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4/ Artemide Zatti je svatý!
Již v mládí získal přezdívku „Příbuzný všech
chudých“. Patřila mu právem, protože právě
jim zasvětil celý svůj život. Byl známý svou
obětavostí a optimismem – nikdy mu
nechyběl úsměv na tváři, nemocné obětavě
objížděl na kole, jež by se klidně mohlo stát
jeho atributem. Na Zattiho svatořečení
se sešly stovky věřících z 85 zemí!
14/ Celostátní setkání není

jen pro milovníky davů

Foto na obálce: Tomáš Holeček, ČaV

Ohlédnutí za celostátním setkání mládeže
v Hradci Králové, které proběhlo v srpnu,
přináší fotografie zachycující atmosféru
krásných setkání, společných modliteb,
duchovních zážitků, zpěvu a energie
tisíců mladých lidí.
18/ Máme nového kněze
Davy lidí, zástupy ministrantů, pětapadesát
kněží, biskup Kája Herbst... ale zejména
hlavní hvězda celé události – Vlastík Vajďák,
nový salesiánský kněz, jenž 17. září přijal
kněžské svěcení.

Z

e všech stran se na nás řítí katastrofické
zprávy. Války, nemoci, hlad, bída, klimatická krize, energetická krize… I v Česku se
mnoho lidí dostává na hranu existenčních
problémů. K těmto lidským neštěstím nemůžeme
být lhostejní, a také nejsme. Salesiánská rodina
po celém světě je tu nejen pro děti a mladé lidi, ale
obzvláště pro všechny potřebné.
V záplavě nešťastných zpráv je ale důležité udržet si naději a s vděčností se radovat ze všech
darů, využít každé příležitosti k setkání a úsměvu.
A že těch příležitostí bylo, je a bude v naší salesiánské rodině požehnaně. Svěcení střídaly sliby,
sliby svěcení. Máme dva novice. Po pěti letech se
v Hradci Králové konalo Celostátní setkání mládeže. I poslední rozloučení s P. Jaroslavem Mikešem
se neslo ve znamení velké vděčnosti. Salesiánská
rodina má nového svatého, Artemide Zattiho, který
ač žil před sto lety, svědectví jeho života je velmi
aktuální. Prožil obě světové války, překonal těžkou
nemoc, přestože byl sám přistěhovalec, staral se
o imigranty, chudé, nemocné a všechny potřebné,
a navzdory všemu se stále radoval ze života. Byli
jsme u jeho svatořečení v Římě a slavili jsme ho
také z Česka spolu s celosvětovou salesiánskou
rodinou. A tak se s vámi chceme v tomto čísle podělit o tu spoustu radosti, a to především skrze
fotografie a osobní svědectví ze všech veselých
událostí.
Milí přátelé, neklesejme na duchu, vždyť stále je
z čeho se radovat!
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ÚVODNÍK

VĚŘIL JSEM, SLÍBIL JSEM,
UZDRAVIL JSEM SE
Mozaice našich světců a blahoslavených, přestože
je poměrně bohatá (zakladatel, spoluzakladatel,
hlavní představený, misionáři, mučedníci, kněží
a mladí), stále chyběla postava bratra koadjutora.
Nyní se i tato mezera zaplňuje.

způsobem. SLÍBIL jsem, protože
jsem vždy toužil pomáhat bližním.
A protože Bůh vyslyšel svého služebníka, UZDRAVIL jsem se,“ řekl
Artemide Zatti.

T

Salesiánský život Artemide
Zattiho je podle tohoto svědectví
založen na třech pojmech, které
svědčí o jeho velkorysosti a sebevědomí. Abychom ocenili dar
svatosti tohoto velkého salesiánského bratra, rozjímejme o těchto
třech slovech a jejich neobyčejně
dobrém ovoci, aby mohla oslovit
touhy, sny a předsevzetí naší
kongregace a každého z nás
a podpořit obnovenou a plodnou
věrnost charismatu Dona Boska
v nás všech.

ěmito slovy začal Juan
Edmundo Vecchi, osmý
nástupce Dona Boska,
svůj dopis u příležitosti
blahořečení Artemide Zattiho.
Jestliže v „mozaice našich svatých“ chyběl dílek, dnes zazářila,
protože jsme dostali velký dar
od Pána. Artemide Zatti, jeden
ze synů Dona Boska, salesián koadjutor, italský emigrant
do Argentiny a zdravotní bratr byl
9. října 2022 svatořečen papežem
Františkem. Kanonizace prvního
salesiána koadjutora doplňuje zástup vzorů salesiánské spirituality,
oficiálně potvrzený církví.
Budu citovat krásné osobní
svědectví, plné duchovní hloubky a víry, které vydal Artemide

Zatti v roce 1915 ve Viedmě při
odhalení náhrobku otce Evasia
Garrona (1861–1911), zasloužilého
salesiána misionáře a významného dobrodince: „Jestliže se mám
nyní dobře, jsem zdravý a jsem
schopen udělat něco dobrého
pro svého bližního, vděčím za to
lékaři P. Garronovi. Když viděl,
jak se můj zdravotní stav každým
dnem zhoršuje, protože jsem trpěl
tuberkulózou a často plival krev,
řekl mi na rovinu, že jestli nechci
skončit jako mnozí jiní, měl bych
slíbit Marii Pomocnici, že zůstanu
po jeho boku, abych mu pomáhal v péči o nemocné. A pokud
budu důvěřovat Marii, ona mě
vyléčí. VĚŘIL jsem, protože jsem
z vyprávění věděl, že Maria Pomocnice mu pomohla viditelným

Věřil – Artemide měl v srdci
touhu zcela se odevzdat Bohu
jako kněz. Následoval toto volání
a byl přijatý jako aspirant k salesiánům v Bernalu. Když ho požádali, aby pečoval o kněze trpícího
tuberkulózou, tuto riskantní
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službu neodmítl. Neochvějná
služba vedla Artemideho následně k tomu, že onemocněl nemocí,
která si vyžádala oběť jeho snu
o povolání – bude salesiánem, ale
ne knězem.
Slíbil – Navzdory svému
mládí ve chvíli velké zkoušky se
Artemide odhodlal k radikálnímu
a neodvolatelnému slibu. Nejenže
slíbil, protože věřil, ale také věřil,
protože slíbil. Víra, která nemůže
počítat s ochotou slibovat, odevzdat se, se snižuje na duchovní
zájem, pouhou společenskou
službu a náboženskou smlouvu.
Artemide věřil a sliboval s evangelijní radikalitou, protože bral
Pánovo utrpení jako pravidlo pro
svou víru a oddanost, jak napsal
své rodině: „Naší radostí jsou naše
kříže, naše útěcha je v utrpení,
náš život jsou slzy, ale s nadějí
na dosažení nebeského ráje, až
dojdeme na konec své pozemské
pouti.“
Uzdravil se – Bůh vyléčil
Artemideho z tuberkulózy, aby ho
osvobodil od sebelásky. Vede-li
nemoc lidské srdce k tomu, aby
se stáhlo do sebe, Artemideho
víra a slib, živené láskou k Pánu
Ježíši a kříži, uzdravuje: sebezápor a bezpodmínečné podřízení
se Bohu ho přivedlo k tomu, že
se stal pokorným apoštolem
nejchudších, nemocných, opuštěných a maličkých tohoto světa.
Ángel F. Artime
Hlavní představený Salesiánů
Dona Boska
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Modlitba za koadjutorská povolání
Bože, který jsi nám ve svatém Artemide Zattim
dal příklad bratra salesiána koadjutora,
který byl poslušný tvému volání
a se soucitem milosrdného Samaritána
se stal každému člověku bližním,
pomoz nám rozlišovat dar tohoto povolání,
které svědčí světu o kráse zasvěceného života.
Dej nám odvahu nabízet mladým lidem
tento způsob života v evangeliu,
ve službě maličkým a chudým,
a pomoz těm, které zveš na tuto cestu,
velkoryse odpovídat na Tvé volání.
O to Tě prosíme na přímluvu svatého Artemide Zattiho,
skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

UDÁLOST

Artemide
Zatti je
svatý!
Salesiánská rodina má nového svatého. Je jím Artemide
Zatti, salesián koadjutor,
který působil v první polovině
minulého století v Argentině,
kde si získal pověst přítele
nemocných a chudých. Papež
František ho prohlásil svatým
9. října 2022 při slavnostní
mši svaté na Svatopetrském
náměstí v Římě.

A

rtemide Zatti se narodil
v roce 1880 v severní Itálii do velmi chudé rodiny.
Neměl snadné dětství,
už jako malý pracoval a v devíti
letech dokonce musel odejít ze
školy, aby vydělával peníze jako
nádeník. Od rodiny ale dostal
silnou osobní víru. Když měl
Artemide sedmnáct, stejně jako
mnoho chudých Italů i on s rodinou emigroval za lepším životem
do Argentiny, kde zapustil kořeny
v salesiánské farnosti v Buenos
Aires. První salesiánská misionářská výprava přijela do této země
jen o 22 let dříve. Artemideho
oslovil jejich zápal pro apoštolát
mezi těmi nejchudšími a rozhodl se nastoupit k salesiánům
do formace. Když byl požádán,

aby se staral o nemocného kněze, neodmítl. Nakazil se od něj
tuberkulózou, jeho zdravotní stav
se stále zhoršoval, a tak Artemide
prosil Marii Pomocnici o uzdravení
a slíbil jí, že svůj život zasvětí péči
o nemocné. Uzdravil se a svůj slib
beze zbytku naplnil.
Vstával už o půl páté, aby se
stihl pomodlit a jít na mši. Ráno
pečoval o nemocné a pak na kole
objel celou čtvrť a zastavoval se
u nemocných doma. Od dvou
do šesti hodin navštěvoval pacienty v nemocnici a do osmi večer
pracoval v lékárně. Tím jeho den
ale nekončil – do jedenácti večer
se učil medicínu a před spaním
mu zbyla chvilka času na čtení
Bible. Po pilném studiu se stal

zdravotním bratrem. Jeho zásluhou se v roce 1913 začala stavět
nová nemocnice. Ta byla později
zdemolována, ale on neztrácel
entuziasmus a začínal znovu.
Když měl sedmdesát let, spadl ze
žebříku a zůstal upoután na lůžko.
Navíc se za několik měsíců ukázalo, že má rakovinu, které na jaře
roku 1951 podlehl.

