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 si 

Vybrali jsme pro vás:

4/ Krásná samota
Název článku neopěvuje občas  

tolik potřebné, blahodárné ústraní,  
jak by se snad mohlo zdát, ale jednu  
z chalup, o které se starají salesiánští  

spolupracovníci.     

12/ Knížky pod stromeček
Váháte, jaký dárek dát svým blízkým? 
Osvědčeným dárkem byla, je a bude  

knížka. Seznamte se s nabídkou Portálu,  
ale hlavně se dvěma zajímavými knihami  

ze „salesiánské dílny“ Než všechno  
zapomenu od Jaroslava Kopeckého  

a Duchovní služba ve věznicích  
od Michaela Martínka. 

16/ Jsme dobrými bratry a sestrami
Pro ty , kteří nemají absolutně žádné, či jen 
mizivé tušení o tom, co je Fraternita Pan-
ny Marie z Nazareta a kdo, nebo co, jsou 

nazaréni, je určen tajuplný článek o tomto 
méně známém duchovním hnutí. 

Obsah

Milí čtenáři!

omalu nám končí podivný rok 2022. Další 
podivný rok. Pořádně nám nastavil zrca-
dlo. Co jste v  něm viděli? Já jsem viděl 
salesiánskou rodinu, tu českou ale i svě-

tovou, jak se s  velkou energií pustila do  pomoci 
lidem prchajícím před válkou z Ukrajiny. Díky vám, 
kteří jste podali pomocnou ruku nebo jakkoliv ji-
nak podpořili pomoc potřebným.
Jaká nás čeká budoucnost? Myslím, že to hodně 
záleží na  každém z  nás, jak na  sobě pracujeme 
a co děláme pro druhé. Obzvláště to platí pro nás, 
kteří se staráme o  děti a  mladé. Don Bosco řekl: 
„Na  dobré nebo špatné výchově mládeže zále-
ží dobrá nebo špatná budoucnost společnosti.“ 
Moje práce v  salesiánských médiích mě zavedla 
na  mnoho míst naší provincie a  mohl jsem troš-
ku nakouknout pod pokličku jednotlivých salesi-
ánských projektů. Musím říct, že tím základem je 
stále každodenní práce s dětmi, mladými a s jejich 
rodinami. Pedagogové, animátoři, sociální pracov-
níci a další krůček za krůčkem doprovází životem 
jim svěřené, nesou s  nimi jejich radosti i  starosti 
a předávají jim, co sami kdysi dostali. Mám z toho 
velkou radost a  rád bych, abychom v  budoucnu 
psali v našem Salesiánském magazínu především 
o  této činnosti. Stopu mojí pouti naší provincií 
najdete v  Salesiánském kalendáři pro rok 2023. 
Poskládal jsem ho z  fotek od  různých fotografů 
z  různých míst. Chtěl jsem, aby se v  něm odrazi-
la radost, kterou kolem sebe vidím, a třeba i vám 
v příštím roce povytáhla koutky o trošku výš.

A tak vám do nového roku přeji mnoho úsměvů
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Vážení přátelé, členové i příznivci 
salesiánské rodiny!

 
ak máme opět advent, 
možná letos z důvodu 
úspory energií o něco 
méně zářivý, než jsme 
zažili v předchozích 

letech, ale i přesto na nás opět 
doráží stovky reklam na všechno 
možné, čím bychom měli udělat 
radost našim rodinám a blízkým, 
nebo co nám nemá chybět na vá-
nočním stole. Za ty roky už si toho 
moc nevšímáme a nenecháme 
se vtáhnout do této předvánoční 
mašinerie. Pořídíme předraženého 
kapra a stromeček, napečeme 
cukroví a s ostatním se zařídí-
me v zásadě jako jindy během 
roku. Máme své rodinné rituály, 
slavnostní, více či méně okázalé, 
jsme spolu, jsme doma, máme 
čas na návštěvy. Jsme také více 
s Bohem, protože zejména jeho 
příchod slavíme a nenecháme 
si to vzít ani Dědou Mrázem ani 
Santa Clausem.

Symbolem Vánoc je pro mě dárek. 
Bůh nás obdaroval svou lidskou 
přítomností, stal se člověkem 
viditelným, hmotným, živým v čase 
a prostoru, a tak pro nás lidi otevřel 
cestu k sobě. Malé dítě v jeslích 
narozené za krále Heroda v Bet-
lémě je viditelný dárek a znamení 
mnohem většího a důležitějšího 
daru – Boží lásky k člověku. „Neboť 
tak Bůh miloval svět, že poslal 
svého syna.“ (Jan 3,16). Tak miloval 
tento svět, až ta jeho pro nás ne-
viditelná láska dostala viditelnou 
podobu. Něco, co bychom bez 
Ježíše Krista vůbec nechápali, díky 

němu můžeme zakusit. A právě 
takto Bůh stvořil i nás. Naše lidské 
srdce je také schopné veliké lásky 
a ta se o Vánocích stává viditelnou 
skrze naše dárky. V mnoha dalších 
případech zůstane neviditelná, 
protože ne všem, které mám ráda, 
kterým fandím nebo za které se 
modlím, můžu dát nějaký viditelný 
dárek. Na druhou stranu se vůbec 
nemusím omezovat v neustálém 
rozdávání neviditelných dárků, 
můžu se stokrát denně rozhod-
nout, že budu dobrá. Můžu mít 
srdce, které neustále rozdává 
neviditelné dárky pro kohokoliv, 
kdo mi přijde do cesty třeba i díky 
televizi nebo mobilu. Občas také 
zkouším přemýšlet o tom, kolik 
neviditelných dárků je za každým 
viditelným dárkem, který dostanu. 
No, a protože už něco vím o své 
křehkosti, svých chybách i svém 

hříchu, objevuji těch dárků čím 
dál víc. Žádný dárek nemůže být 
opravdovým dárkem, pokud ho 
nedoprovází mnoho neviditelných 
dárků. Žádný lidský vztah a žádné 
lidské společenství se neobejde 
bez mnoha neviditelných dárků, 
které se rozdávají v každodennos-
ti s radostí i námahou a nejčastěji 
s velkou trpělivostí. O adventním 
a vánočním čase to podle mě 
platí dvojnásob.

Přeji nám všem i letos krásné 
Vánoce a citlivost pro každý 
neviditelný dárek, který pro nás 
má kdokoliv, koho potkáme, nebo 
koho známe a je třeba daleko.

 Zdeňka Švédová
inspektorka Dcer Panny Marie 

Pomocnice

T
NEVIDITELNÉ 
DÁRKY
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Krásná samota

ASC

Přijměte pozvánku na Krásnou samotu, salesiánskou cha-
lupu ležící v samém srdci Valašska, v místě, které místní 
nazývají Paseky nebo Šumava, katastrem v obci Vidče, 
č.p. 135. Průvodcem nám bude salesián spolupracovník 
Jiří Miček, jenž má chalupu spolu se svou ženou Marcelou 
pod palcem. Nejsou na to sami, pomáhá jim spolupracov-
nické společenství Valašsko, jehož jsou členy. 

Jaká je historie Krásné samoty? 

V domě bydlela dobrá evan-
gelická rodina. Otec rodiny byl 
členem staršovstva a varhaníkem 
v dřevěném tolerančním kostelíku 
ve Velké Lhotě. Ten je znám pře-
devším jako působiště faráře Jana 
Karafiáta, který je autorem knihy 
Broučci. Po smrti otce se dospě-
lý syn rozhodl dům i pozemky 
prodat a vzít si maminku k sobě. 
Nemovitost nechtěl nabízet cizím, 
proto oslovil přes moji sestru mne. 
V tu dobu jsem již bydlel ve Vsetí-
ně, ale jako rodáci jsme se znali. 
A otec mé ženy pocházel ze sou-
sední chalupy. Cena nemovitosti 
však byla pro mne nedostupná. 

Sestru tehdy napadlo, zda by 
o chalupu neměli zájem salesiáni. 
Slovo dalo slovo a na chalupu se 
přijel podívat tehdejší provinciál 
salesiánů páter Míša – Dominus. 
Celý areál se mu líbil, a tak brzy 
přešel do rukou salesiánů. „Pa-
pírovým“ vlastníkem nemovitosti 
se stal P. Leoš Ryška SDB, nynější 
ředitel TV Noe. Toto vše se událo, 
tuším, někdy v roce 1987. 

A jak jste se ke správcování 
dostali vy? 

Zpočátku zde velmi obětavě 
správcoval František Chova-
nec (ASC). Po jeho smrti se této 
úlohy ujal Antonín Liška, bývalý 

salesiánský student, který zde 
také pobýval. Později správu 
převzal P. Petr Chovanec, SDB. 
Po jeho předčasné smrti převzalo 
správcovství ASC Valašsko. 

Co chalupa nabízí? 

Je zde pět pokojů, celkem asi 33 
lůžek, vybavená kuchyně včetně 
plynu, elektrické trouby, mikrovln-
ky a lednice. Velká jídelna slouží 
současně i jako společenská míst-
nost. Dále jsou zde venkovní herny, 
hřiště a ohniště s posezením.
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Jaké je její využití?

Chalupa je využívána celoroč-
ně. Během letních prázdnin mají 
přednost farní tábory a je téměř 
stoprocentně obsazeno. Jezdí 
sem také rodiny a různá spole-
čenství. V zimě je obsazenost 
slabší. Přihlašovací kalendář 
máme dostupný na webových 
stránkách.  

Jak náročné je starat se  
o takovou nemovitost?

Největší tíha tohoto úkolu spočívá 
v tom, že, především v létě, musí-
te být pořád k dispozici. O víken-
dech chalupu přebíráte a pře-
dáváte dál, někdy i v pracovních 
dnech, což bude potřeba změnit. 
Je potřeba udržovat dům, sekat 
trávu, pečovat o les, prát ruční-
ky, utěrky a povlečení a mnoho 
dalších věcí. Naštěstí s většími 
akcemi pomůže společenství 
– při brigádách, přípravě dřeva 
a naposledy při opravě střechy. 
Také brigáda Starých pák v lese 
byla nezapomenutelná. Nejvíce 
nám brigádnicky pomáhá komu-
nita salesiánů z Kroměříže, kteří 
na chalupu jezdí několikrát za rok. 
Všem jsem velmi vděčný. 

Co je nejtěžší? 
 

Docílit toho, aby naše zlatá křes-
ťanská mládež měla soudnost. 
Stává se, že tábor odjede se zpě-
vem „Aleluja“, ale nechá po sobě 
– no, nepořádek je slabé slovo. 
V postelích písek od bot, papírky 

od bonbónů a čokolád pod poste-
lemi, mastná trouba, špinavé WC 
či sprchy, polepené zdi… Humor 
mi dochází ve chvíli, když celou 
naši rodinu vzbudí o půlnoci tele-
fonem děti salesiánských spolu-
pracovníků, že se jim zdá, že tam 
teče trochu kalná voda, a chtějí to 
teď řešit. Přiznám se, že mi občas 
rupnou nervy a „velmi mírně“ jim 
řeknu svůj názor na jejich svatost 
a vysoké sebevědomí. Stejně tak 
ale máme i výborné návštěvníky, 
po kterých nemusíte nic kontro-
lovat. To je pak skutečná radost 
a vidíme je moc rádi. 

Jaké máte plány? 

Postupně dostat chalupu do sta-
vu, aby byla schopná ekonomicky 
a technicky pohodového pro-
vozu. Už jsme začali. S pomocí 
salesiánů jsme pořídili nový vrt 
na vodu, což velmi pomohlo. Dům 
na kopci znamená totiž neustálý 
boj s nedostatkem vody. Dále se 
zrealizovala instalace tepelného 
čerpadla pro zimní temperaci, 
když chalupa není obsazená. 
Dokončili jsme výměnu celé 
střechy s kompletním zateplením 
stropů, šikmin a stropu verandy. 
Došlo i na výměnu vchodových 
dveří a postupně se budou měnit 
okna. V létě přišlo poštou nové 
kalčo, takže děti si mohou zahrát 
fotbálek, i když venku prší. Vše se 
realizuje dle stavu financí. Musím 
vyzdvihnout výbornou spolupráci 
s ekonomem Salesiánské provin-
cie Praha Michalem Svobodou 

a správkyní budov Markétou Va-
genknechtovou. Jsou milí, vstřícní 
a velmi ochotní. 

Ale řeknete nám také něco 
o sobě? 

Bydlíme ve Vsetíně, máme jednu 
dceru, tři syny a jednoho vnuka. 
K ASC jsme se s Marcelou dostali 
právě prostřednictvím chaloupek, 
pořádaných pro věřící i nevěří-
cí, ještě za bolševika. Nabídku 
od zdejšího silného zázemí sale-
siánů spolupracovníků ke vstupu 
do sdružení jsme dlouho zvažovali 
a tohoto kroku jsme nikdy nelito-
vali. Společenství ASC nám dává 
nejen zázemí, ale i jistotu a ryt-
mus života v rodině. Pokud chcete 
o Krásné samotě vědět a vidět víc, 
podívejte se naše stránky  
www.krasnasamota.webnode.cz.

 Jan Zindulka, ASC
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Prst svatého Aloise
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e to už víc než třicet let 
od našeho noviciátu, 
který začínal provizorně 
na severní Moravě, kdesi 
v Třemešné a Liptá-

ni, na dvou opuštěných 
farách v dalekých Sudetech. 
V Třemešné jsme spali a ka-
ždé ráno jsme putovali asi 
čtyři kilometry do Liptáně, 
kde jsme posnídali a „jeli“ 
noviciátní rutinu skoro jako 
na vojně v přijímači: budíček, 
studium, práce (smeták, 
brambory, smeták), studium, 
oběd, fotbal, cesta zpát-
ky do Třemešné, nešpory 
a spát. Bylo nás v noviciátě 
kolem dvaceti, pozdní sběr 
po totalitě, katoličtí mazáci, 
ti, co to jen tak zkoušeli, ti, 
co do toho byli namontováni 
salesiánskými guruy, nad-
šení konvertité i zklamaní 
kverulanti. Z těch osmnácti, 
kteří na konci noviciátu 
skládali v Hodoňovicích 
časné sliby, je nás dnes šest 
salesiánů.

Šel jsem do toho tehdy 
hodně po hlavě. Z historek 
někdejších muklů jsem 
pochytil, že je třeba se 
v noviciátě zocelit a připravovat 
se na nejhorší, tedy na kriminál, 
kdyby „se obrátil větr“. Rozhodl 

jsem se tedy pro spartánský 
život a spal jsem na holém prkně, 
přikrytý jen tenkou dekou. Samo-
zřejmě jsem toho moc nenaspal, 

už tehdy jsem byl přecitlivělý 
na chrápání a jakékoli noční zvuky 
a světla, neustále jsem v noci 
tahal souseda Boba, který hlasitě 

oddechoval, za nohu, a protože 
mi byla zima, často jsem cho-
dil na malou. Muselo se na té 
miniaturní faře dolů po točitých 

schodech. A tehdy se to sta-
lo. Ve výklenku na podestě 
mezi schody mě kdosi nebo 
cosi píchlo do žeber. Chytil 
jsem se za břicho, hmatal 
jsem ve tmě, co to mohlo 
být, v noviciátě jsme pořád 
mluvili o nějakých svatých 
– a ono jo, byl to svatý Alois! 
V nice v zatáčce mezi schody 
stála velká socha svatého 
Aloise, který mířil na člověka 
napřaženou rukou a po cestě 
dolů mě napíchl ukazo-
váčkem. Dlouho jsem pak 
přemýšlel, jaké je to zname-
ní, ráno jsem se tam byl ještě 
podívat, jestli tam ten Alois 
ještě je a jestli má tu ruku 
pořád nastraženou, nebo to 
bylo jenom v noci a jenom 
na mě.

Od té doby se Aloise tro-
chu bojím a o to víc uctívám 
svatého Dominika Savia, kte-
rý mě svým svatým prstem 
do žeber nikdy nepíchl. Když 
chodím v noci na malou, 
pořád se ale trochu bojím.

 Zdeněk Jančařík, SDB

J
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JAK SE domluvit v církvi

Č
asto se setkáváme 
s tvrzením, že v syno-
dálním procesu nejde 
ani tak o výsledky, jako 
o ten proces samotný: 

církev se učí novému způsobu 
vnitřní komunikace. Jak tomu 
konkrétně rozumět? V čem je nový 
způsob odlišný od komunikace, 
na kterou jsme byli doposud zvyk-
lí? Na to je jednoduchá odpověď: 
zatímco dosud bylo převažujícím 
způsobem komunikace sdělování 
informací a instrukcí shora dolů, 
tedy od kněží a biskupů k laikům, 
teď má jít o vzájemné naslouchání 
a společné hledání řešení.

Podle návodu, který už na za-
čátku synodálního procesu zveřej-
nila pražská arcidiecéze, by mělo 
každé diskusní setkání obsahovat 
několik prvků: naslouchání Bohu 
(prosba o vedení Duchem svatým 
doplněná biblickým textem), svo-
bodné vyjádření účastníků k da-
nému tématu (ostatní poslouchají, 
nepřerušují, nediskutují), v dalším 
kole reakce účastníků na to, co 
slyšeli od druhých (v čem vnímám 
hlas Ducha svatého, výzvy pro mě 
a pro církev), nakonec pokus o for-
mulaci závěru, na kterém se shod-
nou všichni nebo aspoň výrazná 
většina. Mezi jednotlivými částmi je 
vhodné zařadit několik minut ticha 
k osobní reflexi a modlitbě.

Biskup Tomáš Holub k tomu na-
psal: „Osobně vnímám předložený 
a Svatým stolcem docela naléhavě 
požadovaný metodický rozměr 

synodálního procesu jako objevný 
a důležitý pro život celé církve. 
Velkou roli v mém pohledu na něj 
sehrává to, že jsem si doporučenou 
metodu vícekrát prakticky vyzkou-
šel na vlastní kůži. Předložená 
kombinace vyjádření všech zúčast-
něných v časově jasně vymezeném 
a pro každého spravedlivě nabíd-
nutém prostoru ve spojení s tichou 
společnou modlitbou i s výzvou 
konkrétně reagovat na vyjádření 
druhých se mi jeví jako jedno-
duchá, a přitom téměř geniální. 
Následná výzva k opětovné tiché 
modlitbě, po níž je teprve možno 
formulovat podněty a závěry, jen 
podtrhuje, že se předkládá způsob 
rozlišování, v němž jde skutečně 
o naslouchání jak Božímu Duchu, 
tak i jeden druhému.“

V dosavadním synodálním pro-
cesu jsme si tuto metodu vyzkou-
šeli, a snad jsme jí i přišli na chuť, 
podobně jako biskup Holub. Papeži 
Františkovi však jde o víc: právě 
tímto způsobem by měla různá 
církevní grémia – od farních rad 
přes biskupské konference až k va-
tikánským dikasteriím – dospívat 
k rozhodnutím, která pak budou 
mít vliv na velké množství věřících. 
Klíčovým prvkem je přitom rovnost 
všech zúčastněných: osoba s for-
mální autoritou má v diskusi stejný 
hlas jako kdokoli jiný. Až ve chvíli 
rozhodování na sebe přijímá pří-
slušnou odpovědnost.

