku.
Neboj se.“ A další chlapec zase
řekl: „Ach jo. Proč je válka? Pořád
myslím na to, že až se vrátím,
nenajdu tam nic, žádné budovy.“
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Chtějí více programů a jsou opravdu rády, že jsou v našem Salesiánském středisku mládeže.
Chtějí se učit česky, ale zatím se
bojí, protože učitelé ve škole nemluví ukrajinsky ani rusky. Myslím,
že děti potřebují strávit nějaký čas
se mnou a Mášou, a potom budou
uvolněnější, otevřenější studiu.
Myslím, že jim bude lépe, až se
naučí trošku česky a bude pro ně
přirozenější hrát si a učit se s českými dětmi. Pro naše děti máme
dvakrát týdně hodiny češtiny
a doufám, že jim to pomůže.
Vzhledem k tomu, že jste se staly
zaměstnankyněmi salesiánského střediska, uvažujete, že
v Českých Budějovicích zůstanete dlouhodobě, nebo se chcete
vrátit zpět na Ukrajinu?

V současnosti pro nás není možné
vrátit se na Ukrajinu. Česká republika se mi moc líbí. Přijela jsem
dva týdny po začátku války. Nikdy
předtím jsem v Česku nebyla.
Když jsme přijely do Českých
Budějovic, byly jsme jako ve filmu.
Nikdo nekřičel, nezněly žádné
sirény. Překvapilo nás to. Byl to
opravdu skvělý pocit. Mám ráda
České Budějovice. Je to malé
město, ale moc krásné. Líbí se mi,
že tady nikdo nespěchá. Lidé jsou
klidní a prostě dělají to, co mají.
To se mi líbí.

„

DĚTI VYPRÁVÍ MI O SVÝCH
NOVÝCH KAMARÁDECH,
JAK SE JMENUJÍ, CO DĚLAJÍ.
JSOU OTEVŘENÍ NOVÝM
PŘÁTELSTVÍM.

Doufám, že tu zůstanu, protože mám ráda vaši zemi, mám
ráda české lidi, jsou tak přátelští
a vždycky nám chtějí pomoci. Já
a Máša chceme moc poděkovat
všem, kteří nám pomohli najít
bydlení, sehnat potřebné věci
a oblečení... Pomohli nám se vším.
Jsme velmi vděčné Salesiánskému středisku mládeže a chceme
obzvláště poděkovat Františkovi,
Ondrovi a Hance.
Jak můžeme pomoci lidem, kteří
před válkou uprchli do Česka?
To je dobrá otázka, protože různí
lidé mají různé potřeby. Někdo
potřebuje plínky, někdo deku,
někdo jídlo, někdo potřebuje přespání na jednu noc, někdo hledá
práci... Je důležité ptát se: „Jak ti
mohu pomoci? Co teď potřebuješ?“ Potkala jsem nějakou ženu
v centru pro Ukrajince. Měla pět
dětí, další na cestě a říkala: „Nemám kde bydlet a potřebuji jídlo
pro své děti.“ Toto je jedna situace.
Jiná situace byla, když tam nějaká
žena hledala práci. Obě ženy
potřebovaly pomoc, každá jinou,
a proto je důležité ptát se: „Jak
vám mohu pomoci?“
Lidé mohou nabídnout různou
pomoc. Ne každý může někoho
ubytovat nebo darovat peníze.
Je něco, jak může pomoci
opravdu každý?
Myslím, že každý může říct lidem
z Ukrajiny: „Je mi moc líto, že došlo k této válce.“ Všem Ukrajincům
můžete pomoci tím, že je necháte
vyprávět jejich zážitky. Jaký byl
jejich první den války? Jaká byla
jejich cesta z Ukrajiny do Česka?
Kolik dní to trvalo? O co přišli kvůli
válce? A je velmi důležité říct, že
toto je válka. Není to žádná „speciální operace“, jak říká Rusko. Pro
Ukrajince je důležité slyšet ostatní
říkat: „Je mi to moc líto, že k této
válce došlo. Ale doufám, že tvoji
rodiče a tvoji přátelé budou v pořádku. Všechno bude v pořádku.“
Je mi to moc líto. Věřím, že to
brzy skončí. Myslím, že pro nás,
kteří žijeme v míru, je těžké
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a na jaký film se příští víkend podívat. Opravdu to pomáhá.

se vše vrátí k normálnímu životu
a vše bude v pořádku.

To je normální. Když si volám
s rodinou, s přáteli, když sjíždím
sociální sítě, všude je válka, válka,
válka a válka. A někdy si chci povídat s někým, kdo o válce nic neví,
a žít nějakou část svého času normálním životem. Někdy opravdu
pomůže nemluvit o válce a místo
toho mluvit o tom, co uvařit

Můžeme tedy pomoci ukrajinským
uprchlíkům tím, že s nimi budeme
mluvit o každodenním životě?

Chci poděkovat všem lidem,
kteří pomáhají ukrajinskému lidu.
Pomáháte nám se vším a jste tak
přátelští. Chápu, že je to někdy
těžké. Děkuji. A všem Ukrajincům
chci vzkázat, že vyhrajeme a vše
zase bude dobré.

Od 11 do

mluvit s někým, kdo je v takto
těžké situaci.

let!
9
9

Ano, jistě. Nemůžeme myslet
na válku dvacet čtyři hodin denně.
Je však velmi důležité říci, že toto
je válka, nikoli „konflikt“ nebo
„zvláštní operace“. Ale věřím, že

Jan Kvapil

ROZLOUČENÍ
S DONEM FORESTOU

Milí čtenáři Salesiánského magazínu, v posledním roce jsme spolu navštívili několik salesiánských misií a přitom si trochu provětrali mozkové závity. Ale nastal čas se rozloučit, čekají na mě mladí lidé v dalších zemích
po celém světě. Ale možná někdy někde na shledanou! A když ne se mnou, tak třeba s jinými salesiány, salesiánkami, spolupracovníky či misijními dobrovolníky.
Hodně lásky, radosti a vyřešených hádanek přeje
Don Foresta

A ještě řešení z minulého čísla
Nejprve jsem přešel já s kolegou (trvalo to 2 min), já jsem se vrátil (1 min), pak přišly spolu obě sestry (5 min),
vrátil se kolega (2 min) a nakonec jsme přešli opět já a kolega (2 min). Tedy dohromady 12 min.
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S Ježíšem

na jedné lodi
V sobotu 30. dubna 2022 skončila ve Fryštáku
salesiánská provinciální kapitula. Dvě kola, lednové
a dubnové, ukončilo společné setkání salesiánů,
závěrečná řeč provinciála P. Martina Hobzy, mše
svatá, oběd a růženec ve fryštáckém kostele.

U

ž tradičně je kapitula
rozdělena na dvě části,
v té první se „předvaří témata“, která se
v té druhé dotáhnou
do konce a závěry pak pošle
provinciál do Říma ke schválení.
Tentokrát nevznikl žádný závazný
dokument, do Říma půjdou pouze
pravidla života a hospodaření SDB,
na kterých se všichni delegáti
kapitule vlastně jednomyslně
shodli. Čím jsme se tedy skoro 10
dní zabývali? Především zásadními tématy, které chceme rozvíjet
v jednotlivých komunitách, a to:

kapituly Petrem Boštíkem pak
předložili zadání celosvětové
generální kapituly, což jsou už
zmíněná čtyři kritéria, podle
nichž máme poměřovat svůj život
a práci.

