Obsah

Milí čtenáři!

str. 14

str. 26

str. 30

Vybrali jsme pro vás:
14/ Čerpací stanice pro děti z periferie
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Obsáhlá reportáž z bulharských misií
přináší nejen hlubší náhled do salesiánské
práce s romskými dětmi, ale odpovídá
i na palčivé otázky ohledně dalšího
směřování tamějšího díla.
26/ Léto plné svěcení a slibů
Letošní letní číslo magazínu přináší
kromě obvyklé porce zpráv všeho druhu
také několik radostných – zejména
o událostech v salesiánské rodině.
Radujeme se z jáhenského svěcení Filipa
Mareše, kněžského svěcení Vlastíka
Vajďáka a děkujeme Pánu za složení
věčných slibů misionáře v Bulharsku
Brandona Figueroa a sestry salesiánky
Jany Markové.

V

době, kdy dokončuji své první číslo Salesiánského magazínu z pozice šéfredaktora, nás zastihla těžká zpráva. Pán k sobě
povolal salesiána Jaroslava Mikeše, neúnavného apoštola povolání, který mnoho mladých
přivedl na cestu zasvěceného života nebo vyslal
do misií. Náš smutek tiší naděje, že zatímco naši
vzácní přátelé odcházejí, Pán nám posílá nové. Radujeme se z toho, že letošní rok je v salesiánské
rodině výjimečně bohatý na svěcení a sliby.
O prázdninách jsem prožil krásný čas v Jeseníkách, toulal jsem se horským pralesem a žasnul
nad sílou přírody. Mohutné staré stromy chrání
mladé smrčky, které vyrůstají přímo z vyvrácených
pařezů, les se neustále obnovuje a živiny si bere
z biomasy předchozích generací. Jaký je to rozdíl
oproti monokulturám, kde jsou všechny stromy
stejně staré a jednou za několik desítek let přijdou
dřevorubci, aby les sklidili jako pole. Naše salesiánská rodina mi připomíná živý prales. Každý jednotlivec je důležitý nehledě na věk, žijeme vedle
sebe a navzájem od sebe čerpáme. Velice si vážím důvěry, kterou mi salesiáni dali, když mi svěřili
Salesiánský magazín. Zdeněk Jančařík ho vypiplal jako své milované dítě a vypustil ho do světa.
Zdeňku, díky za tvou neúnavnou práci a díky za tvé
zkušenosti, které mi předáváš. Jsem moc rád, že
s námi v redakci zůstáváš a pomáháš mi dál redaktorsky vyrůst.
Vám přeji, abyste při čtení svědectví druhých na
těchto stránkách rostli směrem vzhůru, ke Slunci.

30/ Kdo je nový šéfredaktor?
Seznamte se s novým šéfredaktorem
Janem Kvapilem, který do našeho
časopisu přináší svěží vítr :-)
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ÚVODNÍK

M

ilí čtenáři,

přeji vám hezký nový
rok. Nelekejte se,
nemáte v rukou staré
číslo Salesiánského magazínu, ani
se nespletli v redakci a snad se
tentokrát nepletu ani já. Narážím
na to, že nový rok začínáme vlastně třikrát. Prvního ledna, prvního
září a o první neděli adventní, což
většinou bývá začátkem prosince.
Začínáme občanský, školní a liturgický rok.
Z praktického hlediska mi přijde nejdůležitější právě ten školní.
Pro děti a mládež začíná nový
ročník, někdy nová škola, nový
kolektiv… Je to změna i pro rodiče,
učitele a vychovatele a doufám,
že i pro všechny následovníky
Dona Boska, protože náš život
musí být nerozlučně spojený se
životem mladých. Rozjíždějí se
různé aktivity, kroužky, setkávání, přípravy a mnoho dalších
pravidelných iniciativ, které
o prázdninách ustaly. V některých
komunitách dochází začátkem
září k výměně salesiánů nebo
salesiánek.
Osmého září začíná na Slovensku v Popradě roční salesiánský
noviciát a jsem velmi rád, že tam
letos budeme mít novice. Devátého září je v Hradci Králové naplánovaná slavnost věčných slibů
sestry salesiánky Jany Markové.
Sedmnáctého září ve Fryštáku
kněžské svěcení Vlastíka Vajďáka,
který čtyři roky studoval na salesiánské univerzitě v Jeruzalémě.
Když k tomu připočtu věčné sliby,
které složil na slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Bulharsku

VELIKÉ
VĚCI SE RODÍ
V SRDCI

Ze svěcení Filipa Mareše
(foto: Vytautas Markūnas, Salesiáni Crocetta)

náš mladý spolubratr Brandon
Figueroa, a jáhenské svěcení,
které v červnu přijal další mladý
salesián Filip Mareš, tak je to
povedený vstup do další sezóny
a máme moc důvodů k radosti
a vděčnosti.
Samozřejmě bych mohl psát
o tom, že stárneme, že nás ubývá,
že jsme unavení, že s mnoha lidmi
sdílíme obavy o budoucnost.
Jenže právě proto je potřeba
vidět a připomínat si to, co je Boží,
krásné, živé, nadějné. Znám lidi,
kteří mají v životě mnoho trápení
a kráčejí doslova na hraně života
a smrti. A přitom jsou tak plní
života, jsou těmi, kdo vidí spíš
potřeby a těžkosti druhých než
ty svoje. Přál bych si, aby se stalo
něco velikého. Aby den ze dne
skončily války. Aby se obrodila
církev. Aby politika byla čistá
a zdravá. Aby lidé chtěli a mohli
pracovat a vzdělávat se. Aby se

rodily šťastné děti do šťastných
rodin. Aby bylo mnoho svatých,
kteří budou Božími proroky pro
dnešní svět. Zároveň ale vím, že
veliké věci se rodí nenápadně,
v tichosti, v srdci člověka. Vzpomeňme na dívku Marii z Nazareta,
na devítiletého chlapce z Becchi,
na mladého muže Ignáce z vesničky Boleslaw. Všichni pocházeli
z bezvýznamných zapadákovů.
Všichni žili v těžkých dobách
a neměli moc valné životní vyhlídky. U nikoho z nich se nedalo
rozumně očekávat, že udělají díru
do světa, že něco velkého změní.
A přece…
Panno Maria Pomocnice, Done
Bosko, Staříčku, vyproste nám
trochu vašeho zápalu a Boží
lásky! Děkuji!
Martin Hobza,
provinciál Salesiánů Dona Boska
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ASC

Modlitba
a mše
jsou mé
nabíječky

Ada a Marie na pouti do Izraele v roce 2018

Můžeš se nám na úvod trochu
představit?
Pocházím ze Šumperka. Měla
jsem štěstí, že jsem se během
dětství a dospívání setkávala
se samými vzácnými kněžími
a odvážnými laiky, kteří nás
vedli k Bohu a pomohli nám
přejít z toho dětského chápání
víry k hlubšímu poznání Boha.
K nám do rodiny často chodili
dva kněží salesiáni – P. Vojtěch
Fuglík a P. Augustýn Holík, kteří
pracovali jako malíři pokojů, tajně
u nás sloužili mše svaté a nám
dětem vyprávěli o Donu Boskovi
a o salesiánech. Mně tehdy bylo
líto, že nejsem kluk a nemůžu se
stát také salesiánem. Rodiče nás
ve škole přihlašovali do náboženství, a proto měli problémy
v zaměstnání, vyhrožovali jim, že
se nedostaneme na žádnou vysokou školu, i když máme výborné
známky. Proto jsem po ukončení
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

ZŠ nastoupila na Střední průmyslovou školu v Šumperku, abych
měla ukončené vzdělání.
A co tvůj muž Ada?
Studium na průmyslovce se mi
stalo osudným, protože do naší
třídy nastoupil i o rok starší Ada
Jílek, kterého sem poslali z učňovského oboru, protože mezi
učni vynikal. Musím říct, že Ada se
víc jak tři roky snažil o mou přízeň,
ale já jsem měla v úmyslu dokončit školu a jít do kláštera, takže se
snažil marně.
Na škole jsme prožili čas
uvolnění v letech 1967 a 1968, kdy
jsme se dovídali pravdu o komunistických procesech, o Miladě
Horákové, ve škole jsme se učili
filosofii a Šikovu ekonomiku apod.
My studenti jsme byli nadšeni, že
život bude svobodnější, budeme
dělat, co chceme, a ne to, co

I když je Marie Jílková
salesiánkou spolupracovnicí už skoro 35 let,
já jsem se s ní seznámil až před nedávnem
na duchovních cvičeních
v Kostelním Vydří.
To, co mě na ní nejvíc zaujalo, byla její až živelná
radostnost a energie.
musíme. Ale v srpnu přišlo vystřízlivění, kdy nás přijeli „zachránit“
naši „bratři“. Těžce jsme nesli, jak
se naše země opět vrací k totalitě. Upálení Jana Palacha v lednu
1969 a po šesti týdnech 25. února
1969 pochodeň číslo dvě, to pro
nás byly silné zážitky, na které
nikdy nezapomeneme. Jan Zajíc
byl totiž náš spolužák z vedlejší
třídy, jeho pohřeb byl velkou manifestací za svobodu. Normalizace
však postupovala a lidé si zvykali
na život v totalitě. Dnes vidíme,
jak se historie opakuje a jak nám
Ukrajinci udělují lekci v tom, jak
se brání svoboda a vlast před
okupanty, kteří se opět tváří jako
zachránci. Svoboda není samozřejmostí!
Ale trochu jsme odbočili od Ady…
Jednou na jaře roku 1969 jsem
se dostala do sporu se spolužáky
ohledně víry v Boha a najednou se

k nám přidal Ada a začal argumentovat v můj prospěch. Když
jsem se ho zeptala, co se do toho
plete, odpověděl, že je přece také
věřící. V tom okamžiku jsem si
uvědomila, jak jsem se k němu
ošklivě chovala. Hodně jsem
o tom přemýšlela, přišlo mi, že mě
Ada má asi hodně rád, když ho mé
chování neodradilo. A tak se postupně mé odmítání začalo měnit
v náklonnost a zamilovanost.
Tak vstoupil do mého života
Ada a zůstal v něm až do svého
odchodu na věčnost a zůstane
napořád. Po maturitě jsme spolu
nastoupili do Brna na strojní fakultu VUT, ve třetím semestru jsme
měli studentskou svatbu. Nejprve
jen se dvěma studenty jako svědky na radnici v Šumperku a den
poté jsme si řekli ANO v klášterním kostele Navštívení Panny
Marie, kde už byly i naše rodiny.
Sezdával nás náš bývalý šumperský kaplan P. František Hlouška.
Po studiu jsme nastoupili
do Olšanských papíren. Protože
jsme nemohli sehnat byt, postavili jsme si svépomocí rodinný
domek v Dolních Studénkách, kde
bydlím dodnes. Moc jsme toužili
po dětech, ale nedařilo se, což mě
hodně trápilo. Až po sedmi letech
se nám narodil první syn a po něm
přišli ještě další tři. V současné
době jsou už všichni kluci ženatí
a mají dohromady dvanáct dětí,
takže jsem šťastná babička devíti
vnuček a tří vnuků.

Svatba
Ady a Marie

Marie s dětmi v roce 1990

Jak váš život změnil 17. listopad
1989?
Zcela. Ada se začal angažovat
v politice, stal se starostou v naší
obci, po dvou letech byl jmenován přednostou Okresního úřadu
Šumperk. V roce 2000 byl zvolen
senátorem za obvod Šumperk-Jeseník a v senátu byl nakonec dvě
volební období. Nebylo to pro mě
jednoduché, protože Ada byl téměř pořád v Praze, já měla doma
ochrnutou maminku a přitom
jsem chodila do práce a starala se
o rodinu.
Ale pokud vím, ani ty jsi nezahálela (i když „jen“ vychovávat
čtyři kluky určitě žádné zahálení
nebylo).
V letech 1990–1995 jsem
studovala dálkově Cyrilometodějskou teologickou fakultu
v Olomouci. Celý život jsem chtěla být učitelkou, ale komunisté mi
nedovolili tento obor studovat, tak
jsem si k teologii přidala pedagogiku. V naší ZŠ jsem potom třináct
roků učila náboženskou výchovu.
Od roku 1997 pracuji v Poradně
pro ženy a dívky v Šumperku.
Byla jsem zde na různých pozicích, od poradkyně přes regionální ředitelku, členku předsednictva
až po dobrovolnou pracovnici.
Ráda jsem chodívala do škol
s přednáškami o rodinné a sexuální výchově, kde jsme se otevřeně
bavili o důležitých a citlivých
otázkách života, které dospívající
zajímají, ale málokdo je ochotný
s nimi o nich mluvit. Přednášky
na stejná témata jsem měla i pro

skautské rádce. Další činností
poradny byla příprava snoubenců
nebo přednášky o partnerských
vztazích a o výchově dětí v mateřských a rodinných centrech.
S jakými případy se při své práci
setkáváš?
Za dobu více jak 25 let v poradně jsem se setkala s různě
těžkými případy dívek, žen i mužů,
kterým jsem se snažila pomoci.
Naše pomoc je hlavně naslouchání, doprovázení, podpírání,
ukázání více možností řešení
problémů.
Jednou za mnou přišla maminka se svou těhotnou sedmnáctiletou dcerou. Při rozhovoru vyšlo
najevo, že i ta maminka počala
svou dceru v sedmnácti, když
studovala na gymnáziu. Její rodiče
z toho samozřejmě nebyli nadšení, ale podrželi ji, a když se miminko narodilo, její maminka dokonce
šla na mateřskou dovolenou, aby
dcera mohla dostudovat. Později
se ukázalo, že už žádné další dítě
ona ani její dvě sestry nemohly
mít. Kdyby ji tehdy rodiče poslali
na potrat, neměli by žádné vnouče. Situace se tedy po sedmnácti
letech opakuje. Dívce jsem nabídla materiální pomoc i psychickou
podporu a ona se rozhodla dítě si
ponechat.