Papež František sebekriticky při-
znává, že ve svém prvním období 

ve vedoucích pozicích jezuitské-
ho řádu rozhodoval často rychle 
a k podřízeným byl přísný. Při svém 
dvouletém pobytu v samotě však 
poznal nebezpečí tohoto způsobu 
rozhodování a začal klást mnohem 
větší důraz na naslouchání lidem 
i Bohu. Tehdy také pochopil, že 
„čas je důležitější než prostor“: 
spíše než ovládnout prostor 
(udělat rozhodnutí a vyžadovat 
jeho plnění) je třeba spustit proces 
dialogu a vzájemného naslouchání. 
Ten může trvat dlouho, ale povede 
ke zralejším rozhodnutím, která 
budou přijatelná pro více lidí.

Mladí lidé takovou spoluúčast 
na rozhodování často spontán-
ně vyžadují. Jsem rád, že v na-
šem salesiánském prostředí se 
na mnoha místech už dlouho tímto 
způsobem pracuje. Synoda je vý-
zvou, abychom v tom pokračovali 
a nenechali se znechutit občasný-
mi neúspěchy. A abychom v tom 
snad objevili i ten krásný rozměr 
církve, na který upozorňuje papež 
František: „Když si uvědomíme, že 
se účastníme společenství, které 
nás předchází a zahrnuje, můžeme 
znovu objevit symfonickou církev, 
ve které je každý schopen zpívat 
svým vlastním hlasem a zároveň 
přijímat hlasy druhých jako dar, 
a tak projevovat harmonii, kterou 
vytváří Duch svatý.“ 

 Michael Martinek, SDB
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rvním krokem ctnosti 
vlídnosti v duchovním 
vedení je navázání 
vztahu důvěry. František 
nebyl ve svém dopro-

vázení příliš systematický nebo 
úzkoprsý, naopak, nejdříve se sna-
žil poznat osobu, kterou měl vést, 
aby vnímal originalitu duše. Vztah 
se svěřenou osobou byl velmi 
důvěrný, založený na upřímnosti 
a na vzájemné úctě. Paní baron-
ce de Chantal tak píše: „Využijte 
k prospěchu mou lásku a použijte 
všechno to, co mi Bůh dal k tomu, 
abych Vám sloužil. Jsem zde, celý 
Váš.“ Jinde jí píše o svém vztahu 
k ní podobně: „Bůh mi dal k vám 
velikou lásku. Když mi tuto lásku 
prokazujete zvláštním způsobem, 
vytvořilo se mezi mojí a vaší duší 
pouto lásky, velice úzké, které mě 
přimělo Vám napsat, že mě Bůh dal 
Vám.“ O vztahu se tedy nebojí ho-
vořit, dokáže ho projevit. František 
totiž ví, že klíčem ke všemu je lás-
ka: „Písmo totiž říká, že se připodob-
ňujeme tomu, co máme rádi.“

Mnoho duší, které vedl, bylo 
zmítané bouřemi života, obávalo 
se svých chyb, nemělo se sebou 

trpělivost v nápravě nedokona-
lostí. Proto další formou přístupu 
k těm, které vedl, byl pokojný tón, 
pevnost a vyrovnanost. Osoby, 
které byly takto doprovázeny, se 
zklidnily a úplně se mu otevře-
ly. František je tak mohl poznat 
do hloubky a adekvátně je vést. 
Paní Brulartové tak píše: „Co 
chcete, abych Vám řekl o novém 
návratu Vašich ubohostí než to, že 
při návratu nepřítele je třeba znovu 
uchopit zbraň a odvahu, abychom 
bojovali s větším nasazením než 
předtím. Vyhněte se každému 
druhu malomyslnosti, protože Boží 
dobrota Vás nenechá upadnout, 
aby Vás opustila, ale jen proto, 
abyste se pokořila a pevněji držela 
jeho ruky.“

Vysvítá zde zcela jasně Františkův 

teologický optimismus, pohled 
na Boha, který chce zachránit 
hříšníka. Zároveň můžeme pozo-
rovat i velkou důvěru, kterou náš 
autor klade do člověka, do jeho 
vůle, když ho povzbuzuje k du-
chovnímu boji.

František dále nikdy neprosazo-
val ve vedení duší své myšlenky 

nebo vlastní způsob vidění věcí, 
ale snažil se objevit Boží vůli 
a spolupracovat s jejich svobo-
dou. Tady vlídnost dostává po-
dobu ctnosti opatrnosti či umění 
rozlišování duchů. Ženevský 
biskup věřil v působení Ducha 
Svatého v každé duši a snažil se, 
aby ti, které vedl, byli vnímaví pro 
jeho podněty. Paní baronce de 
Chantal píše:

„Když však někdy z toho, co jsem 
Vám řekl, něco vynecháte, nemějte 
v tom úzkost, protože obecné pra-
vidlo naší poslušnosti je napsáno 
velkými písmeny: JDE O TO, DĚLAT 
VŠECHNO Z LÁSKY A NIC ZE STRA-
CHU. JDE O TO, MILOVAT POSLUŠ-
NOST MNOHEM VÍC NEŽ BÁT SE 
NEPOSLUŠNOSTI. Zanechávám 
vám ducha svobody: ne takové-
ho, který vylučuje poslušnost, že 
by se o něm muselo mluvit jako 
o poslušnosti těla, ale takového, 
který vylučuje nucení, úzkostlivost 
a spěch.“

Podnět k zamyšlení: Jaké postoje 
od toho, kdo mě doprovází, mně 
pomáhají a proč?

 Jana Svobodová, FMA

Důvěra 
a doprovázení 
u Františka 
Saleského

František se snažil získat si důvěru lidí, aby se posílila jejich vůle k milování. Po-
kud bychom chtěli charakterizovat jedním slovem jeho styl, mohli bychom použít 
slovo vlídnost neboli laskavost, jak jsme zmínili v minulém textu. Budeme si této 
ctnosti postupně všímat ve dvou oblastech. První se týká způsobu, jakým dopro-
vázel, tedy postojů, které zaujímal, a druhá oslovení, jež používal, když se obracel 
k osobám, které vedl. Je třeba podotknout, že doprovázel velmi mnoho žen.

P



8 / 9

Čtyři sta let – to už je pěkná doba! Svatý patron  
salesiánské kongregace zemřel 28. prosince 1622, 
tedy dva roky po bitvě na Bílé hoře, v Evropě se roz-
jížděla třicetiletá válka. Tento mírumilovný a po-
kojný savojský šlechtic zakončil svou požehnanou 
biskupskou pouť (jak jinak!) na cestě do Lyonu, kam 
doprovázel savojského vévodu k francouzskému králi 
do Avignonu. Těsně předtím spolu se svatým Vincen-
cem rozmlouvali kardinálovi Richelieu jeho angažmá  
v politice a radili mu, aby se stáhl do samoty a věno-
val se zbožnému životu. Prostě, celý svatý František!

Zanechal po sobě jednu perlu, 
která dodnes září svým původ-
ním leskem: Filoteu, knížku pro 
zbožné duše, které hledají Boha 
a chtějí růst na cestě vzhůru 
za ním. Kromě Písma svatého, 
Následování Krista a Exercicií  
svatého Ignáce je to asi nejvliv-
nější křesťanská kniha na Zápa-
dě od 17. do 21. století, jež se už 
ve své době stala kanonickou.  
Deset let po vydání se jen 
ve Francii dočkala čtyřicátého  
dotisku, už v 17. století byla pře-
ložena do všech velkých evrop-
ských jazyků, v knihovně v sa-
vojském Anneçy dnes mají 130 
různých vydání tohoto „Úvodu 
do zbožného života“. Zastavme se 
na chvíli právě u toho Františkova 
psaného odkazu.

Všichni mohou být  
blízko Bohu

Svatý František Saleský nebyl prv-
ní, kdo přišel s praktickým návo-
dem pro křesťana, jak si uspořá-
dat život tak, aby nebyl „odpojen“ 
od osobního přátelského vztahu 
s Pánem. Se svými Duchovními 
cvičeními ho předběhl svatý Ignác 
z Loyoly, s kapesní příručkou 
pro zbožnou duši zase Tomáš 
Kempenský. Možná byl ale první 
ve svém nejdůležitějším poselství, 
že totiž svatost je pro lidi všech 
stavů – pro šlechtice na zámku 
i pro poddaného v podzámčí, pro 
kněze, řeholníka i mnicha, ale také 
pro řemeslníka, uklízečku nebo 
kuchařku. A pro každého z nich 
má Bůh svou originální cestu, 

takže kuchařka nemusí pokukovat 
po zbožnosti jeptišky, ani mniška 
po zbožnosti selky. 