Příbuzný všech chudých
Už v mládí si Artemide Zatti vysloužil přezdívku „příbuzný všech
chudých“. Neváhal přispěchat
na pomoc nemocným do těch
nejchudších obydlí v kteroukoliv
denní či noční hodinu a nežádal
od nich žádné peníze. Naopak
byl velice schopný v získávání
4/5

darů pro nemocnici od movitých
mecenášů. Zatti nejenže pomáhal
uzdravovat po tělesné stránce,
ale také po té duchovní a mnoho
lidí doprovázel v růstu k Bohu. Byl
známý svým úsměvem a optimismus neztrácel ani v těžkých
chvílích, o které v nemocnici
nebyla nouze. Sám to vysvětloval
slovy: „Jak bych se nemohl pořád
usmívat, když mě Bůh tak miluje!“
Artemide byl ale také mužem
modlitby. Jeho víra byla charakteristická osobním a blízkým vztahem k Bohu, který se
uskutečňoval ve službě bližním.
V nemocných a potřebných viděl
samotného Ježíše a péči o ně
komentoval slovy: „Našemu Pánu
musíme dát to nejlepší.“ Jindy zase
sháněl oblek pro chudého venkovského chlapce, aby v něm mohl
jít k prvnímu svatému přidání:
„Potřebuji dětský oblek pro Ježíše.“
Zatti měl k lidem velmi blízko, což
dobře ukazuje jeden z atributů
jeho života – kolo, na kterém se
dopravoval po městě. Nabízeli mu,
že mu koupí auto, aby byl rychlejší,
ale on to odmítal. Dával přednost
kolu, na kterém se mohl zastavovat s kolemjdoucími.
Po smrti Zattiho zůstávala živá
pověst o jeho svatosti a na jeho
přímluvu se několik lidí zázračně

uzdravilo, což potvrdila i Kongregace pro kauzy svatých. Jan
Pavel II. prohlásil Artemide Zattiho
za blahoslaveného v roce 2002.
Také papež František svědčí o síle
jeho přímluvy za nová povolání,
kterou zakoušel od roku 1976,
když byl provinciálem jezuitů
v Argentině: „Od té doby, co jsme
se začali modlit k Zattimu, vstoupilo 18 mladých koadjutorů a dalších
5 vyšlo z noviciátu a juniorátu. Celkem 23 povolání. Novici, studenti
a mladí koadjutoři se několikrát
modlili novénu na počest Zattiho
a prosili o povolání laických bratří.
Já sám jsem to udělal také. Jsem
přesvědčen o jeho přímluvě v této
věci, protože vzhledem k počtu je
to ve Tovaryšstu Ježíšovu vzácný
případ.“

Svatí pro dnešní dobu
Spolu s Artemide Zattim byl
svatořečený také italský biskup
Giovanni Battista Scalabrini,
zakladatel mužského i ženského
misionářského řádu sv. Karla,
který se věnuje pastoraci migrantů. Oba dva světci sloužili
nemocným, potřebným a těm,
kteří museli opustit své domovy.
Papež František o nich promluvil
jako o příkladech křesťanského
života a svatosti, které mají být
předloženy celé církvi, především
s ohledem na situaci naší doby.
Svatý otec v homilii při slavnostní
mši ke svatořečení Zattiho a Scalabriniho mluvil také o společném
putování migrantů, ve kterém
„musíme vidět nejen problémy,
ale také plán Prozřetelnosti“,
a v souvislosti s migrací zdůraznil:
„Nezapomínejme dnes na sužovanou Ukrajinu!“ Svou promluvu pak
uzavřel slovy: „Scalabrini hleděl
dál, hleděl dopředu, ke světu
a církvi bez bariér, bez ‚cizinců’.
Jeho salesiánský bratr Artemide
Zatti se svým bicyklem byl zase
živým příkladem vděčnosti: vyléčený z tuberkulózy zasvětil celý
svůj život tomu, aby se odvděčil
druhým, aby s láskou a laskavostí
pečoval o nemocné. (…) Modleme
se, aby nám tito naši svatí bratři
pomáhali kráčet společně, bez
zdí rozdělení, a pěstovat ušlechtilost ducha, která je Bohu tak milá
a spočívá ve vděčnosti.“
Jan Kvapil
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Tohohle
by se ani
sám Zatti
nenadál
Slavnosti svatořečení Artemide Zattiho se zúčastnili
i zástupci české salesiánské provincie. Do Říma jel
provinciál Martin Honza, Pavel Liškutin a argentinský
salesián koadjutor Marcos Dalla Cia, který je od prosince 2019 misionářem v Bulharsku a patří tak do naší
provincie. Marcos, krajan svatořečeného, napsal pár
osobních řádků z celé události.

Argentinců. Mezi cestujícími byl
také jeden člověk, který byl pro
tisíce lidí mimořádným darem.
Zatti se stal ohromným přínosem
pro chudé a nemocné a v zásadě
pro celé město Viedma. Dnes se
Zatti za nás přimlouvá v nebi. To
se v těchto dnech projevilo v celé
své síle při římské kanonizaci.

ejen ve španělštině je
známé úsloví: „Všechny
cesty vedou do Říma.“
Podobně tomu bylo
v posledních dnech při svatořečení Artemide Zattiho. Lidé z osmdesáti pěti zemí a v zastoupení skoro
třiceti složek salesiánské rodiny,
stovky věřících různého věku
a z různých stran se sešli v Římě,
aby oslavili svatořečení prvního
salesiána, který nebyl mučedníkem.

Ještě jeden osobní postřeh: Měl
jsem ohromnou radost při setkání
s tolika salesiány koadjutory
na jednom místě a v takové shodě.
Nelze nevzpomenout na někdejšího hlavního představeného Filipa
Rinaldiho, který když mluvil o koadjutorech v salesiánské kongregaci, používal výraz „génius srdce
Dona Boska“. Don Rinaldi nebyl
daleko od pravdy, jak o tom svědčí
krásné setkání s tolika spolubratry.

N

Už tato první informace o prvním kanonizovaném salesiánovi
„nemučedníkovi“ se nás hodně
dotkla a ukazuje univerzalitu naší
salesiánské rodiny v charismatickém smyslu a naši příslušnost
k obecné církvi. Je úžasné vidět,
jak se tvář Dona Boska promítá
do nejrůznějších národů. Rozmanitost kultur má jediného společného jmenovatele, který se projevuje
v misijním zápalu mezi mladými
a pro mladé, jenž má svůj počátek

ve snu Jeníka Boska v devíti letech
a dodnes nese své svaté plody.
V Římě jsme tedy slavili svatost
salesiána koadjutora italo-argentinského původu, který se ujímal
mladých, zvláště nejchudších,
nemocných a opuštěných. Pro
koadjutora v Patagonii na začátku
20. století to nebyla hračka, kolik
za tím stálo materiálního a spirituálního úsilí! Artemide Zatti se svou
nemocnicí sv. Josefa na to ale
nakonec stačil. Argentina té doby
byla vlastně ve výstavbě. Proto
také přijímala miliony migrantů,
kteří proměňovali identitu národa.
Je to vlastně tak, že mnoho z nás
Argentinců má kořeny jinde než
v Argentině. Tito cizinci dali ze
sebe to nejlepší a hodně ovlivnili
moderní Argentinu. Kdo by řekl,
že mezi těmi miliony migrantů
přijede do Argentiny také jeden
svatý? Je tomu tak: v lodích nepřijížděli jen řemeslníci a lidé, kteří
zvedali materiální životní úroveň

Roku 1934 se Artemide Zatti
účastnil kanonizace Dona Boska
jménem patagonských salesiánů
koadjutorů. Nejspíš si tehdy nedovedl představit, že by po osmaosmdesáti letech mohl být sám
kanonizován. Boží Prozřetelnost,
povznesená nad všechny lidské
kalkulace, nám ukazuje, jak maličké jsou psané dějiny před živou
skutečností.
Marcos Dalla Cia, SDB
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ROZHOVOR

Na pivu s Dominikem Hoňkem
Dominik pochází z Havířova od Ostravy, má čtyři mladší
sestry. Než vstoupil k salesiánům, působil jako skautský
vedoucí. Prošel už část salesiánské cesty – přednoviciát
ve Zlíně, noviciát v Popradu a jako salesián-student
prožil tři roky v Žilině na Slovensku. Teď je druhým rokem
na praxi v brněnských Žabovřeskách, kde pracuje
s mládeží v oratoři a ve farnosti.
DOMINIK HONĚK

Dominiku, ve tvém medailonku
na webu mě zaujalo, že jsi dělal
taekwondo…
Dělal jsem ho asi tři roky, na střední škole, spíš jako sport než jako
filosofii. Taky jsem zpíval, hrál
na kytaru… Později jsem musel
udělat velký řez do svých aktivit
a nechal jsem si pouze vedení
skautského oddílu. Láska k přírodě, možnost ukazovat směr
někomu dalšímu, výchova a sebevýchova, to všechno ve skautingu bylo. Tam jsem se cítil nejvíc
angažovaný a využitý a nejvíc mě
to bavilo.
Jak ses dostal k víře?
Vyrůstal jsem ve věřící rodině,
i když jsem si samozřejmě musel
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projít hledáním, jak to s tím pánembohem vlastně je. Jsem technik a matematik, svým způsobem
i přírodovědec. V matematice jsou
některé věci, o kterých se nediskutuje, jsou zkrátka dané k věření.
Obecně mi tedy nedělá problém
některým věcem prostě věřit,
přijmout pravidla, přestože tomu
třeba v dané chvíli nerozumím.
Beru to tak, že to třeba jednou
pochopím.