„

ZA SALESIÁNSKOU RODINU
JSEM BOHU MOC VDĚČNÁ

Před třemi roky přišla těhotná maminka, které po velkém
ultrazvuku lékař řekl, že její dítě
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má pět postižení neslučitelných
se životem, a rázně jí doporučil
potrat. Dokonce si pozval i jejího manžela, aby ji přesvědčil.
Vzhledem k tomu, že paní byla
věřící, domluvily jsme se, že
se budeme za miminko modlit
a ona s Boží pomocí dítě donosí.
Později se ve fakultní nemocnici
narodilo děvčátko, které opravdu
ta postižení mělo. Tatínek i se
třemi sourozenci přijel za malou
sestřičkou a nemocniční kaplan ji za přítomnosti celé rodiny
pokřtil. Holčičku si později mohli
vzít domů, žila tři týdny a zemřela
v náručí své maminky. Byla jsem
přítomna pohřbu se mší svatou
v šumperském kostele, kdy kněz
zdůraznil, že rodiče od Boha přijali
nový život jako velký dar a nyní
jej Bohu odevzdávají, ale zároveň
získávají přímluvce v nebi. Myslím
si, že maminka udělala vše, co
mohla. Zároveň dali oba rodiče
svým dětem příklad tím, jak byli
stateční a s důvěrou v Boha přijali
tuto zkoušku.
V poslední době pomáhám
nešťastné mamince dvou synů,
která oznámila možné sexuální
zneužívání dětí jejich otcem, ale
po půl roce jí byly děti odebrány,
dány do péče otce a naopak ona
byla odsouzena za křivé obvinění
a morální ohrožení svých dětí. Víc
nemohu o tomto případu mluvit,
protože stále pokračuje a já jsem
vázána mlčenlivostí.

Salesiánka spolupracovnice Marie Jílková

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Často prosím Ducha svatého
o pomoc, protože nejde spoléhat
se jen na lidské síly a na instituce,
které by měly dané problémy řešit.
Vše je o lidech, je potřeba nenechat úředníky v klidu, ale vybízet
je k plnění jejich povinností v souvislosti s konkrétními potřebami
lidí. A o to se také snažím.
Jak ses dostala k ASC?
V polovině 70. let přišel do naší
farnosti nový kaplan, salesián
P. Petr Hrubiš. Staral se o mladé, chodil do rodin. Jednou nás
s manželem vzal do auta a zavezl
do rodiny Ládi a Věrky Traxlerových, kteří nás seznámili se salesiány spolupracovníky. Postupně
jsme poznávali další a další členy
ASC, jezdili jsme na duchovní
cvičení, na různé akce s dětmi
a vstoupili do formace. Našimi formátory byli Marek a Dana Ovečkovi. Sliby jsme skládali v lednu
1988, kdy jsme slavili 100. výročí
odchodu Dona Boska do nebe.
Bylo to ve Vřesovicích u Prostějova do rukou provinciála Ládi Vika.
Moc ráda na ten den vzpomínám
a také na P. Jendu Jiříčka, který
tam tehdy působil.
Co ti přináší život v salesiánské
rodině?
Za salesiánskou rodinu jsem Bohu
moc vděčná. Získala jsem v ní
dobrá a trvalá přátelství, naše děti
mají přátele mezi dětmi spolupracovníků, a náš nejmladší syn si
dokonce vzal dceru spolupracovníků z našeho společenství, takže
máme společné vnučky. Salesiánská rodina je pro mě opravdovou
rodinou, která je mi oporou vždy,
když prožívám těžké období, a je
se mnou i v okamžicích radosti.
V době nemoci Ady i v době jeho
odchodu jsem opravdu cítila, že
mě spolupracovníci podporují
modlitbou i pomocí. Děkuji také
salesiánům, kteří se nám věnují
při měsíčních setkáních, duchovních obnovách či duchovních
cvičeních. Je to velmi důležité
pro občerstvení duše, která také
potřebuje své, jsou pro mě velkým
darem od Boha.

Z čeho pramení tvoje
radostnost?
Nevím, jak odpovědět. Myslím,
že nejsem vždy radostná. Na duchovních cvičeních to jde snadno,
tam se cítím vždy moc dobře, je
tam super atmosféra, známí a milí
lidé, výborný exercitátor, krásné
prostředí a o vše je postaráno.
Je čas věnovat se Božím věcem,
modlitbě, rozjímání… Potom jsem
opravdu radostná. Když se ale setkám se lží nebo nespravedlností,
trápí mě to a zlobí, tehdy nejsem
radostná a je to na mě vidět. Líbí
se mi citát: „Nikdo není tak chudý,
aby nemohl darovat úsměv. A nikdo
není tak bohatý, aby ho nepotřeboval.“
Kde čerpáš energii?
Ráda chodím do přírody, sbírám
léčivé byliny, jezdím na kole,
pracuji na zahradě a pěstuji jak
zeleninu, tak kytičky i léčivky.
Fyzická práce mi pomáhá vyčistit
si hlavu od starostí, a když se unavím, pak si sednu k dobré knize
nebo odpočívám u dobrého filmu.
Nejvíc mi ale dávají energii moje
vnoučata. Ráda sleduji televizi
Noe, ať už filmy nebo přímé přenosy z různých akcí, kterých bych
se ráda zúčastnila, ale už nejsem
tak mobilní jako dříve. Ráda také
jezdím na různá poutní místa jako
Svatý Hostýn, Svatý Kopeček,
Velehrad nebo na má oblíbená
místa v Praze – Pražské Jezulátko, Vyšehrad, Hradčany, kostel
svaté Anežky… Když můžu, vezmu
do auta babičky, které by se jinak
na své oblíbené poutní místo
nedostaly. Modlitba a účast na mši
svaté, to jsou ty nabíječky, které mi
pomáhají ve všech těžkostech.
Každý den děkuji Pánu Bohu
za všechno, co od Něj nezaslouženě dostávám.
A my děkujeme tobě, Marie,
za milé povídání.
Jan Zindulka
Foto: archiv rodiny Jílkových

STŘEDISKA

Adaptační
skupina pro

ukrajinské
děti

Každý den dopoledne to
v Salesiánském středisku mládeže
v Kobylisích vřelo jako v úle.
Na chodbě v blízkosti recepce
bylo po několik jarních měsíců
slyšet výskání, chichotání a pištění
malých dětí. Některé utíkaly
rychle ke schodišti, aby se mohly
sklouznout po nájezdu na
kočárky. Ale nemohly se klouzat
dlouho, protože od 8:30 totiž
začínalo vyučování věnované jim
– dvanácti ukrajinským dětem
ve věku od tří do šesti let.

K

dyž k nám v březnu
začaly směřovat ukrajinské maminky s dětmi,
aby unikly válce, nabídla
jim vedoucí Centra
pro rodinu paní Blanka Malcová
dopolední herničku, kde maminky
s dětmi mohly společně sdílet
čas a přijít na jiné myšlenky. Časem ale vznikla potřeba vytvořit
prostor pouze pro děti, tedy
jakousi „školičku pro nejmenší“,
kde by bylo možné pracovat
intenzivněji s dětmi a pomoci jim
adaptovat se v novém prostředí,
odlehčit maminkám a umožnit jim
třeba najít si práci. Jako každý začátek ani tento nebyl jednoduchý.
Tato adaptační skupina nejprve
fungovala pouze dvě dopoledne
v týdnu. Vedení skupiny se ujalo
několik maminek z farnosti, které
se v hlídání dětí střídaly. Velmi
brzy se ukázalo, že je potřeba
k nim najít někoho, kdo by uměl
ukrajinsky i česky. Pomohla nám
ochotná paní Saša z Ukrajiny,
která ve středisku pracuje již

Adaptační skupina pro děti (foto: Archiv Centra pro rodinu)

několik let. Umí dobře česky, a tak
se ujala role pedagožky adaptační
skupiny. Výhodou bylo i její pedagogické vzdělání. Od dubna tedy
v Centru pro rodinu zahájila svoji
činnost adaptační skupina pro
ukrajinské děti s celotýdenním
provozem. Nešlo ale jen o pouhé
hlídání dětí. Maminky z farnosti si
připravovaly na každý týden program s tematickým zaměřením
(jídlo, péče o tělo, zoo, dopravní
prostředky…) a školička tak byla
rovněž spojena s výukou.

„

TAKŽE STOJÍME, BAVÍME
SE A VŠE DÁVÁME DO
GOOGLE PŘEKLADAČE

Vedoucí centra nám vyprávěla
i o složitém začlenění některých
dětí poznamenaných válkou:
„Měli jsme tady holčičku, která
zažila těžké trauma při útěku
z Ukrajiny, byla hodně agresivní,
každého kousala. Nebo další případ, ukrajinský chlapeček, který
vůbec nemluvil. Takové případy

bylo již potřeba řešit odbornou
pomocí.“
A jak se české a ukrajinské
maminky mezi sebou domlouvaly? Blanka se této otázce smála:
„No, špatně! Ono by se řeklo, že je
to slovanský jazyk, ale vůbec to
nejde snadno. A to třeba já mám
za sebou několik let ruštiny. Azbuku přečtu, ale na to porozumění je
to těžké. Takže stojíme, bavíme se
a vše dáváme do Google překladače. Ale my máme naštěstí bonus,
protože ve středisku máme naši
Sašu, která umí ukrajinsky i česky.“
Od září se očekává nárůst dětí
z Ukrajiny, které budou potřebovat doučování v českém jazyce,
ale na to jsou v Centru pro rodinu
připraveni. Nejvíc však přejeme
našim ukrajinským přátelům
i všem dětem, aby válka co nejdříve skončila a oni se mohli zase
vrátit zpět domů do své vlasti.
Eva Špačková
www.strediskokobylisy.cz
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Z PLZNĚ K SALESIÁNSKÝM
KOŘENŮM
Na přelomu června a července se animátoři
z plzeňského klubu SHM vydali na pouť „ke kořenům.“
Doprovázely je sestry salesiánky Míla Čermáková
a Verča Beránková. Poutí na salesiánská místa v Itálii
společně oslavili 25. výročí přítomnosti sester v Plzni.
Sestra Milena, ředitelka klubu, se s námi podělila
o to, co v Plzni a Itálii prožili.
Letos salesiánky slaví 25 let
přítomnosti v Plzni. Jak oslavy
probíhají?
Oslavy se promítly do celého školního roku. Připravily jsme kalendáříky, brožurky a záložky, které
toto výročí připomněly. Zahradní
slavnost na konci školního roku se
nesla ve svátečním duchu, oproti
jiným slavnostem se rozdávala
cukrová vata, točená Kofola… Mnoho účastníků, také z řad bývalých
žáků, s radostí nahlédlo do fotokronik a zavzpomínalo na čas,
který v našem klubu strávili.
Co vše se u sester v Plzni děje?
Náš dům, ačkoliv je poměrně
malý, toho nabízí spoustu. Většina
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

prostor je v pronájmu SHM Klubu,
kde se odehrávají pravidelné
aktivity – kroužky, oratoř. Dále
nabízíme různé jednorázové akce

– výlety, tvořivé dílny, přespávačky pro kluky či holky. Jedno
poschodí je k dispozici dívkám
studujícím VOŠ nebo VŠ v rámci
projektu Pod jednou střechou –
jedná se o ubytování a zároveň
i dobrovolnickou službu. Během
válečného konfliktu na Ukrajině
u nás byly ubytovány dvě rodiny
uprchlíků. Vedle SHM Klubu je
v domě také Pastorační centrum
Skvrňany.
Jak se zrodila myšlenka pouti
k salesiánským kořenům?
Je tradicí plzeňského díla, že mají
naši spolupracovníci a animátoři
možnost se v určitých intervalech
podívat do míst života našich
zakladatelů. V rámci hledání
finančních prostředků pro plánovanou pouť pro skupinu mladých
jsme vymysleli projekt Cesta
k salesiánským kořenům. Cílem
projektu bylo seznámit se s dalšími animátory, poznat zakladatele
salesiánské rodiny a preventivní
výchovný systém. Vrcholem projektu pak byla cesta do míst, kde

žili Don Bosco a Marie Dominika
Mazzarelová.
Jak byli vybráni účastníci?
Byl zájem?
Pouti se zúčastnili především
bývalí a současní animátoři SHM
Klubu. Zájem byl dostatečný, jen
jeden oslovený animátor se pouti
nezúčastnil.
Která místa jste navštívili?
Během pouti jsme byli ubytováni
v Nizza Monferatto, odkud jsme
vyjížděli na další místa. Navštívili
jsme Mornese, Valponasku, Chieri,
Colle Don Bosco a Turín. Bonusem pak byl jednodenní pobyt
u moře.
Co mladé účastníky nejvíce
oslovilo?