•
•

V druhé části kapituly (26.–30.
4.) jsme schvalovali revidovaná
Provinciální pravidla a Směrnice
pro hospodaření komunit. Pak
jsme se věnovali jednotlivým prioritám, z nichž asi nejmenší prostor
dostalo naše misijní působení. Je
to s podivem, protože na celoprovinciální bázi se poměrně intenzivně věnujeme vysílání dobrovolníků do celého světa a propagaci
našich misií ve světě. Zároveň
stálou pozornost zaměřujeme

•
•

přednostní zaměření na chudé
formace a formace sdílená
s laiky
evangelizace
misie

V první části kapituly (17.–21.
ledna) byla věnována především
přehledu jednotlivých komunit.
Jednotliví zástupci 14 komunit,
včetně té bulharské, prezentovali
svou práci, zaměření a poslání.
Provinciál spolu s moderátorem
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Druhé kolo jednání nezačalo
přímo zasedáním, ale malým putováním, kdy jsme přejeli z Fryštáku do Zlína a každému salesiánovi
byl „přidělen“ jeden mladý, s nímž
jsme probírali jeho i naše povolání
a život. To jsme zakončili společnou modlitbou a focením s mladými v kostele na Jižních Svazích.

na českou misii v Bulharsku.
Novou dimenzi dostalo naše
jednání o chudé mládeži i kvůli
dobyvačné válce vedené Ruskem
na Ukrajině, protože také v našich
domech našlo útočiště hodně
ukrajinských uprchlíků, kteří jsou
často mimořádně chudí, frustrovaní a bez jasné perspektivy.
Už samozřejmou součástí
kapituly jsou neformální setkávání
po obědě i po večeři, „kuloáry“,
kde se nenápadně „kují pikle“, ale
také alternativní nebo spontánní
modlitby. Nechyběly ani sportovní
aktivity – nemalá část salesiánů začala v covidových časech
rekreačně běhat a je to vidět
i na našich tělesných proporcích.
Rozloučili jsme se společným
hodnocením kapitulních jednání,
z nějž vyplynulo to, co provinciál
Martin Hobza zdůraznil také při
závěrečné mši: spolu s Ježíšem
jsme na jedné lodi – chceme žít
a pracovat společně pro chudou
a opuštěnou mládež, a přestože
nás početně ubývá, nevzdáváme
to a spolu s laiky jdeme dál. I příští
kapitula bude nejspíš ve Fryštáku,
protože tamní zázemí – ubytování,
kavárna i kuchyň – nemají v našich domech obdoby.
Zdeněk Jančařík
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Magazín

pro mě
znamenal
kus života

Končící šéfredaktor Zdeněk
Jančařík listuje prvním číslem
Salesiánského magazínu
(ročník 2004)

Magazín s ním rostl a on vyrostl s ním. Šéfredaktor
Zdeněk Jančařík končí a předává Salesiánský magazín
mně, Honzovi Kvapilovi. Sedli jsme si spolu, abychom
zhodnotili Zdeňkova léta s magazínem.
Zdeňku, na začátek ti musím
položit dvě otázky, které napadnou snad úplně každého. Proč
jako šéfredaktor Salesiánského
magazínu končíš? Opouštíš
magazín úplně?
Ne, to ne! To by mě ani nenapadlo! Končím pouze jako šéfredaktor. Salesiánský magazín je
pro mě milovaným dítětem, se
kterým jsem se mazlil osmnáct
let. Končím, protože magazín
vedu už hrozně dlouho. Osmnáct
let je neuvěřitelná doba a chce to
nové myšlenky, chce to někoho,
kdo má nové nápady, kdo se víc
pohybuje v digitálním mediálním
světě.
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Kým jsi byl, když jsi nastoupil
do role šéfa Salesiánského magazínu? Tuším, že v roce 2004...
Po vysvěcení jsem byl kaplanem
v Kobylisích do roku 1999 a pak
jsem šel studovat do Říma Papežskou salesiánskou univerzitu
(UPS). Absolvoval jsem tam žurnalistické vzdělání a už předtím
jsem k psaní trošku přičuchl, když
jsem spoluzakládal časopis AD
a Čtení do krosny. Když jsem se
v roce 2002 vrátil z Říma ze studií,
šel jsem do našeho nakladatelství
Portál dělat redaktora a později
šéfredaktora. Jakožto šéfredaktor
jsem se ujal také vedení časopisu
Salesiánská rodina.

ZDENĚK JANČAŘÍK

A v jaké kondici byl časopis
Salesiánská rodina, když jsi ho
přebíral? Tuším, že jste ho tehdy
přejmenovali.
Ano, překřtili jsme ho na Salesiánský magazín, aby měl současnější
název a netýkal se jen salesiánské
rodiny. Původní název vzbuzoval
dojem, že je to bulletin pro užší
okruh přátel kolem salesiánů,
salesiánek, spolupracovníků
a dobrodinců. Salesiánská rodina

měla svůj specifický obsah, redaktory a byla kvalitní. Vláďa Kopřiva,
který časopis dělal, ho dělal poctivě, co se týká salesiánské historie,
rozhovorů se staršími salesiány
a exallievi. Ale přece jenom časopis neměl tu šíři, nebyl tam moc
zastoupen misijní svět, kultura,
média, SADBA teprve začínala
a magazín byl trošku zahleděný
do minulosti. Myslím, že ani ta
černobílá barva tomu neprospívala. Provinciál tehdy naznal, že
by magazín potřeboval kvalitativní
skok, a já jsem to tlačil také. Především v tom smyslu, abychom
šli do barvy, aby konečně skončily
„totalitní časy“ v tom, že děláme
jen takový věstník pro úzký okruh
čtenářů.
Ty jsi byl především šéfredaktorem Portálu. Šéfování magazínu byl pro tebe tehdy trochu
vedlejšák?
Jasně. Byl jsem pár let šéfredaktorem Salesiánského magazínu
jen nominálně, ale výkonným
redaktorem byl Jirka Kučera,
který magazín celý obsahově
vyráběl a já jsem to schvaloval.
Když jsem přišel z práce z Portálu,
sedli jsme si spolu do redakce
magazínu a tam jsme přemýšleli,

co by mohlo být uvnitř. Ale dělal
to především on. Třeba nějakých
deset let jsme magazín připravovali v podstatě ve třech. Ještě
s námi spolupracovali grafici Mirek Palíšek a Martina Mončeková.
Vždycky jsme někomu zadali sérii
článků, třeba Vojta Sivek nebo
Michael Martinek nebo další
psavci mezi salesiány napsali sérii
článků například o Donu Boskovi
nebo o výchově, které vycházely
v magazínu na pokračování. I tím
to bylo maličko nudné. Kdežto
dneska za určité stránky odpovídají určití lidé a je to pestřejší.
No a jak ti to šéfování šlo, když
jsi seděl na dvou židlích? Jedné
velké v Portálu a magazín byla
spíše ta menší stolička opodál…
Bylo to takové spontánní. S Jirkou
jsme si velice rozuměli a začátky
byly chaoticky tvůrčí. On třeba
potřeboval najednou nějakou
recenzi na Harryho Pottera nebo
na Pána prstenů, já jsem to ani
nečetl, ani jsem neviděl film, ale
stejně jsem to napsal, jen jsem si
ty dvě ságy popletl a všechny postavy pomíchal. Lidi potom psali:
„Prosím vás, ty recenze už tam
nedávejte. Jsou nějaké zmatené.
Naše děti je nechtějí číst.“