„

NABÍDNOUT, VYTVOŘIT
PODMÍNKY, NECHAT RŮST
A BÝT OTEVŘENÝ

Podobně jsem to měl na začátku
s vírou. V kostele mě to navíc bavilo, protože jsem tam mohl hrát
na kytaru a chodili tam někteří

kamarádi. Na střední škole byl
tento přístup podroben zkoušce.
Bylo to konfrontací s nevěřícím
prostředím?
Určitě. Byl jsem nucen, chtě
nechtě, odpovídat na otázky spolužáků… A proto jsem začal vnímat
jako důležité chodit do nějakého
spolča, kde si člověk postupně
na některé otázky odpovědi nalezne. Dnes už je pro mě víra víc
o vztahu – že i k Bohu je možné
se vztahovat.
A jak to bylo dál, co studia?
Mám vystudovanou Vysokou
školu báňskou v Ostravě, obor
nanotechnologie, takže jsem
inženýr. Moje profilace jsou jílové

materiály a minerály a jejich nanostruktury a potom plasty a jejich
elektrické vlastnosti. Později,
v postnoviciátu, jsem absolvoval
dvouletý kurz filosofie, kterou
máme jako salesiáni povinnou.
A paralelně s ní i bakaláře ze
sociálních prací, což je dostačující
pro práci v sociální sféře podle
českých zákonů.

jsem si odpověděl, že ano, složil
jsem první sliby. A proč salesiáni?
V Bulharsku, ale nejen tam, jsem
si uvědomil, že nejsem samotář,
že potřebuju komunitu. A salesiáni
byli jediným řádem, se kterým
jsem měl osobní zkušenost.

život vychoval kromě salesiánů
i řadu kněží pro jiné řehole nebo
pro diecéze. A John Med, salesiánský misionář v Indii, tvrdil, že
vedlejším produktem našeho
noviciátu jsou dobré křesťanské
rodiny.

Co tě tolik oslovilo na komunitě
v Bulharsku?

A kdy tě napadlo, že bys mohl jít
cestou zasvěceného života, navíc
u salesiánů?

Komunitní rodinnost, ale i společná modlitba, způsob života… Žil
jsem v Kazanlaku přímo v komunitě, do Staré Zagory jsme několikrát týdně dojížděli.

Mně se na tom líbí velkorysost
a vnitřní svoboda… Takže noviciát byl pro tebe důležitý?

Jak se říká, že odříkaného chleba
největší krajíc: Jsem syn salesiána
spolupracovníka, děda s babičkou byli spolupracovníci a všude
bylo něco s Donem Boskem,
takže já jsem se salesiány dlouho
rozhodně nechtěl mít nic společného. Stal se ze mě zapálený
skaut a myslel jsem si, že pokud
budu něco dělat s mládeží, tak
tímhle směrem. Až do druháku
na výšce, kdy jsem se rozešel se
svojí slečnou. Ve třeťáku jsem se
přihlásil na Come In (cyklus čtyř
duchovních obnov, pozn. red.).
Vedli to Jára Vracovský, Jarda
Mikeš a Radek Gottwald. Řešil
jsem si otázku, zda si najít nový
vztah anebo jít jinou cestou. Asi
nejdůležitější tehdy pro mě bylo
dát si do pořádku svůj duchovní
život. Uvědomil jsem si, že se fakt
cítím jako křesťan a potřebuju to
žít opravdově.
Co to v tvém případě znamenalo?
Začal jsem dojíždět za Jardou Mikešem na duchovní doprovázení
a ten mi navrhl, ať jedu na Cagliero, což je osm víkendů přípravy
na dobrovolnictví v zahraničí. Jsou
tam aktivity, parta, prostor pro
osobnostní růst… Tak jsem do toho
šel, a nakonec se rozhodl vyjet
mezi 4. a 5. ročníkem navazujícího
magisterského studia na dobrovolnickou službu do Bulharska.
Odtamtud jsem se vracel nadšený skutečností, že existuje i jiný
než rodinný život. Další roky jsem
si řešil otázku, zda tento život
existuje i pro mě. Proto jsem šel
do přednoviciátu, noviciátu, a když

Takže za tvé duchovní
povolání vlastně můžou misie
v Bulharsku?
Ano, svým způsobem je to tak.
Jako jeden z hlavních přínosů
misií v Bulharsku vnímám, že mají
velký vliv i na spoustu Čechů.
Co tobě osobně komunitní život
dává a co ti bere?
Zasvěcený a komunitní život mi
umožňuje žít křesťanství hluboce,
tak jak to nejvíce vnímám a cítím.
Přitom chápu, že zasvěcených nás
asi nebude nikdy moc. V přednoviciátě jsme začínali tři, ale sliby
jsem skládal jen já sám, protože
moji spolupřednovicové zjistili, že
tento způsob života pro ně není.
Co bys poradil klukům, kteří
o této cestě uvažují?
Já osobně si potřebuju věci vyzkoušet. Jít do toho s vědomím, že
pokud se nakonec rozhodnu pro
nějakou holku, tak je to v pohodě.
Třeba v Bulharsku se mi strašně
líbilo, že se po každé bohoslužbě
modlilo jak za duchovní povolání,
tak i za rodiny. Mně to připadá
jako důležitý dvojčlen; jedno bez
druhého by bylo blbě. A proto
se po každé mši dodnes modlím
v bulharštině (česky to neumím)
za duchovní povolání a za dobré
(nejen) křesťanské rodiny.
Don Bosco k sobě zval kluky, aby
se stali salesiány, ale ne pro každého to bylo. Díky tomu za svůj

Přál bych si, aby noviciátem
mohli projít všichni, protože je
to výborný vstup na hlubinu. A to
nejen duchovní, ale i psychickou.
Myslím, že po noviciátě jsi kompetentnější k tomu, aby ses rozhodl,
kudy dál. A i když zjistíš, že tudy
ne, je to pořád dobrá odpověď.
V každém případě ses dozvěděl
hodně o sobě a jdeš do dalšího
života posílen věcmi, na které bys
za jiných okolností neměl prostor
ani čas.
Teď jsi na takzvané praxi v Brně-Žabovřeskách. O čem je práce
v oratoři?
V oratoři je asi nejdůležitější s dětmi zkrátka být. Když jsem tam
sám, tak jen menežuji program
a ničeho se vlastně neúčastním.
Když je nás tam z týmu víc, tak
se zapojuji do všeho možného,
od justdancu přes kinect (to
je taková konzole, která snímá
tvůj pohyb a synchronizuje ho
s projekcí na obrazovce) po kalčo,
kulečník, různé deskovky. Pak je
tam spousta aktivit pro venkovní
hřiště – frisbee, fotbal, basket,
hokejbal… Přizpůsobuji se dětem,
co je baví. Cílem je, abychom se
přes ty činnosti dostali k tomu, jak
se děcka mají, co dělají, čím žijí,
zkrátka začít budovat vztah.
Kolik a jaké děti k vám chodí?
Denně dvacet až čtyřicet. Jsou
dny, kdy jen deset až patnáct, to
bývá někdy v zimě. Jsou to kostelová i nekostelová děcka, některá
mají výborné rodinné zázemí,
ale škola jim nejde, rodiče těžko
shání práci, nebo naopak dětem
chybí doma přijetí, rodinné vzory
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a vědomostí… Ale taky si myslím,
že můj salesiánský život se nevyčerpává tím, že jsem s mladými.
Myslím, že můj způsob salesiánské práce se může odrážet
i v tom, jakým způsobem doprovázím kolegy ve vedení nebo
jsem i tam, kde to třeba některým
nedává smysl.

„

VEDLEJŠÍM PRODUKTEM
NAŠEHO NOVICIÁTU
JSOU DOBRÉ KŘESŤANSKÉ
RODINY

A co tvůj vztah k autoritě?

a vztahy a hledají je právě u nás,
protože jsme ti jediní, kteří se jim
věnují.
Děti věřící a nevěřící se baví mezi
sebou nebo se drží v hloučkách,
jak se znají?
Určitě se spolu baví, v rámci
oratoře víru vůbec neřeší, uzavírají
vztahy podle společných zájmů.
Jsou to většinou děti ve věku osm
až dvanáct let. Starší mladí jdou
kamkoliv, kde je parta. Když je
parta u nás, tak jdou k nám, když
je jinde, jdou jinam.
Dovedeš si představit sebe
v salesiánském společenství
za dvacet let?
Chtěl bych si tak sebe představit.
Zachovat si fyzickou kondici, to
bude chtít velké odhodlání a najít
si čas na sport. Rozhodně bych si
však chtěl uchovat mladého ducha a velkou pokoru v tom, čemu
nerozumím. Tento přístup obdivuji
u některých spolubratří. Například
Jarda Mikeš, který neuměl žádný
jazyk, a přesto komunikoval se
světem. Nebo Marián Bundzel
v Žilině, starý a nemocný, ale stále
má tah, chce být s mladými, přemýšlí a hledá způsoby, jak s nimi
komunikovat. Dělá pro ně první
poslední a to, co neumí, na to si
někoho najde. Kdybych byl jednou
aspoň trošku takový, tak bych byl
rád.
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