Jak hodnotíte pouť vy organizátorky? Co si odnášíte?

Co byste vzkázaly čtenářům
magazínu?

Mladí byli osloveni temperamentem Italů, setkáním s jinou
kulturou, která se liší jak ve způsobech stravování, tak také při řešení
konfliktních situací. Zajímavé bylo
stát na místech, kde se zrodilo
celé salesiánské dílo a vidět, jak se
místa od svých počátků proměnila.
Měli možnost setkat se s místními
animátory během příměstského tábora a vidět jiný způsob organizace
takové akce. Také řidič, který naše
putování doprovázel, nám řekl, že
naše akce předčila jeho očekávání.

VERONIKA BERÁNKOVÁ: Oslovilo
mě velké přijetí ze strany italských
sester. Poprvé jsem měla možnost
vidět místa, kde žili naši zakladatelé.

Buďte stále mladí v duši a modlete se za mladé, ať dokážou žít
v plnosti svůj osobní život a může
je stále oslovovat příklad našich
zakladatelů Dona Boska a Marie
Dominiky. Najděte si čas a peníze
a vydejte se také vy do těchto
míst, ať můžete načerpat a povzbudit se!
Jana Marková
Foto: SHM Klub Plzeň

MILENA ČERMÁKOVÁ: Prožili jsme
dlouhé období příprav. Vážím si
možnosti znovu navštívit naše
salesiánská svatá místa. Byla to
jiná zkušenost, když jsem je dříve
navštívila v tichu a klidu formačních momentů a jiná teď, když
jsme doprovázely skupinu mladých a snažily se jim předat něco
z ducha našich počátků.
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Vlídnost ve vztazích
Láska k Bohu je pro Františka Saleského neodlučitelně
spojená s láskou k bližnímu, který je Božím obrazem.
V mezilidských vztazích tedy žádá po těch, které doprovází, zejména vlídnost neboli laskavost. Ta se nejlépe
projevuje srdečností, přátelstvím majícím základ v srdci.

N

áš autor přirovnává
vlídnost k balzámu
a jinou ctnost – pokoru – k olivovému oleji,
tedy k látkám, z nichž
se skládá svaté křižmo, a rozlišuje
jejich užitek: „Pokora nás zdokonaluje vůči Bohu, vlídnost vůči
bližnímu.“
Vlídnost František doporučuje
zejména nadřízeným. Což zdůvodňuje tím, že tito zvláštním způsobem zprostředkovávají Boha
ve vedení duší, proto mu musí být
co nejvíce podobni. Doporučuje
jim, aby o tuto ctnost každé ráno
prosili Boha a předsevzali si ji
praktikovat. Mají ji uskutečňovat
zejména tehdy, když někoho napravují nebo dávají různá nařízení.
Důležité je, aby si získali lásku
svých podřízených, proto mají
co nejvíce chyb omluvit a zapomenout. Tím ovšem nemyslí, že
nemají napravovat a být bázliví
při poukazování na zlo či neřest.
Výborným způsobem, jak projevit
vlídnost, je předcházet potřebám
podřízených. Motivací má však
vždy být dobro osoby, nikoliv
vlastní prospěch.

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

K vlídnosti vybízí náš autor
i ty, kteří duchovně vedou druhé.
Sám ve svých dopisech, jimiž
doprovází zejména ženy, na tuto
ctnost často upozorňuje: „Pečujte
zvláštním způsobem o to, abyste
byla vlídná. Začínejte každou věc
vlídně, ranní vstávání, ukončení
meditace, návrat ze mše nebo
od svatého přijímání, zkrátka pořád. Střežte své srdce: jestliže není
vlídné, napravte ho, než budete
dělat cokoli jiného. Jestliže je
ve stavu vlídnosti, děkujte Bohu
a nenechte se rozptylovat.“
Vlídnost je tedy láska, která
se projevuje pokorou, jemností,
mírností, srdečností. Poslední
z uvedených ctností je srdci
Františka Saleského velmi blízká,
dokonce tak, že jí věnuje celou
jednu kapitolu ve svých Rozhovorech se sestrami Navštívení: „Srdečnost není nic jiného než pravé
a upřímné přátelství, které je jen
mezi lidmi a udržuje se rozumem,
jinak to není přátelství, ale láska.“
Toto přátelství má podle něj
základ v srdci, protože tam sídlí
láska. Sestry Navštívení utěšuje,
že nemohou milovat bližního nad

míru, nemohou zde překročit
hranice, protože láska k bližnímu
má být právě bez míry. Nebo lépe,
mírou lásky k bližnímu má být
Ježíšova láska k nám, tak jak to On
sám přikazuje, když mluví o tom,
abychom se milovali jako On nás
miloval.
K srdečnosti František připojuje
další dvě ctnosti: přívětivost, která
se osvědčuje při řešení závažných
problémů, aby nesly stopy něhy
a milosti, a kamarádskost, která
je vlastně laskavostí a útěchou
v běžných rozhovorech s bližním.
Srdečnost považuje za ctnost typickou pro řeholní komunity. Je to
na jeho dobu revoluční myšlenka.
Při zakládání klášterů totiž nedoporučuje umrtvování a pokání,
ale laskavost ve vztahu k bližnímu, a to jako cestu ke svatosti.
„Konvent v Annency definuje jako
setkání zamilovaných a Navštívení
jako sjednocení duší, které nemá
obdoby.“ Toto sjednocení duší se
zdá být pro tohoto ženevského
biskupa ideálem: „Jednotou srdce,
duše i ducha se tedy vyznačuje
ona dokonalá láska, která mnoho
duší spojuje či sjednocuje v jednu
jedinou.“
Podnět k zamyšlení: V jakých
vztazích je pro mě vlídnost
a srdečnost snadná, a kde je
naopak obtížná?
Jana Svobodová

FEJETON

Ubytovna
Následující fejeton je fikce. Postavy
a místa se pouze na první pohled
podobají své předloze, jednotlivosti příběhu se navzájem k sobě mají
trochu jako jablka a hrušky.

P

napadlo, že bychom starý byt,
který jsme ještě nestihli prodat,
nabídli jako azyl ukrajinským rodinám. Z pražského centra humanitární pomoci nám přidělili tři ženy

řesně čtyřicet pět
let jsme bydleli
v bytě na Koněvově ulici. Číslo
vám prozrazovat
nebudu, je to dlouhá ulice,
pokud byste chtěli pátrat,
jen si to zkuste projít dům
od domu – ta ulice má asi
pět kilometrů. Byl to starý
byt v řadě činžovních domů,
takových těch typických
dělnických baráků, jaké se
stavěly, když ještě nebyly
paneláky, jež se na Jižním
Městě začaly budovat
za Husáka.
Po Koněvce v osmašedesátém rachotily kolony
ruských tanků, stejně jako
letos v únoru rachotily
směrem na Kyjev. Dole pod
námi na ulici jezdí s rámusem tramvaje, nejčastěji
devítka, pak šestnáctka
a jednička, některé zatahují
do vozovny Žižkov za stanicí
Vápenka. Nedaleko od nás
je v zahrádkářské kolonii
malebná čtvrť Balkán,
kde je z bývalé sokolovny
předělaný kostelík. Město se tu
pomalu mění v zahrádky, třešňové sady, parčíky – ovšem artové
kino Aero v Biskupcově ulici vrací
příslušníky pražské kavárny zpátky do civilizace.
Při první ukrajinské uprchlické vlně, kdy jsme se zrovna
z Koněvky stěhovali do nového
bytu na Zahradním městě, nás

– Natašu, Nasťu a Alinu, a pět
dětí – Ustyma, dvě Máši, Marka,
Solomyu, které říkáme Myenka
nebo Solenka, a Alinu. Dávno
už jsme se s nimi sžili, jsou už
součástí našich životů. Šestileté
děti za chvíli půjdou do školy, ty
menší už u nás strávily kus svého
krátkého života.

Ale ouha! Napsali nám z výpisu
katastru nemovitostí, že náš byt
je „ubytovna“ a že nemáme nárok.
V našem vchodě je 25 bytů, ani
jeden z nich, pokud víme, není
ubytovna, ale od února
2022 je tam naráz 24 bytů
a jedna dvoupokojová ubytovna – náš byt! Volali jsme
na katastrální úřad, ale
řekli nám, že je to zapsáno
jako ubytovna, že se nedá
nic dělat. I kdybychom
prý chtěli byt prodávat,
budeme prodávat ubytovnu. Od té doby jezdíme
po institucích a ministerstvech – skončili jsme
na ministerstvu vnitra, kde
to prověřují. Řekli nám, že
námi požadovaná informace je pod státním tajemstvím, kterou nemůže řešit
běžný úředník, protože se
dotýká citlivých materiálů,
a pokud by o tom cokoli
vyšlo na povrch, může být
dokonce stíhán. Zvláštní věc! Každý den teď
voláme na ministerstvo
vnitra a pokaždé se nám
ozve jiný člověk, od jisté
doby si zapisujeme jejich
jména: Drbohlav, Pilníková,
Blažená, Klamná, Vytočil –
naposled to byl pan Láska.
U Lásky jsme skončili
a jsme vlastně rádi. Peníze jsme
na naše Ukrajince sice nedostali
žádné, ale kde bychom byli bez
úředníka Lásky! Sice nám nijak
nepomohl, s ubytovnou nepohnul, ale aspoň svým jménem nás
vrátil k evangeliu.
Zdeněk Jančařík

Když stát nabídl pomoc,
přihlásili jsme se o kompenzaci.
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Foto: Petr Nowak, ČaV
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Nebojme se SNÍT O CÍRKVI
V průběhu května byla v českých a moravských
diecézích dovršena první fáze synody. Laici se
v malých skupinkách bavili o tom, jaký je jejich život
v církvi a kam bychom společně měli směřovat.
Na základě zápisů ze skupinek vznikly v diecézích
souhrnné závěry, takzvané diecézní syntézy, které
jsou zveřejněné na stránce synoda.cz.

N

árodní synodální
tým pak vytvořil návrh
textu národní syntézy,
který prodiskutovali
biskupové na zasedání
ČBK a pak prošel ještě veřejnou
diskusí 6. července na Velehradě.
Na základě přednesených připomínek byl aktualizován
a 22. července byla zveřejněna
jeho definitivní verze, která bude
poslána na ústředí synody do
Vatikánu. Mnozí byli překvapeni
otevřeností a kritičností, která
se objevila v zápisech ze skupin
a celkem věrně byla přenesena
i do diecézních syntéz. Ani text
národní syntézy se problematickým věcem nevyhýbá, je v něm
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však znát snaha autorů formulovat je méně vyhroceně, spíše
v obecné rovině, a zaměřovat se
více na pozitivní zkušenosti v církvi. V podobném duchu vyznívaly
i příspěvky většiny účastníků
synodního setkání na Velehradě.

Co nás zatím naučil
synodní proces?

•

Nejsme jen pasivní stádo, ale
tvoříme živou církev. Účastníci
mohli vyjádřit jak radost ze
své víry a ze své přináležitosti
k církvi, tak i bolest, kterou
církev působí jim samým nebo
jiným lidem. Uvědomili si, že
odpovědnost za selhání církve

často nesou její konkrétní představitelé, necitlivě nastavené
struktury nebo že může jít zároveň o selhání nás všech, neboť
církev tvoříme všichni. Často
také projevili zájem scházet
se dál, pokračovat v započaté
diskusi i po skončení synodálního procesu, případně i přijmout
odpovědnost za realizaci svých
návrhů.

•

Všichni máme stejné touhy:
toužíme po hlubším životě
s Bohem, po vytváření harmonického společenství, po předávání evangelia. Tyto touhy jsou
vzájemně propojeny: potřeba
hlubšího duchovního zakotvení
je obecným znamením současné doby. Církev nám tyto
duchovní prameny na jedné
straně otvírá, na druhé straně
se v ní však setkáváme s přístupem, který je mnoha lidem
spíše uzavírá. Zároveň cítíme,
že bez žitých vztahů vzájemné
lásky, služby a důvěry zůstává
církev jen institucí, a ne živým

•

Hlavní překážkou v realizaci
všech těchto cílů je špatná
komunikace v církvi, zejména
mezi laiky a příslušníky kléru.
Často jde o příliš autoritativní
rozhodování ze strany kněží
a biskupů, ale také o pasivitu
ze strany laiků. Potvrzuje se
tak teze papeže Františka, že
největším problémem dnešní
církve je klerikalismus.

Na velehradském
setkání se mluvilo také
o tom, jak pokračovat
a jak pracovat s tím,
co jsme zjistili

•

•

Většinu problémů lze řešit
na úrovní farností, tedy doma
a hned: vést dialog mezi farníky
o kontroverzních věcech, snažit
se o lepší komunikaci mezi
věřícími a farářem, zlepšit práci
ekonomických a pastoračních
rad, zprůhlednit finanční hospodaření, zapojit více laiků do liturgických a katechetických
služeb apod. To si uvědomili
věřící v některých farnostech
spolu se svým farářem a už teď
na tom pracují.
Další návrhy se týkají problémů
na úrovni diecéze. Nejčastěji je
zmiňována neprůhlednost finančního hospodaření, absence
pastoračních a evangelizačních
projektů, nepřítomnost laiků
v poradních grémiích, nedostatečný kontakt farníků s biskupem a jeho úřadem. Také tyto
věci lze řešit bez zbytečného
prodlení; předpokladem je
zájem ze strany biskupa a jeho
úřadu a zároveň aktivní spoluodpovědnost věřících.

•

O některých návrzích ze
synodálních diskusí je třeba
uvažovat na úrovni celocírkevní.
Nejčastěji je zmiňován problém množství a kvality kněží
(včetně návrhu na dobrovolnost
celibátu), postavení ženy v církvi
(včetně diskuse o jáhenském,
případně i kněžském svěcení)
nebo vstřícnější pastorační
přístup k těm, kdo z různých
důvodů nesmějí přistupovat
ke svátostem.

Pro nás salesiány je zajímavá
otázka věkového rozvrstvení:
většina lidí, kteří se zapojili do synodních diskusí, byla ve středním
a starším věku; mladých bylo
relativně málo. Přitom právě
mladí tvoří budoucnost církve, oni
budou hlavními realizátory změn,
které by synoda mohla uvést
do pohybu. Proč se tedy ve větší
míře nezapojili do jejich přípravy?
Na to zatím odpověď nemáme.
Může to být tím, že mladí lidé
řeší dost svých vlastních problémů a nemají zájem ani potřebu
zabývat se ještě problémy církve.
Nebo můžou mít dojem, že církev
jejich starosti nezajímají, a tak
ani nemají potřebu jí je sdělovat.
Národní syntéza sice upozorňuje
na „odklon mladých lidí od církve“,
uvádí partnerské soužití bez církevního sňatku jako jeden z důvodů, proč se mohou mladí lidé „cítit

na okraji církevního společenství“,
více se však touto problematikou
nezabývá. Zástupkyně mládeže
na velehradském setkání také
upozornila na přílišný paternalismus představitelů církve: mladí
lidé, kteří připravují programy
např. na celostátní setkání mládeže, jsou často frustrovaní tím, že
musí jen plnit úkoly dané vedením
církve a nemají prostor pro to, co
by chtěli dělat sami.
To všechno jsou jistě důležitá
témata k diskusi i pro salesiánskou práci s mládeží. Věřím totiž,
že mladí lidé, kteří navštěvují
naše farnosti, střediska mládeže,
prázdninové tábory apod., mají
církvi co říct. Jejich nápady můžou
být někdy z říše snů, ale kardinál
Czerny nás na velehradském
setkání vybídl, abychom se nebáli
o církvi snít: „Synodalita je proces
proměňování kultury a institucí; je
to nástroj k účasti všech. Všichni
se můžou tohoto dialogu účastnit, nikdo ovšem na místě jiného
a nikdo nad jiným. Nebojme se
popustit uzdu představivosti a snít
o budoucnosti církve a jejích institucí, která se bude lišit od toho,
co jsme znali doposud. Někdy zůstáváme sedět a kontemplujeme
těch pár jistot, které máme, místo
abychom se dívali vstříc novým
obzorům a vypluli na otevřené
moře.“
Michael Martinek

Slovo synoda volně přeloženo z řečtiny znamená „spolu na cestě“. Vyjadřuje společně prožívané putování Božího lidu. Od prvních staletí se slovem
synoda označují církevní shromáždění svolaná na různých úrovních. V roce
2021 zahájil papež František tříletý synodální proces, který má posílit ducha
komunikace a společné odpovědnosti v církvi. Je rozdělený do tří fází, na
diecézní, kontinentální a univerzální. Spočívá v setkávání, sdílení, naslouchání
a rozlišování. Vyvrcholí shromážděním Biskupské synody v říjnu 2023 v Římě.

Foto: Zuzana Kostková, ČaV

organismem – tělem Kristovým. Snažíme se takové vztahy
vytvářet, ale často se nám to
nedaří. A konečně, toužíme
sdílet svou víru s těmi, kdo ji nemají, ale zjišťujeme, že většina
z nich nerozumí našemu jazyku
nebo nechápe naše argumenty.
Tak žijeme v napětí mezi těmito
touhami a malou schopností je
naplňovat.
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Čerpací stanice
PRO DĚTI Z PERIFERIE
Neomítnuté domečky slepené z toho, co zrovna bylo
po ruce, díry zalité hrubým betonem. Na hliněné cestě
se povalují odpadky, kolem přeplněných popelnic bloudí
toulaví psi. To je realita periferie Staré Zagory, kde žije
kolem 20 tisíc Romů, přesný počet nikdo neví. Za zjevnou bídou se skrývá ještě tíživější chudoba vztahová,
kulturní, seberozvojová, hodnotová… Salesiáni a na ně
navázaní lidé se postavili chudobě čelem a zvou mladé
do střediska mládeže, aby na pomyslné stanici načerpali
to nejdůležitější do života – vzdělání, víru a lásku.

U

ž v roce 1994 salesiáni
přijeli do Bulharska
založit nové misijní
dílo věnované znevýhodněným dětem
a mladým lidem. V Bulharsku
to znamená především práci
s romskou komunitou, která je
velice početná (5–10 % populace),
často žije v rozsáhlých vyloučených lokalitách, které připomínají
slumy zemí třetího světa. Salesiáni
začínali ve městě Kazanlak, dílo

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

se rozrůstalo a v roce 2008 přišli
také do nedaleké Staré Zagory.
Na periferii města o 150 tisících
obyvatelích je machala (místní
výraz pro romskou čtvrť), kde
podle odhadů úřadů žije 15 až 30
tisíc Romů. Na kraji této čtvrti položili salesiáni v roce 2013 základní
kámen velkého objektu, který se
má stát centrem pro mladé, kam
budou chodit do školy, do jídelny, na doučování, do oratoře,
na hřiště, do kroužků, do kostela…

Společně s laickými zaměstnanci,
dobrovolníky, brigádníky, farníky
a s podporovateli díla Dona Boska
salesiáni úspěšně působí mezi
Romy a stavba snad bude brzy
dokončena (jedno křídlo už je zkolaudované). Přijel jsem se podívat
do Staré Zagory, co tamní dílo
aktuálně mladým nabízí a jakou
mají salesiáni vizi do budoucna.
Jdeme machalou přes hliněný
plácek, kde si malí kluci kopou
se špatně nafouknutým míčem.
Divoká bitka o balón se sotva dá
nazvat fotbalem. „Marcos!“ vybíhá
z hloučku jeden z chlapců a běží
se pozdravit s argentinským
misionářem Marcosem Dalla Cia.
Chlapec v oratoři už chvíli nebyl
a rád by přišel teď, když vidí salesiány. Ale ti dnes přišli posbírat
kluky ze skautské družiny, která
je uzavřená – díky tomu s nimi
mohou pracovat systematicky.
Salesiáni klučinu zvou, ať přijde
do oratoře zítra, a on se k nám

tedy přidává aspoň na cestu
po machale. Obklopeni hloučkem
čtyř chlapců přicházíme k dalšímu
nuznému domečku. Marcos se
zdraví s otcem jednoho skauta,
a ten s úsměvem podepisuje
synovi přihlášku na skautskou
výpravu. Vracíme se do střediska
úzkou uličkou kopcem dolů. Já,
dva salesiáni a kolem nás vesele
dovádí několik chlapců. Jeden
za druhým se rozbíhají, odráží se
od betonového stupínku a vrhají
přemety. Čirá radost. „Takto to
asi vypadalo, když šel Don Bosco
ulicemi Turína,“ bleskne mi hlavou.

Život mimo čas
Beru za kliku a nahlédnu
do nezvykle ztichlé místnosti.
Za nepravidelně rozmístěnými

o deset minut dopředu. „Kolik
zbývá do konce hodiny? Správně!
Tak to ještě deset minut vydržte.“
Hodina končí a děti se rozprchnou
do oratoře.

„

DĚTI Z MACHALY
ŽIJÍ MIMO ČAS

U konce je i doučování
ve vedlejší třídě, kde se starším
dětem věnovala Bulharka Anna
Kisiova, která u salesiánů pracuje
už čtrnáct let. „Děti z machaly
žijí mimo čas. Můžeme pro ně mít
super program, nabízet jim různé
příležitosti, ale oni si to nezapamatují a nepřijdou. Ne protože by
nechtěly, ale protože neřeší čas,
neví kolik je hodin nebo zapomenou… Dalším problémem je, že
někdy rodiče nevidí smysl v tom,
aby děti chodily do školy, aby se

místní salesiánské dílo, odpovídá,
že největší smysl jí dává otevřít
základní školu a k ní i mateřskou
školku: „Čím dřív ty děti chytíme,
tím víc se budou rozvíjet.“

Hlavně dětem
vytvořit podmínky
V malé kapli vedle oratoře
dnes salesiáni s dětmi, mladými
a dobrovolníky slaví mši svatou.
Je nás asi dvacet. Přišly hlavně
holky a ještě před začátkem bohoslužby se chvíli přetahují, která
bude ministrovat. Východní liturgii
netradičně doprovázíme písněmi
a hrou na kytary, housle, cajon…
Je to rarita, protože ve východním obřadu se hudební nástroje
nepoužívají. Tuto liturgii s citem
sestavil Jarda Fogl, schválil mu
ji místní biskup a děti to oceňují
nadšeným, hlasitým zpěvem.
Některé z nich salesiáni pokřtili.
Myslím přitom na to, co mi řekl
salesián Martin Jílek, o dětech
z machaly: „Jsou impulzivnější, jsou
otevřené, všechny jsou věřící, takže
není problém mluvit s nimi o Bohu.
Nevěřícího Roma jsem tady ještě

Některé děti z machaly docházejí na doučování téměř každý den.

stoly sedí děti z prvního stupně
základní školy. Mezi nimi pendluje učitelka Desislava Frengieva
a snaží se uhájit poslední minuty
doučování. Každé dítě se učí něco
trochu jiného – psaní písmen,
jednoduché sčítání, cvičení slovní
zásoby – ale tuším, že podobné
věci už by děti jejich věku měly
dávno umět. S provinilým pocitem, že hodinu ruším, odkládám
foťák a radím klučinovi, jak napsat
číslici 9. Ve třídě roste napětí, ale
Desi šikovně strhává pozornost
na sebe, jde k papírovým hodinám a posunuje velkou ručičku

rozvíjely,“ vysvětluje Anna a dodává, že největší význam vidí v práci
s jednotlivci, s konkrétními dětmi.
„Je to první generace, u které
nevidíme velké výsledky, ale především s nimi navazujeme vztahy.
Holky, se kterými jsem začínala,
nás navštěvují a říkají, že to pro
ně bylo dobré. Teď k nám začínají
posílat své děti. Jde to pomalu, ale
naše práce má velký vliv a smysl. Na začátku se holky vdávaly
ve dvanácti letech, teď už alespoň
ve čtrnácti nebo později. Pomalu se
to posouvá,“ říká Anna a na otázku,
jakou budoucnost by si přála pro

Holky se „přetahují“ o to,
která bude dnes ministrovat.

nepotkal. Máme velké plus v tom,
že s místními dětmi můžeme stavět
i na víře.“
Mše končí a děti utíkají do oratoře, kde pro ně dobrovolnice Aňa
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a Terka připravily svačinu. Vycítím
příležitost na něco se dětí zeptat,
vždyť při jídle budou v klidu. Můj
novinářský čich mě tentokrát zklamal. Snažím se jim pokládat otázky,
ale děti si mě nevšímají a dravě
bojují o svačinu. Pro některé je to
dost možná první a poslední jídlo
dne. Je to výjev, který ke mně promlouvá více než tisíc slov. Sedám si
bokem s dobrovolníkem Františkem Šůstkem. „Děti z machaly jsou
divočejší než české děti. Je to tím, že
vyrůstají na ulici, kde hlasitější a silnější vyhrává. Ale určitě nejsou hloupější než jiné děti, spousta z nich
je šikovná, jenom nejsou kvalitně
vedené,“ vysvětluje František. Mladý učitel přiznává, že do Bulharska
přijel na roční dobrovolnou službu
s trošku naivní představou, že se
romské děti budou jednoduše učit
to, co jim dá, a uvidí u nich pokroky. Rychle vystřízlivěl: „Mnohem
důležitější než to, že je učím třeba
matematiku, je vytváření podmínek.
Ty děti potřebují pravidla, pevné
mantinely, bez nich je nejde vzdělávat. Když fungují pravidla, jsou
v bezpečí, mají podnětné prostředí
a dostatek pozornosti od dospělého,
tak se rozvíjí samy.“
Pančo je kluk, který mezi jinými
v oratoři vyniká svým klidem
a laskavostí. Když se všichni
vyhrnou z kaple, zahraje ještě

jednu písničku na kytaru, pomůže
uklidit židle a teprve potom běží
za ostatními ke kalču. Loni v září
nastoupil do internátu v Kazanlaku, který ale salesiáni museli
uzavřít. Tak je ve Staré Zagoře
a do oratoře chodí skoro každý
den i se svým bráškou Angelem.
Jdu je doprovodit domů. Za bránou střediska se nám otevře
výhled na machalu „Pančo, kde
bydlíš?“ Ukazuje na kopec, kde se
k sobě tísní stovky cihlových domků. Vede mě uličkami do chudší
části machaly, až dojdeme k rezavému drátěnému plotu, za kterým
se krčí maličké přízemní stavení.
Místa, kde tuším otvory pro okna
a dveře, zakrývají pláty pokrouceného plechu. Tak tady bydlí ten
nadaný a veselý kluk. S bratrem
se hrdě staví před branku, abych
jim udělal fotku. Kluci jsou dobře
oblečení, ale dost možná jsou to
jejich jediné šaty, díky kterým se
mohou cítit důstojně, když vyjdou
do ulic. „Chci být učitelem. Baví mě
učit ostatní,“ vzpomenu si na Pančovo přání. Tak možná že z této
chatrče vzejde síla, která pomůže
proměnit tvář machaly.

do prostoru… Fanda Jeleček nás
provází po stavbě salesiánského
díla ve Staré Zagoře. Přesunuli jsme se z už zkolaudované
části objektu, v níž bydlí komunita salesiánů, kde jsou pokoje
pro návštěvy a ve spodním patře
místnosti pro doučování, kroužky
a oratoř. Další dvě křídla budovy
jsou stále rozestavěná, i když většina stavby už má zvenku hotovou
fasádu. Začínáme na střeše mezi
dvěma kupolemi pokrytými třpytivým plechem, procházíme čtyři
podlaží do přízemí a další dvě
v podzemí. Nejvíce práce zbývá
dokončit ve třídách budoucí školy,
naopak nejblíže k dokončení je
kostel. Škole nebude chybět nic,
co má takový objekt mít – učebny,
jídelna, kuchyň, tělocvična, hřiště
a v neposlední řadě kotelna.

Škola bez omítky
Na stropě se kroutí vzduchotechnika, stěnám ještě schází
omítka, kabely trčí nazdařbůh

„

Doučování

DÍLO, KTERÉ TADY
SALESIÁNI DĚLAJÍ, SE NEDÁ
SEČÍST A VTĚSNAT DO
NĚJAKÉ TABULKY
Se zájmem poslouchám Fandovu ódu na tepelné čerpadlo
napojené na všehoschopný kotel,
který je srdcem polopasivní budovy. Fanda kdysi jel do Bulharska
jako dobrovolník a toto místo mu
tak přirostlo k srdci, že se sem nepřestal vracet. Před třemi lety se
s manželkou Maruškou a ročním
synem do Bulharska přestěhoval
a nastoupil na pozici fundraisera.
Teď už mají Jelečkovi syny dva
a k tomu odhodlání pomoci s dostavěním školy: „Když jsem tady byl
jako dobrovolník, viděl jsem chudé
na ulicích, jak klepou na dveře.
Hodně mě to zasáhlo. Dílo, které

Ještě kostel vymalovat a může začít sloužit.

tady salesiáni dělají, se nedá sečíst
a vtěsnat do nějaké tabulky, ale
ta pomoc je obrovská. Na jednu
stranu nás to něco stojí, ale pro
obrovské dílo Dona Boska to má
přínos. Rád bych se tady dočkal
otevření salesiánské školy. Bylo by
to pro mě zadostiučiněním. Teď je
to stavba a spousta práce okolo.“

Pomáhají Romům,
aby se našli
Do Bulharska jsem přijel se
salesiánem Jardou Foglem, který
zde působil jako misionář od roku
2007, ale v roce 2020 se vrátil
do Česka, aby se chopil vedení
misijní organizace SADBA. Teď
je na návštěvě bulharského díla
mimo jiné proto, aby se setkal se
„svými“ mladými. Jednou z nich
je i mladá Romka Galya. Vesele
nás vítá v malé vsi před sámoškou a nenechá se odmítnout,
když nás zve na něco studeného
k pití. Sedáme si ke stolu pod
slunečník, z rádia hraje hlasitá
balkánská muzika a Galya vypráví
o svém životě: „Tatínek hodně pil,
byl agresivní a bil maminku i nás
děti. Maminka od něj odešla a my
jsme s ním zůstaly samy. Byly jsme
na tom opravdu špatně. Měla
jsem asi dvanáct let, když jsem se
seznámila se salesiány a oni mi
začali pomáhat. Jednou z nejdůležitějších chvil mého života bylo,
když mi salesiáni uspořádali oslavu narozenin. Byli jsme chudí a já
jsem to nikdy dřív nemohla oslavit.
V osmnácti jsem se vdala a trošku

se to srovnalo. Když jsem po roce
otěhotněla, kvůli nezaplacenému
pojištění mě nechtěli vzít do porodnice, ale salesiáni mi to pomohli
doplatit,“ vypráví mladá žena. Teď
se jí daří dobře, má dvě děti, manžel pracuje v cizině a peníze posílá
domů. Ráda by šla za ním, ale
nechce děti připravit o možnost
chodit do školy, jak se to stalo jí.
Manžel by mohl pracovat v Bulharsku, ale peníze by jim stačily
jen tehdy, pokud by Galya našla
práci na částečný úvazek, což se
jí nedaří. „Jsem moc ráda, že jsem
salesiány poznala. Vděčím jim
za hodně, obzvlášť Jardovi, protože
kdykoliv mám nějakou potřebu,
můžu se jim ozvat a oni mě nenechají ve štychu. Život se salesiány
je moc krásný, jsou to příjemní lidé.
Vážím si toho, že pomáhají Romům,
aby se našli,“ říká Galya.

„

JE LEPŠÍ, ABY TY DĚTI
PROŽILY ALESPOŇ DVA
ROKY S VĚDOMÍM, ŽE JE MÁ
NĚKDO OPRAVDU RÁD, NEŽ
KDYŽ TO NEZAŽIJÍ VŮBEC
Loučíme se a jedeme nazpět
do Staré Zagory. Teď zase vypráví
Jarda: „Jsem rád, že jsem v životě mnoha mladých lidí mohl jít
do hloubky a tím se pro ně mohlo
hodně změnit. Zároveň jsem často
řešil, na kolik jim být blízko. Viděl
jsem mladé žít ve strašné bídě,
nejen v té materiální, ale především v duchovní a vztahové bídě.
V jeden moment jsem si uvědomil, že je lepší, aby ty děti prožily

alespoň dva roky s vědomím, že je
má někdo opravdu rád, než když
to nezažijí vůbec. V jejich životě to
bude znamenat skutečně mnoho. Díky tomu, že alespoň jednou
zažijí lásku, přijetí a to, že je někdo
vyslechne, budou umět vychovávat
své děti, protože to někde sami
dostaly. Řekl jsem si, co tady vlastně děláme, jestliže si k nám děti
přijdou něco zahrát a odejdou, aniž
by u nás načerpaly.“ Vystupujeme
z auta u velké budovy salesiánského střediska mládeže ve Staré Zagoře. Už teď je to čerpací
stanice pro mnoho dětí a mladých
lidí a snad zde brzy dostanou i příležitost získat kvalitní vzdělání.
Text a foto: Jan Kvapil

Marcos vede skauty z machaly na schůzku.
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Dobrovolníci František a Terka spolu s Pančem doprovází východní liturii písněmi.

Budoucí škola...

Anna chodí do oratoře i se svou dcerou.

Podepisování přihlášky na skautskou výpravu
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN
Salesiáni prochází machalou
a zvou děti do oratoře.

ROZHOVOR

Dát jim
víru
a vzdělání
Radostné setkání otce Martina s bývalým návštěvníkem oratoře

Martin Jílek je jedním ze salesiánů, kteří v roce 2013
položili základní kámen stavby salesiánského díla
ve Staré Zagoře. Dohromady žije na misii v Bulharsku dvě dekády, z toho čtrnáct let působí mezi Romy
ve Staré Zagoře. Proto jsme ho poprosili, aby nám
pověděl víc o celém misijním projektu, v jaké fázi je,
k jakým změnám v současnosti dochází a jaké mají
salesiáni plány do budoucna.
Jak vnímáš vývoj díla
ve Staré Zagoře?
Myslím si, že to má kontinuitu.
Na začátku jsme hledali, čím
bychom pro děti byli nejvíce
prospěšní, co by je posunulo dál.
Nejdříve jsme si mysleli, že bude
stačit oratoř. O škole jsme neuvažovali, ale časem se to vyvinulo,
takže jsme do tří let začali hledat
pozemek, kde bychom mohli postavit nějaké vzdělávací centrum.
A postupně jsme došli k tomu, že
to bude základní škola, protože
romské děti potřebují ten základ.
Trochu jsme se zhlédli v Bardějově, kde mají salesiáni na Poštárce
školu a dokonce i mateřskou
školku pro Romy. To nás hodně
zaujalo. Někdy na šestiletých
dětech vidíme, že už jsou zformované ulicí. Kdybychom s nimi
začali pracovat dřív, tak se nám
může podařit posunout je mnohem dál. V současné době spolu

s vedením salesiánské provincie
a s místními odborníky hledáme,
jakou konkrétní podobu by naše
škola měla mít.
Proč nestačí oratoř?
Když sem přijdou na oratoř, mají
doučování, potom hry a kroužky, tak toho času, který s nimi
strávíme, stejně není dost. A také
nechodí všichni pravidelně, u nich
je ta vytrvalost jeden z největších
problémů, se kterým se potýkáme. Takže ta systematičnost se
tam trochu ztrácí. Často chodíme
do machaly (obecný název pro
romskou čtvrt, pozn. red.) a zveme děti osobně. Já věřím plně
v to, že když tady budeme mít
školu, i přes různá úskalí to bude
fungovat lépe. Budeme mít třídy,
uzavřené skupiny dětí, se kterými
se dá pracovat systematicky. Teď
tady máme dvě uzavřené skupinky skautů, do kterých už nové

kluky nepřibíráme, a s nimi pracujeme. Bohužel jsou to jen dvě
hodiny týdně, ale i tak vidím, že to
má svůj význam, systematičnost
je důležitá. A hlavně i po otevření
školy tady bude dál fungovat oratoř, doučování a další volnočasové
aktivity pro děti.
Přijde mi, že je pro vás velké
téma vytrvalost. Hmatatelné
výsledky vaší práce přichází
pomalu.
To je pravda. Už od začátku
počítáme s tím, že větší výsledky
budeme mít až s druhou generací. Jakmile otevřeme školu, tak
školáci, kteří do ní nastoupí, budou děti těch mladých, kteří dříve
chodili k nám do oratoře. Není
málo těch, kteří už mají své rodiny.
S jejich dětmi už bude mnohem
jednodušší práce, protože ti
rodiče vědí, kdo jsme, mají s námi
osobní zkušenost a budou děti
podporovat ve vzdělávání i ve víře.
Pro jaké děti ta škola bude?
My bychom byli moc rádi, kdyby
škola byla smíšená, tedy pro
Romy i Bulhary. Samozřejmě
otázka je, jestli je to reálné. Když
Bulhaři zjistí, že jsou tady Romové,
budou sem ochotní posílat svoje
děti? Věříme, že z křesťanských
bulharských rodin se někdo najde.
Každopádně jsme tomu otevření
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a chtěli bychom, aby naše škola
byla mostem mezi kulturami.
Pokud romské děti budou chodit
k nám do školy a dostanou vzdělání normální úrovně, tak potom
už nebudou mít problém komunikovat s Bulhary. Takovou zkušenost máme s našimi animátory
z řad Romů. Ti mladí, kteří chodí
pravidelně do školy a umí dobře
číst, si najdou kamarády i mezi
Bulhary. Bulhaři nemají s Romy
problém, pokud jsou kulturní
a vzdělaní. Ale pokud jsou mladí
Romové jen v machale, tak jsou
pro ně hlavními tématy auta, muzika, holky… Těch témat je hrozně
málo. Tím, že začnou studovat, se
jim otevře svět a najdou společnou řeč i s Bulhary.