Bolesti růstu...
Ale bylo tam mnoho velice pozitivních momentů. Dělali jsme si
s magazínem i takové výlety. Byli
jsme třeba v Německu za jedním
bývalým salesiánským žákem,
jmenoval se Hugo Fritsch, kardinál
Trochta ho těsně po válce zachránil před násilným odsunem. Dělali
jsme s ním rozhovor v jedné vesnici až za Frankfurtem nad Mohanem. Také jsme jeli do bavorského
Ensdorfu za Jirkou Kopicem,
nebo jsme se vydali za Oldřichem
Přerovským do Říma, ale ten
s námi nechtěl mluvit. Několikrát
jsme spolu vyrazili na dovolenou
– vytvořili jsme s Jirkou Kučerou
opravdu kamarádskou dvojici.
Co se ti v Salesiánském
magazínu povedlo nejvíc?
Myslím, že to byl ten druhý
„kvalitativní skok“ během mého
působení. Týkal se jednak grafiky,
ale také práce celého kolektivu
kolem magazínu. Je to šest let,
když jsme si řekli, že musíme
magazín zase posunout, dát mu
jiný formát a víc dbát na grafiku,
protože už opravdu neobstojí ani
mezi farními časopisy. Takže jsem
poslal grafičce Martině Mončekové příklady jiných salesiánských
bulletinů, třeba z Austrálie, z Británie nebo z Afriky. „Podívej, jak to
mají Afričani krásně barevné,“ říkal
jsem jí. Martina je velice kreativní
a magazín se díky ní hodně rozzářil. Z několika fotek udělá zázraky,
zasadí je do článků tak, že se tím
texty oživí a zviditelní. Je to úplně
jiný level.
A také konečně, asi po dvanácti
letech, jsme si vybudovali malou
redakci, která sice sedí v Brně
a Praze, ale je funkční. Ten upgrade magazínu spočívá v tom, že
dnes v něm máme Honzu Zindulka za salesiány spolupracovníky,
sestry salesiánky, které si dělají
své stránky, SADBA vyrábí stránky
„na klíč“, totéž se týká dětské přílohy, ty také, Honzo, zodpovídáš
za několik reportážních stránek.
A tím pádem to jako šéfredaktor
jen koordinuji, vymýšlím obálku, protože vím, který článek je
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zásadní, a grafička vyrobí layout,
grafickou podobu.
Ještě před pár lety převládal
názor, že tištěným médiím odzvonil umíráček. Co bychom měli
dělat, aby se z našeho magazínu
nestala chodící mrtvola?
Musí tam být co číst, jiné věci
než v jiných časopisech. Určitou
výhodou je, že v salesiánské
rodině takové věci máme, jen
to chce je novinářsky vytěžit.
V rámci české církve máme
kvalitní misijní rozměr – salesiány
misionáře i salesiánky misionářky
a máme úžasnou Sadbu, která
vysílá každoročně dobrovolníky.
To si myslím, že v církvi jen tak
někdo nemá. Projevilo se to i teď
v ukrajinské krizi. Máme polské
misie na Ukrajině tak rozšířené,
že jejich prostřednictvím můžeme okamžitě pomoci tady z Brna
nebo z Prahy přímo na místě.
Další naší exkluzivitou je, že
máme mimořádné osobnosti,
které zase tolik nevytěžujeme,
ale stejně – Michael Martinek jako
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katolický intelektuál, Láďa Heryán
je dneska už nejen katolická
celebrita, Kája Herbst, také řada
salesiánů spolupracovníků, kteří
jsou v dílech, která šlapou. Často
také děláme s mládeží na okraji,
což zase v církvi není úplně běžné.
Máme zkrátka takové naše highlights, které můžeme nabízet i prostřednictvím našeho časopisu.
Naše činnost je výchova mládeže
k víře a myslím, že časopis k tomu
přispívá.
Dalo by se říct, že jsme ve světě,
mezi lidmi, že nejsme uzavřená
církev, která si hraje na svém
písečku?
Určitě. Někdy jsme ve světě až
moc a chybí nám kontemplace.
Ale jsme v církvi do jisté míry
avantgardou. Kde se něco děje,
tak tam se snažíme být, nebo
tam máme laiky. A to si myslím,
že je další rozměr – nesázíme jen
na kleriky. Máme spoustu laiků,
kteří nám jsou naklonění. Vlastně
ani tolik nerozlišujeme, kdo je
kněz, nebo jinak zasvěcený, nebo

kdo není. Děláme na společném
sociálním a pastoračním díle.
Magazín je, jak jsi řekl, tvoje
milované dítě. Jaké to pro tebe
je, předávat ho mně – mladému
klukovi, laikovi, který ani není
úplně vrostlý do salesiánské
rodiny? Nemáš z toho obavy?
Ty jsi z mého pohledu ideální kandidát, i protože s námi už dva roky
intenzivně spolupracuješ a vím,
jak pracuješ. Slíbené články napíšeš, jsou velmi kvalitní, nechybí
fotky, dbáš o grafiku. Redaktor,
zvlášť šéfredaktor, musí mít smysl
pro grafiku. Děláš i naše elektronická média (web SDB, Facebook
Bosco point) a ono se to propojuje. Jsi aktivní, už znáš salesiánskou rodinu komplexně, byl jsi
na mnoha místech, takže už to
máš zmapované. Další věc je, že
se umíš podívat na ty náš salesiánské věci z jiného úhlu pohledu.
Protože my se pořád díváme z té
naší salesiánské bedny. Ale ty se
díváš do té naší banánovky a umíš
ten kontext líp číst. Myslím, že

když předám magazín tobě, bude
v dobrých rukou a já už budu jen
takový malý supervizor.
Co tě magazín naučil? Kdo je
onen odcházející šéfredaktor?
Určitě mě to naučilo být trpělivější s autory. Dřív jsem si
myslel, že i mladý člověk musí
umět hned psát a formulovat,
odevzdávat texty včas. Dneska
vím, co od koho můžu čekat.
Také v žurnalistické rutině jsem
mnohem dál. Věci dělám rychleji,
s přehledem, už se tolik nebojím
napsat článek, udělat rozhovor
s nějakou celebritou. Už nejsem
tolik roztřesený z toho žurnalistického světa. Byl jsem člověk, který
nebyl schopný někomu zavolat,
okamžitě někoho kontaktovat, jít
do akce. V tom mě podporoval
Jirka Kučera. Uměl sehnat kontakt, hned vzal telefon a zavolal
třeba Janu Kasalovi. Ano, v mnoha
věcech jsem se posunul.
A pak je pro mě zázrak, že Salesiánský magazín vždycky vyšel.
Někdy jsem si myslel, že nevím,
co v něm bude. Nakonec se
vždycky našlo něco zajímavého,
nestalo se, že by magazín nevyšel.
Ale jistě, někdy tam byly vycpávky, toho jsem si dobře vědom.
Je to tak, že se ti uvolní nějaký
čas a ty bys ho chtěl věnovat
něčemu jinému? Kam teď opřeš
své síly?
Určitě se mi nějaký čas uvolní.
Není to tak, že bych od magazínu
utekl. Já mám dojem, že než se