A co když budeš sedět v kanceláři na provincii jako ekonom
nebo provinciál? Dovedeš si pro
sebe osobně představit tento
rozměr salesiánství?
Já v tom vidím dvě roviny. Zaprvé
službu a zadruhé, že pro to období je důležité, abych to na sebe
vzal a byl tím se všemi kvalitami
i se všemi neschopnostmi, které
mám. Asi bych si musel doplnit
řadu věcí, co se týká znalostí

Velmi si vážím některých autorit,
které mi Bůh poslal do cesty.
Mého táty, současného slovenského provinciála Petra Timka
nebo i Petra Vaculíka, mého prvního provinciála. Šli do podpory
velkoryse, s nejistým výsledkem,
ale šli do toho. To také vnímám
jako poselství autority: nabídnout, vytvořit podmínky, nechat
růst a být otevřený tomu, že to
může dopadnout všemi možnými
způsoby.
Kateřina Cveklová
foto: archiv SDB

FEJETON

Dva ptáčci

V

edl jsem duchovní
cvičení pro salesiány
spolupracovníky v bývalém františkánském
klášteře v Zásmukách.
To malebné městečko, které
Šternberkové ozdobili zámkem,
barokní hrobkou s kaplí a lipovou

barokní skulptury v kostele mají
jedno společné: pokálené hlavy,
i když ne moc. Tak jsem přemýšlel, jak k tomu přišly. Oltářní obraz
zachycuje svatého Františka
v mystické póze, jak bezbranně
kouká kamsi vzhůru a od andělů,
tedy přesněji serafů, přijímá jako

některých mobilních telefonů,
když přijímají esemesky. A pak
si toho všimnete: Frk! Frnk! Vrrr
– a frnk! Nad oltářním obrazem
a celou tou hradbou andělů
za zažloutlým sklem, stejným
jako mají ve vatikánské bazilice
svatého Petra, postřehnete dva

Zásmuky – anděl uspává Ježíška na kříži.

alejí, ale i tím rozložitým klášterem s tlustými zdmi a nádhernou
zahradou, jsem navštívil poprvé a učarovalo mně. Než jsem
na duchovní cvičení odjel, říkal mi
pražský spolubratr Václav Jiráček:
„Tam se ti bude líbit, ale obleč
se!“ Přibalil jsem si tedy do kláštera jégrovky a tlusté ponožky –
a udělal jsem dobře!
Kostel toho monastýru, o který
se pečlivě starají manželé Bažantovi ASC s rodinou, je plný rozmanitých světeckých soch, dokonce
v zákristii stojí svatí v zástupu. Ty

první člověk na zemi stigmata.
Ten hlavní seraf v pravém horním
rohu obrazu má surrealisticky
oranžová křídla.
Až na konci duchovního pobytu v Zásmukách jsem pochopil,
jak ty sochy k trusu přišly. Když
totiž vstoupíte do nádherně
prosvětleného kostela, tak nic,
obklopí vás ticho a posvátná
atmosféra promodleného prostoru. Ale po pěti deseti minutách
poctivého modlení se najednou
začnou ozývat kostelem pravidelné zvuky připomínající pípání

nebo tři ptáčky s oranžovými
křídly – jako by vylétli z toho Františkova obrazu. Chudáček Páně,
Poverello, přitáhl do chrámu
anděly, kteří vylétli z jeho obrazu.
Namísto strnulých andílků a lidí,
kteří v Zásmukách do kostela
už nechodí, poletují dnes v tom
chrámu živí tvorové.
Svatý Františku Serafínský –
oroduj za nás!
Zdeněk Jančařík, SDB
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Dobro duchovního
DOPROVÁZENÍ
František Saleský osobně zakusil dobrodiní, které vyplývá z duchovního vedení.
Z kněží, kteří mu byli blízko svou radou, vzpomeňme například na otce Possevina,
na rodinného přítele Amé Bouvarda, na otce Fouriera, kterému se svěřil do rukou
na počátku své biskupské služby a se kterým navázal úzké přátelství, a na mladého
otce Favre, jemuž odhaloval tajemství své duše na sklonku života.

K

dyž se stal biskupem,
navzdory mnoha důležitým povinnostem, které
z tohoto úřadu vyplývaly,
vnímal jako prioritní úkol právě
zdokonalování duší. Jeho rady
jsou nám známy zejména z knih
a z dopisů, které psal mnoha
různým lidem, také z rozhovorů
a svědectví těch, které zpovídal.
V roce 1593 začíná jeho intenzivní přátelství s Antoinem Favre,
které prostřednictvím dopisů
potrvá během celého jejich života.
Jedná se o vzájemnou podporu
a duchovní spříznění. Jedna z dcer
pana Favre se dokonce stala sestrou Navštívení Panny Marie.
V Paříži v roce 1602 se stal zpovědníkem mystičky madam Acarie
a okruh jejích přátel mu přinesl
seznámení s tamější duchovní
elitou – s Peirrem de Bérulle,
biskupem Antoine de Revol, stal
se duchovním rádcem v klášteře
Filles-Dieu a oporou Marie de
Beauvilliers, která promýšlela
reformu kláštera v Montmartre.
Postní kázání v Dijonu v roce 1603
mu přineslo přátelství s baronkou
de Chantal, kterou jako duchovní
průvodce dovedl ke svatosti. Při
systematických návštěvách své
diecéze se potkával s velkým
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množstvím lidí, které doprovázel
prostřednictvím dopisů a osobních setkání.
Během postní doby roku 1607
se věnoval duším až osm hodin
denně a mimo jiných se seznámil
s paní Louise du Chastel, manželkou Claudia z Charmoisy, bratrance světce a doprovázel ji prostřednictvím dopisů dlouhá léta.
Z jejich korespondence vychází
část Františkova klasického díla
Filotea neboli Úvod do zbožného
života.
Při své poslední cestě do Paříže v letech 1618–1619 se stal
zpovědníkem princezny Kristýny
a také rádcem matky Angélique
Arnold z Port-Royal. Doprovázení duší prostřednictvím dopisů
František udržuje až do posledních dnů svého pozemského
života. Své Filotee (= „milovnice Boha“ nebo „zamilovaná
do Boha´“), František připomíná,
že Bůh zbožnou duši nepovolal
do života z nějaké nutnosti, ale jen
a pouze ze své láskyplné vůle.
Člověk je pro něj plodem Boží
dobroty, tedy obrazem Boha, který je láska, který se vydává zcela
nezištně a zdarma. Model člověka,
kterého nám náš autor staví před
oči, je vtělený Ježíš Kristus, jak

píše v jednom dopise baronce
de Chantal: „Moje dcero, jsem tak
sklíčen, že nejsem schopen Vám
napsat nic jiného než velké slovo
naší spásy: JEŽÍŠ (…) Jak budeme
šťastní, moje dcero, až budeme
mít v rozumu jen Ježíše, v paměti
jen Ježíše, ve vůli jen Ježíše, nikoho
jiného než Ježíše v představivosti.
Ježíš bude v plnosti v nás a my
v plnosti v něm.“
Všechny mohutnosti, které
Bůh člověku daroval, mají sloužit
k tomu, aby se člověk otevřel Boží
lásce a mohl ji v Kristu darovat
bližnímu. Autor Filotey tuto lásku
ztotožňuje se zbožností.
František tedy při svém
doprovázení chce získat lidské
srdce, aby zakoušelo, že je Bohem
milováno a v odpověď se z lásky vydávalo. Vzorem i cestou je
Ježíš a nejvybranějším způsobem
odpovědi je sjednocení naší vůle
s Boží, tedy srdce, které na ničem
nelpí.
Podnět k zamyšlení: Jaká
je moje zkušenost duchovního
doprovázení?
Jana Svobodová, FMA

KOMENTÁŘ

Chceme svědčit o víře.
Ale jak na to?
Synoda o synodalitě otevřela mnoho témat, kterými
žije naše církev, ale dosud se o nich příliš nemluvilo.
Dotýkají se i nás salesiánů, našeho života a vztahů,
naší výchovné a pastorační práce. V tomto a v dalších
číslech Salesiánského magazínu bych se nad těmito
tématy rád zamyslel.

J

edním z nejčastějších
témat vzešlých ze Synody
je evangelizace, misie,
apoštolát. Může nás až překvapit, jak je touha po předávání
víry živá. Není to tak, že bychom
rezignovali: „Ať si každý věří, čemu
chce, je to jeho věc, mně jako křesťanovi do toho nic není.“ Ne, cítíme,
že víra dává našemu životu smysl,
naději, sílu v nesnázích… a chceme se o toto bohatství s druhými
dělit. „Ze zápisů je patrný na jedné
straně velký zájem vést dialog
se sekulární společností a také
vydávat svědectví o víře, na druhé
straně zklamání kvůli neúspěšnosti
této snahy a bezradnost nad způsobem realizace.“ (Syntéza závěrů
synodních skupin Litoměřické
diecéze)
V salesiánských střediscích řešíme tento problém víc než třicet
let. Už když jsme je po sametové
revoluci zakládali, viděli jsme, že
to nebude snadné. Většina dětí
a mladých lidí, kteří je navštěvují,
žije v nenáboženském prostředí
a víru dosud zblízka nepoznala.
Ve středisku se setkají s křesťany,
vidí náboženské symboly, poznají
život Dona Boska, zaslechnou
větu z Bible nebo duchovní zkušenost… Ale opravdové konverze
jsou spíš výjimkou než pravidlem.
Podobné je to v našich farnostech.
Udržujeme tam bohoslužebný
a svátostný provoz, na který jsou
věřící zvyklí. Když ovšem zabloudí do kostela člověk, který třeba
upřímně hledá víru, ale tomuto
provozu nerozumí, tak zase rychle
odejde.

To nás vede ke třem otázkám:
Co lidé opravdu hledají? Co jim
nabízíme? Jak jim to nabízíme?
Důležité je pořadí: možná
chceme lidem něco dát, ale
neptáme se jich, co potřebují.
Nabízíme jim odpovědi na otázky, které si nekladou. Proto je
nutné nejdříve naslouchat:
konkrétnímu člověku (povídat si
s mládeží ve středisku, zeptat se
nově příchozího v kostele, nechat
vypovídat kolegu, který je v krizi…)
i znamením doby (strachu z budoucnosti, absurditě války, touze
po klidu a zajištění…).

„

CHCEME LIDEM NĚCO
DÁT, ALE NEPTÁME SE JICH,
CO POTŘEBUJÍ
Naslouchání druhým nás přivede k novému promýšlení obsahu
našeho poselství. V synodních
diskusích se zdůrazňovalo, že
nejde na prvním místě o doktrínu
či morálku, ale o setkání s Bohem
v Ježíši Kristu. Pedagog a publicista Jiří Zajíc říká, že ten příběh
„není dostatečně srozumitelný ani
uvnitř katolické církve. Že Ježíš nás
vykoupil svou smrtí na kříži, kam
ho poslal jeho Otec, je teologicky
špatně, ale prakticky se to tak říká
a lidé to tak chápou.“ Pak se ale
nelze divit, že málokoho oslovíme. „A to je velká práce, která nás
čeká: znovu promyslet, co je jádro
křesťanského příběhu, a srozumitelným jazykem to zprostředkovat,“
říká Jiří Zajíc.
Nakonec otázka metody – jak
předávat evangelium? Žít víru,

svědčit svým životem; mluvit jazykem lidí, nepoužívat „nebeské nářečí“, „církevštinu“; všímat si nově
příchozích, nenásilně je oslovit,
projevit vstřícnost; být církví
„vycházející“ (papež František),
nezůstávat ve své bublině; vytvořit
v církvi prostor i pro ty, kdo se
plně neztotožní s jejím učením;
vzdělávat se ve víře, abychom
uměli argumentovat v diskusích;
mít odvahu mluvit o své vlastní
duchovní cestě, včetně chyb a selhání; nebát se využívat moderní
komunikační technologie; důvěřovat v Boží vedení, modlit se, prosit
o světlo Ducha svatého a o dar
víry pro sebe i pro druhé.

Mnoho otázek, mnoho výzev
a málo hotových řešení… Ano, ale
právě to je cesta, na kterou nás
zve dnes papež František a před
mnoha lety se na ni vydal Don
Bosco. On to řešení pro svou dobu
našel. Nebojme se hledat ho i my
pro současnost.
Michael Martinek, SDB
12 / 13

Celostátní setkání
není jen pro
milovníky davů

Na Celostátní setkání mládeže
(CSM), které se po pěti letech
konalo v Hradci Králové
(9. až 14. srpna 2022), přijelo
na 5 tisíc mladých lidí ze všech
diecézí a nemalý podíl na celém
setkání měla také salesiánská
rodina. Zeptali jsme se jedné
z účastnic, Hedviky Šikulové,
jak CSM prožila.

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Jak ses o CSM dozvěděla
a s kým jsi tam jela?
O CSM mi vyprávěli hlavně moji
sourozenci, kteří jezdili na předchozí setkání. Dozvěděla jsem
se o něm určitě také od kamarádů, kteří se ptali, jestli pojedu.
Na setkání jsem jela se salesiány
a mladými z brněnské farnosti
Žabovřesky. Část z nás se bude
od září setkávat při přípravě
na biřmování, takže to byl i menší
teambuilding.
Co tě na CSM nejvíc zaujalo?
Toho je opravdu hodně. Ale
nejvíce mě asi zaujaly společné
modlitby, katecheze a odpolední
program, kdy jsme mohli navštívit různé přednášky, workshopy, kreativní dílny nebo také

psychologickou poradnu. Líbila
se mi určitá volnost, mohli jsme
prožít CSM každý podle sebe,
ale zároveň společně. Nemůžu
opomenout ani kapely, které nás
celým setkáním provázely.
Jsi docela v kontaktu se salesiány v Brně. Byla salesiánská
stopa patrná i na CSM?
Určitě byla. Salesiáni měli svůj
stan Bosco point, kde byla
možnost zapůjčit si deskové hry,
zahrát si stolní fotbálek, zakoupit
si občerstvení či jen tak posedět
a popovídat si. Rozhodně to bylo
místo setkávání. Právě zde jsem
měla možnost potkat se i se salesiány z jiných středisek a komunit,
poznat nové lidi a s nimi se třeba
i zúčastnit společného programu.

Co byl pro tebe nejsilnější
moment z celého setkání?
Pro mě to asi byla sobotní vigilie.
I když pršelo, byl to velký zážitek.
Nejvíce jsem prožívala modlitbu
doprovázenou písničkami, které
déšť dodával tu správnou osvěžující atmosféru.
Co bys vzkázala všem mladým,
kteří na CSM nakonec nejeli, ale
třeba o tom někdy přemýšleli?
CSM není rozhodně jen pro milovníky davů, ale každý si na něm
určitě najde něco svého. Dá vám
spoustu nových zážitků, duchovního načerpání či nových přátel.
Rozhodně doporučuji se za pět let
zúčastnit.
Libor Všetula, SDB
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Děkujeme kolektivu autorů Člověka a Víry za krásné fotografie.
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Máme nového kněze
Salesiánská rodina se setkala v sobotu 17. září
ve Fryštáku na kněžském svěcení salesiána Vlastíka
Vajďáka a den nato ve Zlíně na jeho primiční mši.

V

lastík (1981) začínal jako
učitel ve Zlíně, tam se
seznámil se společenstvím salesiánů spolupracovníků a postupně v něm
dozrálo povolání k salesiánskému
životu a ke kněžství. První salesiánské roky prožil na Slovensku
v noviciátě v Popradu a postnoviciátě v Žilině, následovala
dvouletá praxe s mládeží v Brně-Žabovřeskách a pak se vydal jako
první český salesián na čtyřleté
studium teologie do Jeruzaléma.
V Ježíšově zemi prožil důležitá

léta přípravy, během nichž se sblížil nejen s teologickými disciplínami, ale především s posvátnými
místy Svaté země. Podle jeho slov
i podle fotografií, které si vybral
na pozvánku na svěcení i jako
primiční obrázek, ho duchovně
proměnily časté návštěvy baziliky
Božího hrobu, kde strávil nejen
mnoho hodin přes den, ale také
řadu celých nocí při vigiliích. Před
pár lety říkal o svém kněžském
studiu: „Mým hlavním cílem je stát
se salesiánem knězem. Knězem
salesiánem se nestanu tak, že se
naučím skripta a udělám zkoušky,
ale spíš jde o to, abych přijal určitý
životní styl.“
Den svěcení, sobota, byl sice
co do počasí chladný, ale v kostele panovala vřelá a radostná atmosféra. Přijeli lidé z celé republiky, přijela salesiánská delegace ze
Slovenska, nechyběl velký zástup
ministrantů, v presbytáři bylo
na pětapadesát kněží. Světil, jak
tomu u salesiánů bývá, emeritní
pražský světící biskup, salesián
Kája Herbst. Při svěcení novokněz
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nekáže a pouze koncelebruje,
aby toho na něj nebylo moc, ale
den nato už Vlastík vedl ve Zlíně
nedělní liturgii – primiční kazatel
Pavel Gambi Ženíšek přicestoval
až z Říma.
Fotografie svědčí o radostné
atmosféře obou slavností i o připravenosti novokněze Vlastíka
sloužit Pánu jako kněz Kristův.
Vyprošujme mu hojnost darů
a požehnání!
Zdeněk Jančařík, SDB
foto: Petr Polanský, ČaV

Po kněžském svěcení a primici
prožívám nejvíce radost a vděčnost. Radost z toho, že se to
všechno povedlo a že i přes malou
nepřízeň počasí jsme prožili krásné
dva dny. Jsem vděčný Bohu za dar
povolání. Děkuji všem, kteří přidali ruce k dílu a zasloužili se tak
o hezký průběh svěcení a primice.
Velmi se těším na nové působiště
v Praze-Kobylisích, kde budu působit převážně ve farnosti, a jsem
velmi zvědavý, jak budou vypadat
následující dny, týdny a měsíce.
Vlastík.Vajďák
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Salesiánka Jana Marková
složila věčné sliby
Máme velkou radost, že v sobotu 10. září 2022 složila v kongregaci Dcer Panny Marie Pomocnice svoje
věčné sliby sestra Jana Marková. Sliby se uskutečnily
za hojné účasti sester z naší inspektorie, bratří salesiánů a především mladých lidí v kostele sv. Terezičky
v Praze–Kobylisích.
Proč sis vybrala právě farnost
Kobylisy ke skládání svých
věčných slibů?
Chtěla jsem místo, ke kterému
mám vztah. Kdybych byla v Plzni,
určitě bych si vybrala Plzeň.
Ale z té jsem před dvěma lety
odešla, takže padla do úvahy
Praha, ve které teď bydlím, anebo
Vrahovice, má rodná farnost.
Nakonec vyhrála Praha z důvodu
lepší logistiky, prostoru, lidí na pomoc, dostupnosti a dalších věcí.
Zpočátku se mi sice Praha zdála
anonymní, nicméně ve farnosti
Kobylisy, kde je salesiánské středisko bratří salesiánů a kam také
chodím alespoň jednou týdně
na spolčo, se cítím dobře. Toto
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

místo splňovalo všechny podmínky a já své volby nelituji.
Jakým způsobem ses připravovala na tento velký den?
Dvěma způsoby. Duchovně
a organizačně. O organizaci moc
mluvit nemusím, jsou to takové
ty běžné starosti, aby bylo co
jíst, kde jíst, z čeho jíst, aby byla
připravená liturgie – co se bude
číst, kdo bude číst, kdo bude zpívat… Duchovní stránka je možná
zajímavější. Už od ledna jsme se
s komunitou modlily každý týden
jednu invokaci litanií k Panně Marii, kterou jsem si sama vymyslela
(anebo převzala) a nějak mě v tu
chvíli oslovovala. Vzniklo tak 27
invokací, takové nové litanie, které

jsme se pak ještě těsně před sliby
modlily devět dní jako novénu.
Byla to cesta objevování toho,
kdo Maria je, vždyť jsem její dcera
(Dcery Panny Marie Pomocnice
neboli salesiánky). Měsíc červenec jsem strávila v Itálii spolu
s dalšími sestrami, které taky skládaly věčné sliby. Putovaly jsme
po místech našich zakladatelů,
Dona Boska a Marie Dominiky Mazzarellové, a objevovaly a prohlubovaly jejich spiritualitu i bohatství
salesiánského charisma.

„

VĚČNÉ SLIBY JSOU JEDEN
NÁDHERNÝ DEN PLNÝ
NETRADIČNÍCH UDÁLOSTÍ

Co tě potěšilo?
Spooooooousta věcí… Že jsem
měla radost a pokoj v srdci, že
byl plný kostel lidí, že schola
krásně zpívala, že bylo dost jídla,
že se mnoho lidí ochotně zapojilo do přípravy, že bylo obstojné
počasí, že se za mě mnoho lidí

modlilo, že se našich srdcí dotýkal
Bůh.
Měla jsi z něčeho strach či
obavy?
Ze spoooooousty věcí… Že dostanu já nebo komunita před sliby
koronáč či jinou nemoc, že se
v den slibů něco stane (bouračka,
vlaky nepojedou…), že nebudu
chtít sliby složit, že bude málo
nebo moc jídla, že mě něco rozhodí a budu smutná či naštvaná,
že něco slíbím před tolika lidmi
a pak nebudu věrná…
Na slavnosti bylo plno mladých
lidí. Jak se to stalo?
Tak zaprvé tam byli moji přátelé, kamarádi, známí – vrstevníci.
A těm je zhruba tak jako mně a já
jsem vlastně taky ještě mladá.
Většina vrstevníků má své rodiny,
takže se to hemžilo dětičkami
všech velikostí… A pak taky salesiánky jsou řád pro výchovu dětí
a mládeže, takže přijela i mládež z různých koutů republiky,
s kterou se za ta léta znám. Tak to
bylo fakt hezké. Jeden salesián mi
po slibech vyprávěl: „Když jsem
se podíval do kostela, kolik je tam
dětí a mladých, říkal jsem si, že
bude moc piva a málo limonády.
A bylo to tak.“

Co nejsilnějšího si z tohoto
dne odnášíš?
Nemám jediný silný konkrétní
zážitek. Celý den byla jedna velká
milost, od ranní modlitby v tichu
naší komunitní kaple přes nádhernou, pokojnou a radostnou liturgii
až po párty na zahradě plnou
smíchu a přátelství. Den jsem
opět končila v komunitní kapli
plná emocí a dojmů, že jsem ani
spát nemohla…
Když ti lidé přáli, tak jsi dostávala i různé dárky. Co ti udělalo
největší radost?
Ještě vůbec nevím. Ještě jsem je
nestihla ani vybalit. Ale opravdu
velkou radost mi udělal každý,
kdo byl přítomen. A taky, jestli se

ten den nějakým způsobem každý
setkal s Hospodinem. Po tom
jsem moc toužila.
Chceš něco vzkázat čtenářům?
Zaprvé jedno velké DĚKUJI (Bohu
i lidem). Také to, že si uvědomuji,
že věčné sliby jsou jeden nádherný den plný netradičních událostí
a poté 0 až 100 obyčejných let
plných věrnosti, které také mohou
být nádherné, ale zároveň i namáhavé. A tak kromě „děkuji“ je tam
i PROSÍM – o věrnost a o to, abych
každý den byla poslem Boží lásky
tam, kam chce Pán přijít.
Marie Kučerová, FMA
foto: Jana Havlová, ČaV
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Stránky myšky ELIŠKY
Když si balím na výlet, nosím v hlavě myšlenku,
i když svítí sluníčko, musím si vzít .............................
(doplň)

dávaly letos vědět, že
zásobu

bude zlá. Samy si nanosily dostatečnou

. Jinak na tom byli

jim

přinesou do
, lidé se ke

a

. Ti se spolehli jen na to, co

. Ale protože v lednu hodně
nedostali. Jen

Hop na radu

si schoval. Proto ani v lednu neměl hlad a mohl se i rozdělit s

a foukal silný
dal a
.
Vaše myška Eliška

ANIČKA CHTĚLA UPÉCT BÁBOVKU. NÁVOD NA PEČENÍ SE JÍ ALE ZTRATIL, STEJNĚ JAKO VŠECHNY PŘÍSADY, PO KTERÝCH ZBYLY JEN ČERNÉ DÍRY. ANIČKA
ALE NEVÁHALA A PODLE ČERNÝCH SILUET VYMYSLELA, CO DO BÁBOVKY PATŘÍ. POZNÁŠ TO TAKÉ?
SPOJ KAŽDOU SILUETU SE SPRÁVNOU SUROVINOU.

NA ZÁVĚR VÝLETU JSME PŘIŠLI K ROZCESTNÍKU.
KAŽDÁ Z CEST BY NÁS DOVEDLA K CÍLI, TEDY NA ZASTÁVKU. KAŽDÝ VLAK ČI AUTOBUS ODJÍŽDĚL ALE
V JINOU DOBU. NAJDI, KTEROU CESTOU SE MÁME
VYDAT, POKUD JE PRÁVĚ 17 HODIN A MY UJDEME
1 KILOMETR ZA PŮL HODINY? PRO MLADŠÍ: URČI,
KTERÁ CESTA JE NEJKRATŠÍ A KTERÁ NEJDELŠÍ?

Připravili: J. Vaňková, Z. Janoušková, M. Michálková, M. Žižková, L. Obručová a manželé Civínovi
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MYŠKA ELIŠKA A PROZÍRAVOST
Děti, máte
všechno?
Můžeme vyrazit
na výlet?

A kam
půjdeme?

Půjdeme
nejdřív lesem
a potom podél
potoka.

Ano, ano!

Jé, to
jsou velké
kameny!

A dá se
po nich
skákat.

Jééé!!!

,
TOMÁŠKU
!
R
POZÓÓÓ

Au, au, to
hrozně bolí.

To nic,
vydrž,
to bude
dobré.

A tady si vezmi
Tomášku, na
cestu, aby tě to
už nebolelo.

A je to.

Děkuju,
Eliško!

Kreslí Zdislava Janoušková
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Myší
pochoutka
Manželé Tylšovi, kteří působí jako dobrovolníci
v Zambii, si mysleli, že už je nemůže nic překvapit: ani
chudoba, ani způsob života Zambijců... Ale – jiný kraj,
jiný mrav... a překvapení je na světě!

O

d čeho jsou ty díry
v zemi, co tu okolo stezky potkáváme?“ ptám
se anglicko-bembsky
a svoji otázku upřesňuju máváním
rukama a naznačováním, na co se
ptám, jak už jsme si zvykli s místními dětmi komunikovat. George
mi stejnou „řečí“ naznačuje, že to
kopají lidé pomocí urukasu, což je
něco mezi rýčem a krumpáčem
a Zambijci to používají na obdělávání svých políček.
„Dobře, ale proč?“ ptám se dál.
Charles mi ukazuje malou, jakoby
myší díru na dně. „Ukulia“, říká.
„Jídlo? Vy jíte myši? Klári, oni jedí
myši?“
Informaci si raději ověřujeme
u dospěláků. Ano, prý je to náramná pochoutka. Druhý den ráno už
na nás kluci čekají. Beru urukasu,
foťák a jde se do buše. Po pár
set metrech v buši Ben najednou
zastaví, chytne Klárču za ruku

„
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a zamžourá směrem od cesty
mezi keře, kde je, jako všude touhle dobou, vypálená tráva. „Pa lia”,
ukazuje rozhodně směrem mezi
stromy. Jako první kope zkušený
Charles. My ostatní stojíme okolo
s klacky, kdyby myška náhodou chtěla utéct. Hned po pár
kopnutích na správné místo jedna
vyskočila. Kluci se za ní rozbíhají
a já zapínám foťák. Jak oni, tak
i já jsme byli moc pomalí. Druhý
pokus kopu já. Trvá to trochu
déle a začínají se mi objevovat
„příznaky choroby“ – pot na čele

a mozoly na ruce. Nakonec další
myška vyskočí. Tentokrát jsem
zareagoval, ještě než stihla vylézt
z díry. „Tak a máme první myšku“,
radují se kluci. Klárča tak moc
nadšená není. Třetí, čtvrtý ani pátý
pokus nám nevyšel, a tak se musíme spokojit s jedinou kořistí. Cestou domů klukům myšku zdvořile
vnucuju. „Ne, ne, vezměte si ji domů
vy,“ jsou zase k naší smůle zdvořilí
oni. Takhle to pokračuje až k nám,
kde začínají naznačovat, ať přineseme sirky. A taky gril. Tady už jde
do tuhého, ale nemáme to srdce
jim odporovat. Zbytek si asi domyslíte z fotek, nicméně ve chvíli,
kdy čtete tento dopis, jsme nejspíš
stále ještě živí a zdraví...
Pavel Tylš
foto: manželé Tylšovi

Krásná divoká Papua

Velkým byznysem je tu práce ostrahy a hlídací služby,
nebo jak to nazvat.. Všechny komplexy a „normální“
Většina kolemjdoucích má v ruce nůž a ještě častěji
budovy jsou tu obehnány plotem s ocelovými dráty
mačetu, kterou používají na všechno – na sekání trávy, nebo bodáky, s pevnou branou a ostrahou 24/7. Obna krájení jídla, posekání nějakého dřeva. Ve městě
chody, kostely, školy, střediska, nemocnice, fotbalová
však zejména na obranu. Hlavní město Port Moresby
hřiště…všechno je za plotem. Pozitivem na tom je, že
se řadí mezi nejnebezpečnější místa na světě.
má díky tomu spousta lidí práci :-)

Volby jsou ožehavé téma všude, tady ale ještě o něco
více. V některých vesnicích, a hlavně v horách, je to
špatné – lidé se kvůli nim perou, zabíjejí a vypalují
domy a kostely. Bitky jako univerzální řešení všeho jsou
tu na denním pořádku. Proč? Jediné, co mi v celém
kontextu dává smysl, je, že zde panuje zoufalá nevzdělanost. Za mě je tedy klíčem vzdělávání. Když budou
mít znalosti, budou schopni více uvažovat na rozumové
a třeba i morální bázi. Budou mít svůj vlastní názor, vědomí hodnoty své i druhých a nepůjdou pouze s davem.

Přes všechny výše zmíněné problémy bych chtěla zdůraznit, že se jedná o můj subjektivní pohled a zkušenost, kterou jsem tu za těch několik měsíců zažila nebo
vyslechla od druhých. Někdo další může mít zkušenost
i názor odlišný. A také, že jsem tu potkala spoustu
skutečně krásných, dobrosrdečných lidí, kteří neváhají
nezištně pomoci druhým a být v prostředí, v němž žijí,
takovými pozemskými anděly.
Anna Bártů,
dobrovolnice na Papui

Přípravné kurzy pro dobrovolníky spuštěny!
Všechny informace naleznete na:
www.adopcenablizko.cz/stat-se-dobrovolnikem/
Dopisy dobrovolníků a další zajímavosti najdete na www.adopcenablizko.cz a www.sadba.org
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Se staříčkem na Hostýn
Letošní Staříčkova pěší pouť se opět vydařila. Jako
každý rok jsme se chystali 28. září na svátek sv. Václava na cestu z Fryštáku na Hostýn a zpět. Na letošní rok
navíc připadalo výročí 95 let od příchodu salesiánů
na Moravu. I přes četná varování, že počasí nebude
příznivé, ba bude deštivé, se nás z Fryštáku vypravilo
jedenáct a další poutníci se přidávali cestou.

N

a začátku pouti jsme
zavítali ke Staříčkovi
Stuchlému a Mons.
Štanclovi na hřbitov,
kde jsme si přečetli
vzpomínku Mons. Štancla na příchod salesiánů do Fryštáku, jak
ji zaznamenal don Oldřich Med
v Životopisných pamětech P. Ignáce Stuchlého. Po modlitbě za zdar
pouti jsme vyrazili svižným tempem na Hostýn tradiční cestou,
kterou chodíval i Staříček, když
na Hostýně vykonával zpovědní
službu – přes Lukoveček, Rusavu
a nahoru na Grapy. Výhledy byly
dokonalé, počasí slunečné, jen
lehce větrno. Trošku předběhnu,
když vám prozradím, že počasí
se poněkud změnilo cestou zpět
na Rusavu, kdy fičel ledový vítr,
který téměř vyvracel stromy – trochu dramatu neuškodí. Nicméně
do Fryštáku jsme dorazili pod
temným mračnem bez jediné
kapky deště.

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Mše svatá na sv. Hostýně
začínala v 11:15 a letos jsme
dorazili s více jak půlhodinovým
předstihem. Hlavním celebrantem byl salesián P. Petr Kopřiva
a spolu s ním se u obětního stolu
sešli spolubratři salesiáni (abecedně) Žanek Blaha, Pavel Caha,
Jožka Klinkovský, Petr Vaculík

a jáhen Josef Pospíšilík. Slavnostní atmosféru podtrhovalo deset
ministrantů ze Zlína. Petr Kopřiva
krásně spojil slavnost sv. Václava
s příchodem salesiánů do českých zemí a hovořil o heroické
povaze našeho dona Stuchlého.
Na závěr zahřměl Svatováclavský
chorál. V bazilice byla tentokrát
takřka hlava na hlavě: spolubratři
kněží a koadjutoři, salesiáni spolupracovníci, zástupci z řad Starých
pák, sympatizanti salesiánského
díla, fryštáčtí farníci a milovníci
Hostýna. Za salesiánskou rodinu
děkujeme všem za účast.
Pavla Jungmannová, ASC

Salesiáni spolupracovníci
přivítali sedm nových členů
V měsíci září, po kněžském svěcení Vlastíka Vajďáka,
se ve Fryštáku uskutečnila již druhá významná událost salesiánské rodiny. Sedm nových členů Sdružení
salesiánů spolupracovníků (ASC) v sobotu 24. září
složilo spolupracovnické sliby.

H

lavním celebrantem
byl P. Petr Košák SDB.
Kostel sv. Mikuláše se
zaplnil společenstvími ASC z Valašska,
Brna-Západ, Fryštáku a Teplic
a dalšími spolupracovníky ze
všech směrů. Ač některým tuto
oslavu překazila nemoc, potkala
se ve Fryštáku spousta známých
tváří. Krásnou atmosféru zachytil fotograf Petr Macek, a tak se
slavnostní nálada může přenést
až k vám.
Dagmar Zlámalíková, ASC

S radostí v srdci
Dnešní mladí lidé touží po společenství, jsou ochotní dát svůj
čas dětem, ale ne vždy se chtějí
vázat slibem. Proto je to pokaždé
velká událost a slavnost, když
se někdo zaváže „žít ve službě
mládeži a lidovým vrstvám…,“
jak je to v našem spolupracovnickém slibu. A slavnost to byla
veselá. Noví členové ASC složili
sliby při mši svaté a také my,
přítomní spolupracovníci, jsme
obnovili své sliby. Jak to tak bývá,
následovalo agapé a při něm

představení slibujících. Často je
to povídání plné humoru, ale také
vážných výpovědí, jak to kdo cítí.
Tentokrát mě zaujalo svědectví
spolupracovníků, kteří připravovali a doprovázeli manželský pár
slibujících: „Naše formační setkávání začalo trochu jako známost
mladých, kterou ‚dohodli’ rodiče.
Od počátečního ostychu až po přátelství a vzájemné obdarování. A to
doslova: často jsme my formátoři
odcházeli z našich setkání s radostí
v srdci.“ Myslím, že podobnou zkušenost prožilo více z nás přítomných na této skutečně radostné
události.
Olga Kvapilová, ASC
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NOVINKY

O budoucnosti evropských
salesiánských misií se jednalo v Praze
Praha hostila dvanáctičlennou skupinu delegátů
pro misie z celého světa.
Hlavním tématem byl
zejména tzv. Projekt
Evropa, jenž nemá za cíl
nic menšího, než znovu
probudit salesiánské
charisma v Evropě, druhým
tématem bylo Salesiánské
misijní dobrovolnictví.
Delegáti pro misie z několika
zemí světa se sjeli druhý říjnový
víkend do Prahy-Kobylis. Bylo
to první setkání, které proběhlo
po třech letech izolace a on-line mítincích naživo. Jedním
z hlavních témat byl Projekt
Evropa (zahájen r. 2008) – aneb
jak obnovit salesiánské charisma
na starém kontinentu. Evropa se
pomalu a jistě sama stává misijním územím – největší výzvou
tedy bude nejen úprava koncepce
salesiánských děl a příprava komunit na příchod misionářů často
z úplně jiných kulturních prostředí, ale také pomoc samotným
misonářům, aby se dobře začlenili
do nového prostředí.
Dalším tématem bylo Salesiánské misijní dobrovolnictví.
Jaké výzvy přináší pro komunity,

jaké s tím souvisí problémy a jak
probíhá příprava dobrovolníků
v jednotlivých provinciích? Jaký
byl dopad částečného přerušení
či dokonce úplného pozastavení
přípravy nových dobrovolníků
v některých zemích v době covidu? Přinesla tato doba také nějaká
pozitiva a nové možnosti?
Za zmínku stojí, že v českém salesiánském prostředí se
povedlo dopady na dobrovolnickou službu minimalizovat – díky
pohotovosti členů přípravného
týmu byla setkání téměř okamžitě
převedena do on-line prostředí
a komunikace s budoucími dobrovolníky nemusela být přerušena.
Zároveň bylo využito všech možností, které umožňovala epidemiologická situace, k fyzickým
setkáním.

Tématem dobrovolnictví se
v rámci celé salesiánské rodiny
zabývá iniciativa Advisory Board
of Salesian Mission Volunteer
Service (Poradní sbor Salesiánské
misijní dobrovolné služby). Vznikla
během covidu a má za cíl podporovat spolupráci, zkvalitňovat
služby salesiánských dobrovolnických organizací a obohacovat
salesiánské misijní dobrovolnictví
v celé salesiánské kongregaci.
Různorodá skupina se na závěr
pobytu pokochala krásami staré
Prahy i kuchařským uměním –
tradiční česká jídla měla úspěch.
Celý pobyt byl završen společnou
mší svatou s kobyliskou farností
v kostele sv. Terezie za doprovodu
skvělé kobyliské scholy.
Martina Mončeková
(SADBA)

Dva Jirkové v noviciátu
Ve středu 7. září byl při večerních modlitbách zahájen salesiánský noviciát v Popradě. Popradský noviciát je společný pro českou, slovenskou,
ukrajinskou a běloruskou provincii. V letošním roce nastoupili tři novicové
a my máme radost, že dva jsou z české provincie – Jiří Šumbera z Lukova
a Jiří Vácha z Brna. Třetím novicem je Martin Godál ze Slovenska.
Jsem rád, že jsem mohl být spolu s Martinem Hobzou, Lubomírem
Lažou (Indiánem) na slavnostním zahájení. Zároveň vás chci poprosit, abychom provázeli salesiánské novice modlitbou. Díky.
Petr Boštík, SDB
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

VZPOMÍNÁME

Radostná vděčnost, klidná radost
netroubil, nikdo se nerozčiloval,
že dojede pozdě. Přicházeli jsme
uprostřed obřadu, k ukládání jsme
se už nedostali, o to impozantnější byl pohled na pohřební špalír,
v čele křížek, za ním ministranti
a kněží, do toho nepopsatelný
zvuk pomalého bušení do afrických bubnů – chlapi a synové se
loučili se svým duchovním otcem.
Na vzpomínkovém obrázku je
emailová adresa, kam můžete
psát své vzpomínky:
vzpominkynajaroslava@gmail.com.
Jaroslave, sejdeme se všichni v nebi!

Zdeněk Jančařík, SDB

Takové bylo poslední
rozloučení se salesiánem
Jaroslavem Mikešem v sobotu
6. srpna na svátek Proměnění
Páně.

M

nožství lidí, salesiánských skupin i jednotlivců ze salesiánské
rodiny i odjinud. Špalír
kněží a ministrantů směřujících
z fary v Ronově nad Doubravou.
Pro mnohé z nás bylo zjevením vidět v té malé dědině na západním
okraji Vysočiny tak veliký kostel.
Plný chrám lidí. Dva biskupové
u oltáře spolu s provinciálem,
v presbytáři plno kněží, salesiánů,
ale také těch diecézních. Mladí
lidé, rodiny s dětmi, senioři, několik skupin ve stejnokrojích. Zvuk
varhan s originálním srdceryvným provedením písní z Hosany.

Jardův les

JAROSLAV MIKEŠ

Sehraná schóla. Slova díků, chvála
Jaroslavovy kněžské originality,
vděční mladí muži, ale snad i ženy,
které vedl k Bohu a k povolání k životu zasvěcenému Bohu a dalším lidem. V promluvách při mši
i po mši převládala radostná vděčnost, klidná radost – to byla asi
převládající emoce celé rozlučkové slavnosti. V kostele nakonec
zahráli, jak jinak, Madonu. Zpívali
všichni. Jaroslav byl pohřben
na zapadlém hřbitůvku u překrásného starého kostelíku sv. Martina
v Kněžicích u Ronova. Kolona aut,
která jela k ukládání do hrobu,
měla přes tři kilometry, nikdo

Na jednom z víkendů pro otce
a syny, na kterých s naším týmem
spolupracoval Jarda Mikeš jako
duchovní přes 15 let, máme jeden
silný rituál. Skupina otců a synů
společně zasadí strom, většinou
dub, jako symbol uvědomělého
posunutí jejich vztahů z otcovsko-synovských na rovinu mužů.
A stejně jako o strom, i o vztahy
je potřeba pečovat, aby se zdravě
vyvíjely. Když jsme jako organizátoři přijížděli na víkendy s menším předstihem, abychom vše
připravili k akci, bylo zvykem, že
na místě už byl dávno před námi
přítomen Jarda, aby se postaral
o dříve zasazené stromky, jak
nejlépe mohl. A občas přijížděl
na místo i mimo termín akce v doprovodu specialisty, který udělal
na stromcích odborný zásah, pokud bylo třeba. A tak i díky Jardovi
Mikešovi roste nyní už 20 stromů,
které tam zasadilo za ta léta
477 otců a 477 synů. To je pěkný
lesík – 477 požehnaných vztahů.
Dovedu si dost dobře představit,
že nejen tyto stromy, ale i všechny
další, které na našich akcích pro
otce a syny vysadíme, bude mít
na starosti i nadále Jarda. Lepšího
patrona bychom pro ně jen těžko
našli.
Petr Krčula
foto: Vojtěch Curylo, Čav
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GRATULUJEME

Gratulujeme
Většinou je tato rubrika plná kulatých jubilantů – tentokrát tu ovšem máme
jen jednoho opravdu s kulaťoučkými kulatinami: teplického spolubratra Láďu
Nádvorníka, který 18. listopadu oslaví šedesátiny. Na daleký sever mu vyprošujeme požehnání a mnoho radosti, které přináší první závan toho, čemu se říká
stárnutí, což u salesiánů ale vlastně neplatí.
Redakce

60

Láďa Nádvorník

Děkujeme za podporu!

Vážení čtenáři,
v příloze 5. čísla Salesiánského magazínu naleznete složenku. Dary jejím prostřednictvím zaslané jdou přímo na podporu Salesiánského magazínu. Zda se ji rozhodnete využít, nebo ne, záleží však čistě na Vás. Podle
přání Dona Boska magazín zasíláme všem přátelům salesiánského díla zdarma a s milostí Boží to tak plánujeme zachovat.
Pokud byste chtěli přispět, pak pro Vaši informaci: roční náklady na výrobu a distribuci magazínu činí letos
1 128 000 Kč. K datu uzávěrky nám dárci na pokrytí těchto nákladů zaslali celkem 158 830,50 Kč.
Děkujeme všem Vám, kdo dílo Dona Boska jakkoliv podporujete.
Našim stálým dárcům posíláme vždy se 6. číslem Salesiánského magazínu knížku z nakladatelství Portál
jako poděkování a inspiraci pro adventní čas. Letos se můžete těšit na skutečnou lahůdku: knížku vzpomínek
salesiána P. Jaroslava Kopeckého s názvem Než všechno zapomenu.
Redakce
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KŘÍŽOVKA

Křížovka o ceny
ČÁST
KUŘETE

Nejvyšším
stupněm… (tajenka)
svou neschopností.
aforismus
POMŮCKA:
ETALON,
NIKA,
ŠLAJER

STROPNÍ
SVÍTIDLO

NABROUŠENĚ

1. DÍL
TAJENKY

SPZ ÚSTÍ
NAD ORLICÍ

MPZ
NOVÉHO
ZÉLANDU

KRÁM
ZASTARALE

ČÁST
JÍCNU

POVZDECHNUTÍ

ŘEKA V MORAVSKÉM
KRASU

ROZMACH

TAHLE

CHEM. ZN.
KŘEMÍKU
NÁR. TECH.
MUZEUM

Tajenka křížovky
zněla: „takový jaký
je a milovat ho“.

ELIŠKA
DOMÁCKY
ZÁBAL
NA OTOKY
OMASTEK
POLITICKÁ
OBĚŤ ROKU
1969

STRUNNÝ
HUD.
NÁSTROJ

~

POLYCHL.
BIFENYLY
INIC. HER.
ŠAFRÁNKOVÉ

UVÉST
DO SPÁNKU

DCERA
BRATRA

ČÁST
STODOLY
JIHOASIJSKÝ
STROM

STŘEDISKO
zkr.

TRATĚ
SLOVENSKY

2. DÍL
TAJENKY

Maria
SALÁKOVÁ
Brno

JM. ZPĚV.
LANGEROVÉ
ČÁST MALÝCH ÚST

PRVNÍ
ČESKÝ
KOSMONAUT
ŠAŠEK

NAHORU
NA POVRCH
NÁSTROJ
VESLAŘE

SÍŤ
ANGLICKY
DĚLO

Zdeňka
MALÁ
Čkyně

BEZKMENNÉ
DŘEVINY
GOLFOVÝ
VÝRAZ

VYDÁVAT
ZVUK
SLEPICE
CHROPTĚT
SPORTOVCI

STROMOVÝ
POROST

KNIŽNÍ CENU
VYHRÁVAJÍ:
Jaroslava
a Bohumil
SEDLÁKOVI
Žďár nad Sázavou

INIC. FYZIKA
TESLY

ZÁVOJ
ZASTARALE
TĚSTO NA
VÝR. CHLEBA

MNOUT

Blahopřejeme
všem výhercům
správně vyluštěné
tajenky křížovky
Salesiánského
magazínu
č. 4/2022.

DĚTSKÁ
HRA

FYZIKÁLNÍ
REALIZACE
ZÁKLADNÍ
JEDNOTKY

OTOMAN
ČESKÁ
ZPĚVAČKA

JMÉNO
FENKY

TVOŘIT ROJ
INIC. HER.
KOSTKOVÉ

SCHRÁNKA
MĚKKÝŠŮ
INIC. SPIS.
TOLSTÉHO
TAŽNÉ
ZVÍŘE

HOVOROVÝ
SOUHLAS
INICIÁLA
BÁSNÍKA
TOMANA

VÝKLENEK
STRÝC
SLOVENSKY

MIMO
OBJEKT
MPZ
RUMUNSKA

ŠACHOVÝ
VELMISTR
ATLET. KLUB
angl. zkr.

DRUH
DRŮBEŽE

NEBE BEZ
MRAKŮ

TAKOVÉ
MNOŽSTVÍ

VODNÍ
PLOCHA

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 15. listopadu 2022.
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DOBROVOLNICTVÍ
... zážitek z jiného světa

STAŇ SE DOBROVOLNÍKEM – POMÁHEJ DĚTEM
A MLADÝM LIDEM NA CELÉM SVĚTĚ
Přípravné kurzy právě odstartovaly, přidej se k nám!
více na

www.adopcenablizko.cz
SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ

