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Vybrali jsme pro vás:

4/ Salesiánky hledají 
vzory pro dnešní mladé

Sestry společně přemýšlí, jestli mladé lidi  
ještě mohou oslovit salesiánští světci.  
Na příkladech z praxe popisují, jak se  
snaží přiblížit dětem a mladým lidem.      

10/ Ukrajina
Rok po vypuknutí ničivé války panuje  
na Ukrajině stále velmi vážná situace.  

Padesát uprchlíků nalezlo útočiště  
v ostravském středisku Don Bosco,  

kde se jim salesiáni i všichni ostatní snaží 
aspoň trochu nahradit ztracený domov.

23/ Dnes jím jako Papuánec
Letošní ročník vzdělávacího projektu  

pro základní i střední školy zavede  
žáky a studenty do divokých koutů  

nejméně probádané země světa  
– Papuy Nové Guineje, do míst,  

kde ještě možná hluboko v pralesích  
přežívají poslední potomci kanibalů...
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Milí čtenáři!

lednu jsme si připomněli blahoslavené-
ho Ignáce Stuchlého, našeho Staříčka, 
zakladatele českého salesiánského díla. 
Dne 17. ledna uplynulo 70 let od  jeho 

smrti. Kdybych tenkrát žil, asi bych si řekl: „Strašná 
životní tragédie.“ Vždyť jeho misí bylo přivést sale-
siány na Moravu a do Čech. Ale po slibných začát-
cích přišla válka a po ní totalitní vláda komunistů, 
která české salesiány úplně rozprášila. Staříček 
zemřel opuštěný v domově seniorů. Když se na to 
dívám z dnešní perspektivy, vidím, že Ignác uspěl. 
Právě u něj začínají pevné kořeny rozvětvené čes-
ké salesiánské rodiny. Myslím, že to skvěle zapadá 
do hesla, které vybral hlavní představený salesiá-
nů pro rok 2023: „Jako kvas v dnešním světě.“ Náš 
život, stejně jako život Ignáce Stuchlého, může být 
tou živou ingrediencí, která pomalu a tiše promě-
ňuje společnost.
V  uplynulých dvanácti měsících jsem si zvykl 
slyšet téměř každodenně slovo válka. Opět bych 
mohl podlehnout emocím, že to není nic než tra-
gédie. Ale věřím, že až se na  to jednou podívám 
s  odstupem, bude můj pohled jiný. Zprávy, které 
přicházejí ze salesiánského prostředí z  Ukrajiny, 
jsou plné slz, ale také se v nich hodně píše o nadě-
ji. V Ostravě, podobně jako na mnoha místech naší 
provincie, kde salesiáni přijali lidi prchající před 
válkou, zase mluví o nových přátelstvích, bohatství 
nových vztahů a příležitosti dělat něco navíc. Byl 
bych rád, kdyby slova naděje, která můžete číst 
na následujících stránkách, „prokvasila“ i váš život.

str. 4

str. 23

V
str. 10

 F
o

to
 n

a
 o

b
á

lc
e:

 a
rc

h
iv

 S
D

B
 O

st
ra

va

VYDAVATEL: Salesiánská provincie Praha • Kobyliské nám. 1000/1, 182 00 Praha 8 • www.sdb.cz • bankovní spojení: 
168 44 021/0100, variabilní symbol: 62  •  REDAKCE: šéfredaktor: Jan Kvapil  •  redaktor: P. Zdeněk Jančařík, SDB  
•  sazba, obálka, grafická úprava: Martina Mončeková  •  Použité fotografie: archivy salesiánských domů a středisek  
• adresa: Foerstrova 2, 616 00 Brno • e-mail: magazin@sdb.cz • tisk: Triangl, a. s. • MIČ 47 465, ISSN 1214-5262, MK ČR 5673  



ÚVODNÍK

V

2 / 3

posledních letech jsem 
se naučil být připraven 
na překvapení. Jak praví 
svatý Pavel v listě Korin-
ťanům: „Co oko nevidělo 

a ucho neslyšelo, co ani člověku 
na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, 
kdo ho milují.“ (1 Kor 2,9) Smyslem 
křesťanské naděje je žít v ode-
vzdanosti do Božích rukou.

Dnešní doba změnila způsoby 
života, vyjadřování a komunikace. 
Ale lidské srdce, a především srd-
ce mladého člověka, je jako ranní 
rosa, plné života před rozkvětem. 
Mladí jsou nadějí, která je stále 
v pohybu.

Svěřím vám jednu příhodu, 
která se mi stala v lednu, v měsíci 
Dona Boska. Před pár týdny jsem 
navštívil salesiánské domy v USA 
a jednou brzy ráno jsem dorazil 
do naší střední a vyšší školy San 
Dominic Savio v Los Angeles. Se 
stovkami studentů jsem pro-
žil hezké dopoledne. Na konci 
toho setkání jsem se s mladými 
podělil o pár sendvičů. Seděl jsem 
u dřevěného stolu v oratoři, jedl 
jsem sendvič a zapíjel to vodou. 
Byli se mnou čtyři další salesiáni. 
Zdravil jsem se s mladými, někteří 
také seděli u stolů, další postávali 
kolem. Byl to takový veselý oběd. 
U mého stolu zůstala dvě místa 
volná. Po chvíli se přiblížili dva 
kluci a posadili se k nám. Roz-
povídali jsme se. Jeden z nich se 
osmělil: „Chci se tě na něco zeptat.“ 

– „Samozřejmě, ptej se.“ Mladík 
na to: „Co mám dělat, abych se 
stal papežem? Chci být papežem.“ 
Trochu mě to překvapilo, usmál 
jsem se. Řekl jsem mu, že se 
mě na takovou věc ještě nikdo 
nezeptal a že mně jeho bezpro-
střednost docela vyrazila dech. 
Začal jsem vykládat, že v zástu-
pu miliardy a šesti set milionů 
křesťanů je na ten post docela 
velká tlačenice a že není snadné 
být zvolen papežem. Dal jsem mu 
jeden návrh: „Podívej, můžeš začít 
tím, že se staneš salesiánem.“ Ten 
kluk se usmál a řekl: „OK, neříkám, 
že ne.“ A velice vážně dodal: „Vždyť 
moje vášeň je Kristus.“ Přiznávám, 
že mě ten kluk dostal a mile mě 
překvapil. Už dávno jsem neslyšel 
podobná slova od mladého člově-
ka v tak nevídané situaci v pří-
tomnosti mnoha jeho kamarádů. 
Ten chlapec měl ryzí úsměv – řekl 
jsem mu, že se mi moc líbila jeho 
odpověď, protože jsem pochopil, 
že byla naprosto upřímná. A dodal 
jsem, že pokud souhlasí, budu 
o našem rozhovoru vyprávět dál.

Už tehdy mi myšlenky zalét-
ly k Donu Boskovi. Jan Bosco 
by jistě ocenil takový rozhovor 
s mladým člověkem. Bezpochyby 
vedl spoustu hovorů se Saviem, 
Besuccem, Magonem, Ruou, 
Caglierem, Francesiou a dalšími 
a inspiroval řadu chlapců k tomu, 
aby ve svém životě konali dobro. 
Přemýšlel jsem, jak je dnes 

důležité, že 163 let po založení 
salesiánské kongregace nadále 
hluboce věříme, že mladí jsou 
dobří, že mají v srdci mnoho dob-
rého, že mají sny a plány, které 
je vedou k velkorysosti a ode-
vzdanosti. A jak je důležité věřit, 
že Bůh je ten, kdo podněcuje 
v srdci každého z nás dobro. Mám 
dojem, že dnes riskujeme, když při 
uvažování o svém životě natolik 
upřednostňujeme užitečnost 
a praktičnost, že už se nenechá-
me překvapit ničím kolem – a už 
vůbec ne Bohem.

Naděje je jako sopka v nás, jako 
skrytý pramen, který vyvěrá ze 
srdce, jako jaro raší v nitru duše. 
Zasáhne nás jako božský proud, 
do něhož jsme vrženi Boží milostí. 
Spolu s Donem Boskem věřím, 
že stále chtějí tisíce mladých lidí 
zahlédnout Ježíše, že s ním chtějí 
prožívat přátelství a že hledají ně-
koho, kdo je na této krásné cestě 
bude doprovázet.

Milí přátelé, vydejme se tedy 
společně po této cestě. Prožijte 
čas plný krásných překvapení, čas 
důvěry při pohledu na hvězdnou 
oblohu, čas růstu a zrání, čas no-
vých nadějí a lásky. Vyprošuji vám 
čas pro život tady a teď a také 
čas odpuštění, čas oddanosti 
pro druhé a čas modlitby, snění 
a štěstí. 

 Ángel Fernández Artime  
Hlavní představený  

Salesiánů Dona Boska

MOJE 
VÁŠEŇ 
JE KRISTUS

Milí přátelé, rok se s ro-
kem sešel, a jak říká sva-
topisec v knize Kazatel: 
„Je čas rození i čas umí-
rání.“ (Kaz 3,2) Nikdy není 
pozdě k novému začátku. 
Bůh s námi vždycky  
začíná znova, v každý  
čas nás zahrnuje svým 
požehnáním.
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SALESIÁNKY hledají 
vzory PRO DNEŠNÍ MLADÉ

SALESIÁNKY

V lednu měla salesiánská rodina jednu oslavu za dru-
hou. Je to totiž měsíc plný salesiánských svátků. A tak 
jsme si 22. ledna připomněli jihoamerickou dívku Lauru 
Vicuñu, která chodila do školy k sestrám salesiánkám, 
24. ledna jsme slavili svátek laskavého světce sv. Fran-
tiška Saleského a závěr měsíce patřil Donu Boskovi, otci 
a zakladateli celé salesiánské rodiny. Zajímalo nás, jak 
tento měsíc prožily sestry salesiánky. Proto jsme se jich 
zeptali právě na tyto tři světce.

Myslíš, že i v dnešní době může bl. 
Laura Vicuña oslovit mladé lidi?

Ano, ale asi ne všechny. Vždyť 
dnes bývá nejčastějším přáním: 
„Užij si to!“ Omezovat se a myslet 
na druhé se v současnosti tak úpl-
ně nenosí. Nicméně stále existují 
mladí, kteří mají odvahu opustit 
své jistoty a volí si v očích tohoto 
světa tak trochu nepohodlí… Letos 
máme v naší komunitě jednu dív-
ku, která hledá své povolání. Je to 
pro mě velkým povzbuzením a zá-
vazkem současně, ale hlavně ra-
dostí! Modlím se za ni i za všechny 
mladé lidi, kteří se rozhodují pro 
radikální následování Ježíše a pro 

službu potřebným tam, kam je 
Pán Bůh volá. 

Lenka Vaculová, Praha-Karlín

Ano. Vyprávím mladým, jak Lauři-
nu maminku využíval Manuel a ta 
se obětovala pro své dcery, když 
to snášela. O tom, že Laura to, 
co se mamince dělo, považovala 
za velké zlo, které navíc hrozilo i jí 
a její sestře. Mladí tomu rozumí 
velmi dobře, i ti nekosteloví. Není 
to totiž bohužel záležitost minu-
losti, ale i dnes a v naší zemi si ně-
která děvčata připadají ve vztahu 
zneužívaná. 

Marie Vavříková, Praha-Karlín

Téma náročných rodinných vztahů 
je jistě blízké a velmi aktuální i pro 
mladé lidi dnešní doby – spolu  
s  celkovou krizí rodiny možná i víc 
než kdy jindy. Osobní stateč-
nost a odhodlanost tak mladé 
dívky může být jistě také hodně 
oslovující. Téma oběti vlastního 
života je o poznání těžší, může-
me se dostat na tenký led mezi 
skutečnou dobrovolnou obětí 
a odmítnutím vlastního života 
jako daru, na což u mladých lidí 
v řadě případů narážíme. Věřím 
ale, že život bl. Laury může být 
dobrým východiskem pro diskuzi, 
kdy se sami mladí lidé mohou po-
kusit odpovědět na otázky smyslu 
manželství jako trvalého svazku, 
bezpečí v rodině, osobních hranic 
a nakonec i rozměru oběti, kterou 
nelze oddělit od lásky – což sami 
ve svých životech určitě dříve 
nebo později zakusí.

Dana Fučíková, Hradec Králové

Zcela jistě. Mnozí mladí lidé, s ni-
miž se setkáváme, podobně jako 
Laura prožívají ve své rodině velmi 

foto: Jana Havlová, ČaV
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foto: Petr Polanský, ČaV

těžké situace, pokřivené nebo 
dokonce zničené vztahy. V tako-
vých situacích neexistuje z lidské-
ho pohledu dobré řešení. Laura 
Vicuña toto pochopila a současně 
objevila Krista jako toho, který 
řešení nabízí a jemuž může nera-
dostnou situaci své matky svěřit

Helena Křenková, Praha-Karlín

SV. FRANTIŠEK NEJDE 
PROTI PŘIROZENOSTI, ALE 

NAOPAK S NÍ POČÍTÁ A UKA-
ZUJE NÁM, JAK JI VYUŽÍT

Čím tě inspiruje sv. František 
Saleský?

František Saleský mě oslovuje 
dobrotou, laskavostí, důsledným 
sebeovládáním. Zachovalo se 
hodně jeho konkrétních rad, které 
mohou být inspirativní pro mnoho 
z nás: „Malá urážka snesená s vel-
kou láskou má před Bohem větší 
cenu než mučednictví podstou-
pené s minimem lásky.“ „Musíme 
mít trpělivost se všemi, především 
ale sami se sebou.“ „Je třeba plně 
využívat přítomnosti. Nezneklidňo-
vat se minulostí, svěřovat ji Božímu 
milosrdenství. Nedělat si těžkou 
hlavu se zítřkem.“ „Ptáte se, co je 
naší povinností v přítomné chvíli? 
Ničím se neznepokojovat!“ 

Marie Zímová, Hradec Králové

Sv. František se mi líbí a je mi 
sympatický. Jeho zbožnost je 
krásně obyčejná a vlastně straš-
ně moc lidská, zároveň tvořivá 
a originální. František nejde 
proti přirozenosti, ale naopak s ní 
počítá a ukazuje nám, jak ji využít 
a jak ji začlenit do vztahu s Bo-
hem. Takový vztah s Bohem mohu 
vlastně prožívat neustále. Jeho 
příklady a rady vycházejí z přírody 
a ze života, jsou pestré a neotřelé, 
takže se lehce zapamatují a za-
píšou do lidské mysli. Zůstávají 
stále aktuální, i když pochází ze 
života v 16. století, protože touha 
člověka po Bohu a po spojení 
s Ním jde napříč každým stole-
tím… Takže vším tím mě sv. Fran-
tišek Saleský inspiruje. A také tou 

svojí laskavostí a pochopením pro 
lidské slabosti.

Pavla Mikysková, Hradec Králové

František Saleský mě oslovuje 
svoji horlivostí a vytrvalostí. Je mi 
blízké jeho prožívání víry a způ-
sob, jakým pracuje na své povaze. 
Všeobecně se ví, že byl cholerické 
povahy, a přesto o něm dnes čte-
me, že vynikal vlídností a něžností 
vůči těm, které doprovázel. Říká 
se, že po dvacet let se dvakrát 
denně zastavil v kostele, aby se 
„ohlédl“, jak čas prožil. Prostě 
na sobě makal a nechal se Bohem 
proměňovat. To je inspirující. 

Markéta Hanáková, Plzeň

U sv. Františka Saleského obdivuji 
jeho víru, naději a lásku. Víru tře-
ba v okamžiku těžké zkoušky, kte-
rá na něj dolehla, když na něj do-
tírala myšlenka věčného zavržení. 
Ve víře a s důvěrou v pomoc Pan-
ny Marie tuto zkoušku překonal. 
Je mi povzbuzením jeho naděje, 
s níž přijal svou službu biskupa 
v diecézi, která téměř vymírala, on 
ji svou láskou k Bohu a k bližním 
probudil k životu a spousta kalví-
nů se opět navrátila ke katolické 
víře. Člověku je také blízký jeho 
konkrétní a „jednoduchý“ způsob 
duchovního života. 

Marie Tkadlecová, Plzeň

František Saleský mě inspiruje 
svou dobrotou a láskou. Také 

jemností, s jakou doprovází lidi. 
Ráda si čtu jeho dopisy. Líbí se mi 
srozumitelnost a jednoduchost, 
s nimiž o věcech mluví, a rovněž 
řada hezkých obrazů a příkladů, 
které používá. 

Zdeňka Kůsová, Hradec Králové

Můžeš se s námi podělit o nějaký 
konkrétní příklad z apoštolátu, 
kdy jsi mohla uplatnit výchovný 
(preventivní) systém Dona Boska?

Ráda vzpomínám na Jirku, chlap-
ce z azylového domu pro matky 
s dětmi v tísni, kam jsme začaly 
docházet se sestrami během 
covidového lockdownu. Mým 
úkolem bylo doprovázet Jirku při 
doučování a psaní školních úkolů. 
Zpočátku byl hodně neklidný až 
agresivní, neochotný ke spolu-
práci, často utíkal (podobně jako 
ve své škole). Pomohl čas stráve-
ný společně v herně, na hřišti i pár 
jednoduchých pravidel chování, 
která jsme spolu vytvořili a umís-
tili na skříň studovny. Po mnoha 
týdnech byl postupně schopný 
otevřeného vztahu, klidnější spo-
lupráce i rozhovorů, které vedly 
k reflexi sebe sama i k otázkám 
po Bohu. Nezapomenutelné bylo 
naše poslední setkání, kdy jsem 
ho pozvala do cukrárny na zmrz-
linu. Kousek od pultu mu celá 
velká porce sjela z kornoutku 
na zem. Naštěstí ho všímavá paní 
cukrářka hned utěšila a natoči-
la mu novou :). Myslím tedy, že 

„
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trpělivé doprovázení a blízkost 
(laskavost), systematická spolu-
práce na povinnostech (rozum) 
a inspirující otevřený prostor pro 
sdílení hlubších témat (nábožen-
ství) může prorazit „zdi srdce“ 
a zasadit semínka i tam, kde 
jsou přirozené životní podmínky 
nesmírně náročné.

Věra Gajdůšková, Řím

Když jsme jako sestry otevřely 
středisko v Ostravě, začal k nám 
do volné oratoře chodit Kuba. 
Byl to velmi živý a energií nabitý 
chlapec. A dovedl také pořádně 
zlobit. Často jsme si lámali hlavu, 
co s ním. Nejlepší by bylo ho 
z oratoře jednoduše vykázat. Ale 
říkali jsme si: „Trpělivost, trpěli-
vost.“ Snažili jsme se s ním jednat 
laskavě, brali jsme ho na výlety, 
prázdniny, zúčastňoval se všech 
akcí. Nakonec se středisko stalo 
jeho druhým domovem. V patnác-
ti letech se mu rozpadla rodina, 
otec se stal bezdomovcem, matka 
odešla s jiným mužem a na děti 
zapomněla. Kuba se zachoval 
jako hrdina – staral se ještě o dva 
mladší sourozence. A jak jen mohl, 
pomáhal i ve středisku. Když si 
později udělal řidičák, vozil děti 
na výlety, zúčastňoval se pra-
covních brigád, bral si stanoviště 
na akcích. Kde by to ale všechno 
bylo, kdybychom v jeho dětství 
neuplatnili preventivní systém.

Dagmar Vedrová, Brno

V našem Salesiánském domově 
mladých to vnímám jako vý-
bornou příležitost k asistenci, tj. 
přítomnosti mezi dívkami během 
jejich volného času, bytí s nimi 

a naslouchání. Z toho se pak 
může zrodit i něco konkrétního. 
Nedávno jsme např. vyráběly 
s jednou z nich košíčky pro Adopci 
na dálku a u toho vznikl velmi hlu-
boký rozhovor. Když jsem s nimi, 
lépe poznám, k čemu má která 
z nich talent či charisma: někte-
rá z nich třeba hraje na nějaký 
hudební nástroj, a tak jsem jim 
nabídla vedení chval pro mládež 
nebo zapojení při animaci mše. 
Pro mě je tedy základem BÝT 
S NIMI.

Jana Svobodová, Hradec Králové

Myslím, že nejde ani tak o nějaký 
konkrétní příklad, jako spíš o způ-
sob bytí. To, jak je nastavené celé 
prostředí, jaké máme vzájemné 
vztahy, k čemu směřujeme. V tom 
se pak ten výchovný systém 
uplatňuje zcela přirozeně. Bylo 
pro mě zajímavé slyšet „nevěřící“ 
kolegy popisovat, jak funguje 
naše salesiánská škola. Na zá-
kladě každodenní zkušenosti 
dokázali popsat principy výchov-
ného systému Dona Boska, aniž 
ho znali. 

Ludmila Rybecká, Praha-Kobylisy

Každý den mám možnost žít 
preventivní systém. Pracuji na in-
tru (domov mládeže) a snažím 
se, aby se tu každá z holek cítila 
chtěná, milovaná a přijímaná. (To 
neodporuje tomu, že zde máme 
i jisté hranice a pravidla.) Dělám 
to třeba tak, že nejsem „zalez-
lá“ na vychovatelně, ale sedím 
na chodbě a snažím se každou 
dívku, která přijde ze školy, při-
vítat, zeptat se jí, jaký měla den 
a být k dispozici, kdyby chtěla 
sdílet něco ze života. Snažím se 
o holky zajímat, všimnout si jich, 
pochválit je, rozesmát je, naslou-
chat jim. Říká se, že každý z Don 
Boskových chlapců si myslel, 
že je u něj ten nejoblíbenější, 
protože každému dokázal dát 
pozornost a lásku v takové míře, 
jako kdyby byl jediný. Nevím, co 
je na tom pravdy, jsem jen slabý 
odvar takového chování, ale pro-
stě chci každé holce ukázat, že 
je vzácná a cenná (i když v životě 
tropí hlouposti). 

Jana Marková, Praha-Karlín

Marie Kučerová, FMA



6 / 7

KOMENTÁŘ

Dokument s názvem Rozšiř prostor svého stanu zahr-
nuje souhrn reakcí z celého světa na synodní témata, 
tedy názory mnoha milionů věřících, kteří se zapojili 
do místních skupin. Z jednotlivých zápisů byly vytvo-
řeny diecézní syntézy, které pak národní týmy použily 
k sepsání syntéz za každou biskupskou konferenci. 
Těch bylo na sekretariát v Římě odesláno celkem 112.

a přelomu září a října se 
sešla redakční skupina, 
jejímž cílem bylo názory 
z těchto podkladů co 

nejvěrněji shrnout do globálního 
dokumentu. Tvořilo ji celkem 
33 lidí – mužů i žen, řeholníků, 
duchovních i laiků z různých 
částí světa. Jeden z nich popsal 
svou zkušenost takto: „Neměl 
jsem na mysli jen tlak na to, aby 
během dvou týdnů vznikl doku-
ment, který je výsledkem největšího 
naslouchání a konzultací, jaké kdy 
katolická církev uskutečnila. Bylo 
v tom něco mnohem slavnostněj-
šího: byli jsme na res sacra – svaté 
půdě. Dokumenty, které nám byly 
svěřeny, byly psány se slzami 
v očích a někdy i s krví mučedníků. 
Číst je povrchně nebo je používat 
ve službách té či oné agendy by 
bylo neuctivé nejen k lidem, ale 
i k Duchu svatému, který skrze ně 
působí.“ (Austen Ivereigh)

Výsledek jejich práce je dnes 
přístupný i v českém překladu. 
Jedná se o velmi hutný a obsa-
hově bohatý dokument, v němž 
se opakovaně projevuje jedna zá-
kladní zkušenost: mnoho lidí, kteří 
upřímně věří v Boha, se v církvi 

necítí doma; a mnoho lidí, kteří 
hledají Boha a touží po společen-
ství víry, nemá zájem do církve 
vstoupit. Právě tuto zkušenost 
autoři dokumentu symbolicky 
vyjádřili citátem z proroka Izaiáše, 
kde Bůh ujišťuje svůj lid, že ho 
ochrání a rozmnoží. Proto ho 
vyzývá, aby rozšířil prostor svého 
stanu (Iz 54,2). Když spojím tento 
úhel pohledu se zkušeností sale-
siána, najdu hned několik skupin 
lidí, kteří se můžou cítit ne zcela 
přijati v církevním prostředí:

• Děti a mladí lidé ze sociálně 
znevýhodněného prostředí: 
často navštěvují naše střediska, 
ale jen výjimečně se nám daří 
zapojit je i do společenství víry. 

• Romové: v některých stře-
discích tvoří podstatnou část 
našich klientů, ve farnostech 
nás často žádají o křty a pohřby, 
ale pochopit jejich duchovní 
prožívání a začlenit je do života 
církve se nám nedaří. 

• Mladí lidé, kteří žijí jako partneři 
bez církevního sňatku: mno-
zí kvůli tomu prožívají krizi 
svědomí, přestávají přijímat 
svátosti nebo opouštějí křesťan-
ské společenství. Mluvil o tom 

biskup Tomáš Holub na synodě 
o mládeži v roce 2018. 

• Mladí lidé, zejména studenti, 
kteří se nemohou ztotožnit 
s některými církevními zvyk-
lostmi, požadavky či dogmaty 
(např. zpověď, celibát, některé 
zásady sexuální morálky, kano-
nické manželské právo, marián-
ská dogmata). Zároveň by chtěli 
zůstat katolíky – ale je pro ně 
v církvi dostatek prostoru?  

• Gayové, lesby a další LGBTQ 
osoby: mnozí z nich prožívají 
v církvi velké nepochopení, často 
přímo vyloučení. Proto se ke své 
orientaci raději nehlásí a svůj 
případný partnerský život před 
církevním společenstvím tají. 

Synoda skutečně otevírá spous-
tu otázek, ale nenabízí žádné 
hotové odpovědi. Je na nás, aby-
chom je hledali. Pokračuje ovšem 
taky společné hledání celé církve: 
právě teď v únoru se v Praze koná 
evropské kontinentální setkání, 
kterého se účastní kolem 600 de-
legátů. Měli by navrhnout, na jaká 
témata z dokumentu Rozšiř pro-
stor svého stanu! se má zaměřit 
podzimní zasedání biskupské 
synody v Římě. A diskutují také 
o tom, jak může církev plnit své 
poslání v současných společen-
ských podmínkách, nebo navrhují, 
jak by se v budoucnu mohl celý 
Boží lid spolu s biskupy podílet 
na rozhodování v církvi.

 Michael Martinek, SDB

Rozšiř 
prostor 
svého 
stanu

N

Tábor zlínského Salesiánského klubu mládeže, foto: Pavla Oklešťková



Salesiánská škola Jabok (Vyšší odborná škola soci-
álně pedagogická a teologická) začala posílat svoje 
studenty do salesiánského střediska v bulharském 
městě Stará Zagora. Studenti speciální pedagogiky, 
sociální pedagogiky a sociální práce tak mohou získat 
v rámci programu Erasmus jedinečnou zkušenost  
nejen jen do praxe, ale především do života.

květnu 2022 se vypravil 
do Bulharska tehdejší 
ředitel Jaboku salesi-
án Alan Křišťan spolu 

s pedagožkou Ivetou Kaňkovou, 
která má na starost zahranič-
ní praxe studentů. Společně 
tak mohli poprvé vidět tamější 
salesiánské dílo, poznat situaci 
místních lidí ve vyloučené lokalitě 
na předměstí Staré Zagory a taky 
pochopit, v čem spočívá práce 
salesiánů, zaměstnanců střediska 
a dobrovolníků. A podařilo se jim 
domluvit stáže pro své studenty. 
„Jsme salesiánská škola a chceme 
naše studenty posílat tam, kde mů-
žou salesiánský koncept pozorovat 
v praxi. Rádi bychom, aby studenti 
viděli taky něco jiného než jen státy 
západní Evropy. Bulharsko je přece 
jenom jiné a je tady toho hodně, 
čemu se můžeme učit. Třeba větší 

otevřenosti a toleranci, také že 
nelze všechno předem naplánovat 
a program jednoduše naplnit, že 
se musí hodně přihlížet k tomu, 
jaké děti jsou, a naučit se citlivě jim 
vycházet vstříc,“ říká Iveta. 

Slovo dalo slovo, neuběhly ani 
dva měsíce a už v červenci 2022 
odjeli na stáž do Bulharska první 
tři studenti dálkového studia. 
Mezi nimi byla i Anna Vaněčková, 
která na Jaboku studuje obor so-
ciální práce a pracuje jako studijní 
referentka na Vysoké chemicko-
-technologické škole. V Bulharsku 
pomáhala na táboře pro děvčata. 
„Na stáž jsem odjížděla přetaže-
ná z práce, ale získala jsem tam 
strašně moc po duchovní stránce 
a odpočinula jsem si už jen tím, 
že to byl jiný druh činnosti. Hodně 
mě to obohatilo. Viděla jsem tam 

lidi, kteří s velkým zápalem pracují 
pro druhé. Na táboře byl připrave-
ný zajímavý rozmanitý program, 
nebyl založený na soutěživosti, ale 
na podpoře přátelství. Ta atmo-
sféra mě uchvátila natolik, že už 
pracuju na tom, abych tam mohla 
jet i příští rok. Takovou stáž bych 
doporučila každému,“ popisuje 
Anna.

Na začátku semestru odjely 
do Bulharska další dvě studentky, 
tentokrát na pět měsíců. Vypa-
dá to, že se úspěšně podařilo 
navázat spolupráci mezi dvěma 
salesiánskými díly, která je pro-
spěšná pro obě strany. Studenti 
získají zajímavou praxi a bulharské 
středisko vítanou pomoc.

 Jan Kvapil 
foto: archiv SDB Bulharsko

V

BULHARSKO

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Studenti  
z Prahy  

na zkušené 
v Bulharsku
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V Bulharsku se radují  

z nového hřiště
Už od roku 2013 pracuje salesiánská rodina na tom, 
aby mohla dětem z vyloučené lokality na před-
městí Staré Zagory nabídnout bezpečný prostor, 
kde si budou moci hrát, vzdělávat se a všestranně 
se rozvíjet. Loni byla zkolaudována část novostavby, 
kde jsou mimo jiné oratoř a místnosti pro doučování. 
Před koncem roku 2022 se zde podařilo dokončit 
stavbu velkého multifunkčního hřiště. A nyní zbývá 
dostavět školu, kostel a další prostory bulharského 
misijního díla. Podrobněji o novém hřišti informuje 
Martin Jílek, ředitel tamní komunity salesiánů.

Dokončení hřiště je radostí  
především pro návštěvníky oratoře. 

Přes rok už působíme na novém místě, 
a přestože máme pod kostelem pěkný 

sál, tak nám hřiště hodně chybělo.

S dostavbou hřiště pomohl český sponzor, povrch hřiště  
je vyroben v České republice. Inspirovali jsme se hřištěm  
v Uhříněvsi, kde mají stejný povrch a jsou s ním spokojeni.

Velkou práci odvedla parta chlapů z Česka, která nám 
pravidelně jezdí se stavbou pomáhat. Bylo příjemné sle-
dovat, jak měli mladí a děti chuť pomáhat při brigádě.

Máme zde již dlouholetou tradici fotbalových turnajů, na kte-
rou bychom rádi navázali. Na jaro připravujeme první zápasy. 
Díky tomu, že je hřiště plánované od samého začátku, jsou 
v naší novostavbě téměř hotové i dvě šatny pro sportovce.

V současné době je hřiště využíváno od středy do neděle. 
Dá se na něm hrát několik her najednou, protože je dlouhé 
okolo 40 metrů. Zatím nemáme brány na fotbal a basket-
balové koše, ale nemůžeme chtít všechno hned.

 Jan Kvapil,  
foto: archiv SDB Bulharsko
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UKRAJINA

Vánoce na 
Ukrajině

NOVÝ BISKUP NA  
VÝCHODNÍ UKRAJINĚ

Salesián Maksim Ryabukha se 
stal pomocným biskupem Arci-
biskupského exarchátu Doněck – 
diecéze s četnými okupovanými 
územími, kam nemůže vstoupit. 
Vysvěcen byl 22. prosince 2022 
v katedrále Kristova vzkříšení 
v Kyjevě.

Biskup Ryabukha sice nemůže 
vkročit na území okupovaná rus-
kou armádou, ale s tamními věřící-
mi je v kontaktu prostřednictvím 
kněží, kteří zůstávají v oblastech 
kontrolovaných Kremlem. Situace 
lidí na obou stranách fronty je 
velice vážná. „Je to doba truchlení 
nad smrtí blízkých a přátel, doba 
zkázy, kterou utrpěla naše země, 
doba dramatu uprchlíků nucených 
opustit své domovy, doprovázená 
velkými duchovními bolestmi, které 
prožívají, když se dotýkají zla. Bude 
to vyžadovat hodně trpělivosti, než 
se všechny tyto rány zahojí, ale 
jsem přesvědčen, že Prozřetelnost 
nám pomůže. (…) Když na naše 
města padají bomby, je těžké 
hovořit o usmíření. Přijde však čas, 
kdy zase budeme moci vzájemně 
překračovat hranice. A to, co bude-
me muset obnovit, nebudou jen zdi, 
ale především lidská důstojnost, 
kterou totalitní režimy vždy po-
šlapávaly a vykořisťovaly. Všichni 
jsme ‚Božíma rukama’: běda těm, 
kteří nás nutí používat je k ničení  
našich bratrů nebo sousedů,“ říká 
nový biskup.

 Salesiánská informační  
agentura ANS

VÁNOCE JAKO  
ŽÁDNÉ JINÉ

Letošní Vánoce slavíme u štěd-
rovečerního stolu v suterénu 
katedrálního kostela v Oděse, 
který se pro nás od 1. srpna 2022 
stal útočištěm. Jako vždy je 
nejdůležitější, že jsme spolu: my 
salesiánky a naše studentky. Zní 
vánoční koledy a možná dojde 
na poplachy a výbuchy, máme 
slavnostní tabuli a u stolu tradič-
ně prázdné místo, tentokrát pro 
vojáky bránící svou vlast a záro-
veň bránící svobodu a mír Evropy, 
vojáky trávící letošní Vánoce 
v zákopech, v zimě a tmě. Vánoce 
jako žádné jiné!

Vánoce jsou však svátky naděje, 
která nikdy nezklame – Kristus 
přichází do světa ponořeného 
do temnoty, přichází do světa 
ponořeného do válek. Kníže po-
koje, kterého tolik potřebujeme, 
k nám přichází a říká: „Neboj se, já 
jsem s tebou.“ Kristus přichází, aby 
nám dal naději, že se letošní přání 
splní. Jaká přání? Kromě tradiční-
ho štěstí a zdraví si vzájemně po-
přejeme klidné nebe nad hlavami, 
aby nás budili ti, které máme rádi, 
a ne sirény, a abychom si příští rok 



10 / 11

mohli sednout ke stolu v našem 
opraveném domě.

Děkujeme všem, kteří nám 
pomáhají materiálně i modlitbou. 
Děkujeme za jakoukoli pomoc, 
o kterou se můžeme podělit 
s těmi, kteří jsou v ještě těžší si- 
tuaci než my. Děkujeme za všech-
ny dary na opravu našeho domu 
zničeného požárem. Když se 
podíváme na postup prací, přes-
tože jejich konec je v nedohlednu, 
máme naději, že tento dům bude 
opět plný hudby a smíchu, štěstí 
a radosti mladých studentek, 
kterým dáváme naději na normál-
ní život.

Chtěla bych toho hodně napsat, 
vyprávět, ale bojím se, že se brzy 
vypnou světla a nic nepůjde 
poslat. Ano, žijeme tady často 
bez elektřiny, bez internetu, bez 
pokrytí mobilní sítí, ale dá se to 
přežít. Nejdůležitější je, že naděje 
neumírá, a věříme ve vítězství 
DOBRA, PRAVDY, LÁSKY…, ve ví-
tězství Boha, protože poslední 
slovo patří JEMU.

Přejeme nám všem „МИРНОГО 
НЕБА НАД ГОЛОВОЮ“ (pokojné 
nebe nad našimi hlavami).

 Teresa Matyja, FMA
Římskokatolická polská misie 

na Ukrajině

UKRAJINA V NOUZI

Na Štědrý den je to přesně 10 
měsíců od začátku bombardo-
vání Ukrajiny. Tři sta dní úzkosti, 

bolesti, nejistoty a útěku, které si 
vyžádaly tisíce mrtvých a zraně-
ných, miliony vysídlených osob 
a uprchlíků a téměř 16 milionů 
lidí, kteří v současnosti potřebují 
naléhavou humanitární pomoc.

Masivní vlna náletů, která začala 
10. října 2022, poškodila základní 
infrastrukturu plynu, elektřiny 
a vody a zhoršila zoufalou situaci 
obyvatelstva kvůli nízkým teplo-
tám a hustému sněžení. Nadále 
posíláme finanční a materiální po-
moc ke zmírnění ničivých dopadů 
války na obyvatele Ukrajiny.

Daryna odešla z Dnipru na konci 
února 2022 se začátkem prvního 
ostřelování a vrátila se v létě se 
svými třemi malými dětmi. Její 
otec a manžel stále bojují daleko 
od domova a ona nemá prostřed-
ky, aby čelila zimě. „Do domu za-
téká a okna jsou rozbitá šrapnely; 
trávíme celé dny bez topení a teplé 
vody a v supermarketech není co 

koupit. Pro děti je příliš chladno 
a my jen chceme, aby válka už 
skončila,“ říká.

Z tohoto důvodu salesiánští mi-
sionáři, za pomoci salesiánských 
nevládních organizací, pokračují 
v kampani „Ukrajina v nouzi“. 
Prioritou posledních měsíců byl 
boj se zimou prostřednictvím dis-
tribuce teplého oblečení, izolace 
a pomoci s opravou domácností, 
společných prostor a škol.

 Misiones Salesianas

Pomoc salesiánské rodiny na Ukrajině můžete podpořit na stránce www.misjesalezjanie.pl/ukraina/
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Ti, kteří potřebují   
naši zemi

šechno začalo na Pope-
leční středu. Tentokrát 
nám nikdo nedělal styli-
zované křížečky na čelo, 

každý si mohl a měl sypat popel 
na hlavu sám. Nikdo to za nás 
neudělá. Večer jsou nachystané 
postele s povlečením. Myslíme si: 
„Jsme připraveni.“ ☺

„Na druhý den jsme spatřili“ (Jan 
1,29), jak jdou k nám • „Ekzámen 
na attěstat zralosti iz russkóvo 
jazyka“ je nám na houby • Vzpo-
mínám si na píseň mého gymna-
ziálního sboru „Ščedryk“, aby se 
necítili úplně cize • Nejprve sedm 
maminek s dětmi, některé sem 
utekly za svými manžely a tatínky, 
některé své manžely, tatínky a syny 
nechaly ve válce, aby bránili jejich 
domov a vlast • Naše kuchařky 
vaří od 6 do 18 hodin, trochu se 
o ně bojíme • Chystáme snídaně, 
dopoledne vysvětlujeme, zveme 
na obědy, myje se nádobí, mini-
-příprava neděle, chystáme večeři, 
úklid, laskavost…

První neděle ve Čtyřicetidení. 
Zveme na svatou liturgii. Oltářním 
antipendiem je mapa Ukrajiny. 
Ježíše na poušti vidíme na vlastní 
oči. Na první pokušení ukazuje 
zneužitá obilnice Evropy, druhým 
pokušením je pokřivená Boží 
sláva (orto-doxia), třetí pokušení 
je zmocnění se uhlí na Donbase 
k ovládání druhých. V závěru 
communia někteří poprvé slyšíme 
tichou ukrajinskou hymnu. „Vyjád-
řili jste nám soustrast a solidaritu.“

Standa Jonášek hodiny registruje, 
zajišťuje, komunikuje • Všude je 
binec • Personál vrátnice, kuchyně, 
uklízeči i pedagogové jsou nesmírně 
trpěliví • Osadníci ochotně pomá-
hají – myčka, stoly, podlaha – aniž 
by se jim říkalo • Přicházejí dary, 
často se na ně vrhají i ne-uprch-
líci • Dosud chudí začínají žárlit 
na nové chudší • Vysokoškoláci 
se stěhují na jedno křídlo • Pořídili 
jsme Bibli v ukrajinštině. Při liturgii 
se čte evangelium česky i ukra-
jinsky • Rodiny malují do mapy, 

odkud jsou • Vycházka školáků 
na haldu Emma: rozhled, povídání 
o hořícím kopci a jedovatých ply-
nech, neandrtálské bušení klacky 
do země. Je potřeba uvolnit energii 

• Na patře někdo kouří. Soužití 
etnik se občas mění na soužení • 
Osadníků přibývá, pomalu se osa-
mostatňují, začínají služby rajónů 

• Pořizujeme pračky • Zařizujeme 
pévéesku • Stydíme se za kolegy 
kněze, kteří koketují  s Putinovou 
útočnou válkou • Jsme rádi za po-
stoje současné vlády • Dovzdělá-
váme se z knih, čteme  
například Mrazík s pendrekem  
v ruce od Alexandra Mitrofanova.

 
Když jsme při mši četli o marno-
tratném synu, objevila se na mapě 
Ukrajiny silueta člověka. Když 
jsme četli o souzení cizoložné 
ženy, byla poseta krvavými skvr-
nami. Když jsme četli pašije, při-
bylo pět ran. Takhle to nemůže jít 
dál, to by nás vyřídilo. A tak je při 
Voskresenije celé dějství pokryto 

Loni 24. února se Putinovo 
Rusko rozhodlo pokračovat 
ve svém agresivním ná-
jezdnictví. Nejen do našeho 
ostravského Boska dorazili 
lidé prchající před válkou. 
Uplynul rok a v Bosku má 
útočiště kolem 50 uprch-
líků z Ukrajiny, převážně 
maminky s dětmi. Někte-
rým se podařilo najít práci, 
školáci mají pravidelnou 
výuku. Jsou to uprchlíci, 
jakými byla svatá rodina, 
když utíkala před Herodem. 
Uprchlíci, jakými byli naši 
předkové, když prchali před 
bolševiky a komunisty. Snad 
u nás našli aspoň kousek 
něčeho, co by mohlo čás-
tečně nahradit ztracený 
domov.

V



zlatou barvou, která na ikonách 
znázorňuje, že „Bůh je ve všem 
s námi“.

Ke Standovi se připojují přede-
vším správce Pavel Procksch a uči-
telka Bohdana Lokajová • Všude 
plno křiku. Hřiště nejen na hřišti,  
ale i na chodbách • Maminky 
telefonují manželům a nejstarším 
synům, zda jsou ještě naživu • 
Naše slivovice je samozřejmě chut-
nější než jejich vodka • Zoologická 
zahrada, arboretum, bowling •  
S Kosmičem splouvání Ostravice  

• Návštěvy TV Noe a večery s Pav-
lem Helanem • Scházeli jsme se 
kolem adventního věnce a zpívali 

„Rosu dejte nebesa shůry“ • Při 
štědrovečerní bohoslužbě za zpěvu 
ukrajinské koledy přinesli jezulátko 
do betléma.

Jak celou tu roční rekapitulaci 
zakončit? Objevil jsem rozdíl mezi 
pionýrským „vždy připraven“, 
novokněžským „jsem připraven“ 
a skautským „buď připraven“. 
To třetí se mi zdá nejpravdivější. 
Dále jsem objevil, že „tato země 
není naše“ a že nám nepatří, ale 
naopak my patříme jí a že jsme 
jí hodně povinováni. A že mým 
úkolem je chránit ji, ale nejen pro 
sebe, ale i pro jiné, kteří ji také po-
třebují. Také jsem objevil, že když 

člověk nechce být sám, potřebu-
je ty druhé. A neobejde se to bez 
dělení se s druhými, že se musím 
uskromnit a že mě to bude něco 
stát. Objevil jsem znovu, jak je 
krásná a obohacující různost a
pestrost, a že opravdová jednota 
se bez ní neobejde. Jen je k tomu 
potřeba širokého srdce a velkory-
sost. A nakonec jsem objevil, jak 
toho všeho nejsem skoro vůbec 
schopen, takže „zpátky dolů 
na zem“. Ale ta touha tam někde 
vzadu je!

 Jiří Veselý, SDB 
foto: archiv SDB Ostrava
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V ostravském Don Boscu máme zkušenosti s prací s lidmi ohroženými chudobou. Když 
do Ostravy začali přicházet noví nejpotřebnější, Ukrajinci ohrožení válkou, otevřeli 
jsme náš domov i jim.

Myslím, že je pro nás důležité, naučit se s těmito lidmi komunikovat o jejich dřívějším životě a práci. 
Rád vzpomínám na krásnou událost, kterou jsem s našimi Ukrajinci prožil. Když jsem s nimi byl 
registrovat víza, jedna z maminek mi ukazovala na mobilu, co ji na Ukrajině živilo. Vyráběla speciální 
cukrářské výrobky do soutěží. Pracovala v obchodním centru v Kyjevě, které den předtím vybombar-
dovali stejně jako školu, kam chodil její syn. Byla z toho špatná a říkala: „Já vám to neukazuji, protože 
bych se chtěla chlubit, ale protože vám chci ukázat, co dokážu.“ Její výtvory mě doslova ohromily, tak 
jsem se rozhodl zapojit ji tady v Ostravě do nějaké lepší cukrárny. Už tam pracuje a je zajištěná. Její 
syn, výtvarně nadaný kluk, dostal pastelky a papíry, aby mohl malovat, a zařadili jsme ho do školy. 
Mám radost, že jsou oba spokojení, v klidu.

Pro ukrajinské rodiny, které tady mají možnost nějakého příjmu, jsme do budoucna hledali sa-
mostatné bydlení. Sehnali jsme skrze město jeden velký byt pro dvě rodiny. Jedna rodina z farnosti 
nabídla byt zcela zdarma, včetně nájmu a energií. 

Pomoc lidem z Ukrajiny prchajícím před válkou vnímám jako příležitost uvědomit si, že máme 
možnost dělat i něco jiného, posunout naše dílo zase o kousek dál. Někteří z těchto lidí chtějí v naší 
zemi zůstat dlouhodobě. Myslím, že i z tohoto ohledu je dobré věnovat jim pozornost. Domnívám se, 
že jsme nezapomněli na romské a jiné mladé lidi, kteří jsou kolem nás. Tito nově příchozí se mohou 
plně zapojit do života v naší společnosti, v našem středisku, stejně jako každý jiný. Opravdu je to pro 
nás příležitost a nová zkušenost. Z tohoto pohledu to vidím pozitivně.

 Stanislav Jonášek, SDB 
foto: archiv SDB Ostrava

Krize je příležitost dělat něco navíc
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Strenna 2023: 
Jako kvas  
v dnešním  
světě
Každý rok hlavní představený salesiánů vydává 
Strennu – motto, které má pomoci salesiánské rodině 
v daném roce určit směr. Ángel F. Artime vybral pro rok 
2023 heslo „Jako kvas v dnešním světě“, které odkazu-
je na Ježíšovo podobenství.

ežíš v evangeliích přirovná-
vá Boží království ke kvasu 
přidanému do mouky (Mt 
13,33; Lk 13,20-21). „Používá 

se ho velmi málo, ale od všech 
ostatních ingrediencí se liší tím, že 
je živý. A protože je živý, má schop-
nost ovlivnit, upravit a proměnit 
celé těsto,“ vysvětluje hlavní před-
stavený a vyzývá, aby mladí lidé 
a členové salesiánské rodiny byli 
ve světě kváskem a šířili evangeli-
um o Božím království.

Don Artime upozorňuje, že 
Strenna 2023 je určená několika 
skupinám. První jsou děti a mladí 
lidé všude tam, kde působí sale-
siánská rodina. Letošní Strenna 
jim má pomoci objevit, „že každý 
z nich může být jako kvas, o kterém 
mluví Ježíš.“ Další skupinou jsou 
všechny složky salesiánské rodiny, 
které zve, aby objevovaly svůj 
vlastní laický rozměr. A zvláště 
zasvěcené vybízí, aby byli kvasem 
v chlebě lidstva a nechali se 
obohatit laickostí bratrů a sester. 
„Jsme zkrátka povolaní, abychom 
se jako rodina navzájem doplňova-
li,“ uzavírá hlavní představený.

Ke Strenně každý rok vychází 
doprovodný materiál – komentář 

hlavního představeného, plakát, 
video. Vše najdete na adrese  
www.SDB.cz/strenna

Mnoho umělců z celého světa 
zaslalo hlavnímu představenému 
své grafické návrhy a ten z nich 
vybral dva.

První ze dvou plakátů (najdete 
ho na následující dvoustraně) je 
dílem centra sociální komunikace 
portugalské provincie. Tento výjev 
odkazuje na pokornou a lásky-
plnou odvahu, s níž byla na-
vzdory omezeným prostředkům 
vybudována první salesiánská 
oratoř. Vzájemná důvěra, bratrství 
a radost byly živnou půdou pro 
komunitu, která nikdy nepřestala 
růst. Jednoduchost připravova-
ného jídla a strohost prostřeného 
stolu odkazuje na zázrak rozmno-
žení pěti chlebů a dvou ryb. Obraz 
je inspirován náklonností a rodin-
ným duchem, který spojoval Dona 
Boska a Matku Markétu s chlapci 
v oratoři ve Valdoccu. Don Bosco 
na plakátu vede mladé kluky, 
které přijal za vlastní, aby v sobě 
našli dar solidarity, horlivosti pro 
malé úkoly a společně sdíleli jídlo. 
To oni potřebují vědět, že jsou 
dobrým kvasem, který pomáhá 

růst a dělá chleba lidského spole-
čenství dobrým a chutným. Prádlo 
visící v pozadí reprezentuje všech-
ny, kteří tvoří velkou salesiánskou 
rodinu, i tehdy, když nejsou vidět. 
Jas zaplavující obraz z pravé 
strany nám má připomínat, že vše, 
co je hluboce lidské, je prosyceno 
Božím světlem.

Druhý plakát ke Strenně 2023 
je dílem španělského umělce 
Agustína de la Torre, salesián-
ského spolupracovníka a peda-
goga. Autor na ilustraci zachytil 
plodnost a šíři díla Dona Boska 
ve světě. Zobrazuje sto postav 
bohatých na detaily a výrazy. 
Uprostřed je Don Bosco, obklo-
pen některými zásadními osob-
nostmi salesiánské spirituality, 
které jsou snadno rozpoznatelné: 
Matka Mazzarellová, Matka Mar-
kéta, Dominik Savio, blahoslavený 
Michael Rua, Laura Vicuña…, ale 
také současný hlavní představený, 
generální matka FMA a čerstvě 
svatořečený salesián Artemide 
Zatti. Všichni hledí radostně před 
sebe, jak říkával Don Bosco, 
dívají se na nás, čímž se také my 
stáváme součástí tohoto krásného 
díla – těsta, které vyrostlo z kvasu 
salesiánské spirituality a preven-
tivního systému.

 Jan Kvapil
Salesiánská informační  

agentura ANS

J
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V následujících řádcích vám chceme přiblížit druhou 
salesiánskou chalupu. Jejími správci jsou dva man-
želské páry ze společenství ASC Sebranicko – Blanka 
a Václav Nádvorníkovi, Marcela a Pavel Jílkovi.

Můžeš nám, Václave, chalupu 
trochu představit?

Chalupa se nachází na samotě 
zvané Borek, nedaleko obce 
Budislav u Litomyšle a těsně 
sousedí s chráněným územím 
Toulovcovy Maštale. Pro ty, kteří 
zdejší kraj neznají, se jedná o malé 
skalní městečko s pískovcový-
mi skalami, roklemi, potůčky 
a celkem zachovalými, převážně 

borovými, lesy. Stavení je obklo-
peno velkou zahradou, na které 
se nachází menší hřiště a ohniště. 
Nyní jsou k dispozici tři ložnice, 
společenská místnost, kuchyně 
a sociální zázemí pro přibližně 
dvacet osob.

Jaká je historie chalupy?

Dlouhá léta zde společně žily 
sestry Milada a Anna Mužíkovy, 

které zůstaly svobodné. Když 
zestárly a již nemohly zvládnout 
péči o chalupu a zahradu, rozhod-
ly se, že by objekt rády věnovaly 
na bohulibé účely. Přítomnost 
salesiánů v blízkých Sebranicích 
je asi inspirovala a vše jim daro-
valy. Nakonec bylo rozhodnuto, 
že chalupa bude ve vlastnictví 
Sdružení salesiánů spolupracov-
níků. Obě sestry se odstěhovaly 
do domova pro seniory v Litomyšli 
a již zemřely. Velmi si vážíme je-
jich velkorysého daru, snažíme se, 
aby chalupa sloužila především 
duchovnímu prospěchu mládeže 
a rodin. Prvními správci objektu 
byli manželé Dáša a Josef Štanc-
lovi. Jejich zásluhou byl objekt 
zprovozněn pro potřeby rekreace, 
byly dostavěny další prostory pro 
ubytování, vybudováno hřiště atd. 
Jim patří dík za rozjezd a průkop-
nické kroky na počátku.

Předpokládám, že na chalupě  
je stále co dělat…

Snažíme se zlepšovat zázemí hlav-
ně pro pobyt větších skupin. Byla 
upravena kuchyň a kotelna, před-
loni jsme opravili střechu na sto-
dole a opláštění kolny na dřevo. 
Úplně nové je sociální zařízení.

Zásadní změnu představovalo zří-
zení webových stránek chalupy, 

Chalupa Borek



18 / 19

ROZHOVOR

za což děkujeme Standovi Čiháko-
vi. Inspirací pro nás byl především 
web chalupy Spáleniště. Stránky 
jsou zdrojem informací pro ná-
vštěvníky a najdete zde i přehled 
volných termínů prostřednictvím 
kalendáře obsazenosti.

V kalendáři vidím, že od jara 
do podzimu je chalupa využi-
ta o víkendech a prázdninách 
téměř na 100 %.

Ale přijet je možné i v zimních mě-
sících, kdy je ovšem nutno počítat 
s tím, že nějaký čas trvá objekt 
vytopit. Vždy jsme rádi, když 
na chalupu dorazí skupiny dětí 
a mládeže, často ji využívají SKM 
Sebranice, místní skauti, „chaloup-
ky“ okolních farností, středisko 
výchovné péče nebo předprázdni-
nové pobyty školních tříd. Chalupa 
rovněž slouží i pro setkání širších 
rodin, k prázdninovým pobytům 
a také k schůzkám našeho místní-
ho společenství nebo salesiánů ze 
Sebranic či Pardubic. V minulosti 
Borek zažil také několik tradičních 
zabíjaček i duchovní cvičení ASC 
na téma encykliky Laudato si. 
Konalo se tu též jedno víkendové 
setkání společenství „chlapů“, 
kteří zde, jak už je tradicí na těch-
to setkáních, vysadili dub. Asi to 
v účastnících něco důležitého 
zanechalo, někteří sem po několi-
ka letech přijeli dub „zkontrolovat“. 
Správa chalupy je samozřejmě 

velká starost, ale z vlastní zkuše-
nosti mohu potvrdit, že je radost 
potkávat se s návštěvníky, vidět, 
že se jim tady líbí a rádi se do na-
šeho kraje vracejí.

Vím, že pravidelným návštěvní-
kem na Borku byl také nedávno 
zesnulý salesián P. Jaroslav 
Mikeš…

Jarda byl naším velkým příz-
nivcem. Kromě už zmíněného 
společenství „chlapů“ zde hledal 
útočiště pro odpočinek a na-
čerpání nových sil, jakmile se 
naskytla příležitost. Byl vášnivým 
houbařem, na podzim se chalu-
pou linula vůně sušených hub, 
které v okolních lesích nasbíral. 
Jednou jsem na chalupu o víken-
du přijel něco zařídit a Jaroslava 
jsem potkal na zahradě, jak trhá 
petrklíče, které nám tu na jaře 
hojně rostou. Klíče od chalupy 
neměl, ale asi potřeboval trochu 
zrelaxovat a možná také bylinky 
na nachlazení či na nervy, k če-
muž je prý prvosenka užitečná.

A co vaše společenství  
Sebranicko?

Pravidelně organizujeme velkou 
jarní a podzimní brigádu, kdy se 
provede generální úklid, drobné 
opravy, příprava paliva na zimu 
apod. Naším záměrem je, aby 
chalupa byla místem setkání 
našeho společenství při práci 

i odpočinku. Cítíme, že společná 
práce na tomto apoštolátním 
projektu nás spojuje a utužuje 
naše vztahy.

Pokud chcete vědět víc, podívej-
te se na www.chalupaborek.cz.

 Václav Nádvorník, ASC 
Jan Zindulka, ASC 

foto: Roman Barabáš, Jan Zindul-
ka, archiv chalupy Borek

Kostel Boží lásky  
v Budislavi

V obci Budislav můžeme najít 
ještě jednu stopu, kterou zde 
zanechali salesiáni spolupracov-
níci. Konkrétně architektka Jana 
Vohralíková, která pro obec vy-
projektovala ekumenický kostel 
Boží lásky.

Kostel spočívá na půdorysu srdce 
– symbolu lásky – a k bohosluž-
bám ho využívá několik církví 
včetně katolické. Slouží obci také 
pro další účely – svatby, vítání ob-
čánků, pohřby, koncerty, oblíbené 
jsou zvláště ty vánoční.

Autorem keramické křížové cesty, 
která zdobí stěny kostela, je Jiří 
Dudycha z Litomyšle.



   PRO DĚTI

Adam s Evou musí ven z Ráje ještě tenhle den.  
S hadem to dost zkazili, teď pěstují ............................ (doplň)

          byli první lidé. Žili spolu s        v               , a bylo jim tam dobře.  

Dostali od        za úkol mít            a starat se o       . Časem ale           přestali 

Pánu Bohu důvěřovat a provedli něco moc špatného. Když pak         za nimi přišel, 

neomluvili se mu, ale schovali se před ním za        . Proto museli           opustit.  

Aby neumřeli hlady, začali obdělávat         a chovat          . Měli také hodně  

dětí a ještě víc             a začali tak plnit úkol, který jim         při stvoření dal. 

PROČ SE ADAM A EVA SE SCHOVÁVAJÍ  
PŘED PÁNEM BOHEM?

A) HRAJÍ HRU NA SCHOVÁVANOU. 
B) STYDÍ SE, PROTOŽE UDĚLALI NĚCO ŠPATNÉHO. 
C) CHYSTAJÍ PRO NĚJ TAJNÉ PŘEKVAPENÍ.

ADAM S EVOU MĚLI V RÁJI K JÍDLU MNOHO  
DOBROT. NAJDI NA OBRÁZKU A ZAKOUŽKUJ  
10 DRUHŮ OVOCE. KTERÉ Z NICH MÁŠ NEJRADĚJI?

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

Biblické hrátky

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Milé děti, myška Eliška musela odcestovat, loučí se s vámi a moc vás všechny zdraví.  
Místo Eliščiných příběhů na vás v tomto roce čeká ale něco úplně nového! Postupně se  
vám představí několik známých biblických postav – pojďte se o nich dozvědět více...



Kreslí Zdislava Janoušková

KONÍK HOP
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Pan Havránek  
měl koníka Hopa. 

Chodil s ním 
do lesa tahat  

dřevo.

Když pan Havránek  
zrovna ořezával 

další strom, pustil 
se Hop do jetele.

Ale pak to přišlo. 
Hopa začalo bolet 

břicho a musel 
domů. 

V noci mnoho  
nenaspal... 

Pan Havránek Hopa 
poctivě krmil, dával 

mu vodu a vše, co Hop 
potřeboval, aby měl 

dost síly.

Jednou v létě,  
když začal kvést 

jetel, dostal ale Hop 
chuť na ty krásné 
zelené lístečky, co  

na louce kvetly.

Když se ráno  
probudil, zařekl se,  
že už bude žrát jen 
to, co dostane od  
pana Havránka.

Pan Havránek  
Hopovi říkal, aby  

nežral čerstvý jetel, 
že ho bude bolet 
břicho, Hop ale  

neodolal.

To pomohlo  
a odpoledne  
už Hop mohl  

zase pomáhat.
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Jak by se vám líbilo jezdit do práce nebo do školy 
na kánoi? Dobrovolník Vojta takovou cestu absolvu-
je pravidelně – do oratoře se za svými svěřenci jinak 
nedostane, všechny komunity totiž žijí poblíž řeky. 
Vítejte v Amazonii.

atrná kánoe 
nebudí velkou 
důvěru, Vojta je 
ale už zkušený 

Shuar (název místního domorodé-
ho kmene) a cestovat mezi dvěma 
místy, kde působí salesiánská mi-
sie, mu tak nedělá velké problémy.

„Druhá misie se nachází hluboko 
v amazonské džungli a jediná mož-
nost, jak se tam dostat, je čtyřho-
dinová plavba na kánoi. Tuto misii 
založil v minulém století belgický 
misionář padre Raúl, ale po jeho 
smrti před 15 lety se nenašel nikdo, 
kdo by ji převzal. Misie tak pustla, 
dokud ji před rokem nepřevzal 
padre Anton. Salesiánská rezi-
dence v této misii stále ještě není 
uzpůsobená k trvalému obydlení, 
ale za minulý rok se otci Antonovi 
podařilo alespoň vystavět systém 
na zachycení dešťové vody a opra-
vit elektrické vedení tak, aby bylo 

možné použít benzínový generátor. 
Na začátku každé cesty se ve měs-
tečku San José de Morona nakoupí 
zásoby, ze kterých pak celý týden 
žijeme. Práce v Ekvádoru je ná-
ročná, zejména neměnící se horké 
a vlhké podnebí často dává zabrat, 
ale je také naplňující,“ píše Vojta.

Typická návštěva osady začíná 
mší svatou pro celou osadu, a to 
většinou v jazyce shuar, následuje 
katecheze nebo oratoř – obojí  
je určeno zejména pro mládež  
a děti. Vojta má na starosti pohy-
bové aktivity na uvolnění, kterým 
říkají dynamiky. 

I když místní Shuaři už dáv-
no nejsou žádní divoši, někteří 
z nich studují na univerzitách 
a velká část (zejména) mužů jezdí 
pracovat do větších měst ve vyš-
ších oblastech Ekvádoru, stále si 
žijí částečně sami pro sebe. Díky 
podnebí si většinu potravin, co 

potřebují, vypěstují nebo získají 
z přírody, a žijí skutečně velmi ko-
munitně. Evropana leccos zaskočí, 
například výchova dětí, u které se 
dbá spíše na kvantitu než na kva-
litu. Málokterý pár má méně než 
pět dětí a některé rodiny jich mají 
i přes deset, ale moc se o ně 
nestarají. Děti, které ještě nechodí 
do školy, celý den pobíhají kolem. 
O batolata se starají starší sestry, 
leckdy i v předškolním věku. Ně-
které děti si musí samy obstarat 
i jídlo. Přesto jsou ale šťastní 
a objevují svět kolem sebe stejně 
jako děti kdekoliv jinde.

 převzato z dopisu Vojty Daniše

CH

SADBA

Zprávy z Amazonie

Jede se na oratoř!
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Dopisy dobrovolníků a další zajímavosti najdete na www.adopcenablizko.cz a www.sadba.org

Od 1. března se může každá škola zaregistrovat k účasti  
na vzdělávacím projektu Dnes jím jako Papuánec. 

Součástí projektu je možnost zdarma si stáhnout pra-
covní listy a čerpat velké množství materiálů a informací 
na webových stránkách. Po registraci na www.dnesjimjako.
cz obdrží škola řešení k pracovním listům a metodiku hodiny.

Žáci a studenti si také vyzkoušejí uvařit typické papuánské 
jídlo, které si můžou připravit doma, nebo se spolužáky 
ve škole. Pro toho, kdo si rád hraje, je připravena i malá sou-
těž. Nejlepší soutěžící obdrží jako dárek brožurku s příběhy  
o Papui, kterou napsali dobrovolníci.

ŽIJÍ NA PAPUI JEŠTĚ KANIBALOVÉ? 

KOLIKA JAZYKY PAPUÁNCI MLUVÍ? 

CO JE TO MUMU?

Těšíme se na vaši účast.  

 SADBA

Pozvi svoji školu k účasti na Dnes jím jako Papuánec. 
Vytrhni tuto stránku a  pověs plakátek na  školní  
nástěnku. Můžeš také zaslat odkaz na webové stránky.

www.dnesjimjako.cz 

Dnes jím jako Papuánec 
Další ročník osvětového projektu pro základní a střední  
školy Dnes jím jako... nás zavede do Papui. Jedna z nejméně 
prozkoumaných zemí světa nabízí mnoho zázraků v podobě 
dechberoucí přírody a kulturní i etnografické rozmanitosti.
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Příroda
Určitě už víš, co je hononymum – slovo, které má stejnou 

podobu, ale značí něco jiného. A jedno takové máme pro tebe 

připravené. Asi uhodneš jeho první význam, ale co ten druhý?

VIDEO
AUDIO

odpověď:

odpověď:

odpověď:

odpověď:

A. Najdi písmenka rozházená v džungli, seřaď je od největší-

ho po nejmenší a zkus si zjistit, o co, nebo o koho, se jedná.

A. Od čeho je odvozené slovo rajka? 

B. Kasuár umí mimo jiné dobře:

1.

2.

K

U

S

K

U

S

Už znáš moje jméno? Patřím mezi savce, ale 
oproti ostatním mláďatům se ta moje narodí 
nevyvinutá, musím je donosit ve vaku.
Patřím mezi takzvané vačnatce.B. Znáš kromě mě ještě nějaké další vačnatce?

Mezi zázraky ze světa zvířat z Papui patří rajka – anglicky „bird of paradise“. 

Samečci patří mezi nejbarevnější ptáky světa. ZAJÍMAVOST: Někteří mají barvu, jakou u žádných jiných ptáků nenajdete 

– superčernou! Kombinací této superčerné a barevných per působí sameček 

při tanci na samičku doslova okouzlujícím dojmem. Snaží se nastavit tak, aby na něj dopadalo 

světlo v co nejlepším úhlu a co nejvíce „zazářil“. Nejlepší tanečník pak samičku získá.

Dalším zajímavým ptákem, který má domov na Papue je kasuár přilbový. Je to velký nelétavý 

pták, po pštrosovi a emu třetím nejvyšším a druhým nejtěžším ptákem světa

ZAJÍMAVOST: o máďata se stará výhradně samec. Nejprve připraví v úkrytu na zemi hnízdo, 

kam samička snese vejce a vrátí se ke svému samotářskému životu. Samec po celou dobu sezení 

na vejcích nepřijímá potravu a po vylíhnutí mláďata vodí a brání je. V tu dobu je velmi nebezpečný.

Já patřím také mezi vačnatce.Jsem menší, žiji ve větvích a na kratší vzdálenosti (ccca 50 m) umím létat. 
Při skoku roztáhnu přední a zadní nohy 
a využiji volnou kůži jako plachtu. Jak se jmenuji?

NÁPOVĚDA: Moje jméno je složené slovo. Druhou část tvoří název zvířate, které u nás žije ve větvích stromů a umí dobře skákat.

7

zpívat                  plavat              šplhat
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A. Podívej se na vlajku a zkus uhádnout, 

jak se jmenuje pták v pravé části.

  

B. Co značí hvězdy v levé části vlajky?

Papua – to jsou vysoké hory, džungle, neprostupné pralesy, 

divoké řeky, sopky a také pláže, hodně z nich má černý písek.

Odkud černý písek na plážích pochází?

papoušek             tukan               rajka               kanár

volnost a svobodu             souhvězdí jižní kříž            5 hlavních papuánských  kmenů       

Cesty, silnice a dálnice na Papui – neexistují.

Papua je plná neprostupných překážek, navíc Papuánci 

obývají mnoho ostrovů soustředěných kolem hlavního 

soustroví – i kdyby silnice existovaly, stejně by se po nich 

nedalo přepravovat. 

Pokud Papuánci chtějí navštívit vzdálenější místo, musí 

použít leteckou „dopravu“. Na větší vzdálenosti se na Papue 

létá malými letadly.

Poku jedeš na Papuu jako, je třeba se pořádně 

připravit. Příroda je tam nádherná, ale hodně 

drsná a nebezpečí na tebe číhá i v podobě 

různých tropických nemocí ale i od samotných 

Papuánců. Jsou totiž velmi temperamentní 

a neshody často řeší násilím.

Doplň správně do textu.

odpověď:

VÍTE, ŽE...?

Papua je téměř 
celá pokrytá lesy 
a pralesy. Stromy 
pokrývají 93 % jejího 
území a je jich kolem
4 000 druhů. V České 
republice zabírají asi 
jen jednu třetinu území.

Na Papui máte velkou šanci chytnout během svého pobytu nemoc zvanou ..................., kterou přenášejí ..............., 

různé kožní infekce nebo plísně. Život ve městech se částečně podobá evropskému způsobu života, ale mísí se 

s kulturní tradicí. Například běžně neteče voda, klany se v ulicích střílí luky či pistolemi nebo používají ............., jimiž 

řeší většinu problémů. Krvavé šarvátky provázely i období voleb. ................... Port Moresby bylo dokonce vyhlášeno 

nejhorším městem k životu. Do oblastí mimo města je rozumné vzít si ................... Jdete-li na pláž, nezapomeňte 

na ................, hrozí popáleniny, ve městě se hodí zabalená ................... i vlastní, omyté nebo tepelně zpracované

.................. V minulosti byla Papua Nová Guinea známá jako země, v níž žili ................. – v odlehlých nedostupných 

místech se možná vyskytují dodnes. 

malárie
mačety

hlavní městotričko
průvodce

pitná voda

jídlokanibalové 
komáři

Port Moresby

PŘÍBĚHY, KTERÉ MĚNÍ VZDÁLENOST MEZI LIDMI I KULTURAMI NA PROSTOU LIDSKOU BLÍZKOST
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4. Divoká 
Papua
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Zpestřete si vyučování! 
Seznamte se s životem dětí na Papui
Nové Guineji v hodinách zeměpisu, 
přírodopisu, multikulturní výchovy, 
výtvarné výchovy, základů 
společenských věd apod. 

Uvařte si papuánský pokrm!
Hlavním bodem a zpestřením programu 

je možnost uvařit si jídlo typické pro 
Papuu a přiblížit se tomu, jak jedí její 

obyvatelé. Vařit můžete podle 
našich nebo vlastních receptů. 

Zúčastněte se soutěže 
a vyzkoušejte si různé aktivity! 
Vše je inspirováno životem běžných 
Papuánců. Vyhrajte pro sebe 
a svoji třídu malý dáreček.

PRACOVNÍ LISTY
ZDARMA KE STAŽENÍ

HRAVÁ ZÁBAVNÁ
FORMA

MNOHO DOPLŇUJÍCÍCH 
MATERIÁLŮ NA WEBU (VIDEA, 

FOTOGRAFIE, RECEPTY, 
ČLÁNKY AJ.) 

DOBROVOLNÁ MOŽNOST
PŘISPĚT A POMOCI TAK SVÝM 

VRSTEVNÍKŮM NA PAPUI

www.dnesjimjako.cz

1

2

3

X. ročník

Poznávání a pomoc rozvojovým zemím 

OSVĚTOVÝ PROJEKT PRO I. a II. STUPEŇ ZŠ a SŠ

DNES JÍM JAKO PAPUÁNEC

od 1. 3.
2023
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ilí přátelé díla  
Dona Boska, 
poslední dva roky se 
na stránkách Salesi-

ánského magazínu potkáváte se 
salesiánskými studenty. Měli jste 
možnost seznámit se již s Hon-
zou Rozsypálkem (Salesiánský 
magazín 2/2021), Vlastíkem 
Vajďákem (3/2021), Filipem Ma-
rešem (4/2021), Josefem Převo-
rem (5/2021), Jakubem Hoňkem 
(02/2022) a s Dominikem Hoňkem 
(5/2022). 

Cílem těchto rozhovorů je při-
blížit vám osobnosti salesiánů, 
kteří jsou na začátku své cesty 
zasvěcení. Doprovázíte studenty 
modlitbou, nebo je podporujete 
finančně? Pak vás nejspíš budou 
zajímat následující řádky.

Kam se salesiáni  
studenti posunuli  
za poslední rok?

Vlastík Vajďák úspěšně dokon-
čil bakaláře na univerzitě v Je-
ruzalémě a v září byl vysvěcen 
na kněze. V tomto školním roce 
posílil komunitu salesiánů v Pra-
ze-Kobylisích.

Filip Mareš složil věčné sliby 
v září 2021 a v červnu 2022 
přijal jáhenské svěcení. Od září 
2022 pokračuje čtvrtým rokem 
ve studiu teologie. Salesiánskou 
spiritualitu studuje na univerzitě 
v Římě.

Brandon Homero Figueroa 
González, který pochází z Guate-
maly, ale jako misionář v Bulharsku 
patří do naší provincie, složil věčné 
sliby v srpnu 2022 v bulharském 
Kazanlaku. Od září pokračuje ve 3. 
ročníku studia teologie v Turíně.

Teologii v Turíně, jen o rok níž, 
studují také Josef Převor a Honza 
Rozsypálek.

Bratranci Dominik a Jakub 
Hoňkovi pokračují druhým rokem 
praxe a věnují se mladým lidem 
ve farnostech a střediscích. 
Dominik v Brně-Žabovřeskách 
a Jakub v Plzni.

V září 2022 vstoupili do novici-
átu v Popradu Jiří Šumbera a Jiří 
Vácha.

Jak příprava  
salesiánských studentů 
vlastně vypadá? 

Jednotlivé stupně přípravy 
na zasvěcení života v řeholní kon-
gregaci salesiánů:

• 1. Aspirantát (přibližně 1 rok) 

• 2. Přednoviciát (1 rok) 

• 3. Noviciát (první sliby, 1 rok) 

• 4. Postnoviciát (2 roky) 

• 5. Asistence (2 roky) 

• 6. Další studium (3–4 roky) 

• 7. Věčné sliby 
 

Co tato tajemná slova, jakoby 
vystřižená z Harryho Pottera, sku-
tečně znamenají? Zeptali jsme se 
Honzy Rozsypálka, který studuje 
druhým rokem teologii v italském 
Turíně: „Honzo, mohl bys nám 
přiblížit, jak vypadá příprava 
salesiána na jeho povolání a jak ji 
prožíváš ty?“

Aspirantát – „Jedná se o první 
stupeň, kdy se kandidáti a sa-
lesiáni spíše jen tak ‚oťukávají’. 
Po setkání s Jardou Mikešem 
ve společenství mladých v kos-
tele Sv. Kříže v Praze ve mně 
rostla touha stát se salesiánem, 
která byla doprovázena nadšením 
i pochybnostmi. Tímto obdobím 
mě duchovně doprovázel kromě 

O našich salesiánech studentech

M

SALESIÁNI

Salesiáni studenti se previdelně setkávají  
s vedením provincie – Čučice 2022.
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Jardy i Martin Hobza, který byl 
tehdy ředitelem komunity v Ko-
bylisích.“

Přednoviciát – „V roce 2014 
jsem odešel do Zlína do ročního 
přednoviciátu. To jsem již bydlel 
přímo v komunitě a bratři nás učili 
něco o liturgii, katechismu, mod-
litbě, Donu Boskovi... Při tom jsme 
se snažili rozlišovat své povolání 
s naším formátorem Danem Žůr-
kem a komunitou. Samozřejmou 
součástí ve všech obdobích for-
mace je apoštolát mezi mladými.“

Noviciát – „Následoval roční 
noviciát v Popradě, který byl víc 
zaměřen na modlitbu, rozlišování 
povolání a všechno salesiánské 
(stanovy, historie, osobnosti atd.). 
Noviciát je zakončen složením 

prvních časných slibů. Tak jsem 
se stal, jak já říkám, salesiánem 
s omezenou trvanlivostí. To ale 
neznamená, že jsem salesiánem 
druhé třídy nebo že skutečným 
salesiánem budu až po složení 
věčných slibů. Prostě jsem sale-
siánem na sto procent, jen musím 
po určitém období sliby obnovit. 
Věčné sliby se skládají cca po 
sedmi letech.“

VŠICHNI SALESIÁNŠTÍ  
STUDENTI ŽIJÍ SVÉ  
POVOLÁNÍ NAPLNO 

Postnoviciát – „Následuje  
dvou až tříletý postnoviciát 
v Žilině, kde se studuje filosofie 
v komunitě, která je mladá  
a velká. V komunitě jsme měli  

tři formátory a osm mladých  
salesiánů postnoviců.“

Asistence neboli praxe – 
„Po postnoviciátu jsem šel 
do Zlína na tzv. asistenci. Jedná 
se o dvouletou pastorační praxi 
v komunitě. Mladý salesián zažije, 
jaké to je být vržen do pastorace, 
používá nabyté vědomosti ze stu-
dia a musí si už hlídat svůj osobní 
řád práce, odpočinku a modlitby.“

Další studium – „Dalším obdo-
bím je čtyřleté studium teologie. 
Bratři koadjutoři studují něco 
jiného, nebo už slouží v nějaké ko-
munitě. V průběhu tohoto studia 
se skládají věčné sliby a zakonče-
no je vysvěcením na kněze.“

Všichni salesiánští studenti 
žijí své povolání naplno a slouží 
mladým už teď. Bratranci Hoňkovi 
byli během praxe ve střediscích 
a farnostech. Ostatní slouží podle 
toho, jak jim dovolují studijní po-
vinnosti, a těší se na léto, na čas 
s mladými na táborech a chaloup-
kách. 

Velkou část nákladů na studium 
a formaci svých studentů hradí 
samotní salesiáni. Všichni tito 
mladí muži však studují proto, že 
se rozhodli dát svůj život Bohu 
a nám. Zaslouží si naši podporu. 
Pojďme do toho s nimi! 

 Kateřina Cveklová 
foto: archiv SDB

„

Věčné sliby Brandona Figueroa

Honza Rozsypálek  
a Josef Převor

Jiří Šumbera  
a Jiří Vácha

Bratranci Kuba  
a Dominik Hoňkovi Filip Mareš
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Kolik to stojí?
Náklady na přípravu salesiánů studentů v roce 2022 (zaokrouhleno na stokoruny): 

Studium a související náklady pro studenty v Turíně a Římě (4 osoby, akademický rok) 1 580 100  Kč

Studium a související náklady na studium v Jeruzalémě (1 osoba, 1 semestr) 203 000 Kč

Formační setkání a duchovní cvičení, Evropské setkání delegátů pro formaci 37 800 Kč

Noviciát Poprad (2 osoby, 1 semestr) 110 800 Kč

Mzdové náklady a cestovné salesiána zodpovědného za formaci 287 000 Kč

Náklady za služby (energie…) v domě přednoviciátu ve Zlíně 26 200 Kč

Ostatní náklady 49 400 Kč

Celkem náklady spojené s formací 2 294 300 Kč

Kdo to platil v roce 2022? 
Prostředky, které přišly od dárců na salesiánské studenty v roce 2022:

Dárci Počet dárců Celkem Kč % z celkových nákladů

Individuální dárci 70 544 336 24 %

Farnosti 11 157 371 7 %

Salesiáni 29 1 097 365 48 %

Celkem 110 1 799 072 79 %

Vlastík Vajďák

Děkujeme všem, kdo jste zaslali svůj dar!

Jak se můžu zapojit? 
Zasláním daru do projektu Salesiánští studenti 2023 prostřednictvím platformy  
Darujme.cz na: www.darujme.cz/projekt/1207470.

A protože, jak praví Don Bosco, „Bůh přidává čas těm, kdo pracují pro něho,“ opět nabízí-
me jako poděkování za podporu studentů malou pozornost: placku, klíčenku – otvírák 
nebo zrcátko. Pokud máte o dárek zájem, napište to do poznámky k svému daru nebo 
na e-mail fundraiser@sdb.cz. Nezapomeňte uvést svou poštovní adresu.
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P. Ignác Stuchlý v Gorici 1897–1910
ež odjel mladý Ignác 
po dokončení formace 
do svého prvního půso-
biště v Gorice, zastavil 

se nakrátko doma v Bołeslawi. 
Zemřel totiž jeho bratr Antonín 
i tatínek a bylo potřeba zúčast-
nit se řízení u notáře. Zatímco 
z domu odcházel jako zkrachovalý 
student, teď v kněžské klerice 
vypadal jako mladý kněz.

Gorice tenkrát patřila do Ra-
kousko-Uherska, ale salesiáni tam 
měli zvláštní benátskou inspek-
torii. První tři roky zastával Ignác 
funkci klerika asistenta. Jeho 
povinností bylo dělat chlap-
cům korepetice – učit se s nimi, 
připravovat je na vyučování a při 
tom studovat teologii. Pro mnoho 
práce ani nestihl být vysvěcen 
v řádném termínu. Svěcení přijal 

až 3. listopadu 1901 v soukromé 
kapli kardinála Missia. Zbylých 
10 let spravoval dům po stránce 
hospodářské. Neměl mnoho příle-
žitostí k pastorační činnosti, proto 
velice rád chodil pěšky na poutní 
místo Monte Santo (Svatá Hora). 
Je to podobné místo jako náš Sva-
tý Hostýn. Nemíval tam mše svaté 
ani kázání, zato o sobotách a ne-
dělích hodiny a hodiny vysedával 
ve zpovědnici a dával do pořád-
ku lidská svědomí. Tam z něho 
vyrostl vyhledávaný zpovědník. 
Měl zvláštní dar hřejivého přístupu 
k člověku a každý v něm vycítil 
Dobrého Pastýře nebo Milosrdné-
ho Samaritána.

Úvodní fotografie je nejstarší, 
kterou jsme zatím objevili. Pochází 
z roku 1902 a jedná se o společné 
foto celého konviktu.

 Vladimír Kopřiva, SDB 
foto: archiv SDB

STAŘÍČKŮV
PŘÍBĚH

N

V letošním roce si obzvláště připomínáme ctihodného 
P. Ignáce Stuchlého, zakladatele českého salesiánské-
ho díla, kterého k sobě Pán povolal 17. ledna 1953, tedy 
před 70 lety. Rádi bychom vám přiblížili život našeho 
Staříčka prostřednictvím fotografií.

Nejstarší fotografie  
I. Stuchlého z roku 1902

Naši koadjutoři v kapli, kde byl Ignác vysvěcen na kněze

Poutní místo Monte Santo

Salesiánský dům v Gorici
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V Kroměříži dne 31. prosince 2022 odešel na věčnost 
salesián P. Václav Altrichter ve věku 85 let. Ve svém 
okolí byl vyhlášeným zpovědníkem a duchovním  
rádcem. Sloužil všem, hned a kdykoliv. Svá slova: 
„Všechno svěřujme Pánu,“ myslel upřímně.

Salesiánská rodina se s Václa-
vem rozloučila v kapli kroměříž-
ského kláštera Milosrdných sester 
svatého Kříže v sobotu 7. ledna. 
Tísnilo se zde mnoho Václavových 
blízkých, přátel, spolupracovníků 
i bývalých farníků. Mši sloužili 
biskupové Martin David a Antonín 
Basler spolu s šedesáti kněžími. 
Tělo zesnulého pak bylo uloženo 
do řádového hrobu ve Fryštáku.

Václav Altrichter se narodil 14. 
října 1937 jako nejstarší z pěti 
dětí a vyrůstal ve Frenštátě pod 
Radhoštěm. V rodině byla muzika 
na denním pořádku, a tak se není 
co divit, že Václav vystudoval 
hudební školu a následně zahájil 
svoji desetiletou varhanickou 
kariéru. Postupně v něm zrálo 
kněžské povolání, v roce 1968 na-
stoupil na bohosloveckou fakultu 
v Olomouci a 23. června 1973 
přijal kněžské svěcení z rukou 
biskupa Josefa Vrany. Na jednom 

ze svých prvních kaplanských 
míst, v Orlové, započal v roce 1979 
svou salesiánskou formaci pod 
vedením P. Václava Filipce, který 
ho nadchnul pro Dona Boska. 
Do jeho rukou složil první sliby

V roce 1981 nastoupil jako 
administrátor farnosti Rožnov pod 
Radhoštěm, kde vydržel pouhý 
rok. Jak sám řekl, přemístili ho 
pro jeho velkou angažovanost 
mezi mládeží. Dalším Václavo-
vým působištěm se stala farnost 
ve Štramberku. V roce 1984 
prožil svůj veliký kříž – trýznivý 
nátlak Státní bezpečnosti. Co 
všechno musel vytrpět v kop-
řivnickém hotelu Stadion, kde 
se ho dva vyšetřovatelé snažili 
získat pro spolupráci! Týrali ho, 
vyhrožovali mu smrtí, zbavením 
možnosti vykonávat kněžskou 
službu, persekucí jeho synovce, 
ohrožovali ho nožem… Tenkrát 
měl opravdu strach o svůj život. 
Upadl do mdlob. Probudila jej 
až studená voda, kterou mu 
vychrstli do obličeje. A protože 
stále nechtěl podepsat, přivolali si 
hotelovou servírku, která se před 
ním začala svlékat. Pracovníci StB 
mu vyhrožovali obviněním ze zná-
silnění. To už bylo na Václava moc 
a nátlaku podlehl. Výslech trval 
sedm hodin a na konci se Václav 
zhroutil. Utrpěl traumatický šok. 
V té době ještě žila jeho maminka, 

která se pak o něj starala na faře. 
Česká televize natočila o tomto 
případu dokumentární film Akce 
Altrichter.

Ve Štramberku působil Václav 
až do roku 1992, kdy byl přemís-
těn do Ostravy. To už se formo-
valy první komunity salesiánů. Při 
znovuvysvěcení salesiánského 
kostela sv. Josefa hrál na varha-
ny. V roce 2000 se stal farářem 
v Kroměříži, od roku 2006 působil 
v Praze v domově sester borome-
jek, od roku 2008 byl výpomoc-
ným duchovním ve Valašském 
Meziříčí a v roce 2010 se nakonec 
vrátil do Kroměříže. Po pěti letech 
konečně odešel na zasloužený 
odpočinek do tamějšího domova 
Milosrdných sester sv. Kříže

Václav přes všechny trable 
nikdy neztratil svůj specifický 
humor. Ve svém okolí byl vy-
hlášeným zpovědníkem a du-
chovním rádcem. Sloužil všem, 
hned a kdykoliv. Pohyboval se 
sám na invalidním vozíku, a kudy 
jezdil, tudy žehnal: na chodbách, 
ve výtahu, v jídelně, v pokojích. 
Svá slova: „Všechno svěřujme 
Pánu,“ myslel upřímně. Byl věrný 
salesiánským slavnostem, pečlivě 
hlídal všechny termíny, a když 
to nešlo jinak, sám si odsloužil 
mši svatou. Na Velikonoce nikdy 
nezapomněl vytáhnout pomlázku. 
K Nebeskému Otci odešel 31. pro-
since 2022 během mše svaté, aby 
do jeho rukou odevzdal svůj život 
„obohacený“ o utrpení způsobe-
né výslechem StB a zdravotními 
neduhy.

 Vladimír Kopřiva, SDB

Pán k sobě  
povolal  
P. Václava  
Altrichtera

P. VÁCLAV ALTRICHTER
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Oslavenci

STAŘÍČKOVA 
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Tentokrát se sešli „osmašedesátníci“ – čtyři z šesti oslavenců se narodili v roce 1968. Dne 14. února oslaví 
v Praze krásnou pětapadesátku vždy sportovně naladěná salesiánka Markéta Hanáková. Její spolusestra Pavla 
Mikysková bude slavit stejné výročí v Hradci Králové, a to 24. února. A úplně stejný ročník je bulharský salesián, 
někdejší dlouholetý ředitel naší komunity v Kazanlaku a ve Staré Zagoře, velký stavitel Jiří Svoboda, který bude 
slavit svou pětapadesátku na MDŽ. Týž den bude slavit teprve čtyřicítku v pražském Karlíně sestra salesián-
ka Zuzka Magerová. Salesiánovi Josefu Mendelovi budou přát k padesátým pátým narozeninám v Českých 
Budějovicích 20. března. A nakonec uzavíráme srdečné gratulace pětasedmdesátkou salesiána Petra Hrubiše, 
který ji oslaví 5. dubna.

 Redakce

GRATULUJEME

Vítězný obrázek, Anežka Topinková

Provinciál Martin Honza vyhlásil k jubileu P. Ignáce Stuchlé-
ho výtvarnou soutěž. Sešlo se téměř 50 kreseb z nejrůzněj-
ších salesiánských míst. Obrazy byly vystaveny 16. ledna 
po slavnostní mši a přítomní vybírali vítěze. Hlavní cenu 
získala patnáctiletá Anežka Topinková. V této výtvarné sou-
těži však nešlo především o vítězství, ale o poznání života 
Ignáce Stuchlého a o uvědomění si velikosti a inspirace 
tohoto ctihodného. Jsme rádi, že Staříčkův odkaz stále žije.

 Redakce



Křížovka o ceny
Teprve když ztratíme 

to nejcennější, 
uvědomíme si... 

(tajenka). 
aforismus

INICIÁLY 
BÁSNÍKA 
TOMANA

ZDOBENÁ 
RYTÍM

POHYB 
OČNÍHO 

VÍČKA

INICIÁLY 
HEREČKY 

KAČÍRKOVÉ

FANTAZIÍ 
VYTVOŘIT

VZDĚLA- 
NOST 

ZASTARALE

POTRAVA 
PRO ZVĚŘ

MODRO- 
ZELENÝ 

DRAHOKAM

POMŮCKA: 
AERO, EIS,  

RR

ČESKÝ 
VÝTVARNÍK 
ADOLF ???

VZNEŠENÁ 
MYŠLENKA

1. DÍL 
TAJENKY

RUSKY
Z

INIC. HER. 
KOSTKOVÉ
PUCHÝRNA

SEVERO- 
VÝCHOD
2. DÍL 

TAJENKY

DÁMSKÝ 
KLOBOUK

NÁZEV  
HLÁSKY H
ŘÍMSKÝCH  

6

ZVENKU
DRUH 

CHLEBA

OHLAS

ŠITÍM 
VPRAVIT
DVEŘNÍ 
ZÁVĚS

PROJEV 
KOROZE

NEÚCTA
LUPEN

CHLORID 
SODNÝ

BÝV. MINISTR 
ZDRAVOT.

VÝPLŇ  
OKNA

CITOSLOVCE 
ŽABÍHO 
ZVUKU

KYSELÉ 
POCHUTINY

NAPADANÁ 
HMOTA

LED 
NĚMECKY
STARÁ ZN. 
ČES. AUT

JAKOBY
ČESKÝ 

ZPĚVÁK 
VLASTA ???

SPISOVNÝ 
INDICKÝ 

JAZYK

SPZ  
OSTRAVY

OBRAZOVÝ 
ZÁZNAM

MAŠLE

SÁNÍM 
VPRAVIT
PŘADNÁ 

ROSTLINA

ODDĚLENÍ 
NEMOCNICE 

zkr.

ODLITÉ 
KOPIE

TRÁPITI 
TÍHOU

DOSTA- 
TEČNĚ

SNAD
HL. MĚSTO 
TUNISKA

ZAKÁZANÁ 
ŠKOLNÍ 

POMŮCKA

OSAHÁNÍ 
MNOŽNÉ 

ČÍSLO

JÁMA 
ZASTARALE

SEKNOUT
TATÍNEK 
HOVOR.

ČISTÁ 
VÁHA
NÁZEV  

HLÁSKY CH

ZÁKONÍK 
PRÁCE 

zkr.

CITOSLOVCE 
ŽUCHNUTÍ

LÉPE 
HOVOR.

JINAM 
NÁŘEČNĚ

ČES. TELEK. 
ÚŘAD zkr.

ODRŮDA 
JABLONĚ

CITOSLOVCE 
KOŇ. RŽÁNÍ
ŽELEZNICE 
ANGL.ZKR.

OPOJITI 
ALKOHOLEM

SENZACE 
HOVOR.

LEPTAVÝ 
PŘÍPRAVEK

VÝNOSY 
Z VKLADŮ

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 20. března 2023.

Blahopřejeme  
všem výhercům  
správně vyluštěné 
tajenky křížovky 
Salesiánského  
magazínu  
č. 6/2022.  

Tajenka křížovky 
zněla: ...ten lépe  
chodí, kdo umí tančit.

     ~
KNIŽNÍ CENU  
VYHRÁVAJÍ: 

Helena  
MAREŠOVÁ 
Praha 5

Jana 
KOTSOPOULOSOVÁ 
Olomouc

Martin 
MÜNSTER 
Litoměřice

KŘÍŽOVKA
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