v tom ty dobře usadíš, tak to bude
chvíli trvat. Některé věci už budeš
dělat sám a já budu „dozorovat“.
Kdybych od toho měl úplně odejít,
tak bych se samozřejmě snažil
zabrat v pastoraci a asi i v oblasti exercicií, případně spirituální
literatury. Uvidíme. Vždycky to
u nás záleží také na představených. Nechci si malovat nějakou
budoucnost, protože představený
může říct, půjdeš tam nebo tam.
Budeš dál psát do Salesiánského magazínu? Mně přijde, že máš
velké charisma dělat humorné
texty, třeba fejetony a humor
nám v magazínu trošku chybí.
Fejeton nebo podčárník. Podčárník je ještě trochu jiný žánr. Ten
jsem občas psal třeba pro Katolický týdeník. Vyberu třeba oslíka,
na kterém Pán Ježíš vjel do Jeruzaléma a popíšu tu událost
z jeho pohledu. Mám dojem, že
tyto věci mě docela jdou a mohl
bych je psát i do magazínu. Tomu
se říká persifláž, prostě zvláštně
pojatý humorný text. Do magazínu mě vždycky bavilo psát
recenze na knížky, především ty
z Portálu, případně na filmy nebo
muziku. A potom mou parketou
byly editorialy. Ty už píšu opravdu
osmnáct let.
Tento rozhovor je pomyslnou čarou za tvým šéfováním Salesiánského magazínu. Byla to dlouhá
cesta, během které se z tvého
milovaného dítěte stal odrostlý
teenager, na kterého je spoleh.

Co by mělo závěrem takového
rozhovoru zaznít?
Vděk čtenářům, vděk těm, kteří
se hlásili, poděkování lidem, které
potkám na ulici a řeknou mi: „Četl
jsem váš editorial a bylo to zajímavé.“ Poděkování všem dárcům
a dobrodincům. To je vlastně
neviditelná skupina, ale dobře o ní
víme! Prostě vidíme, že je hodně
lidí, co na nás myslí, a Salesiánský magazín je jejich průvodcem
našim salesiánským světem i církevním rokem. Takže všem jsem
hrozně moc vděčný za tu věrnost.
Samozřejmě velký vděk autorům,
celému kolektivu redaktorů, grafikům. Také vděk lidem z Portálu,
kteří nám zprostředkovávají tisk.
A ještě obzvláštní poděkování
křížovkářům, to jsou jedni z nejaktivnějších „malých“ čtenářů, kteří
neustále reagují tím, že posílají
tajenky a k tomu často napíšou
nějakou doušku, třeba: „Děkujeme. Zdravíme z Orlických hor.“
Takže těm moc děkuji za velkou
aktivitu, křížovkáři byli nezmaři.
A já děkuji tobě, Zdeňku,
za všechnu tvou práci na
Salesiánském magazínu, že jsi
to nevzdal s autory ani čtenáři
a že tě i dál můžeme číst na
našich stránkách.
Jan Kvapil
Foto: Dušan Kadlec,
Petr Polanský, ČaV
a Martin Straka
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DOBROVOLNICTVÍ

Návštěva

z Mongolska
Českou republiku i naši Sadbu
navštívil po dlouhých čtyřech
letech zakladatel a první ředitel
Sadby Jára Vracovský, který nyní
působí jako misionář v dalekém
studeném Mongolsku.
Jedna z jeho prvních cest u nás ho
zavedla na Setkání rodin pořádaných
manžely Bílými a Sadbou, kde se setkal
s bývalými dobrovolníky, z nichž mnozí jsou
jeho „odchovanci“ a stáli na počátku všech
dobrovolnických cest. Děti i rodiče probírali
letošní téma Strenny hlavního představeného: „Dělej vše láskou, nic násilím.“ Po krátké
prezentaci diskutovali na toto téma rodiče
z hlediska výchovy a děti měly na toto téma
připravený videopříběh o sv. Kateřině
Sienské, na kterém se rozebíralo téma
Strenny a rozvinulo skrze tématickou
hru. Výlet, modlitby mše... obohatily celý
program, který probíhal na faře v Měříně
ve dnech od 13. do 15. května.
Stejný víkend proběhla také akce
In Vino Veritas, kde si zatím ještě bezdětní
dobrovolníci vychutnávali kulturní památky
Znojemska a samozřejmě i plody okolních
vinic :-)

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

SALESIÁNSKÁ ASOCIACE
DONA BOSKA, z. s. HLEDÁ
NOVÉHO KOLEGU/
KOLEGYNI
NA PRACOVNÍ POZICI KOORDINÁTOR
PR A PROJEKTOVÝ MANAŽER
CO BUDE TVÝM ÚKOLEM

•
•

Vytváření komunikačních strategií

•

Spoluvytváření misijních a katechetických materiálů,
psaní článků, a dalších textů

•

Účast na veřejných akcí a představování činnosti
organizace.

•

Koordinace činnosti na sociálních sítích, vymýšlení
nových kampaní.

•

Publikování a aktualizování informací o činnosti
organizace a dobrovolníků na veřejnosti a na webových
stránkách.

Vyhledávání a psaní projektových žádosti, spoluvedení
a koordinování projektů

Nástup možný po domluvě – nejpozději v září 2022.
Váš životopis spolu s motivačním dopisem nám zašlete
na e-mail: jaroslav.fogl@sadba.org.
Do předmětu zprávy, prosím, uveďte „výběrové řízení“.

ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova

SOU Uničov

Jak se vařilo ve ŠKOLÁCH
S posledním květnovým dnem skončil oficiálně i letošní osvětový program pro školy Dnes jím jako Keňan
a školám se líbil. Z mnoha pěkných pozdravů a zpráv
o průběhu projetku jsme pro vás jednu vybrali...
„V pátek 22. 4. jsme ve škole
uspořádali projektový den Dnes
jím jako Keňan, do kterého jsme
se jako škola registrovali. Vzhledem k tomu, že naším oborem je
Hotelnictví a turismus, rozdělili
jsme projekt na dvě části. Ta první
byla teoretická, zaměřená zejména
na geografii a hospodářství Keni.
Využili jsme Vašich skvěle připravených pracovních listů a na závěr si žáci zahráli hru Jenga!
V části praktické si žáci společně
připravili celé keňské obědové
menu – placku chapati, hlavní
jídlo chips masala a jako dezert
sladké pečivo mandazi. A i když
to tak podle receptu nevypadalo,

výsledek byl nejen lahodící oku, ale
i překvapivě chutný. Jen ten cukr
v receptu nebyl, ten si tam žáci
přece jen přidali:) Projekt měl mezi
žáky i učiteli velký úspěch a určitě
přispěl i k zamyšlení nad tím, že
ve srovnání s keňskými školáky se
naši studenti mají velmi dobře…“
SOU, Uničov
Přestože oficiálně projekt skončil, lze se připojit i později a využít
například volných dní v červnu
po uzavření klasifikace (již bez
možnosti zapojit se do soutěže).
Všechny informace naleznete
na: www.dnesjimjako.cz.
SADBA

ZŠ Salvátor, Valašské Meziříčí

Vyslání dobrovolníků – Aksanti 2022
12. 6. 2022 budou při mši svaté, v 9:00 v kostele sv. Terezičky v Praze-Kobylisích, vysláni do světa noví dobrovolníci. Účast přislíbili i hosté ze zahraničí. Poté proběhne v rámci farní kavárny povídání s misionářem
v Mongolsku Jaroslavem Vracovským. Přípravné kurzy, které dobrovolníci poctivě navštěvovali po celý rok,
se blíží ke svému finále... Myslete v modlitbách na tyto statečné mladé lidi, aby vytrvali ve svém rozhodnutí
darovat rok svého života potřebným dětem a mladým lidem.