„

CHTĚLI BYCHOM,
ABY NAŠE ŠKOLA BYLA
MOSTEM MEZI KULTURAMI
Máte v plánu pracovat také
s dospělými?
Jedna z idejí, se kterou také
počítáme, je udělat pro dospělé
krátkodobé, třeba půlroční, vzdělávací kurzy. Tady ve městě je
s tím dobrá zkušenost. Byly by to
řemesla a služby, pro holky třeba
šití, vaření, kadeřnictví, manikúra.
Tyto věci v machale také frčí, takže když ta holka bude mít zájem,
můžeme jí pomoci rozjet živnost.
Pro kluky bychom mohli udělat
třeba kurzy sváření, instalatérství
nebo obkládání.

umělý povrch. To bychom chtěli
dodělat co nejdřív, protože oratoř
je bez hřiště dost omezená. Pak
se musíme vrhnout na školu. Před
dvěma lety se změnil školský zákon, takže musíme najít člověka,
který nám s konečnou platností
řekne, jak mají třídy podle nového
zákona vypadat, a tomu uzpůsobit
stavbu.
Až se škola rozjede, kdo tam
bude učit?
Aktuálně máme v naší nadaci
čtyři zaměstnance, z toho jsou
dvě pedagožky. Já a Petr Cvrkal
máme také pedagogické vzdělání.
Ohlížíme se i po někom, kdo by
dělal ředitele. Všechno to budou
Bulhaři. My salesiáni budeme mít
na starosti mimoškolní aktivity.
Budeme také zodpovědní za formování pedagogického týmu
v salesiánské pedagogice, aby
držel styl Dona Boska.
Z čeho bude škola financovaná?
Pokusíme se, aby platy byly
pokryty z příspěvku státu na školáky a abychom ostatní provoz
školy utáhli z různých darů nebo
projektů. Celý dům stavíme
polopasivní, máme tady dvacet
centimetrů izolace, trojitá skla,
tepelná čerpadla, také uvažujeme
o fotovoltaice. Snažíme se, aby
byl objekt ekologický a provozně
nízkonákladový.

Letos v únoru došlo k velké
organizační změně salesiánské
přítomnosti v Bulharsku. Komunita z Kazanlaku se přestěhovala
ke komunitě ve Staré Zagoře
a ze dvou se stala jedna. Proč
k tomu došlo?
To bylo především kvůli tomu,
že odešel náš indický spolubratr
Donbor Jyrwa. Najednou jsme
tady ve Staré Zagoře zůstali tři,
z toho Jirka Svoboda byl plně zapojený na stavbě a jen já a Marcos
jsme byli v přímé práci s dětmi. To
je pro naši činnost na tomto díle
dost na hraně, nebylo to únosné.
Neměli jsme to v plánu, řešili jsme
to narychlo a okolnosti nás dotlačily k tomu, že jsme komunity
spojili. Teď vnímám, že je to takto
dobré.
Proč Donbor odešel?
Pořád s dětmi začínáme znovu,
některé odrostou, jiné přestanou
chodit, stále je musíme zvát a motivovat, aby do našich programů
chodily. Samozřejmě nějaké plody
vidět jsou, ale není jich moc. Když
byl Donbor po svěcení tři měsíce
v Indii, tak měl za tu dobu třicet
křtů a pět svateb. To by tady
v Bulharsku měl za celý život. Takto si to srovnal v hlavě a řekl si, že
asi bude více užitečný v Indii. To je
jeho hlavní motiv, který nám sdělil.
Ale zřejmě jsou v tom i jiné věci.

Máte nějaký horizont, kdy otevřete první třídu základní školy?
Nemáme. Měli jsme, různě jsme
to posunovali a teď už radši
nechceme říkat žádný termín,
protože nevíme, jak to bude.
V první etapě chceme dodělat
kostel, tak aby mohl fungovat.
Na to máme peníze od Kirche in
Not. Doděláme stěny, podlahu
a pak už můžeme kostel používat,
i když ještě nebude vymalovaný.
Teď se dělá projekt na hřiště,
které už je osazené sloupy. Ještě
se srovná plocha hřiště a uděláme

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Téměř dostavěný salesiánský komplex ve Staré Zagoře

To už je několikátý misionář
nečeského původu, který
z bulharské misie odešel.
Byla tady taková snaha, aby se
naše převážně česká komunita postupně transformovala
do mezinárodní, protože v Česku
není tolik povolání. Takže nám
hlavní představený začínal posílat
misionáře. Bohužel se z šesti čtyři
vrátili. Teď do naší komunity patří
dva – Brandon, který dokončuje
studia v Turíně, a Marcos už je
tady plně zapojený. Tak doufáme,
že tady vydrží a budou spokojení.
Samozřejmě nás trošku znejišťuje,
že misionářům odjinud nevyhovuje způsob práce, který tady je.
Práce s Romy je specifická, takže
když pak přijde spolubratr odjinud, může pro něj být do určité
míry šok, že pracujeme s jednotlivci, s malým počtem dětí. Těch
motivů je vždycky víc. Specifická
je i ta východní spiritualita.

do Staré Zagory, tak nám pomáhali a šlo vidět, že jsou mnohem
dál než ostatní. V Kazanlaku jsme
si tedy vyzkoušeli to, co budeme
prožívat ve škole, kterou snad
brzy otevřeme.

a ve víře. Dát jim víru a vzdělání, to jsou základní kameny pro
život. Chodil k nám kluk Isus, už
má manželku a ta si teď udělala
kurz manikúry, uživí se, udělala
si řidičák, koupila si auto. Pro nás

A jak vnímáš to, že jste měli
v Kazanlaku zavedené
dílo – chlapecký internát
– a teď je s tím konec.
Je to nepříjemné. Ten internát
měl skutečně smysl. Na klucích,
kteří tam mohli být od pondělka
do pátku, bylo vidět, jak se posouvají dopředu. Sice to byla malá
skupina, tři kluci, ale vnímali jsme,
že i tak to má obrovský význam.
Když ti kluci přijeli na víkend sem

Doučování

Proč je dobré pracovat
s místními romskými dětmi?
Aby byly v životě samostatné.
Pro nás bude největší odměna,
když si založí rodinu, nebudou
závislí na sociálních dávkách,
když se budou orientovat v životě

je odměna, že se o sebe postará a nečeká, až jí stát něco dá,
naopak nabízí druhým nějakou
službu. To nás naplňuje radostí
a nadějí.
Takže se snažíte narušit spirálu
sociálního vyloučení?
Přesně tak. Chceme přerušit
negramotnost a věříme, že se
potom v životě uchytí sami. Nebudou čekat, že jim stále někdo
bude pomáhat. Nebudou se
vymlouvat, že za jejich osud může
stát nebo někdo jiný. Vezmou
život do vlastních rukou.
Co bys vzkázal čtenářům?
Přijeďte se k nám podívat. Nejlepší je vidět náš misijní projekt naživo. Člověku tady rychle dojdou
různé věci. Zkolaudovali jsme část
budovy a v ní máme pokoje pro
návštěvy. Takže nám neváhejte
zavolat nebo napsat a přijeďte.
Jan Kvapil
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Děti z machaly dochází do oratoře téměř každý den.

SADBA

Cestička
úsměvu
Jde se na výlet!

Severočeský Rumburk hostil 11. až 17. července již
podruhé misijní chaloupku. Patnáct malých misionářů
se sjelo ze všech míst naší země a po absolvování
„misionářské cesty“ Praha – Nymburk – Rumburk se
všichni úspěšně zabydleli v prostorách tamější fary.

CH

aloupka byla věnována svatému
Františku Saleskému a volně se
inspirovala jeho knihou o cestě
lásky – Filoteou. Ta byla ostatně
prvním úkolem, který děti musely
krátce po příjezdu splnit – najít
podle mapy vyznačená místa,
složit tajný vzkaz a zjistit, kde se
kniha nachází. I v dalších dnech
plnili táborníci – rozdělení na čtyři
skupinky – úkoly, jejichž hlavním
tématem byla láska k druhým,
k sobě i k Bohu – cesta k Bohu
po cestičce úsměvu.

Vážnější témata a etapovku střídaly chvilky nefalšované
zábavy. Největší úspěch sklidila
návštěva místního bazénu, kde
se nejen plavalo, ale kde také
proběhla velká vodní bitva mezi
dětmi – vodními pijavicemi –
a vedoucími. Děti jednoznačně
vyhrávaly – zbavit se pijavic bylo
téměř nemožné. Z her mělo
největší úspěch sbírání vajíček
symbolizujících hodnoty. Vajíčka,
obalená tenkým papírem a zavěšená na stromech, musely děti
osvobozovat stříkačkou s vodou

a dávat si přitom pozor, aby se
žádné nerozbilo a aby nebyly
lapeny žádným z vedoucích.
Nechyběla noční, astronomicky laděná bojovka ani celodenní
výlet, který byl zároveň i velkou
výzvou. Malí misionáři si vyzkoušeli, jaké to je starat se sami
o sebe, a museli si sami uvařit
oběd. Přestože jeden z lihových
vařičů nevydržel nápor těžkého
hrnce, bramboračka se nakonec
dovařila a mnozí poznali, že hlad
je opravdu nejlepší kuchař.
Zajímavé zážitky přinesl také
den, kdy děti trénovaly dobré
skutky. Každá z misijních skupinek navštívila někoho potřebného a něco konkrétního pro něj
udělala. Někteří například napekli
dobroty a zanesli je starým lidem,

Každý den dostaly děti dopis
od sv. Františka, který určoval
téma dne. Děti přemýšlely nad
svou životní cestou: kde se dá
načerpat energie, jak chránit svoje
zdraví a jak budovat dobré vztahy.
Prakticky si také vyzkoušely, co to
znamená konat dobré skutky. Kdo
chtěl, mohl se zúčastnit každý
den mše svaté, popovídat si s vedoucími o průběhu celého dne
a zapisovat si zážitky do deníčků.
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Bramboračka uvařená v lese chutnala skvěle.

jiní šli zazpívat písničku paní, která
je trvale upoutaná na lůžku, další
připravovali pro druhé dříví nebo
myli auto. Dojmy byly silné…
Každý večer se všichni sešli
před nakresleným panáčkem
a dolepovali na něj tematické
obrázky vztahující se k danému
dni. Na konci chaloupky se s ním
každý vyfotil – každý tak symbolizoval člověka připraveného vydat
se společně se sv. Františkem
cestou lásky.
Díky všem vedoucím za organizaci a dětem za všechny úsměvy
a nadšení, se kterým se vrhaly
do všech připravených aktivit.
A zase za rok…
Martina Mončeková

Čtení dopisu od sv. Františka

Ach jo, zase rozcvička!

Zavírám bránu
Magdalena Kroupová zavřela symbolicky bránu
školky v Lufubu. Poslední zpívání s dětmi, poslední
tanečky, poslední posezení i blbnutí, poslední
obejmutí...
CO JE HORŠÍ NEŽ LOUČENÍ,
CO JE HORŠÍ NEŽ PLAČÍCÍ
DÍTĚ V NÁRUČÍ…

„Myslím, že jsem nebyla připravená na to, jak jsou tyhle chvíle
bolavé… Když v Česku vypouštím
školáky do první třídy, vím, že je
budu dále vídat, i když už ne denně. Ale tyhle moje děti možná vidím
naposledy,“ píše Magda v posledním dopise ze Zambie. Její práci
ocenily i maminky dětí, které za ní
přicházely se slovy díků. Poděkování ale zároveň patří mnoha
dalším lidem, kteří pomáhali, ať už
fyzicky nebo finančně, a bez kterých by toto dílo nikdy nevzniklo.

Zvládly obrovskou práci.
Na začátku jsem chodila ze školky
unavená, protože nic nefungovalo,
děti nic nevydržely, nerozuměly
anglicky. Nyní se stala školka mým
nábojem dne, děti jsou ve třídě
nadšené, rozumí anglicky více než
jejich rodiče, umí dodržovat pravidla, jsou z nich jiní lidé, jsou z nich
osobnosti...“

O dětech Magda píše: „Jsem
na ně hrdá, jsem na ně moc hrdá!

Společně s Magdou přejeme
těmto dětem všechno nejlepší

do života. „Přestože mají start poměrně komplikovaný, vím, že tihle
malí superhrdinové dokážou velké
věci“, zakončuje Magda svoje dobrovolnické působení v Zambii.
Redakčně upravila SADBA

Kalendář salesiánské rodiny 2023
Nezapomeňte si objednat kalendář salesiánské rodiny! Objednávat můžete přes e-shop Sadby nebo na e-mailu:
objednavky@sadba.org. Cena platná od 1. 8. 2022 při objednání jakéhokoli počtu kusů je 50 Kč, kalendáře budou
distribuovány koncem září. Rádi vystavíme fakturu či doklad o zaplacení na organizaci, kterou uvedete. Máte
nějaké dotazy? Kontaktujte nás na telefonním čísle: 283 029 226 nebo na e-mailu: objednavky@sadba.org.