SVATOST JE PRO LIDI  
VŠECH STAVŮ 

Františkova cesta spočívá v rene-
sančním chápání lidského roz-
voje – člověk je především tvor, 
který potřebuje kultivovat, umrav-
ňovat, musí se naučit etiketu, a to 
i vůči Nejvyššímu, aby mohl být 
laskavější a láskou bohatší. Fran-
tišek vychází z lidské přirozenosti 
a vede člověka k nadpřirozeným 
věcem – k modlitbě srdce i mysli, 
k zasvěcení všech „mohutností“ 
Bohu a jeho království: „Setkej se 
s Bohem tam, kde stojíš, a nechej 
se vést výš!“ Františkovy rady nám 
někdy mohou připomínat zásady 
etikety J. S. Gutha-Jarkovského, 
ale to bylo jen povrchní čtení. Kro-
mě toho se do jeho hlavního spisu 
promítla etická šlechtická výcho-
va a dobové představy o zbožnos-
ti. V tom hlavním ale, v budování 
„spirituality zdola“, tedy od an-
tropologických konstant k bytost-
nému spojení s nadpřirozenem, 
je svatý František učitelem nad 
jiné, ne nadarmo byl po své smrti 
vyhlášen „učitelem církve“.

 Zdeněk Jančařík, SDB

František  
Saleský 
– duše  
hledající Boha 
každý den



SALESIÁNI

MINISTRANTSKÁ PÁRTY

Hrát fotbal pod hvězdami? Dívat se uprostřed noci 
na film? Poznat lidi z celé republiky? Ano! To vše jsme 
na Setkání ministrantů salesiánských farností zvládli.

vacet pět chlapců 
z Prostějova, Prahy, 
Brna, Rumburku, Čes-
kých Budějovic a Plzně 
nechtělo o podzimních 

prázdninách jen tak nečinně sedět 
doma a zúčastnilo se tradičního 
ministrantského setkání, které 
letos hostily České Budějovice. 
Nešlo však jen o kluky! Kromě 
ministrantů se akce zúčastnilo 
více než tucet salesiánů! A tak 
jsme všichni od 26. do 28. října 
pilně sportovali, houževnatě pra-
covali, zapáleně soutěžili, vroucně 
se modlili, s hlubokým zájmem 
křižovali uličky města a navzájem 
se lépe poznávali. Výkony přitom 
byly vskutku obdivuhodné: nikdo 
z kluků se nelekl tlustých nánosů 
prachu na půdě kostela, impro-
vizovaná ministrantská kapela 
by mohla konkurovat lecjaké 
schole, střešní fotbal přitahoval 
v jakémkoliv (i nočním!) čase a pro 
skoro čtyřicet lidí nebyl problém 
se na večerní modlitbu natěsnat 
do malé místnosti. Prst na tepu 
doby nám pomáhal držet Kahoot 

kvíz, krásu i úskalí virtuálního 
světa nám připomněl Spielbergův 
„Ready Player One“ a propraco-
vaná městská hra nás provedla 
nejen architektonickými skvosty 
centra, nýbrž i útrobami železnič-
ního depa.

Při pohledu na počet účast-
níků si možná někdo pomyslí, že 
ministrantů v našich farnostech 
asi výrazně ubývá. Není tomu 
tak! Je jich pořád dost, akorát ne 
každý se odváží na dobrodružnou 
cestu do neprobádaných končin. 
Ve všech farnostech samozřejmě 

dochází ke generačním obmě-
nám, zatím se však vždy najde 
dostatek nových nadšenců. Náš 
miniprůzkum na setkání ukázal, 
že kluci ministrují rádi, většinou 
je k ministrování přivedli rodiče, 
kamarádi nebo známí a hlavním 
tahákem pro ně bývá chlapecká 
parta i samotná ministrantská čin-
nost. Je přece mnohem zajímavěj-
ší stát metr od oltáře, než při mši 
jen sedět v lavici!

Závěrem nezbývá, než vyjádřit 
vděčnost místní budějovické 
komunitě, která na svých bedrech 
nesla největší organizátorskou tíži 
a své úlohy se zhostila skvěle. Tak 
za rok zase někde na viděnou!

 Jakub Honěk, SDB

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN
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V zemi modrého nebe

Salesiáni mají v Mongolsku celkem tři centra. Největší z nich se střední školou, 
družinou pro děti i sirotčincem, se nachází v hlavním městě Ulaanbaataru.
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Adam Blahák se nedávno vrátil ze své služby  
v Mongolsku, kde působil mezi mongolskými dětmi  
v nejmenší a nejmladší salesiánské misii – na venkově,  
v dědince Shuwuu [Šóvó] nedaleko hlavního města.

okud bych měl na popis 
mých prožitků použít 
jedno slovo, bylo by jím 
asi slovo „dynamické“,  
které se objevovalo 

ve všech aspektech mojí služby 
i života kolem. Počasí se neustále 
a rychle měnilo, domluva se rych-
le měnila a na moje hodiny chodil 
stále jiný počet dětí.

Většinu času jsem byl „vržen“ mezi 
mongolské děti. V oratoři kolem 
malého ale krásného „jurtoidní-
ho“ kostela jsme se s dětmi bavili 
různými způsoby. Mezi staršími 
kluky byl velmi populární street 

basketball a malá Mongolčata se 
nechávala okouzlit mým pěstě-
ným plnovousem, který mi non-
stop chtěla prohrabávat. Většinu 
dní jsem ale měl i jasné lekce, 
kam děti docházely. Nejčastěji 
jsem učil angličtinu, ale nabízel 
jsem dětem i jednu vědecko-
-technickou hodinu týdně. To 
za mě byla pecka! S pomocí pár 
věcí, které jsme v podstatě našli 
na ulici, jsme s dětmi prováděli 
různé zajímavé pokusy. Napří-
klad jsem s kluky jednou vytvářel 
funkční reproduktor, baterii nebo 
implozi. Řekl bych, že populární 

byly i lekce kytary, kde byla asi 
nejpravidelnější účast.

Co ale všechny v našem centru 
bavilo a na co se vždy těšili, to 
byly výlety na kolech. Ty orga-
nizoval převážně otec Jaroslav 
Vracovský, zdejší český misionář. 
Bylo hezké, že se tak dětem snažil 
předávat nejen zážitek z poho-
dové jízdy, ale zároveň je vedl 
i k odpovědnosti. Každé dítko si 
odpovídalo za kolo, které zrovna 
používalo. Pokud se na kole třeba 
během jízdy něco rozbilo, snažili 
jsme se pomoci do takové míry, 
aby opravu zvládlo dítko samo.

Různých jednotlivých příhod 
a srovnání kulturních rozličností 
mám v zásobě mnoho, tak zase 
někdy příště!

 text a foto: Adam Blahák

Přípravné kurzy pro dobrovolníky jedou!
Jsme rádi, že se i přes všechny nepříznivé podmíky na dobrovolnickou službu připravuje kolem dvaceti dobrovol-
níků. Je dobře, že obliba dobrovolnictví celosvětově vzrůstá, protože mnoho salesiánských děl by bez nich nemoh-
lo vůbec fungovat. Držme jim proto palce a modleme se za všechny stávající i potenciální dobrovolníky, ať je je-
jich žeň veliká! Kdo by chtěl, může přispět i finančně, všechny potřebné údaje jsou uvedeny na stránkách Sadby.

SADBA

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

P
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Vánoční nabídka  
knih nakladatelství Portál

Zázrak o Vánocích
Krásnou vánoční knihou je příběh 
Zázrak o Vánocích od úspěšné 
autorky dětských knih Hany Zoba-
čové. I obyčejné městečko a parta 
spolužáků v něm mohou o Váno-
cích prožít kouzelný okamžik, kdy 
se zájem o druhého, nesobec-
kost a obětavost promění v něco 
mimořádného. Co se stane, když 
oživne jedna z postav betléma 
na zasněženém náměstí a začne 
nám povídat o tom, jaké to je 
stát celé dny a noci uprostřed 
vánočního těšení a poslouchat 
vánoční přání? Nezapomínáme 
někdy náhodou přes vlastní přání 
na přání těch druhých? Příběh 
nás přesvědčí o tom, že krásné je 
dostávat, ale stejně krásné může 
být i dávat.

UKÁZKA Z KNIHY

Cestou se stavili i pro Báru a pro 
Prokopa. Na náměstí k betlému 
jich tedy dorazila pořádná hroma-
da. To ale nic nebylo proti tomu, 

kolik dětí už tam stálo. Všichni 
drželi v rukou nějaký balíček, jen 
Kája se opíral o velkou hůl. Ten svůj 
dárek schovat do dlaně nemohl.
„Tak jdeme na to?“ zeptal se 
natěšeně Šimon, jakmile dorazili 
k ostatním.
„Je tam ten hlídač…“ odtušil Kája. 
S holí v ruce se mu k betlému 
nakonec moc nechtělo. „Já nevím. 
Myslíš, že nás tam pustí?“
S hlídačem děti nepočítaly. Zkou-
mavě se zahleděly na stejného 
pána, který betlém hlídal, už když 
tu byly s paní učitelkou. Dokonce 
i termosku v ruce a beranici na hla-
vě měl stejnou.
„Tak co, bando, jak to, že nesedíte 
před televizí a nekoukáte na po-
hádky?“ Hlídač jako by vycítil, že 
právě o něm děti mluví.
„My-my jsme vám něco přinesli,“ 
vykoktal ze sebe Vítek a schovával 
si v rozpacích dárek za zády.
„Mně?“ divil se hlídač, až se málem 
polil čajem z termosky.
„Teda ne vám,“ opravila Vítka 
rychle Bára. „Ale postavičkám 
z betléma.“

Filemonovi

Kouzelný a duchovní atmosférou 
nabitý nemusí být jen čas před 
Vánoci. Každý den je příležitostí 
k naplněnému životu, k vnitřní-
mu růstu v Boží blízkosti. Kniha 
drobná rozsahem, ale hluboká 
svým obsahem a srozumitelností 
svého podání, která může vnést 
do našich dní tolik potřebný zdroj 
naděje a duchovní inspirace, nese 

Zázrak o Vánocích

Milí čtenáři Salesiánského magazínu,
jako každý rok, i letos před Vánoci přichází nakladatelství Portál s celou řadou knih, které zaujmou svým obsa-
hem nejen odborníky, ale také děti, rodiče a všechny, kdo hledají kvalitní čtení, potěšení, spirituální povzbuzení 
nebo třeba smysluplný dárek.
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novozákonní název Filemonovi 
a její autor, francouzský domini-
kán Adrien Candiard, za ni dostal 
ve Francii Cenu vnitřní svobody 
2019. Sestává život křesťana jen 
z toho, že neustále úzkostlivě 
prověřuje, co je dovoleno, co je 
zakázáno a co se nedoporučuje? 
Nebo spočívá poselství evangelia 
a z něj vycházející život v něčem 
důležitějším? Autor se inspiruje 
nejkratším dopisem apoštola 
Pavla Filemonovi, v němž prosí 
za uprchlého otroka Onesima. 
Epištola mu slouží jako základ 
zcela aktuálních, jasných, a při-
tom hlubokých úvah o křesťanské 
svobodě, svědomí, o povolání 
k náročnému, ale autentickému 
a naplněnému životu z Ducha sva-
tého. Dilemata, která prožívají Pa-
vel, Filemon i Onesimus, jsou totiž 
dilematy i moderního člověka.

UKÁZKA Z KNIHY

Spása není odměna za naše 
přátelství s Kristem: spása spočívá 
právě v tomto přátelství, které nás 
spojuje s Bohem navěky. Pak už 
nejde o to, jestli jsme splnili to či 
ono, nebo jestli nám Bůh bude chtít 
odpustit nějaký malý nedostatek, 
ale o to, abychom se celou bytostí 
oddali tomuto přátelství, jež nám 
Bůh nabízí. Budeme-li kalkulovat 
v souladu s představou Boha coby 
nesmlouvavého, strašlivého soud-
ce nebo laskavého, shovívavého 
dědečka, znamená to, že jsme ne-
pochopili podstatu spásy. Takové 
účtování nemá moc společného 
s láskou. Zatímco se vypočítavci 
ptají, co je třeba dát, On požaduje 
jen jedno: všechno.

***

Uvnitř jsme stále 
mladí
Jsou ale chvíle, kdy na nás do-
lehnou věci, které nelze zastavit. 
Známá norská psycholožka Sissel 
Gran si to uvědomila v momentu, 
když ve výkladní skříni uviděla 
odraz svého dávno zemřelého 
rodiče, a až po chvíli pochopila, 
že se dívá sama na sebe. Vedlo 
ji to k napsání knihy Uvnitř jsme 

stále mladí s podtitulem Laskavé 
meditace o stárnutí. Ta se s velkou 
laskavostí, humorem a nadhle-
dem vypořádává se situacemi, 
které přináší stárnutí, a nabízí růz-
né návody, jak se s touto situací 
lépe vyrovnat.

UKÁZKA Z KNIHY

Přítelkyně, které je jednaosmdesát 
let, říká: „Když stojím před zrca-
dlem a vidím svou matku, vyvolá-
vá to ve mně podivuhodný pocit 
kontinuity a sounáležitosti. Je to 
pocit, jemuž nelze uniknout. A je to 
naprosto v pořádku.“

***

Evropa k nakousnutí

Chytrou dětskou knihou, nad kte-
rou se ale může sejít celá rodina, 
je dobrodružná encyklopedie 
a cestopis v jednom Evropa k na-
kousnutí od Lenky Pecharové. 
Malí i velcí objevitelé v ní navštíví 
řadu míst Evropy a poznají vedle 
kulturně-historických souvislostí 
a přírodních zajímavostí rodiště 
sportů, oblečení i vynálezů, zjistí, 
k čemu slouží největší přístroj 
planety, kde vystavují nejstarší 
evropskou mumii, jaká evropská 
bankovka má nevyšší hodnotu 
i kam až sahá nejhlubší stanice 
metra. K tomu hry, rébusy plus 
hromada hádanek a vtipů!

Veškerou nabídku nakladatelství Portál najdete na obchod.portal.cz  
Kód pro slevu 20 % – MaG297SaL – na nákup papírových knih (nikoli  
e-knih) platí od 12. 12. do 31. 12. 2022. Slevy na e-shopu se nesčítají.

 Martin Bedřich, šéfredaktor nakladatelství Portál

SLEVA 20 %
kód: MaG297SaL

Platnost 12. 12–31. 12. 2022

v e-shopu obchod.portal.cz
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ČETBA

Každý rok přikládáme k 6. číslu 
Salesiánského magazínu našim 
stálým dárcům knížku z nakla-
datelství Portál jako poděkování 
a inspiraci pro adventní čas. Letos 
je to kniha vzpomínek salesiána 
P. Jaroslava Kopeckého s názvem 
Než všechno zapomenu. 

Jarouškem Kopeckým 
jsem se setkal naposledy 
v Sebranicích asi před 
deseti lety, tedy rok před 

jeho smrtí. S laskavostí sobě 
vlastní mě přijal ve svém pokoji-
-knihovně nahoře v patře, zastavil 

jsem se za ním se svými přáteli 
z Frankfurtu nad Mohanem, Sude-
ťáky, kteří byli po válce odsunuti 
z vesnice Kunčina u Moravské 
Třebové. Jaroslav tehdy mlu-
vil o své rozepsané knížce Než 
všechno zapomenu, kterou pojal 
jako vyprávění o svém idylickém 
mládí u rodičů v Sebranicích, 
o svém prostém a jednoznačném 
povolání k salesiánům, o mla-
distvém nadšení pro kongregaci 
ve válečných letech ve Fryštáku 
a v Ořechově u Polešovic, o letech 
pronásledování, které strávil 
na přehradách, v kriminále a pak 
zase jako salesián v utajení po by-
tech, chaloupkách a nakonec 
ve svobodě, kdy se obloukem vrá-
til do své rodné vsi. Je velké štěstí, 
že knížku ještě před svým náhlým 
odchodem dokončil, že nezů-
stala nevydatelným torzem. Díky 
péči Vladimíra Kopřivy a Pavly 
Jungmannové bylo pak pro 
editora snadné text dotáhnout, 
doplnit několika vzpomínkami 
Jarouškových přátel a současníků 
a přidat úvod otce provinciála. Co 
je na knížce krásné a nezapome-
nutelné, je autorova skromnost 
a láskyplnost, s níž doslova hladí 

všechno, čeho se ve vzpomín-
kách dotkne. Maminku, tatínka, 
sourozence, faráře, které potkal 
v dětství a kteří ho nasměrovali 
do tehdy nové kongregace. Snad 
i ti náckové a estébáci se pod Ja-
rouškovým smířlivým pohledem 
mění v sice temné, ale nikoli zcela 
zavrženíhodné postavy – spíš to 
jsou figurky, které se Jarouško-
vi připletly do jeho přímé cesty 
za Pánem v duchu Dona Boska. 
Jaroslav Kopecký jako by ani ne-
byl s to psát pouze o sobě, ze své 
perspektivy. Všechno je prople-
teno jemným předivem přátelství 
a vztahů, a proto druhá polovina 
knížky jsou vlastně už „jen“ portré-
ty salesiánů a lidí, které na cestě 
potkal. A co je u starého člověka 
také mimořádné: kromě velkých 
postav otců-zakladatelů si všímá 
hlavně mladých salesiánů, nadějí 
kongregace. Jeden z krásných 
portrétů věnoval také před časem 
tragicky zesnulému novici Jendovi 
Hromádkovi. Za tu knížku, která 
teď konečně vyšla jako dárková 
publikace Portálu, je třeba Jarouš-
kovi poděkovat – a číst ji!

 Zdeněk Jančařík, SDB

V říjnu vyšla knížka salesiána Mi-
chaela Martinka Duchovní služba 
ve věznicích. Kromě mnoha 
informací obsahuje také příběhy 
konkrétních vězňů a Česká bib-
lická společnosti jí dala vynikající 
grafickou úpravu. Kniha je v pro-
deji na stránkách Bibleshop.cz. 

„Knížku o vězeňské pastoraci 
dostanou všichni kaplani, dob-
rovolníci a ředitelé věznic, bude 
i v běžném prodeji. Jde o první 
ucelenou publikaci na toto téma 
v češtině. Text je doplněn množ-
stvím příkladů a příběhů z praxe,“ 

říká autor knihy Michael Martinek. 
Kaplanem byl deset let, a to v le-
tech 2012–2018 ve Věznici Běluši-
ce a 2018–2022 ve Vazební věznici 
Teplice. Služba odsouzeným sice 
není pro české salesiány typická, 
ale jejich kapitula v roce 2016 
rozhodla, že ji zařadí mezi poslání 
provincie. Vězeňskými kaplany 
jsou aktuálně salesiáni Radomír 
Kuchař v Bělušicích a Ladislav 
Heryán na Ruzyni.

 Jan Kvapil

Nad knížkou Než všechno zapomenu

Poprvé o duchovní službě ve věznicích

Kniha je ve volném prodeji na e-shopu obchod.portal.cz. K zakoupení můžete využít slevový kód z předchozí strany.
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Máte v lednu cestu na Pražský hrad?  
Přijďte si dát kávu do Café Nezisk na Pohořelci!

Známý řetězec kaváren s kvalitní Fairtrade kávou Mamacoffee otevřel před 
rokem v Praze pobočku, v níž každý měsíc poskytuje prostor pro prezentaci 
některé neziskovce. Kavárnu najdete na pražském Pohořelci nedaleko Stra-
hovského kláštera..

Od 2. do 31. ledna 2023 si můžete v útulné kavárničce prohlédnout  
výstavu fotografií ze salesiánských misií v Bulharsku a nákupem kávy  
přispět na činnost misionářů. 

      adresa: Pohořelec 2, Praha 1, Hradčany       otevírací doba: 8:30–18.30

Výstava fotografií z misií 
v lednu k vidění v Café Nezisk

https://mamacoffee.cz/cafe-nezisk/      
https://www.facebook.com/cafenezisk    
https://www.instagram.com/cafe_nezisk/
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Je léto, čas prázdnin a já mám namířeno do Vranova, 
abych se připojil ke slibům Kontemplativní Frater-
nity Panny Marie z Nazareta. Zatímco mě autobus 
veze hlubokými lesy, myšlenkami se vracím k setkání 
s Jiřinou Němcovou. Navštívil jsem ji před měsícem 
v Praze-Petrovicích, protože jsem byl zvědavý, co je to 
Fraternita a kdo jsou oni nazaréni, jak si říkají členové 
tohoto duchovního hnutí, které bylo oficiálně uznáno 
jako složka salesiánské rodiny v roce 2016. A Jiřina, 
jedna ze zasvěcených nazarének ve Fraternitě,  
mi vše trpělivě vysvětlovala…

Hledači v salesiánské 
rodině 

otkali jsme se v moderním 
farním centru u kostela sv. 
Jakuba Staršího. Vese-
lá modrooká Jiřina mě 

pohostila kávou a začala odpoví-
dat na moje zvědavé dotazy, jako 
už spoustě jiným lidem přede 
mnou. Fraternita má své kořeny 
v 60. letech v Uruguayi. Mladý 
salesián Nicola Cotugno chtěl 
odejít od salesiánů, protože u nich 
prožíval velké zaměření na čin-
nost a chyběl mu hlubší duchovní 
život. „Jeho duchovní doprovázející 

don Egidio Viganò mu řekl, že Don 
Bosco byl kontemplativní a sa-
lesiáni potřebují kontemplaci. 
Vyzval ho, aby neodcházel hledat 
jinam, ale aby prohluboval svoji 
touhu po kontemplaci v salesián-
ské rodině,“ vyprávěla mi Jiřina. 
Don Cotugno zůstal u salesiánů 
a kolem něj se utvořila skupina 
mladých, kteří spolu s ním chtěli 
rozvíjet myšlenku kontemplace 
v činnosti. Někteří z nich založili 
rodiny, jiní cítili povolání k zasvě-
cenému životu, a tak don Cotugno 
v roce 1977 založil duchovní 
hnutí, ve kterém všichni mohou 
společně naplňovat své povolá-
ní – žít naplno životem křesťana, 

v blízkém vztahu s Bohem, 
prostřednictvím kontemplace 
v činnosti, v každodenním životě, 
poslaní do světa, především 
do farností.

„Jeden z podstatných rysů 
Fraternity je, že se skládá ze 
zasvěcených, mládeže, manželů, 
rodin s dětmi, vdov, kněží… Jsou v ní 
zastoupeny všechny životní stavy. 
Všechny jsou na stejné úrovni, 
nikdo není upřednostněn, na prv-
ním místě je naše společenství,“ 
popisovala mi Jiřina jeden ze 
základních rysů Kontemplativní 
Fraternity Panny Marie z Nazareta. 
A proč ten složitý název? Jiřina mi 
vysvětlovala symboliku, která se 
za ním skrývá: „Naším vzorem je 
rodina v Nazaretě – Maria, Josef, 
Ježíš, ve které jsou zastoupeny 
všechny složky – zasvěcená, laik, 
kněz. Don Bosco také směřoval 
ke Svaté rodině do Nazareta a my 
tam chceme putovat s ním.“

Životní cesta Jiřiny mi nápad-
ně připomíná to, co mi vyprávěla 
o donu Cotugnovi. „Chodila jsem 
do kostela Svatého Kříže, kde 
sloužili salesiáni, a poznávala jsem 
Dona Boska. Vnímala jsem povo-
lání k zasvěcenému životu a chtěla 

REPORTÁŽ

Jsme dobrými  
bratry a sestrami

Pro ty, kteří nemají abso-
lutně žádné tušení, co je 
Fraternita Panny Marie z 
Nazareta, je určen 

P
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jsem ho najít v salesiánské rodině,“ 
vzpomínala Jiřina na své hledá-
ní. Zkoušela to u různých složek 
salesiánské rodiny, ale ve svém 
srdci toužila po hlubokém spojení 
s Bohem prostřednictvím kon-
templace. Když později přivezl 
salesián Janko Ihnát z Itálie leták 
o Fraternitě a její kontemplaci 
v činnosti, Jiřina věděla, že přesně 
to hledá. Zjistila, že Fraternita 
už je i na Slovensku, a přes ni si 
našla cestu do Itálie, kde byla 
komunita nazarének na Colle 
Don Bosco, a začala tam svoji 
formaci. V Česku dál vedla svou 
zubařskou ordinaci, dál pomáhala 
v kostele sv. Kříže, učila se italsky 
a kromě toho všeho pravidelně 
jezdila do Itálie. A také nazarénky 
přijížděly do Česka, aby dávaly 
duchovní cvičení, a tak se u nás 
postupně začalo tvořit společen-
ství lidí, kteří objevovali Fraternitu.

Setkání na Vranově

Ze zamyšlení mě do přítom-
nosti vrací silueta věží poutního 
kostela Narození Panny Marie, 
která se vyloupla z lesů – Vra-
nov. Vystupuji z autobusu a jdu 
ke kostelu, o který se opírá klášter 
paulánů, který je zároveň centrem 
pro různé duchovní akce. Právě 
sem přijíždí jednou za rok nazaréni 
z Česka a Slovenska, aby společ-
ně prožili několik dnů duchovních 
cvičení. Letos už jejich společný 
týden končí a já se k nim připojím 
na slavnostní mši se sliby.

A tady už je rozesmátá Jiřina 
Němcová, aby mě uvedla dovnitř. 
Jdeme do kaple, kde je na první 

pohled pestrá společnost – muži, 
ženy, mladší, starší, děti. Jsou zde 
i dva salesiáni – Janko Ihnát a Petr 
Košák, kteří budou sloužit mši. Při-
jely také dvě zasvěcené nazarén-
ky z komunity v Itálii – Graciela 
Jourdan a Maria Petrussa. Mladí 
doprovází bohoslužbu muzikou. 
Jeden Slovák skládá závazek kon-
templace a dvě Slovenky skládají 
časné sliby kontemplace. Vážnou 
slavnostní atmosféru střídá radost 
a veselí při společném focení. 
A už se jde do jídelny na večeři. 
Sedám si vedle Janka Ihnáta a on 
mi vypráví, jak se poprvé setkal 
s nazarénkami v Itálii. Pozval je 
do Česka, aby dávaly duchovní 
cvičení spolupracovníkům, a on 
při nich posloužil jako překladatel. 
„Role Fraternity je připomenout, že 
Don Bosco dokázal spojit modlitbu 
s činností a zdůraznit, že by v tom 
měla být jednota,“ vysvětluje mi 
Janko nad polévkou.

Žít s Bohem, i když se 
hněvám nebo spím

Jdeme společně zpátky 
do kaple na večerní chvály. 

K životu nazarénů patří liturgie ho-
din, stejně jako každodenní účast 
na bohoslužbě a svaté přijímání, 
pokud to jejich situace dovoluje. 
A vracíme se do jídelny, abychom 
nachystali večerní občerstvení. 
Sedám si k trojici Slováků, kteří 
dnes skládali sliby a závazek, 
abych jim pomohl oloupat mrkev. 
Využívám situace a obracím se 
na Petera Farbara, abych se od něj 
dozvěděl, co ho přivedlo do Fra-
ternity. „Měl jsem období, kdy jsem 
přemýšlel o povolání. Byl jsem 
vždycky fascinovaný kontemplativ-
ním duchem Dona Boska. Četl jsem 
o něm, že když se s ním lidé setkali, 
měli z něho pocit, že je v neustálém 
spojení s Bohem. V salesiánském 
prostředí stále něco děláme, ale 
chybělo mi tam něco duchovně 
hlubšího,“ popisuje Peter svoji ces-
tu. Jednoho dne otevřel slovenský 
salesiánský časopis a našel v něm 
článek o nazarénech. „To spojení 
modlitby a činnosti ve Fraternitě 
mě velmi oslovilo. Můžeme být 
ve světě, svět je naším klášterem, 
kontemplujeme v každodenní čin-
nosti, nerozdělujeme to,“ říká Peter. 
Dnes složil závazek kontemplace, 
to znamená, že se bude snažit 
poznávat blíž charisma Fraternity 
a hledat svoje místo v ní. Je to 
první krok na cestě formace na-
zaréna. Dá-li Bůh, příští léto složí 
příslib, potom první sliby na rok, 
které se třikrát obnovují, dále sliby 
na tři roky a nakonec věčné sliby 
kontemplace. Svobodní v na-
zarénské rodině se mohou také 
zasvětit, tedy složit sliby čistoty, 
chudoby a poslušnosti.

Sliby kontemplace na tři roky 
dnes složila Viera Ziburová. 



„Vnímám to jako velký dar a záro-
veň závazek. Sliby jsou takovým 
vodítkem, pomocí v každoden-
ním křesťanském životě, v rozvoji 
duchovního života. Mně osobně 
to pomáhá zůstat věrná na cestě 
k Bohu,“ vysvětluje Viera a já se jí 
snažím doptat na to, v čem vlast-
ně spočívá život nazaréna a čím 
se liší od života druhých. „Člověk 
nemusí změnit zaměstnání nebo se 
stát někým jiným, protože tu myš-
lenku může žít v jakémkoliv stavu 
nebo v jakékoliv práci, kterou dělá. 
Líbí se mi, že naše hnutí je volné, 
svobodné a zároveň jdeme na hlu-
binu. Žijeme s Ježíšem Kristem 
tady a teď, když se radujeme nebo 
hněváme, když se věnujeme svojí 
práci, připravujeme jídlo nebo jde-
me spát… Je to něco velmi jedno-
duchého a hlubokého. Vše děláme 
s vědomím Boží přítomnosti, což 
je v podstatě posláním každého 
křesťana. Ale pro nás nazarény je 
to to, co bychom měli dávat světu 
– ukazovat, že se dá modlit i při 
každodenní práci. Nemusíme jít 
na nějaké speciální místo, kde se 
budeme modlit, nebo do kostela, 
ale tím, že proměňujeme svou práci 
v modlitbu, můžeme být ve spojení 

s Bohem kdekoliv a při jakékoliv 
činnosti, pokud ji děláme s láskou 
k Bohu, s Ježíšem Kristem v srdci.“

ROLE FRATERNITY JE  
PŘIPOMENOUT, ŽE DON 

BOSCO DOKÁZAL SPOJIT 
MODLITBU S ČINNOSTÍ

Společenství pro všechny
Mrkev je oloupaná, nakráje-

ná, a tak se přesouvám k další-
mu stolu, kde sedí parta kluků 
ve věku osm až patnáct let. Jsou 
to Slováci i Češi, ale za ty roky, co 
jezdí s rodiči do Vranova, se z nich 
stali dobří kamarádi, a tak i oni 
jezdí na duchovní cvičení rádi. 
Andrej o sobě mluví jako o členu 
Fraternity. „Na přednášky tady 
chodím a už pomaličku přechá-
zím do toho stavu, že se začínám 
účastnit duchovního života Frater-
nity. Můžu tady blíž poznávat Boha. 
Jednoduše je to jiné než v běžném 
životě, když jsem ve městě, mám 
všední starosti a nezvládám se 
duchovnímu životu naplno věnovat. 
Tady je takový pokoj a mám na to 
čas,“ říká Andrej.

A protože mě zajímá, jaký 
pohled na Fraternitu mají rodiče 
kluků, prosím o krátký rozhovor 
Josefa Hájka, který je povoláním 
truhlář a s rodinou bydlí kousek 
za Prahou. S manželkou Annou si 
cestu do Fraternity našli už pár let 
po svatbě. „Přestávalo to nadše-
ní novomanželů a začínalo nám 
být jasné, že se náš vztah musí 
nějak formovat a je dobré někam 
patřit. Někdo už má své zkušenosti, 
spoustu toho zkazil, tak nám může 
vysvětlit, kudy cesta nevede. Znal 
jsem se s P. Jankem, chodili jsme 
ke sv. Kříži, tak z toho přirozeně 
vyplynulo, že Fraternita by mohla 
být naší cestou,“ vypráví Josef. 
Důležité pro ně tehdy bylo, že 
ve Fraternitě mohou být jako celá 
rodina a nemusí tak na společná 
setkání hledat hlídání nebo se 
na nich střídat. Vysvětluje mi, že 
být nazarénem je pro něj způsob, 
jak nasměrovat svůj život na cestě 
k Pánu a najít prostředky v mod-
litbě. To, že se člověku nedaří, pro 
něj není tragédie, ale je potřeba 
vytrvat. A v tom mu pomáhá, že 
se jako člen Fraternity zavázal 
k modlitbě růžence a breviá-
ře. Poslání nazarénů Josef vidí 

„
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v diecézích: „Podobně jako terciáři 
patří k nějakému řádu a jdou s ním, 
tak Fraternita je součástí salesián-
ské rodiny a má pomáhat ve far-
nostech. Ne každý má super kněze, 
který dokáže formovat lidi. Některé 
farnosti opravdu potřebují někoho, 
kdo to bude trošku tlačit.“

Z Uruguaye přes Itálii  
do Česka

Děkuji Josefovi za jeho slova 
a jdu se seznámit se zahraničními 
hosty. Vždyť to, že je Kontem-
plativní Fraternita Panny Marie 
z Nazareta právě v Česku, je do-
cela raritou a ukázkou nevyzpyta-
telných Božích cest. Stále mladé 
duchovní hnutí se v roce 1991 roz-
šířilo z Uruguaye do Itálie na Colle 

Don Bosco. Nazarénky tam pozval 
don Egidio Viganò, tehdejší hlavní 
představený salesiánů. Jedním 
z jejich úkolů bylo vést nepřetr-
žitou adoraci v kapli Panny Marie 
Pomocnice. Fraternita se na tomto 
místě rozrostla o zasvěcené, man-
želské páry a mladé i starší, kteří 

jsou v různých fázích formace. 
Kromě toho se Fraternita rozšířila 
zatím jen do Argentiny, Česka 
a na Slovensko.

Jednou ze zasvěcených na-
zarének, které žijí na Colle Don 
Bosco, je i Graciela Jourdan pů-
vodem z Uruguaye, která přijela 
do Vranova vést duchovní cvičení 
a navštívit slovenské a české 
společenství. Menší snědá žena 
s hlubokýma očima mi podává 

ruku. Široký úsměv jí nemizí z tvá-
ře. Ptám se jí, co pro ni znamená, 
že je Fraternita právě v Česku. 
„Pestrost Fraternity prožívám jako 
jeden velký dar. Bůh používá neu-
žitečné nástroje, aby se projevil. Je 
krásné vidět rozdílnost jednotlivých 
kultur. Pro mě je velkým bohat-
stvím přijmout rozdílnou kulturu 
a nechtít ji změnit. Život v Uruguayi 
a v České republice je totálně roz-
dílný, ale zároveň je krásné vidět, 
že styl života ve Fraternitě je stejný. 
Jsme dobrými bratry a sestrami, 
cítím se tu jako doma a to je velká 
Boží milost,“ říká Graciela, obrat-
ně mění role v našem rozhovoru 
a začíná se mě vyptávat na můj 
život s Bohem.

Rodinná atmosféra je to, co si 
odnáším z tohoto milého setkání. 
Narychlo se loučím, protože už je 
pozdě, za chvíli mi jede poslední 
autobus a já bych rád prožil večer 
se svou manželkou. „Jsme dobrý-
mi bratry a sestrami,“ zní mi v hlavě 
slova Graciely. Myslím, že to dost 
dobře platí i pro celou salesián-
skou rodinu, která je sice hodně 
rozvětvená, možná se její jednotli-
vá hnutí, řády, sdružení a instituty 
mezi sebou pořádně neznají, ale 
i tak můžeme být dobrými bratry 
a sestrami a kráčet společně 
s Donem Boskem za Svatou rodi-
nou do Nazareta.

 Jan Kvapil



   PRO DĚTI

Na Ježíše vesele, myslím nejen v .......................
(doplň)

SVATOU BARBORU MÁME SPOJENOU S ROZKVETLOU TŘEŠ-
ŇOVOU RATOLESTÍ. JEJÍ SOCHU ČI OBRAZ ALE MŮŽEME 
POZNAT I PODLE JEJÍCH ATRIBUTŮ – NAJDI NA OBRÁZKU: 
PALMOVOU RATOLEST, MEČ, KALICH S HOSTIÍ, VĚŽ A TAKÉ 
ZNAKY HORNÍKŮ A DĚLOSTŘELCŮ, JEJICHŽ JE PATRONKOU.

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

Stránky myšky ELIŠKY 

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

JE NEDĚLE A FILIP VYRÁŽÍ DO KOSTELA.  
POMŮŽEŠ MU NAJÍT SPRÁVNOU CESTU?

        šel s          do        . Cestou si povídali o zbožnosti. „Tati, když budu mít  

v kostele zavřenou        a pěkně sepnuté        , tak budu opravdu zbožný?“ ptal  

se        . „Ne to si nemyslím,“ odpověděl       . „A když ještě nebudu kopat        do                    

        , to už budu dost zbožný?“„Neřekl bych,“ mínil zase       .“„Tak to se budu 

muset ještě každé            , když vstanu z        , a taky před             a večer  

až zapadne         pěkně pomodlit.“„Ani to mi, Jiříku, nepřijde jako opravdová  

zbožnost.“       už byl zoufalý: „Tak to snad abych jedl jen suchý       a pil jen     ?“ 

„Jiříku,“začal       vysvětlovat: „Já myslím, že tohle vše ke zbožnosti trochu patří, 

ale hlavně se zbožný člověk pozná tak, že kamarádí s       , má ho rád a snaží se 

mu dělat radost.“                                                            Vaše myška Eliška 



Kreslí Zdislava Janoušková

MYŠKA ELIŠKA A ZBOŽNOST

Pane Bože,  
ochraňuj mne, 

prosím, na cestě 
přes celý les, aby 
moje cesta dobře 

dopadla. Amen.

To jsou  
stopy lišky.  
Ale už je asi 

daleko.

Uff, už  
odletěla. A můžu 
dál pokračovat  

v cestě.

Pane Bože,  
děkuji ti, že jsi 
mě celou cestu  

ochraňoval.

Jé, to mám  
radost, Eliško! 

Pojď dál.

To jsem já,  
Matyldo!
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Ještě sbalím 
tuhle oříškovou 
čokoládu. Tu má 
Matylda ráda.

Moc se  
těším, že  

Matyldu zase 
uvidím.

To je  
určitě poštolka. 
Ale Pán Bůh má 

dost síly mě 
ochránit.

     PÍÍSK,  

PÍÍSK!
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Gratulujeme
Tentokrát začínáme sestrami. Salesiánka Maru Hušková oslavila 4. prosince své pětasedmdesátiny. V Pra-
ze-Kobylisích se bude slavit 21. prosince, kdy nejstarší český salesián Jenda Vývoda bude mít už 98 let. 
V Olomouci oslaví svou sedmdesátku téhož 21. prosince salesián Pavel Strejček. Na konci ledna bude sláva 
v Brně-Žabovřeskách, kde své pětašedesátiny bude slavit Jenda Stuchlík. 

Všem jubilantům vyprošujeme Boží požehnání.
 Redakce

75
Maru Hušková

98
Jenda Vývoda

70
Pavel Strejček

65
Jenda Stuchlík

VÝROČÍ

Spolupracovníci  
mají novou  
světovou rádkyni

 sobotu 8. října 2022 byla na regionálním kongre-
su Sdružení salesiánů spolupracovníků v Maďar-
sku zvolena novou světovou rádkyní ASC pro 
náš region střední a východní Evropy Blažka 

Merkac ze Slovinska.

Blažce je 35 let, vystudovala pedagogickou fakultu 
v Lublani. Po studiích pracovala v salesiánském centru, 
ve sdružení mládeže a v současné době se věnuje práci 
s dětmi se speciálními potřebami. Spolupracovnické sliby 
složila v roce 2014 a v roce 2021 byla zvolena provinciální 
koordinátorkou ASC Slovinsko. Vyprošujme Blažce hodně 
moudrosti, trpělivosti, nadšení a darů Ducha svatého. 

Děkujeme Stacovi Veselskému (ASC Slovensko), který 
tuto službu vykonával v uplynulém volebním období.

 Jan Macoun, koordinátor  
ASC Česká republika

V



Křížovka o ceny
Kdo miluje,  

lépe žije, právě tak  
jako… (tajenka). 
anglické přísloví

STARÉ  
ČESKÉ 

ZÁJMENO

STUDENT 
MEDICÍNY

SPZ  
OSTRAVY

RUSKÁ  
ŘEKA

TÝKAJÍCÍ SE 
IRÁKU  

žen. rod.

VYVSTÁVAT 
NA MYSLI

VYHYNULÝ 
HLAVO- 
NOŽEC

PORUŠENÍ 
VĚRNOSTI

POMŮCKA: 
AMONIT, 
DIVÁN, 

STERNUM

KULTURNÍ 
DŮM 

MLÁDEŽE
NAHRÁT 1. DÍL 

TAJENKY
POTOMEK

ROZPRAVY 
MUDRCE
ZASÉVAT

ZKRATKA 
VOJENSKÉ 
HODNOSTI

VESNICE 
mn. č.

POROST NA 
TVÁŘI

CO JAKO
LEHKÝ 
BETON

PŘÍSTŘEŠKY 
NA DŘEVO

PŘEDLOŽKA 
KNIŽNĚ
2. DÍL 

TAJENKY

NETREFIT

VYRÁBĚT 
LÁTKU 

NA STAVU
NEMOCNÝ

RÁMUS
ASOCIACE 
ČES. ZA- 

HRÁDKÁŘŮ

PSOHLAVEC
PŘÍJEMNÍ

LESKLÁ 
BAVLNĚNÁ 
TKANINA

ZELENI- 
NOVÝ 

POKRM

ŘECKÝ  
BŮH 

VÁLKY

MODŘINA  
U OKA 

HOVOR.
HLE

BRODIVÝ 
PTÁK

POMŮC. PŘI 
HLED. VODY
AMERICKÁ  

ŠELMA

PĚKNĚ 
UROSTLÝ

TĚLNÍ 
TEKUTINA

  SMĚR 
SLOV.

SRAB
NEMAJETNÍ
MLÁĎATA 

KRAV

ŘEŠETO
VÝZVA

ÚSTNÍ 
DUTINA

ÚŘAD. 
ZASTARALE

ČLÁNKY

VYROBENÁ 
VE VÝCHOD- 
NÍ EVROPĚ

SKLOVITÁ 
HMOTA

SNAD

AMER. ZPĚV. 
BRITNEY ???

ROTACE 
MÍČKU

ASIJSKÉ 
MUŽSKÉ 
JMÉNO

HRUDNÍ 
KOST

ORCH. ČES. 
ROZHLASU

PŘITAKÁNÍ

OPÁLENÍ
OBRNĚNÝ 

TRANSPOR- 
TÉR zkr.

ČESKÉ 
AEROLINIE
NÁRODNÍ 
STRANA

OBRÁTIT BÍLÝ KOV

NEDOSTA- 
TEČNĚ

BÝT VE 
VZPŘÍMENÉ 

POLOZE

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 10. ledna 2023.

Blahopřejeme  
všem výhercům  
správně vyluštěné 
tajenky křížovky 
Salesiánského 
magazínu  
č. 5/2022.  

Tajenka křížovky 
zněla: : ... upřímnosti 
je netajit se...

     ~
KNIŽNÍ CENU  
VYHRÁVAJÍ: 

Jan 
MIKULÍK 
Olomouc

Mirko 
MUSIL 
Kuřim

Marie 
COUFALOVÁ 
Litomyšl

KŘÍŽOVKA
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Spolupracovníci  
mají novou  
světovou rádkyni



SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ

Elegantní termohrnek pro všechny milovníky 
dobrého čaje či kávy s geometrickou texturou 
a exotickými motivy, jenž připomínají země, 
ve kterých pomáháme. Při uhrazení 
sponzorské ceny obdržíte k termohrnku 
balení černého assámského čaje od firmy 
Sonnentor a vonnou čajovou svíčku.

Limitovaná edice 20 fotobrazů přináší 
dechberoucí snímky přímo z míst, které pro 
vás nafotili naši dobrovolníci a přátelé misií. 
Vybírejte z několika motivů na našem e-shopu.

V�pně pojatá knížka medika a dobrovolníka Jardy Střasáka popisuje 
nádhernou, ale divokou, Papuu Novou Guineu, kde jsou pojmy 
emancipace a vzdělání téměř neznámé. Opro� tomu drogy, platby za 
nevěsty a šarvátky tu nalezneme na každém kroku. V krátkých kapitolách 
se dozvíme více o papuánské kultuře, škole, přírodě, postavení žen, 
službě na ošetřovně a dalších tématech. 

 

 

 

sponzorská
cena VIP 

850 Kč 

Objednávat můžete na objednavky@sadba.org nebo na našem  e-shopu

300 ml • nerezový termohrnek bílé barvy s geometrickým 
mo�vem • dodání – z důvodu ochrany před poškozením při 
přepravě – v původním papírovém obalu od výrobce 
•  u dárkového balíčku dodání včetně celofánového sáčku 
a stuhy k zabalení 

obraz na plátně • rozměr 60 x 40 cm

90 stran  • pevná knižní vazba  • černobílé i barevné fotografie
290 Kč
+ poštovné

600 Kč
sponzorská

cena
ukázka z knihy na e-shopu

sadba.org/e-shop
V případě sponzorské ceny nehradíte poštovné.

Rádi vám vystavíme potvrzení o daru (na rozdíl mezi běžnou a sponzorskou cenou).

Termohrnek

Fotoobraz

Kniha Medik bez zábran

1200 Kč
sponzorská

cena VIP

1500 Kč
sponzorská

cena

2500 Kč
sponzorská

cena VIP

480 Kč
+ poštovné

840 Kč
sponzorská

cena

800 Kč
+ poštovné

dárkové balení

za sponzorskou
cenu

DARUJ RADOST DVAKRÁT

KUPTE SI U NÁS!

Vaše dary pomohou mimo jiné detem a ucitelum v Indii k uhrazení skolného a vzdelávacích kurzu.

Dekujeme!