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

U
KNĚZ NA SKÚTR
ictví

www.sadba.org

a misijní dobrovoln

15. června 2022 v 16.30 h
Jihlavská radnice
Masarykovo náměstí 97/1

Výstava trvá
do 17. 8. 2022



Jihlavský rodák, který působil
řadu let v severovýchodní Indii
a stal se zakladatelem
tamějšího školského systému.

• DIVADLO VÍTI MARČÍKA
• MEDAILONEK Z MEDOVA ŽIVOTA
• VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ZE ŽIVOTA JANA MEDA
A DĚTÍ ZE SEVEROVÝCHODNÍ INDIE
• PŘEDNÁŠKA DOBROVOLNÍKŮ
• INDICKÉ POCHOUTKY

Záštitu nad akcí převzala MgA. Karolína Koubová primátorka města Jihlavy.
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

UDÁLOST

Filip Mareš bude v sobotu
11. června vysvěcen v turínské
bazilice Panny Marie
Pomocnice křesťanů na jáhna.
Zeptali jsme se ho, jak se cítí.

JÁHENSKÉ
SVĚCENÍ

FILIP: „No, přiznávám jistou bázeň. Už se
mi o tom půl roku zdá. Mám trochu hrůzu
z představy, že bych měl začít kázat.
Na druhou stranu zažívám pokoj, vnímám
to jako krok k naplnění vnitřních tužeb,
krok na cestě ke kněžství, ke kterému se
cítím volán. Když si mě teda k tomu Pán
přivedl, on se taky postará a věřím, že si
poslouží i mou slabostí. Budu vám moc
vděčný za vzpomínku v modlitbě.“
red

Podpořte salesiánské
studenty a pomozte
uhradit jejich životní
a studijní náklady
V české provincii se tento rok připravuje na své životní poslání salesiána
7 mladých mužů. Čtyři studují teologii
v Turíně, jeden v Jeruzalémě, po jednom slouží v rámci povinné praxe
v Brně Žabovřeskách a v Plzni.
Svůj život zasvětili Bohu a výchově
dalších generací. Čas přípravy je pro
ně – teď potřebují naši modlitbu
a podporu.
Celkové roční náklady na jejich přípravu činí přes 2mil. Kč. V rámci projektu
na portálu Darujme.cz bychom chtěli
získat jednu desetinu cílové částky.
Prosíme, přispějte k tomu, aby dílo
Dona Boska u nás v budoucnosti
pokračovalo.

www.darujme.cz/projekt/1206252
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PRO DĚTI

Stránky myšky ELIŠKY
Držím se vždy těch slov pěti,
ohled brát na mladší ...............
(doplň)

,

a malá
a

hrají dnes v

napínavou hru.

mají po nich jít po velkých

i malých

. Velkým holkám se nechtělo pořád čekat na
jedné

ale v běhu přehlédly

našla a nakonec byla u
omluvily se

a zabloudily.

první. Když velké

a ta se s nimi rozdělila o

TOMÁŠ BYDLÍ V JEDNOM POKOJI SE SVÝM MLADŠÍM
BRATREM JOŽKOU. VŽDY V PÁTEK SI MUSÍ OBA KLUCI UKLIDIT V POKOJI. JOŽKA SE SNAŽÍ, ALE TAK DOBŘE JAKO TOMÁŠOVI MU TO NEJDE. CO VŠECHNO MÁ
JOŽKA UKLIZENÉ JINAK NEŽ TOMÁŠ?

jim připravil
a najít

a tak jí brzy utekly. Na
šla pomalu a tak
našly správnou

z pokladu.

,

Vaše myška Eliška

OHLEDUPLNOST JE KRÁSNÁ, NENÍ ALE NA MÍSTĚ
VE VŠECH PŘÍPADECH. NAPŘÍKLAD PAN PRŮVODČÍ
NEMŮŽE TOLEROVAT, ŽE CESTUJÍCÍ NEMÁ JÍZDENKU.
NAJDI NA OBRÁZKU VŠECHNY OHLEDUPLNÉ OSOBY
A VYBARVI JE, ŠKRTNI TY, KTEŘÍ OHLEDUPLNÍ NEJSOU A ZAKROUŽKUJ TY, KTEŘÍ PŘÍLIŠ OHLEDUPLNÍ
BÝT NESMÍ.

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

MYŠKA ELIŠKA A OHLEDUPLNOST
Natálko, přidej,
ať nepřijdeme
na zkoušku sboru
pozdě.

Tlavička
zelená...

Tak,
začínáme,tři,
čtyři...

Bylo to čistě,
ale ještě
musíme trochu
vylepšit
výslovnost.

Já se už moc
těším na to
zpívání.

Škákal pes,
pšeš oves...

Skákal pes,
přes oves...

Cha cha!
Pšeš
oves.

Ještě to
moc neumím.

Ale jdi.
Dnes ti to
šlo moc
dobře.

Kreslí Zdislava Janoušková
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VDB

Není důležité,
kdo jsme,
ale JAKÉ JSME

O

slovil jsem je prostřednictvím salesiána, který je jejich
asistentem a volontarie se mezi sebou
domluvily, že přistoupí na rozhovor do Salesiánského magazínu.
Znám jen křestní jméno, telefonní
číslo a místo předem domluvené
schůzky – jedna z nemocničních
budov – kam mě po telefonu
nasměroval přátelský a veselý
ženský hlas. Zvědavost ve mně
vyvolává mnoho otázek: „Kdo jsou
ony volontarie? K čemu tolik tajností? Kdo se skrývá za veselým
hlasem?“
A tady už je, Maruška, aby
mě vysvobodila z mých otázek.
Vede mě do kanceláře, sedáme si
do křesel. „Dáte si kafe? Nebo čaj?
Z oběda mi zbyl štrůdl. Budeme
si tykat, jak je to v salesiánské
rodině zvykem?“ Rychle padají
zábrany a já se začínám vyptávat.