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

Stránky myšky ELIŠKY
Kdo je věrný příteli, o vše se s ním
rozdělí. Když je přítel potom
v nouzi, nezůstane v .................................
(doplň)

a

chodí do

výlet na

. Na poslední schůzce

naplánoval víkendový

. Rozdělili si, co má kdo vzít s sebou: někdo

. Ráno se

nechtělo z

.

, jiný

ho ale přesvědčil, že přece neмůže

zklamat kamarády. Při obědě se ale ukázalo, že mají s sebou málo
usoudil, že jsou moc těžké, a tak místo
proto

jen

.

, další

vzal jenom

.

totiž

. Většinu oběda měli

se styděl a slíbil, že příště svůj úkol věrně splní.
Vaše myška Eliška

PETR CHODÍ DO SKAUTU. PRÁVĚ SI PROHLÍŽÍ FOTOGRAFIE Z UPLYNULÉHO ROKU A VZPOMÍNÁ, KDO Z KAMARÁDŮ BYL NA KTERÉ AKCI. KDO Z DĚTÍ NA OBRÁZKU JE NA VŠECH FOTOGRAFIÍCH? ZAKROUŽKUJ HO
A SPOJ NA VŠECH ČTYŘECH FOTOGRAFIÍCH. KDO JE
JEN NA JEDNÉ FOTOGRAFII? PODTRHNI HO.

POMALU SE BLÍŽÍ VEČER, ALE SLUNCE STÁLE JEŠTĚ HODNĚ PÁLÍ. PEJSKŮM JE VELIKÉ HORKO A UŽ
SE NEMŮŽOU DOČKAT, AŽ SE KONEČNĚ NAPIJÍ
A SCHOVAJÍ NĚKAM DO STÍNU. DOKÁŽEŠ SPRÁVNĚ PŘIŘADIT STÍNY K JEDNOTLIVÝM PEJSKŮM?

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

MYŠKA ELIŠKA A VĚRNOST
Ale, ale, to
je překvapení!
Co tu, Eliško,
děláš?

Už se
na ten sýr
těším, to bude
dobrota!
Slibuji,
že ti ho
nebudu chodit
ujídat!

A já ti
slibuji,
že tě za to
nesežeru.

Nic. Jen
mne přilákala
vůně toho
nového sýra...

Ale možná
by to nějak
šlo...

Mňam,
mňam, ten je
dobrý!

To půjde.
Vrrr, vrrr,
no počkej,
já ti ukážu!
Uf, teda
za takový nervy mi
to nestojí. Příště
už se sýru obloukem vyhnu.

Pomoc,
pomoc!

Kreslí Zdislava Janoušková
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UDÁLOST

Léto plné svěcení a slibů
Filipe, ať Ti Pán při tvé
jáhenské službě žehná!

Filip Mareš je jáhnem! Byl
vysvěcen 11. června v samotném
salesiánském srdci, v bazilice
Panny Marie Pomocnice křesťanů
v Turíně.
Dlouhou dobu jsem si myslel,
že mít jáhenské svěcení v zahraničí je velká škoda. Tolik lidí by
přece jinak mohlo přijet a svěceného podpořit! Na Filipově svěcení jsem však svůj názor změnil.
Když jsem se účastnil krásného
obřadu, pozoroval usměvavého
turínského arcibiskupa, poslouchal italské mládežnické zpěvy,
nechal na sebe působit nádheru
mariánské baziliky a viděl Filipovy
spolužáky z Itálie, Slovenska,
Chorvatska a Afriky, naplňovala
mé srdce radost. Devět mladých
salesiánů se stalo jáhny! Nejenže
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

teď při mších nosí přes rameno
štolu a jsou o další krůček blíž
ke kněžství, ale mají konkrétní poslání: kázat, křtít, oddávat, modlit
se, sloužit.

nedělního rána slyšelo Filipovo
první kázání. Nezbývá než ještě
jednou upřímně říci: „Milý Filipe, ať
Ti náš dobrý Pán při tvé jáhenské
službě žehná a vede tě! Drž se!“

Asi nejsilnějším momentem
však bylo vidět ten zástup lidí,
který za Filipem dojel. Výpravy
z Prostějova, Zlína, Plzně, Prahy a ze Sebranic dokonce celý
autobus! Mladí, staří, příbuzní,
kamarádi, známí, spolubratři,
animátoři, ministranti… Pro mnohé
to byla vůbec první návštěva míst
spojených se životem Dona Boska
a našli se i takoví, kteří byli poprvé
v Itálii jako takové. Při pohledu
na náš český houf mi došlo, jak
je to skvělé, že jsme se v Turíně mohli sejít. Nejedna skupina
si navíc svůj výlet o nějaký ten
den prodloužila a zkrášlila si jej
procházkami, pizzou, zmrzlinou
či sportem, aby z dlouhé cesty
vytěžila co nejvíce.

Jakub Honěk

Nabitý den završila společná
večeře pod širým nebem na dvoře Crocetty, turínské salesiánské
školy, kde Filip tři roky studoval
teologii. V přátelské atmosféře tady několik českých výprav
klábosilo, jedlo, sportovalo a přálo
nově vysvěcenému jáhnovi.
A několik účastníků mělo to nevýslovné štěstí, že následujícího

A jaké dojmy si odnáší
z Turína svěcenec Filip?
Cítím především vděčnost, že
jsem mohl celou liturgii prožít ve velkém osobním pokoji
a soustředěnosti. Silným momentem bezpochyby bylo rozdávání
svatého přijímání v rodném jazyce
poutníkům z Čech v turínské
bazilice. Rád bych vyjádřil velkou
vděčnost nejen všem, kteří podstoupili tu dalekou cestu a snášeli italské vedro, ale také mnoha
dalším, kteří i přes jazykovou
bariéru sledovali online přenos,
a vůbec všem, kteří na mě mysleli.
Jáhenské svěcení vnímám jako
dar, kterým mám sloužit druhým.
Filip Mareš

Brandon mezi lidmi,
ke kterým byl poslán
Krásná zpráva přichází
i z bulharského Kazanlaku,
kde 15. srpna složil věčné sliby

Brandon Figueroa. Salesiánem se
stal v Guatemale, rozhodl se pro
misijní cestu a byl poslaný do naší
misie v Bulharsku, kam přišel
v prosinci 2019. V současnosti
studuje teologii v Turíně a v bulharské misii působí během svých
studijních prázdnin.

pochybnosti, krize či únava
zmizí, ale potvrzuji své předchozí
rozhodnutí a vkládám celý svůj
život do Božích rukou. Rozhoduji
se následovat Ježíše a nechávám
Ducha svatého, aby ve mně konal
své dílo ve prospěch mladých
a ve společenství salesiánské
komunity.
Věčné sliby jsi složil v Bulharsku.
Proč právě tam?

Brandone, rozhodl ses složit
věčné sliby. Jak se cítíš?
Jsem velmi vděčný, protože
důvodem i motorem k tomuto
kroku je pro mě Boží láska, která
mě stále volá k salesiánskému
životu. Když se ohlížím zpět, zjišťuji, jak Jeho láska a Jeho působení byly přítomny ve šťastných
i smutných chvílích mého života,
v „náhodách“ i ve velkých a zvlášť
významných okamžicích.

To je rozdíl oproti prvním
slibům: své „ano navždy“ říkám
v misionářském kontextu jako salesiánský misionář ad gentes. Své
věčné sliby jsem se rozhodl složit
v Bulharsku, mezi lidmi, ke kterým jsem byl poslán. Myslím,
že to vyjadřuje hloubku našeho
salesiánského charismatu: jsme
součástí velké rodiny, rodiny, která
patří celému světu; považuji to
za projev misionářské tváře naší
kongregace.

Salesiánky

Vlastík zve na
svěcení a primici

Kateřina Cveklová

Jana se raduje
z Božích darů

Co pro tebe věčné sliby
znamenají?
Smyslem věčných slibů je
podle mě dát nekonečné Boží
lásce odpověď, odpovědět celým
svým životem. Jsem si vědom
svých slabostí a limitů, ale tímto
krokem veřejně říkám „ANO“, které
se bude uskutečňovat a naplňovat v každém příštím malém „ano“
v mém životě salesiána.

Věčné sliby Jana složí při
slavnostní mši svaté, při které
veřejně přednese formuli slibu,
a slib vlastnoručně napsaný podepíše na oltáři. Vše se odehraje
za přítomnosti svědků a spousty
přátel, kteří jsou zvaní prožít tento
okamžik s Janou. Po mši bude následovat velká párty, při které se
budeme radovat z darů, jež nám
Bůh dává: povolání, přátelství,
jídlo a pití a spoustu dalšího…

Je to pro tebe ten rozhodující
krok, nebo jím byly první sliby?

Salesiánka Jana Marková
se připravuje na svůj velký den.
V sobotu 10. září ve 12 hodin složí
věčné sliby v kostele sv. Terezičky
v Praze-Kobylisích.

Pro mě byly rozhodující první
sliby – změnily celý můj život…
Teď s věčnými sliby je to asi takto:
Obnovuji svou odpověď a tentokrát už navždy. Nečekám, že vše
bude snadné nebo že všechny

„Je to má definitivní odpověď
Bohu, kterou budu každé ráno
obnovovat a dennodenně prohlubovat, abych stále více chápala, co
má odpověď – dát Bohu svůj život
k dispozici – znamená,“ říká Jana.

Mám radost z toho, že Vás
mohu pozvat na kněžské svěcení
a primiční mši svatou. Kněžské svěcení přijmu ve Fryštáku
v sobotu 17. září ve 12 hodin
z rukou otce biskupa Karla Herbsta. Primiční mši svatou budu
slavit v neděli 18. září v 10 hodin
ve zlínském kostele Panny Marie
Pomocnice křesťanů. Zájemci
si mohou rezervovat ubytování v Domě Ignáce Stuchlého
ve Fryštáku.
Více podrobností najdete
na stránce: SDB.cz/sveceni/.
Na všechny se moc těším.
Vlastík Vajďák
Foto: Vytautas Markūnas, Salesiáni Crocetta), archiv Brandon
Figueroa, archiv Jany Markové,
archiv Vlastíka Vajďáka

Podpořit naše salesiánské studenty můžete finančním darem, kterým pomůžete uhradit
jejich životní a studijní náklady. Všem dárcům děkujeme. www.darujme.cz/projekt/1206252
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Gratulujeme

SALESIÁNI DONA BOSKA
S RADOSTÍ OZNAMUJÍ, ŽE

v sobotu 17. září 2022
ve 12 hodin

Podzim otvírají šedesátiny salesiána
P. Oldřicha Macíka, který je oslaví 30. září
nejspíš už v prostějovské komunitě. Kobyliský
farář P. František Blaha bude mezi svými
farníky slavit šedesátku 12. října. Jubilantovi
P. Václavu Altrichterovi, který je u sester
v Kroměříži, bude 14. října osmdesát pět let.

v kostele svatého Mikuláše ve Fryštáku
přijme z rukou otce biskupa Karla Herbsta

kněžské svěcení
Vlastimil Vajďák

Všem oslavencům přejeme hodně Božího
požehnání a zdraví.
Redakce

Mt 9:9
Pojď za mnou

60

Oldřich Macík

60

František Blaha

Primiční mše svatá

Srdečně zveme a těšíme se na Vás.
Další informace naleznete na:
www.sdb.cz/sveceni

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

foto: cesta na Kalvárii (Jeruzalém)

18. září v 10 h v kostele
P. Marie Pomocnice křesťanů
ve Zlíně

85

Václav Altrichter

VZPOMÍNÁME

ODEŠEL
APOŠTOL POVOLÁNÍ
JAROSLAV MIKEŠ
Letní vedra přerušila jako blesk z čistého nebe
bolestná zpráva pro celou salesiánskou rodinu:
v den památky svatých Jáchyma a Anny odešel k Pánu
neúnavný apoštol mladých, salesián Jaroslav Mikeš.
Svou vzpomínku poslal z Říma Pavel Gambi Ženíšek.

T

ak jako celá jedna generace salesiánů a další
spousty mladých lidí i já
jsem s Jaroslavem prožil
dost silných životních zážitků
a pro můj život klíčových momentů. Od mého příjezdu na civilku
do sebranického aspirantátu přes
osobní doprovázení do noviciátu
a ke svěcením až po spolupráci
s misijními dobrovolníky na Sadbě. Z toho všeho mně přichází
na mysl dva momenty, které Jaroslava charakterizují. Prvním byla
naše společná cesta po komunitách v severním Mexiku. Chtěli
jsme tamní spolubratry a jejich
komunity poznat zblízka, protože
jsme do mexických dálav posílali
naše misijní dobrovolníky. Myslel
jsem si, že Jaroslava už dost
znám, ale překvapil mě. Tak jako

mnohokrát v mém životě. Když
jsem viděl, jak dokázal oslovovat
tamní představené, prokouknout
atmosféru a vztahy v komunitách,
ale zároveň si okamžitě získat srdce dětí a mladých v tamních oratořích, a to všechno, aniž by uměl
jediné slovo španělsky – to mě
prostě dostávalo. Neskutečný dar.
Druhá věc, která se mi dnes, poté
co přišla zpráva o jeho úmrtí, stále
znovu vybavuje, byla jeho slova,
která jsem od něj slyšel několikrát:
že často prosí Pána Boha, aby si
ho vzal k sobě rychle. Proč? Protože by nedokázal zvládnout dlouhé
umírání a situaci bezmoci, kdy by
byl naprosto odkázaný na druhé
a někdo o něj musel pečovat.
Pán ho vyslyšel…
Jaroslava, jeho silné charisma a velké dary, které dokázal

velkoryse nabízet druhým, vidím
vystupovat na jedné straně.
Jaroslava, jeho strach z umírání
a různé obavy na straně druhé.
Jak lidské. Každý máme od Pána
jedinečné dary a každý si neseme
své obavy. Pán to ví, on nás má
rád a fandí tomu, co je lidské. Jaroslave, díky za tvou blízkost, díky
za tvou lidskost! Obojím jsi nám
ukazoval Boží lásku.
Pavel Gambi Ženíšek

Salesián P. Jaroslav Mikeš se narodil roku 1953 v Kněžici u Ronova nad Doubravou. Po vyučení šel budovat
pražské metro, kde se seznámil se salesiány, kteří nemohli působit v běžné pastoraci, protože neměli státní
souhlas. Jardovým duchovním učitelem byl salesián P. Josef Kubín, který pocházel z Nového Města nad Metují.
Během zaměstnání u Metrostavu nastoupil na gymnázium a začal se připravovat na kněžskou dráhu. Roku 1980
vstoupil do kněžského semináře v Litoměřicích. Na kněze byl vysvěcen roku 1985. Už od svého kněžského mládí
horlivě pečoval o salesiánská povolání a na jedné ze svých prvních štací, v Novém Hrádku, založil salesiánský
aspirantát. Roku 1991 se začal věnovat salesiánskému dorostu v Sebranicích u Litomyšle, kde byl svého času
aspirantát i přednoviciát. V posledním desetiletí svého života se také intenzivně věnoval misijní dobrovolnické
činnosti, především v tandemu s P. Jaroslavem Vracovským, který je v současné době na misiích v Mongolsku.
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NOVINKY

Kdo je nový
ŠÉFREDAKTOR?
Milí přátelé, čtenáři,
příznivci díla Dona Boska,
listujete prvním číslem Salesiánského
magazínu, které jsem připravil z pozice
šéfredaktora, a já cítím povinnost více
se vám představit. V našem magazínu
se sice už párkrát objevila moje fotka
a mé texty na jeho stránkách můžete
číst téměř tři roky, ale to neprozrazuje
mnoho o tom, kdo se skrývá za
jménem Jan Kvapil na konci článku.

P

ocházím z košaté rodiny
Kvapilových z Olomouce.
Mnozí možná znáte mé
rodiče, Olinku a Tomáše.
Rodiče společně objevili salesiány
spolupracovníky a v roce 1988
poprvé skládali spolupracovnické
sliby. Když jsem se jim v roce 1993
narodil, se samozřejmostí mi dali
za patrona Jana Boska.
Rodičům vděčím skutečně
za mnoho – za krásné dětství,
za svobodné prostředí pro rozvoj,
za dar víry, za salesiánskou rodinu.
V té jsem vyrůstal, i když jsem si
to tenkrát neuvědomoval. Navštěvovali jsme farnost Olomouc-Holice, kde jsem ministroval P. Pavlu
Strejčkovi. Jezdili jsme s dalšími
rodinami na salesiánské chaty,
nejvíc si vzpomínám na Starou
Vodu. V Olomouci ale salesiáni
neměli oratoř nebo klub, a tak
jsem se mnohokrát bez rodičů
na salesiánské akce nedostal.
Nejblíže ke svému patronovi jsem
měl přes tátu, který mi o něm rád
vyprávěl a také založil skautské
9. Středisko Jana Boska, ve kterém jsem prožil podstatnou část
svého života a našel si zde nejbližší přátele.

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Po základní škole jsem „utekl“
z dohledu rodičů na střední
policejní školu do Holešova, ale
do nedalekého Fryštáku (10 km)
jsem k salesiánům jel snad jen
jednou. O čtyři roky později jsem
se vrátil do Olomouce a vystudoval dvouobor žurnalistika-filmová
věda. Během svých středoškolských a vysokoškolských studií
jsem objevoval všechno možné,
ale církevní prostředí mě tehdy moc neoslovovalo. Nejvíc
mě k Bohu nasměrovali trapisti,
ke kterým jsem jezdil za svým
bráchou Jakubem, a statečný
příklad maminky, která se stará
o nemocného tátu.
Po škole jsem tři roky spolupracoval s Pamětí národa, pro kterou jsem mimo jiné zaznamenal
příběhy několika lidí ze salesiánské rodiny. Cítím se být novinářem
tělem i duší. Jinak řečeno, do všeho strkám nos, pořád se na něco
vyptávám, shromažďuji a v hlavě
analyzuji data. Rád objevuji nové
věci, prozkoumávám nová místa
a vracím se i na ta důvěrně známá, abych se na ně podíval jinou
optikou. Chodím do lesa, do hor,
zvlášť Jeseníky jsou mi blízké,

fotím na analog, lozím po skalách,
ale nejčastěji mě potkáte na nějakém prkně – v zimě na snowboardu, v létě na surfu a celoročně
na skejtu.
Salesiány jsem začal více
poznávat teprve před zmíněnými
třemi lety. Přestěhoval jsem se
za mou ženou Markétkou do Brna,
hledal si práci v médiích a Zdeněk
Jančařík s Liborem Všetulou mě
vzali pod svá křídla. Moc si vážím
toho, že mi salesiáni dali důvěru
a prostor pro seberealizaci a nechali mi volné ruce, abych objevoval salesiánskou rodinu, stal se
svědkem jejich díla a psal o tom
do Salesiánského magazínu nebo
na web SDB.cz. A musím říct, že to
co objevuji, mě naplňuje nadějí. Je
mi blízká práce s dětmi a mladými, zvlášť s těmi nejpotřebnějšími,
oslovuje mě rodinný duch, obdivuji otevřenost, opravdovost.
Díky za Vaši důvěru. S pomocí Boží, s pomocí Vás čtenářů
a redaktorů, přispěji svoji troškou
k ohromnému dílu svého patrona.
Jan Kvapil

KŘÍŽOVKA

Křížovka o ceny
OLYMPIJSKÉ
HRY
ZKR.

Na světě existuje
jen jedno hrdinství:
vidět svět… (tajenka).
Michelangelo Buonarotti
POMŮCKA:
DIVÁN, LIE,
POND

ČÁST ÚST

A SICE

1. DÍL
TAJENKY

ZŘASENÁ
LÁTKA

INICIÁLY
BIATLONISTY
DOSTÁLA

JMÉNO
SPISOVATELE
JIRÁSKA

KLOUB
NA PAŽI

KOMBINÉZA

STARÉ
ČESKÉ
ZÁJMENO
TICHO

Tajenka křížovky
zněla: : ...když je
potřeba odvážných
činů.

V POŘÁDKU
HOVOR.
MEDIKAMENT

KILOPOND
OPERAČNÍ
SYSTÉM
zkr.

~

LEŽ
ANGLICKY
NABÍDKA

KNIŽNÍ CENU
VYHRÁVAJÍ:

PŘEMÍSŤOVAT
ZADNÍ ČÁST
KRKU

LÍH

ŠEDÝ KŮŇ
OBEC OKR.
JIHLAVA

PROUD

INICIÁLY
REŽISÉRA
ONDŘÍČKA

OBČ. PRŮKAZ
zkr.
INVESTIČNÍ
BANKA ZKR.

Blahopřejeme
všem výhercům
správně vyluštěné
tajenky křížovky
Salesiánského
magazínu
č. 3/2022.

ÚSEK TRATI

HOSPODÁŘSKÉ
NOVINY
ZKR.

BÝVALÝ
ČESKÝ
SPORTOVEC
EMERICH

ČÁROVÝ
KÓD
zkr.

LEPIDLO NA
DŘEVO

STARÉ
ŽENSKÉ
JMÉNO

ANNA
DOMÁCKY

SHLUK
LIDÍ
OPAK POD

Josef
VOLDÁN
Drahotuše

2. DÍL
TAJENKY
DOZRÁLÁ
ZVUK HODIN

ROZPRAVA
MUDRCE

Radek
NEVOLA
Branka u Opavy

TĚLOCVIČNÝ
PRVEK
STRANA
ÚČTŮ

BYDLIT

SLOUČENINA
ODDĚLENÍ JODOVODÍKU
zkr.
POVRCHOVÝ
DŮL

Markéta
ŠVEJDOVÁ
Praha 9

CITOSLOVCE
KOŇ. RŽÁNÍ
DRUH
ROSTLINY
KAREL
NĚMECKY
MLÉČNÁ
BÍLKOVINA

JMÉNO
NORSKÝCH
KRÁLŮ

SOUSTAVA
JEDNOTEK

TELEVIZNÍ
NOVINY
zkr.

SMĚR 90
STUPŇŮ
ZÁKL. LISTINA PRÁV

OPRAVNA
LODÍ

PATŘÍCÍ EVĚ
OBCHODNÍ
AKADEMIE
Zkr.

VYHÁNĚT
VZDUCH

MANŽELKA
LENNONA

OSOBNÍ
ZÁJMENO
CITOSLOVCE
OPOVRŽENÍ

SVIT
PLEVEL

ROZHLEHLÉ A TAK DÁLE
POLE
zkr.
DŘ. STROPY
BÝVALÉ
OZNAČENÍ
LETOPOČTU

ZPĚVOHRA

CHEM.
KONCOVKA
1MOCNÉHO
PRVKU

JEHLIČNATÝ
STROM

NEMLUVIT
PRAVDU

OLYMPIJSKÝ
REKORD
zkr.

ZESÍLENÝ
ZÁPOR

RYBNÍK
ANGLICKY

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. září 2022.
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Salesiáni spolupracovníci srdečně zvou
všechny přátele díla Jana Boska na společnou

Duchovní cestu do Izraele
TERMÍN
CENA
PŘIHLÁŠKY
DALŠÍ INFO

neděle 20. 11. – neděle 27. 11. 2022
36.990 Kč
info@ckkrizek.cz | tel.: 732 922 737
www.ckkrizek.cz
Po požehnaných společných putováních v letech 2010
a 2014 nazrála ve společenství salesiánů spolupracovníků doba pro další pouť do Izraele. Jedná se o duchovní
cestu z Judské pouště přes Betlém, Nazaret a do míst
Ježíšova veřejného působení v Galilei až do Jeruzaléma, jejímž cílem je poznat a zažít zemi spojenou s dějinami židovského národa, životem Ježíše Krista a působením prvotní církve. Náš způsob poznávání Svaté
země nebude spočívat v uspěchaných návštěvách jednoho biblického místa za druhým, nýbrž v pozvolném
pronikání do biblické krajiny, do geografie Boží cesty
s člověkem. Z pouště starozákonních proroků přes Betlém a Galileu dorazíme v páteční odpoledne do Jeruzaléma, abychom na místě prožili své osobní Velikonoce.
Pro zájemce jsou k dispozici poslední volná místa.
Alan Křišťan (SDB), Otto Böhm (ASC) a Petr Křížek

Ohlasy účastníků cesty
Když jsme před více jak deseti lety vyletěli s cestovní
kanceláří Petra Křížka do Izraele, nevěděli jsme, co
nás čeká. Asi jsme se těšili, že uvidíme místa Nového zákona, že to bude zajímavé. Místo toho na nás
čekal krásný duchovní zážitek, kdy jsme s duchovním
doprovázením procházeli místa od Ježíšova narození
až do chrámu Božího hrobu a místa nanebevstoupení. Na každém místě nás čekala nejenom duchovní
slova, ale mnoho zážitků, které nám události přiblížily. Těšíme se, že si to jednou zopakujeme. A chcete-li
přežít, neříkejte Petru Křížkovi, že je to „zájezd“ :-)

Na naši pouť do Izraele s CK Křížek stále vzpomínáme.
Putovali jsme po důležitých místech Nového zákona
a naše pouť byla velmi logicky a smysluplně uspořádaná. Možná jsme nenavštívili během jedné pouti všechna
poutní místa, ale zato si v sobě neseme nezapomenutelné zážitky z pouště, Betléma, Nazareta, Jeruzaléma
i od Mrtvého moře. Nezapomenutelný byl také izraelský
průvodce Dany, se kterým jsme si sedli i po lidské stránce, a to i proto, že mluvil roztomilou češtinou, kterou se
naučil od svých prarodičů. Rádi bychom se do Svaté
země s CK Křížek zase někdy vrátili…

Boženka a Jiří Šárkovi

Jan Tomiga

SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ