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Chceme být plně
ve světě
Začínáme pěkně od začátku.
Maruška mě na chvíli přenáší
o sto let zpátky do roku 1917, kdy
za Donem Filipem Rinaldim, třetím nástupcem Dona Boska, přišla
skupinka dívek, které chtěly plně
patřit Bohu, a přitom neodcházet do kláštera, ale žít ve světě.
Rinaldi se jim začal věnovat, a tak
vzniklo první společenství. Už
tehdy je vyzýval: „Nikomu neříkejte, co zraje ve vašem srdci.“ První
volontarie složily sliby o dva roky
později, ale uplynulo ještě mnoho
let, přišlo mnoho událostí a zvratů,
než církev oficiálně uznala sekulární instituty jako formu zasvěcení Bohu. „Na myšlence sekulárních institutů je podstatné to, že
lidé se chtěli zcela zasvětit Bohu
a přitom zůstat tam, kde jsou,
a působit v tom prostředí, kde se
pohybují. Nevyčleňovat se z něho

Nemocniční areál je
velkým parkem. Vítr
prohání listí pod vzrostlými stromy a já jdu
na tajemnou schůzku
s Maruškou, která je členkou Sekulárního institutu
Volontarií Dona Boska.
Domluva nebyla přímočará, protože volontarie
žijí ve skrytosti. Zpravidla
ani ti nejbližší o nich neví,
že patří do společenství
zasvěcených žen.
a žít mezi lidmi. Proto je u mnoha sekulárních institutů skrytost
jako hodnota. Neříkáme to lidem
kolem sebe z toho důvodu, aby
k nám už předem nepřistupovali
s nějakými předsudky. Je to hlavně z důvodu apoštolátu,“ vysvětluje mi Maruška. V Česku první
společenství volontarií vzniklo
v roce 1967. Institut se postupně
rozšířil do celého světa. Nyní jich
je kolem 1200, v Česku kolem 50,
početné zastoupení mají v Itálii,
na Slovensku, v Jižní Americe
a stále jich přibývá také v Africe.
Institut volontarií má tři základní rozměry: zasvěcení, salesiánskost, sekulárnost. „Odevzdáváme svůj život Bohu, který si nás
zasvětil. Salesiánskost znamená,
že žijeme salesiánským duchem
a jsme součástí salesiánské rodiny. K tomu patří i starost o mládež,
o povolání, o chudé lidi, o misie,
ale také rodinný duch, optimismus, pracovitost, mateřské srdce,

důvěra k Panně Marii Pomocnici,
láska k papeži. Sekulárnost znamená, že žijeme ve světě a svět
vnímáme jako přednostní místo
našeho poslání. To je to místo, kde
máme žít. Nemáme se angažovat
především v církvi, ale hlavně
ve světě. Snažíme se být nadšené
pro Krista, ale stejně tak nadšené
pro svět,“ popisuje Maruška.
Život volontarie je vlastně
běžným životem křesťanky, která
to s Bohem myslí vážně. Na první pohled se nijak neodlišují
od ostatních, už jejich zakladatel
jim doporučoval, aby se oblékaly
tak, jak to je běžné v jejich sociálním prostředí. Jedinečné na volontariích je to, že se zasvětily
Bohu, složily slib čistoty, chudoby a poslušnosti. Tedy nejsou
provdané, nevynikají v utrácení
peněz, snaží se následovat Boží
vedení a o svých volbách se radí
se svou zodpovědnou. O svém
zasvěcení nemluví. Sdílí ho jen
mezi sebou. „Není důležité, aby
se o nás vědělo, že jsme zasvěcené, důležité je, jaké jsme. Tím
na lidi působíme. Já jsem ráda, že
žijeme naše zasvěcení ve skrytosti
i proto, že nechci být v církvi nějak
privilegovanou osobou,“ vysvětluje mi Maruška.

Sázíme na to,
co z nás vyzařuje
Volontarie často pracují s mládeží, ale není to pravidlo. „Tím, že
máme salesiánské charisma, měly
bychom toužit po kontaktu s mladými, působit na ně, setkávat se
s nimi. U nás bylo více zdravotnic,
protože za totality jsme většinou
nemohly učit nebo působit jako
vychovatelky,“ říká Maruška s tím,
že to byl i její případ a dodává, že
volontarie můžou dělat v podstatě
cokoliv, nejsou vázané ke konkrétní profesi a když vstoupí do Institutu, zpravidla nemění práci.
Důležitým rozměrem života
každé volontarie je také apoštolát.
Snaží se, aby sám jejich život byl
svědectvím a práci si zpravidla
hledají mimo církevní prostředí,

kde může být jejich svědectví o to
silnější. Maruška je aktivní ve farnosti, ale i tam jsou pro ni důležité
akce zaměřené na nevěřící nebo
hledající. „Posláním každého
křesťana je evangelizovat, a to
především ty, kteří toho o Pánu
Bohu moc neví. Sázíme na to, že
na lidi působí to, co z nás vyzařuje. Jsem přesvědčená o tom,
že pokud žiju s Bohem v úzkém
spojení a snažím se mu dávat co
největší prostor ve svém životě,
pak on může skrze mě působit
na lidi,“ říká Maruška, ale dodává,
že často nejsou výsledky jejich
apoštolátu vidět, protože je to
něco nehmatatelného, co se nedá
vyčíslit, co zůstane skryto v lidech,
se kterými se setkaly. I to je určitá
forma chudoby volontarií. Nemají
společné projekty, jako třeba
salesiáni střediska mládeže, nebo
salesiánky školy.
Postupně začínám přicházet
na kloub tomu, proč volontarie
žijí ve skrytosti a nikomu o svém
zasvěcení neříkají, ale ne všichni
tomu porozumí. Svobodná žena,
která se nechce vdát, ani odejít do kláštera, se může setkat
v církvi i s odsouzením. „Bereme
to jako součást naší chudoby.
Náš způsob života může přinášet
nepochopení, ale jsme přesvědčené, že skrytost je pro nás důležitou hodnotou,“ říká Maruška
a vysvětluje mi, že řada lidí vnímá,
že nějakým způsobem darovaly
svůj život, ať už společnosti, církvi
nebo Bohu. Vidí to na jejich aktivním životě pro druhé.

Když jsou sestry spolu
Volontarie často bydlí samy
a samota je jedno z témat,
na které přijde v našem rozhovoru řeč. „Náš způsob života je
spojen s určitou formou samoty
a někdy to na člověka dolehne, že
je doma sám. Stačí mi Pán Bůh,
ale na něho si nemůžu sáhnout,“
říká Maruška, ale dodává, že je
introvertka a beztak má kolem
sebe stále spoustu lidí, takže je
ráda, když si může večer doma

v soukromí oddechnout. Navíc má
své sestry volontarie, se kterými
se pravidelně setkává a s některými také jezdí na výlety nebo
dovolené.
Každá volontarie patří do určité
skupiny, v jejímž čele stojí zodpovědná. Schází se jednou za měsíc
na celý víkend, aby společně
prožily duchovní obnovu a sdílely,
jak jednotlivé sestry prožívají své
zasvěcení. „Každá prožívá své
poslání sama, tam, kde je. I proto
se setkáváme, abychom se viděly,
povzbudily se, společně slavily.
V neděli máme formační setkání
s tématem na každý měsíc, které
se dotýká našeho poslání. Chceme se formovat, rozvíjet se a společně poznávat, kam nás Bůh
vede,“ vykládá Maruška. Každá
skupina má také svého asistenta
– salesiánského kněze, který je
jí k dispozici a na setkání slouží
mši, zpovídá a podílí se na formaci. Jednotlivé skupiny volontarií
(v Česku jich je pět), jsou společně
sdruženy do oblasti, která zpravidla pokrývá určitou zemi a vede
ji oblastní zodpovědná s oblastní
radou. Celá oblast se sejde párkrát do roka na oblastním nebo
slibovém setkání. Všechny oblasti
dohromady tvoří Institut Volontarií
Dona Boska, který má hlavní zodpovědnou a ústřední radu volené
jednou za šest let generálním
shromážděním.

Tenkrát mi zahořelo
srdce“
Marušce končí směna, a tak se
zvedáme a jdeme nemocničním
areálem pod velikými stromy.
Fouká vítr, větvemi prosvítá
modrá obloha a Maruška mluví
o tom, co jí dělá v životě radost:
„Často mi dělá radost modlitba,
adorace, ráda chodím do kostela.
Z běžných věcí mi hodně dělá
radost příroda. Cestou z práce
a do práce mám radost z našeho
parku, v každém ročním období je
tu krásně. Mám radost z malých
věcí, když se mi něco podaří. Mám
radost z dobrých vztahů, když se
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překoná nějaký počínající konflikt. Pořád mám spoustu důvodů
k radosti.“
Jdeme k Marušce domů.
Malý byt je tak akorát velký pro
jednoho, ale je v něm dost místa
i pro návštěvu nebo setkání sester
volontarií. Posadím se na pohovku
a přecházím do osobnější roviny:
„Pověz mi o svém dětství, co tě
formovalo…“ „Velká rodina, silně
věřící rodiče, jejich statečný postoj
k totalitnímu režimu… Docela brzo
jsem vnímala, že mě Pán Bůh
k sobě táhne, už třeba v deseti
letech. Ráda jsem chodila do kostela, což u dětí není úplně běžné,“
říká Maruška. Za totality se rodiče
seznámili se salesiány, a tak se
Maruška dostala na chaloupky
a později na kurz pro vedoucí
salesiánských táborů. „Měli jsme
dost intenzivní duchovní formaci. Probírali jsme katechismus
a objevovali salesiánskou spiritualitu. Hodně jsem to tam nasála
a od začátku se mi na chaloupkách moc líbilo. V šestnácti letech
jsem se na duchovních cvičeních
dověděla, že existují volontarie
a tenkrát mi pro to zahořelo srdce,“ vzpomíná Maruška.

Každý den hledám,
co po mně Bůh chce
právě dnes
O volontariích se mladá dívka
nejčastěji dozví od salesiánů.
Proto je dobré, když o nich salesiáni vědí, protože mladé ženě
přemýšlející o povolání můžou
nabídnout i tuto cestu. Pokud
se pro ni rozhodne, nastoupí
do aspirantátu, kde se jí věnuje
formátorka a pomáhá jí rozlišovat,
jestli ji Bůh volá k tomuto způsobu
života. Jinak ale navenek žije dál
jako doposud. „Každá zodpovídáme sama za sebe. Nekontroluje
nás představená nebo novicmistrová. Jednou či víckrát za měsíc se
sejdeme, důležité kroky konzultujeme se svou formátorkou či
zodpovědnou, ale každodenní
rozhodování je na mé zodpovědnosti. Proto je hodně důležitá
dobrá formace, jejíž součástí je
i pravidelný rozhovor s formátorkou o různých oblastech života…“
vysvětluje Maruška. Počáteční
formace trvá přibližně deset let –
předaspirantát jeden rok, aspirantát další tři roky, následně sestra
skládá časné sliby, které během

šesti let pravidelně obnovuje
a poté složí věčné sliby. Maruška
na začátku formace nastoupila na školu, a když se chystala
na věčné sliby, už pracovala v nemocnici, kde je dodnes.

„

SÁM NÁŠ ŽIVOT
JE POSLÁNÍM

Musíme ukončit náš rozhovor.
Maruška jde, jako každý den,
na mši svatou a já jdu s ní. Když
spěcháme ulicemi, pokládám jí
ještě poslední otázku: „Co je na životě volontarie zásadní?“ Maruška
po krátkém zamyšlení odpovídá:
„Není důležité, kde jsme a co
děláme, ale jaké jsme. V jednom
našem dokumentu je napsané, že
sám náš život je posláním. Jsme
poslané na toto místo, mezi tyto
lidi, abychom sem přinášely Krista
a naplno žily to, co máme dělat
právě tady a teď. Každý den stále
znovu hledám, co po mně Bůh
chce právě dnes.“
Jan Kvapil

Symbolická předávka magazínu
V pátek 13. května, na
svátek Marie Dominiky
Mazzarellové jsme v 15.25
v Brně-Žabovřeskách spolu
s provinciálem P. Martinem
Hobzou symbolicky předali šéfování Salesiánského
magazínu Honzovi Kvapilovi.
Klávesnici převzal s úsměvem a se slovy: Budu se
snažit! Don Bosco i generál
A. F. Artime byli němými
svědky.
Přejeme novému šéfredaktorovi Boží požehnání
a mnoho štěstí na nové židli!

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

VÝROČÍ

Gratulujeme

VZPOMÍNKA NA

Oslavenci se našli také v období
prázdnin a dovolených, nenašly
se ovšem všechny jejich fotky,
které zveřejňujeme rádi, ale jen
pokud je máme k dispozici.
Takže: 7. června bude slavit
sestra salesiánka Hanka
Koudelková zvaná Chodera
své pětapadesátiny. Michal
Kaplánek oslaví 14. července
na výročí dobytí Bastily krásné
šedesátiny. Rovněž Radomíru
Kuchařovi zvanému Špagi budou připíjet k šedesátce tepličtí
farníci, a to 15. července. Sestra
Lenka Vaculová oslaví 23. července pětapadesátku, ovšem
to není nic proti brněnské salesiánce Alence Vojtkové, která
26. července oslaví pětadevadesátku. Kuba Švanda připije
ve Fryštáku Bosco kávičkou
10. srpna na svou čtyřicítku
a 19. srpna bude slavit ve
Staré Zagoře bude připíjet
rakijkou Petr Cvrkal zvaný
Cvrček ke svému pětapadesátému výročí od narození.
Sestra Zdena Kůsová oslaví
svou pětapadesátku někde
na salesiánské chaloupce
24. srpna, zatímco Jožka Kujan
bude slavit pětašedesátku nejspíš ve své rumburské farnosti.
Všem od srdce gratulujeme!
Redakce

EMILA
MATUŠŮ

P

romoval jsem na lékařské fakultě v roce 1972 a 1. dubna 1973 jsem
nastoupil na jeden rok k doplnění základní vojenské služby. První měsíc
jsme byli v Hradci Králové ve Vojenském výzkumném a doškolovacím
ústavu a poté přiděleni k útvarům po celé republice. Když jsem se loučil
se zaměstnavatelem, nabídli mně, abych sloužil v nemocnici v našem
městě noční služby. Vojenští lékaři totiž mohli sloužit a vypomáhat i v civilních
nemocnicích, a tak jsem na prvního apríla nastoupil do Hradce do VLVDÚ.
V Hradci měla moje maminka tetu, která tam byla provdaná již mnoho let, vzhledem ke vzdálenosti jsme se stýkali velice málo, ale naše vztahy byly srdečné.
„Určitě se u ní zastav.“ Dobře. Když jsem dostal vycházku, navštívil jsem tetu,
samozřejmě se vyptávala na to, co dělám v Hradci. Když zjistila, že prodlévám
na VLVDÚ, ožila a říká: „Vždyť tam je šéfem plukovník Vitásek, on má manželku
z Veselí, velice dobře se známe, oni k nám chodívají a my k nim. No a co budeš
dělat za měsíc?“ „Půjdeme k různým útvarům, rád bych se dostal tak nejlépe
do Bzence, Hradiště, nebo Hodonína.“ „ No to není problém, hned mu to řeknu,
on to určitě zařídí.“ Když to bylo zajištěno ze tří stran, tak to bylo přece na jistotu.
Jenže Nejvyšší nebral ohled na mého zaměstnavatele, ani na podplukovníka či
plukovníka.
Sedmadvacátého dubna jsem stál na place a čekal až vyvolají mé jméno, místo
určení bylo zajištěno. Tak jsem zvolal: „Zde!“ a dostal jsem odpověď od velitele:
„Terezín.“ Přepravka na vlak a odjezd. Tak to byla sprcha. Dojem naprosto skličující.
Hluboké příkopy, vysoké cihlové zdi, velice sporé osvětlení, jako by tam prodlévaly
duše všech internovaných a umučených. Nakonec jsem se etabloval na ošetřovně
a uběhlo pár dnů. Předvolal si mě velitel přísně utajovaného raketového útvaru
9742, pod který jsem patřil. Příjemná rozprava, ptal se, co mě zajímá a jestli hraju
na hudební nástroj. Velice ho potěšilo, že hraju na housle, prý si spolu zahrajeme
a mohl bych taky podpořit hudební život u jeho útvaru. Muzikanti k sobě cítí jisté
sympatie – to byla dobrá zpráva. O víkendu byl klid a v pondělí odpoledne přijela
před ošetřovnu sanita s příkazem k přepravě. Okamžitý odjezd, vaše kádrové
materiály se opozdily, tady nesmíte zůstat ani hodinu. Jste u přísně utajovaného
útvaru. Ani večeřet tu už nesmíte. Odvezli mě do Vojenské nemocnice v Terezíně a hned druhý den ráno jsem byl odvelen na cvičení do vojenského prostoru
Doupov. Přestože byl květen, tak nám v noci zamrzala voda a v chatrném spacáku
jsem klepával kosu až do rána.
Teprve po návratu do nemocnice jsem pochopil, že to všechno režíroval Nejvyšší. Současně tam byl jako záklaďák bohoslovec. Oni tehdy chodili na dva roky.
Jmenoval se Emil. Ale to bylo úžasné! Uchovával Nejsvětější svátost, měl zásobu
hostií, takže jsme večer prožívali na ambulanci bohoslužbu slova, svaté přijímání,
pomodlili se z Breviarium Romanum a šli spát. Neuvěřitelné. To byl nezasloužený
duchovní dar v délce jedenácti měsíců. Ale došlo i na praktické věci. Zajistil mně
zpovědníka atd.
Vrátil jsem se do civilu a měl jsem štěstí, že jsem si nechal zapsat ve Vojenské nemocnici praxi. Zaměstnavatel mě totiž nechtěl pustit k atestaci, poněvadž neuznával praxi na vojně. Tak jsem napsal na IKEM do Prahy, souhlasili a pohodlně jsem
odatestoval. Byl to požehnaný rok.
MUDr. Jiljí Minařík z Veselí nad Moravou
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KŘÍŽOVKA

Křížovka o ceny
ČÁST
POSTROJE

Zbabělci pronášejí
odvážná slova
vždy, … (tajenka).
aforismus
POMŮCKA:
ARNO, EIN,
EN, NAPAKO,
UMI

ČESKÝ
ZPĚVÁK
VLASTA
???

ŘÍMSKÝCH
3000

OBYVATEL
EVROP.
OSTROVA

KOSODŘEVINY

ÚLOMEK
SKÁLY

INICIÁLY
ZPĚVÁKA
KRYLA
NEHODNÍ

ZKRATKA
SOUHVĚZDÍ
MALÝ
MEDVĚD
LEDOVÁ

ZNAČKA
ATOL
1. DÍL HOLANDSKÁ DECIMETRU
SOUOSTRODŘEVĚNÝ
ŘEKA
TAJENKY
VÍ ROTAK
STROP

Tajenka křížovky
zněla: „se lží můžeš
sedět u oběda“.

OBRUBA
VLHKA
BALONY
MAJÍCÍ
DLOUHÉ
UŠI

KOSMICKÁ
LOĎ

~

UNIVERZITA
OBRANY
UHELNÉ
SKLADY zkr.

DRUH
TERIÉRA

KNIŽNÍ CENU
VYHRÁVAJÍ:

KÓD PRO
ANGLIČTINU

2. DÍL
TAJENKY

ÚCHYTKA
HRNEČKU
DRUH SÝRA

ČÁSTI
TÝDNE

JEDEN
NĚMECKY

LEHKÉ
TOPNÉ
OLEJE
zkr.

PĚTKA VE
ŠKOLE
HOVOROVĚ
POTOM

POSTEL

OKAMŽITĚ

JEDNOTKA
INTENZIV.
PÉČE ZKR.
PROVAZY

Jitka
ROZKOVCOVÁ
Liberec
Marta
HÁJKOVÁ
Vrbatův Kostelec

ROZPOUŠ.
TEPLEM
ZNAČKA
TELEFONŮ

Jarmila
URBÁNKOVÁ
Násedlovice

SLOVENSKÝ
SOUHLAS
OKRASNÁ
KVĚTINA

POSTRÁDANÝ
INICIÁLY
HERCE
ŽUPANIČE
POPĚVEK

PRAŽSKÝ
VÝROBCE
DVEŘÍ

Blahopřejeme
všem výhercům
správně vyluštěné
tajenky křížovky
Salesiánského
magazínu
č. 2/2022.

EVIDENCE
ZÁJMOVÝCH
OSOB

BÝVALÝ
RUSKÝ
VLÁDCE

VE SPODNÍ
VRSTVĚ

KLOUBNÍ
NEMOC

HŘEBÍK
SLOVENSKY
ČÍSLOVKA

JEN
NÁŘEČNĚ
MIMOTĚLNÍ
ČIŠ. KRVE
CIZÍ ŽENSKÉ
JMÉNO

DATIV
zkr.

HNISAVÝ
VÝMĚŠEK
MEDIC.
MOJE

RÁMUS
NÁDOBA
ZASTARALE
U STUDNY
HROMADY
SEČNÁ
ZBRAŇ
KOMORA
KOM. PRÁV.

PŘÍPRAVEK
NA
ČIŠTĚNÍ
OKEN

OBYVATEL
INDIE
STAROVĚKÉ
MĚSTO

KRYCHLOVÉ
OBEC
OKRESU
BRNO-VENKOV

ČÁST
BOTY

OSOBNÍ
ZÁJMENO

ASOCIACE
TENISOVÝCH
PROFESIONÁLŮ zkr.

RŮŽENA
DOMÁCKY

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. června 2022.
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

duchovní obnova pro muže
ve věku 18-30 let
pořádaná salesiány
Dona Boska

CESTA
OSOBNÍHO
A DUCHOVNÍHO
RŮSTU MLADÉHO
MUŽE

15.–21. srpna 2022

KONTAKTNÍ OSOBY
Petr Boštík a Petr Vaculík

Sk 26,16

9. 8. - 14. 8.

Pořádá Sekce pro mládež ČBK a AKSM Z. S.

SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ

