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vybrali jsme pro vás:

8/ S Ježíšem pod kapotou 
Islámského státu – otec Tom 

Uzhunnalil vypráví o hrůzách, které 
zažil v zajetí teroristů.

14/  Skvělý fejeton Ládi Heryána 
nejen o cestování v tramvaji.

20/ Na školách proběhne další ročník 
osvětové kampaně Dnes jím jako Ind. 

22/ Čeští salesiáni v Bulharsku mají 
nového spolubratra Donbora Jyrwu.

23/ Vydejte se na cestu za pokladem, 
podpořte misionáře v Bulharsku!

24/ Salesiáni míří do učňáku 
v Kroměříži pomáhat mladým lidem 

nalézat své místo v životě.
 

28/ Vzpomínáme na nejstaršího 
salesiána u nás otce Jana Roba.
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Editorial
Milí čtenáři,

rotože čas letí a vše, co má být dynamické 

a životaschopné, je potřeba jednou za čas 

upgradeovat, chceme vám od  letošního 

roku posílat náš magazín v nové grafi cké 

úpravě – ve větším formátu, abychom se posunu-

li vizuálně a snad i obsahově. Chceme posílit za-

stoupení samotných salesiánů v našem časopise, 

abyste měli inspiraci od  synů Dona Boska z  růz-

ných stran a nebude chybět ani duchovní zamyš-

lení a spirituální výzva.

Hned zkraje tohoto roku slavíme 130. výročí 

od  smrti Dona Boska, které nám má připomínat, 

že Don Bosco je stále živý mezi námi. Loni to byly 

devadesátiny našeho díla v Čechách a na Moravě, 

předtím dvě stě let od narození zakladatele, letos 

sto třicet let od jeho smrti. 

Don Bosco odcházel z pozemského světa několik 

let. Už při poslední zahraniční cestě do Barcelony 

byl jako věchýtek, – starý muž, který laskavýma 

očima hledí do  budoucnosti kongregace a  svým 

duchovním synům a přátelům odkazuje naději, že 

dobré dílo nemůže odchodem zakladatele skon-

čit. Do posledního okamžiku psal povzbuzení, zpo-

vídal, komunikoval. Po svém posledním požehná-

ní, kdy mu jeden z žáků vedl ruku, zhasl jako Boží 

svíce. Po celý tento rok děkujme za jeho život, kte-

rý inspiroval tolik lidí k životnímu zápalu pro práci 

s mládeží.
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tále víc jsem přesvědčen, 
že Don Bosco je dnes 
možná vitálnější než kdy 
dřív, v tolika prostředích, 

kde tisíce lidí ve jménu Ježíšově 
nezištně pracují v jeho duchu pro 
druhé. Don Bosco žije, protože tyto 
lidi stále znovu inspiruje a nedovolí 
jim rezignovat.

Milí přátelé, bratři a sestry, píšu 
vám poselství na leden, na měsíc 
Dona Boska a v srdci a v mysli 
nosím úžasná setkání posledních 
dní. Chtěl bych se s vámi podělit 
o emoce posledních čtrnácti dní, 
které jsem strávil v brazilském 
Sao Paolu a v Recife, o bohatství, 
které jsem načerpal za dva týdny 
v indickém Bangalore, Guwahati, 
Assamu a Mumbaji. Také deset 
dní v Angole a v Mozambiku byly 
mimořádné.

Píšu vám v letadle, které mě nese 
do Dauhá v Kataru, odkud se vy-
dám na další cestu, ale mysl mám 
plnou dojmů z poslední výpravy. 
Dnes jsme sloužili velice prostou 

nedělní eucharistii v Mozambiku – 
bylo s námi dvě stě dětí a dospě-
lých, všichni bosí, měli na sobě 
sváteční oděvy, které jim ale 
nepatřily, protože na ně nemají pe-
níze a mohli si je jen půjčit. Při mši 
jedno děvče přečetlo následující 
vzkaz, který pro mě znamená 
jediné: Don Bosco je živý a působí 
všude na světě.

Dvanáctiletá dívka četla: „Při této 
bohoslužbě děkujeme, Pane, 
za otce Ángela. Tvoje přítomnost 
nám pomáhá slavit život a přá-
telství. Srdce je širší, protože 
můžeme slavit s tebou, který nám 
přinášíš srdce mnoha dalších dětí 
a mladých z celého světa. Drahý 
otče Ángeli, otče a příteli, díky, 
žes mezi nás přijel. Bůh ti žehnej, 
ať pojedeš kamkoli. Budeme se 
za tebe modlit a víme, že ty se 
budeš modlit za nás. Musíme 
ještě hodně studovat a praco-
vat, abychom se připravili k práci 
na dobro našeho lidu. Až se zase 
jednou vrátíš, budeme ti mít co 
vyprávět o tom, co jsme objevili 

a co jsme dělali. Don 
Bosco nás naučil, že 
Bůh si přeje, abychom 
byli vždycky šťastní a aby-
chom dělali dobře vše, co děláme. 
Všem dětem na světě po tobě 
posíláme své objetí. Ať budeš 
kdekoli, budeme se za tebe modlit 
a chceme, aby naše radost byla 
tvým pokojem a útěchou, když 
budeš unavený. Nos nás ve svém 
srdci – my v něm nosíme tebe. 
Zpívej s námi píseň, která odráží 
Boží vůli: „Jsem šťastný, protože si 
to přeje můj Ježíš.“

Takové je poselství té mozambic-
ké dívky a několika dalších animá-
torů. Víc než slova jsem pozoroval 
jejich oči. Cítil jsem obrovskou hr-
dost, že patřím do této salesiánské 
rodiny, která je rozeseta po celém 
světě a zrodila se pro ně, nejmen-
ší, chudé a maličké. S nimi nám je 
a vždy bude dobře.

Ángel Fernández Artime 
Hlavní představený

ÚVODNÍK

Bůh si  
přeje, abychom  
byli pořád  

šťastní

S
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lavním tématem 
kongresu byla formace. 
Základní myšlenka kon-
gresového dokumentu, 

která může být užitečná nejen 
salesiánům spolupracovníkům, je 
zhruba tato: Salesiánská forma-
ce, má-li být plnohodnotná, musí 
mít tři rozměry: lidský, křesťanský 
a salesiánský.

Moderní pedagogika, má-
-li být účinná, se nemůžeme 
spokojit pouze s prohlubováním 

teoretických vědomostí člověka, 
ale je třeba rozvíjet i jeho praktic-
kou stránku, pomáhat mu v růstu 
osobní identity a ve schopnostech 
vytvářet vztahy. A tak by v každém 
výchovném a vzdělávacím proce-
su měly být přítomny čtyři pilíře – 
znát, umět to dělat, umět být, umět 
žít ve společenství. (Anglicky know, 
know how to do, know how to be, 
know how to live in community).

Nyní můžeme oba principy 
spojit a vytvořit podobnou tabulku, 

jaká je uvedená na další straně.
Do jednotlivých políček můžeme 
napsat, co sem patří, co bychom 
chtěli dělat, rozvíjet, vzít v úvahu, 
sdělit…

 Když například přemýšlíme 
o salesiánské formaci (ať už 
noviců, novicek či aspirantů-spo-
lupracovníků), mohlo by se stát, že 
se budeme soustředit především 
na salesiánskou formaci (přece 
ten, kdo chce vstoupit do 

SPOLUPRACOVNÍCI

Regionální kongres        

    Slovinskuve
 

Salesiánská rodina je doma v celém světě. A protože 
salesiánský svět je velký, dělí se na regiony a regiony 
na provincie. Naše česká spolupracovnická provincie 
je součástí regionu Střední a východní Evropa, kam 
dále patří provincie slovenská, slovinská, chorvat-
ská, maďarská, litevská, ukrajinská, rusko-běloruská 
a čtyři provincie polské.

H

Nová provinciální rada ASC



salesiánské rodiny, už musí být 
lidsky a křesťansky na výši) a v ní 
hlavně na předávání salesiánských 
znalostí. Ale takovým způsobem 
bychom naplnili pouze jedno 
z dvanácti políček, což by byla 
hodně chudá formace.

A podobně to můžeme udělat, 
když přemýšlíme o své osobní 
formaci, o práci v oratoři, když 
uvažujeme o svém apoštolátu či 
nějakém novém projektu. Není 
to samozřejmě samospasitelná 
metoda, ale umožní nám věci 

si uspořádat, abychom na něco 
důležitého nezapomněli.

Bylo zajímavé a povzbudivé 
setkat se s tolika spolupracovníky, 
salesiány a salesiánkami, vidět 
jejich salesiánské nadšení, sdílet 
své zkušenosti, poznat radosti 
a starosti v jiných provinciích.

Myšlenka delegáta provincie 
Krakov Marcina Kaznowského 
z nedělního kázání byla na téma 
poslední soud: Jak je vidět, Bůh se 
nás nebude ptát, jestli jsme chodili 

do kostela, jestli jsme se modlili, 
dokonce ani, jestli jsme byli salesi-
ány spolupracovníky. Proč tedy to 
všechno dělat? Odpověď asi najde 
každý sám…

Jan Zindulka 

pilíř               rozměr          lidský    křesťanský   salesiánský

znát

umět to dělat

umět být

umět žít ve společenství
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Uprostřed odstupující 
představený Pavel Kvapil
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ak jsi prožila slavnost 
svých věčných slibů?
Byl to krásny a požehnaný 
den. Přála jsem si teplý 

slunečný den a tím jsem zaúko-
lovala Otce, dál jsem prosila, aby 
bylo přítomné celé nebe a on se 
dotýkal duší přítomných lidí, věřím, 
že to udělal. Nakonec jsem Otci 
řekla, že mám prázdné ruce, ale 
jsou otevřené pro přijetí Syna a on 
mi ho dal. Nejsem sama a jsem 
šťastná, že někomu patřím a vní-
mám velkou zodpovědnost za dar 
povolání. Krásnější den jsem si ani 
neuměla představit.

Čím tě oslovily texty, které zazně-
ly na slibech?
První čtení (Iz 43, 1–5a) jsem měla 
už na prvních slibech a provázelo 
mě celé období juniorátu. Je pro 
mě vyjádřením Boží Otcovské 
péče, jeho pohledu na mě, jeho 
ujištění, že je se mnou. Žalmem 
(63,2–9) jsem chtěla vyjádřit svou 
odpověď na Boží lásku z prvního 
čtení a touhu mého srdce. Druhé 
čtení (Ef 1, 3–8,11–12) je pro mě 
jakousi výzvou, programem života: 
být chválou Otci, jeho majetkem, 
čistou a neposkvrněnou v lásce. 
V prvním řadě mě tam oslovila 

chvála Otci. Měla jsem více variant 
evangelních úryvků, nakonec zví-
tězil Mt 11, 25–27, protože ve slově 
Otec jsem našla svůj poklad, je 
pro mě krásné, je skutečností, je 
vyjádřením vztahu a mé zkušenos-
ti s Bohem. Myslím, že má v tom 
prsty i malá Terezka od Ježíše.

Přemýšlela jsi, jak můžeš ty 
osobně naplňovat salesiánské 
charisma?
Když jsem se rozhodovala pro po-
volání, mou motivaci bylo, že chci 
dávat lidem kolem sebe pozná-
vat, že je má Bůh rád. Teď si přeji 

Co bude dál,        
    ví jen Bůh
V půli října 2017 v odpoledních hodinách odpověděla 
sestra Zuzana Magerová defi nitivním způsobem na po-
volání k zasvěcenému životu v Kongregaci Dcer Panny 
Marie Pomocnice. Toto „ano“ z její strany završilo celé 
období hledání a přípravy na odevzdání se Bohu. 

SESTRY FMA

S rodiči při obětování

SESTRA VERONIK
A

J



to samé: utvářet, rozvíjet chrá-
nit, vybojovávat si osobní vztah 
s Bohem, nechávat se jím milovat 
a z toho vztahu rozdávat těm, kte-
ré mi on sám pošle do cesty.

Co na tebe teď bezprostředně 
čeká, co ti přinese nadcházející 
rok?
Nevím, to ví jen dobrý Bůh. Teď 
pracuji jako vychovatelka ve školní 
družině a v salesiánském domově 
mládeže. Co bude dál, se nechám 
překvapit.

Zatímco se v Hradci 
Králové slavily sliby 
věčné, na Slovensku 
se pomalu připravuje 
k prvním slibům Brňanka 
Veronika Beránková.

Veroniko, jsi takové FMA mlá-
ďátko, kdy se chystáš k prvním 
slibům, co už máš za sebou 
na cestě k věčným slibům? 

Jsem novicka, věkově sice nejsem 
už mláďátko, ale v naší řeholní 
rodině asi ano. Dá-li Pán, tak za rok 
a půl bych se mohla chystat k prv-
ním slibům. Na cestě k prvním 
slibům mám za sebou aspirantát 
a postulát a k věčným je ještě 
dlouhá cesta. Napřed dojít k těm 
prvním slibům. 

Čím dnes oslovují sestry FMA 
mladé dívky, že se k nim chtějí 
přidat? 
Tím, jak žijí v komunitách, ve stře-
discích, tam, kde pracují. Každé-
ho mladého osloví něco jiného. 
Někdy stačí, když si jen udělají 
čas, naslouchají jejich potřebám 
a mluví s nimi. Oslovující je taky 
jejich svědectví o povolání. 

Které z děl sester v ČR tě přita-
huje v současnosti nejvíc, kde by 
ses chtěla uplatnit? 
Oslovila mě práce s mládeží 
na naší dvouleté střední škole 
v Praze-Karlíně, kde jsem měla 
možnost být a pracovat. Bylo to 

pro mě velké obohacení, a tak 
bych chtěla prostě být mezi mla-
dými. 

Jak velká je dnes komunita 
českých FMA, přibývá vás? 
Teď jsem na Slovensku. Komunita, 
ve které žiji, je noviciátní a je nás 
celkem sedm – šest sester a já 
novicka. V ČR je kolem 30 sester, 
dvě jsme ve formaci. Modlíme se 
za další povolání.

Myslíš si, že je nějaká palčivá 
misijní či pastorační oblast, 
do které by měly salesiánky 
vstoupit? 
Podle mě tou oblastí jsou životy 
mladých lidí, nebát se být tu pro 
ně, naslouchat jim a doprovázet je 
na jejich cestě. 

Helena Křenková 
a Milena Alday Delgado

6 / 7
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den v Jemenu. Pátek 
4. března 2016. Po 
adoraci před Nejsvětější 
a ranním požehnání 

pěti sester, Misionářek Lásky, 
jsem posnídal a šel ještě pomodlit 
do kaple. Kolem tři čtvrtě na de-
vět, když vycházel z domu sester 
Matky Terezy, uslyšel výstřel z pis-
tole a vzápětí mi jeden z agresorů 
spoutal ruce. Řekl jsem mu, že 
jsem Ind. Posadil mě na židli, po-
blíž recepce domu sester. Sestry 
už byly mezi starými lidmi, o které 
pečují. Vůdce bandy šel za nimi 
a vrátil se se dvěma sestrami. 
Pak šel pro dvě sestry, kterým 
nařídil, aby na něho čekaly poblíž 
recepce. Potom ještě hledal pátou 
sestru, ale nenašel ji. Vrátil se pro 

čtyři sestry u recepce a odvedl je 
z mého dohledu. Všechny čtyři ti 
lidé zastřelili uvnitř institutu. Jen 
jsem se dokázal modlit k Bohu, 
aby byl k sestrám milosrdný 
a k útočníkům shovívavý. Nepla-
kal jsem, ani jsem se nebál smrti. 
Potom mě vzali a strčili pod ka-
potu auta, které zaparkovali před 
institutem. Zabouchli kapotu a ješ-
tě šli do kaple, vzali svatostánek 
s Nejsvětější a strčili jej do kufru 
od auta, kde jsem byl zavřený. 
Tak mě odvezli neznámo kam.“

Takto o svém únosu vypráví 
klidným hlasem salesián otec 
Tom Uzhunnalil, který v zajetí 
teroristů z tzv. Islámského státu 
strávil dlouhých 18 měsíců. Roku 

2015 vstoupila nejbohatší země 
arabského světa, Saudská Arábie, 
do války s nejchudší zemí tohoto 
regionu. Od té doby čelí Jemen (25 
milionů obyvatel) systematickému 
rozvratu. OSN marně volají po kon-
ci války a rekonstrukci této země, 
v níž se odehrává neuvěřitelná 
humanitární tragédie.  

NENAŘÍKAL JSEM, ANI 
JSEM SE NEBÁL SMRTI.

Ve válce už zahynuly desetiti-
síce obyvatel, převážně civilistů. 
Počet raněných nelze spočítat, 
mnoho jich končí v téměř nefunkč-
ních nemocnicích, ale většina je 
ponechána svému osudu. Rada 
bezpečnosti bezzubě „varuje“, 

S Ježíšem 
pod kapotou
Islámského
státu

Bůh si 
přeje, abychom 
byli vždy 

šťastní

A

SVĚDECTVÍ
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Návrat do rodné Indie



nebo raději mlčí o obecném 
vyvražďování obyvatelstva, žádné 
z grémií OSN neodsoudilo Saúd-
skou Arábii za agresi a embargo 
vůči Jemenu, které se rovnají 
genocidě.

Vyprávění sestry Sally

Představená komunity sester 
Matky Terezy v Adenu, sestra 
Sally, později svědčila o přepa-
dení a vyvraždění její komunity 
a únosu otce Toma. Jednoznačně 
potvrdila, že šlo o atak na křes-
ťanskou víru, kterou sestry a jejich 
dům ztělesňovaly. Sestry se stejně 
jako vždy po ránu účastnily mše 
svaté a pak šly na snídani. Podle 
svého zvyku kněz zůstal ještě 
chvíli v kapli v modlitbě a potom 
ještě uklidil mešní nádoby. V osm 
hodin měly sestry další mod-
litbu za svůj apoštolát a pak se 
odebraly do hostinského domu. 
O půl deváté vtrhla do domu 
skupina ozbrojenců Islámské-
ho státu, všichni byli v modrých 
uniformách. Před domem zastřelili 
šoféra a vrátného. Pět etiopských 
chlapců, všichni křesťané, běželi 
k sestrám, aby jim oznámili, že byl 
jejich dům přepaden islamistic-
kými vrahy. Všichni byli pochytáni. 
Islamisté je připoutali ke stromům 
a postupně každého zabili střelou 
do týla. Potom jim ještě roztříš-
tili pažbami hlavy. Sestry utíkaly 
po dvou směrem k hostinskému 
domu, kde bylo ubytováno několik 

hostů. Čtyři ženy, které pracovaly 
před domem, křičely na islamisty: 
„Sestry nestřílejte! Sestry nestřílejte!“ 
Jedna z nich pracovala v domě 
patnáct let jako kuchařka. Také 
tyto ženy ozbrojenci postříleli.
Nejprve chytili sestru Juditu a Re-
ginettu, svázali je, střelili je do týla 
a rozbili jim hlavy. Zatímco další 
sestry se rozprchly do různých 
stran, představená vběhla do kon-
ventu, aby varovala otce Toma. 
Mezitím chytili sestru Anselmu 
a Markétu, svázali je a postříleli 
stejně jako ostatní. Provizorně je 
pak zahrabali do písku. 

SESTRY I OSTATNÍ KŘESŤA-
NÉ V JEJICH DOMĚ ZHYNULI 
PROTO, ŽE JSOU KŘESŤANÉ.

Islamisté zamířili ke konventu, 
kde sestra Sally byla za dveřmi 

v zázemí u lednice. Všude 
po domě pobíhali islamisté a hle-
dali představenou. Asi třikrát 
vstoupili také do zázemí s lednicí, 
ale sestru Sally nenašli. Stála 
potichu těsně za otevřenými dveř-
mi – jako zázrakem na ni nepřišli. 
Vlastně se neskrývala, ale prostě 
zůstala stát.

Když otec Tom slyšel všechen 
ten hluk a střelbu, zkonzumoval 
zbylé hostie. Velkou hostii ale už 
skrýt ani zkonzumovat nestihl, ale 
hodil ji nádobky s vodou. Jeden 
ze sousedů pak viděl, jak Toma 
ozbrojenci nakládali do auta, které 
pak odjelo a dlouho po otci To-
movi nebylo ani stopy. Ještě před 
odjezdem militanti rozbili nebo 
ukradli všechny posvátné nádoby 
a zničili kapli (sošku Panny Marie, 
kříž, oltář, svatostánek, Bibli). 
Sestra Sally řekla, že Tom sestrám 
říkal každého dne: „Jsme připraveni 
na mučednickou smrt.“

Aden je vstupní branou do Je-
menu, nejbohatší jemenské město. 
Před časem usilovalo o autonomii 
a vlastní administrativu – pro jeho 
význam si Saudové vybrali toto 
město jako vstupní bránu pro 
islamisty, protože dobytí Adenu 
znamenalo dobytí celého Jemenu. 
První na řadě mezi obětmi jsou 
křesťané. Misionářky Lásky nebyly 
povražděny v souvislosti s válkou, 
jelikož nepředstavují žádnou poli-
tickou sílu. Takzvaný Islámský stát 
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však usiluje především o vykoře-
nění jakékoli stopy křesťanství. 
Sestry i ostatní křesťané v jejich 
domě zahynuli proto, že jsou křes-
ťané. Sestra Sally svědčí o tom, 
že oběť jejích sester i dalších lidí 
z jejich domu by měla být semín-
kem, které přinese Jemenu i Blíz-
kému i Střednímu východu mír.

Otec Tom vypráví 
o svém zajetí
Otče Tome, jak jsi strávil těch 
osmnáct měsíců v zajetí a jak 
s tebou zacházeli?
„Byly to dlouhé měsíce nejistoty 
a čekání. Nemohl jsem dělat nic 
jiného, než se modlit na všechny 
možné úmysly. Většinou jsem spal, 
modlil se, přemýšlel jsem o výuce 
v učňáku, co bych říkal žákům 
– připravoval jsem se teoreticky 
na výuku… Tak šel den za dnem, 
neměl jsem žádný kontakt 
s okolím, nevěděl jsem ani, kde 
jsem. Neubližovali mi, nemučili 
mě. Dávali mi jídlo třikrát denně, 
jednou se mě vyptávali na to, kdo 
jsem, na rodinu, kde jsem všude 
byl, koho znám… Byl jsem jejich 

vězněm, celé dny a noci jsem 
seděl na polštáři, stál nebo ležel 
a spal. Den jsem začínal modlitbou 
Anděl Páně, následoval Otčenáš, 
Zdrávas za každou ze zabitých 
sester, pak jsem se modlil za svou 
salesiánskou provincii, za kongre-
gaci, za farnost, za rodinu a na dal-
ší úmysly. Neměl jsem hostie ani 
víno, lekcionář ani breviář, ale 
každý den jsem v duchu sloužil 
mši svatou. Připomínal jsem si kaž-
dý den četbu ze Starého i Nového 
zákona, nějaký evangelní zázrak, 
podobenství nebo příběh z Ježíšo-
va života. Modlil jsem se za ze-
mřelé salesiány, za své příbuzné, 
za farníky a za všechny lidi, které 
jsem znal. Prosil jsem také, pokud 
to bude Boží vůle, za osvobození. 
Často jsem se modlil růženec. 
Občas jsem se nemohl modlit, 
protože odvedle zaznívala nahlas 
arabština a já jsem se nedokázal 
soustředit.“

Co jsi dělal, když ses dověděl 
o zabití Misionářek Lásky?
„Když jsem se dověděl o smrti se-
ster Matky Terezy, měl jsem velký 
strach. Modlil jsem se za sestry, 

aby k nim a k dalším obětem 
byl Bůh milosrdný, a prosil jsem, 
abych dostal milost a sílu a zůstal 
Bohu a svému poslání věrný.“

Jak to bylo s natáčením videí 
s tvými výzvami?
„Dobře si to připravili. Dali mi 
vždycky nějaký čas, abych si 
nachystal videovýzvu, která jim 
měla také přinést peníze (výkup-
né) – nemohl jsem dělat nic jiného, 
než je poslechnout. Stříleli, řvali 
a dělali, jako že mě řežou nožem. 
Doufali, že jim to rychle přinese 
dolary.“

Jaké bylo potom setkání  
s papežem?
To byla milost! Prostě jsem se 
před Svatým otcem Františkem 
rozplakal, on mě objal a políbil, byl 
empatický, soucitný a laskavý – 
dvakrát mi políbil ruce. Znovu mi 
byl darován život a tak jsem prosil 
Svatého otce, aby se modlil za mě 
i za svět.

Z časopisu Bollettino Salesiano 
přeložil Zdeněk Jančařík

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN Mezi spolubratry v Římě
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Turínské plátno patří mezi nejpodivuhodnější křesťan-
ské relikvie. Ačkoli je jeho pravost stále nejasná, jeho 
spirituální působnost je nezpochybnitelná. V polovině 
února 2018 vychází kniha Plátno z Turína, která refl ek-
tuje historii a mnoho duchovních rozměrů tajemného 
roucha, nejsvětější Ježíšovy relikvie.

éměř dva tisíce let ne-
spatřil tvář z plátna žádný 
smrtelník jinak, než jak to 
umožňuje prostý pohled 

na plátno nebo jeho reprodukce. 
Tato podoba zmučeného Pána 
se promítla v dějinách křesťan-
ského umění do ikonografi e 
především východních církví, ale 
také do mnoha tzv. Veroničiných 
roušek. Umělci dotvářeli rysy 

z plátna svou fantazií, ale některé 
detaily zůstávaly neměnné: vousa-
tý muž kolem třicítky s dlouhými 
vlasy, na čele často s uvolněným 
pramínkem vlasů, který připomíná 
stopy krve z plátna.

Teprve první fotografi e poří-
zená daguerrotypem v květnu 
roku 1898 zkušeným turínským 
fotografem Secondem Piou uká-
zala na svém negativu skutečné 
rysy onoho muže. Je na ní vidět 
zlomený nos, těžké zhmožděniny 
na pravé tváři, četné stopy po ra-
nách z trnové koruny, zavřené oči 
a vážný, nadzemsky krásný výraz 
jeho obličeje. Když fotograf Se-
condo Pia spatřil svůj první nega-
tiv, nemohl usnout, protože nevěřil 
vlastním očím. O svém objevu 

nikomu raději nic neřekl a na druhý 
den nechal tvář na plátně vyfoto-
grafovat ještě dalším fotografům, 
aby se ujistil, že je tento jev dán 
„objektivním“ fotografi ckým proce-
sem, a nikoli nějakou manipulací.

Otázky selského rozumu

Při spatření plátna nebo jeho 
pozitivní fotografi e se člověk 
bezděky ptá: Jde opravdu o stopy, 
které na plátně zanechalo lidské 
tělo, nebo je to obraz vytvořený 
lidskou rukou či nějakým otiskem, 
uměleckou technikou? Je-li to 
skutečně otisk lidského těla, byl 
zanechán tělem živým, nebo mrt-
vým? Pokud jej zanechalo mrtvé 
tělo, je možné zjistit datum jeho 
smrti? Je možné, aby mrtvé tělo 
zanechalo na lněném plátně po-
dobný obraz? Lze z plátna vyčíst 
identitu onoho člověka?

Zastavme se nejprve u negativu 
tváře z plátna. Vidíme tvář starce, 
zároveň však muže zralého věku, 
který prošel nezměrným utrpe-
ním, ale smířen. Ta tvář je klíčem 

Kniha pro
postní dobu
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k celému plátnu, tak jako každá 
tvář je zrcadlem celého člověka. 
Ke zkoumání a přemýšlení o plát-
ně by stačila tato tvář. A bez ní by 
plátno ztratilo to nejpodstatnější, 
svou ikonu, podobu.

Někteří staří lidé s trochou nad-
sázky tvrdí, jakže mají následovat 
Pána Ježíše, když je jim už třeba 
devadesát, a on zemřel ve třiatři-
ceti. Na to odpovídá turínská tvář, 
obličej starce, ale současně mla-
dého muže, tvář Boha a zároveň 
člověka. Představuje rysy starého 
muže, zmučeného „krále“, jak stálo 
na desce přibité nahoře na kříži, 
krále, který zemřel v plnosti života, 
ale během těch několika hodin 
mučení se stal starcem. 

TVÁŘ JE KLÍČEM K CELÉMU 
PLÁTNU, TAK JAKO 

KAŽDÁ TVÁŘ JE ZRCADLEM 
CELÉHO ČLOVĚKA.

Jiná její podoba, kterou vyge-
nerovali vědci a je známá jako 
Kristova podobizna s otevřenýma 
očima, je tváří krásného mladého 
muže. V obou případech vidíme 
různé podoby Ježíšovy lidské 
existence.

Umučen a proboden

Je vůbec možné, že Pán Ježíš 
trpěl tak, jak to dešifrujeme z Tu-
rínského plátna? Příběh zmuče-
ného muže se otevírá především 
na negativu, ale také stopy krve 
a těla na plátně v přirozeném svět-
le ukazují mnohé. Na tváři nalez-
neme otisky po ranách různého 
druhu: pohmožděniny, přeražený 
nos, stopy po odřeninách a po ma-
lých bodných rankách z trnové 
koruny. Velmi nápadná je skvrna 
od krve na čele ve tvaru řeckého 
minuskulního písmene epsilon. 
Strusky krve, které jsou patrné 
na čele, naznačují dvojí polohu 
hlavy, kterou ukřižovaný střídal, 
když visel na kříži. Totéž lze pozo-
rovat na rukou. Pouhýma očima 
se dá rozeznat, že onen muž měl 

levou ruku položenu v hrobě přes 
pravou. Na levém zápěstí jsou 

patrny stopy po praméncích krve, 
která stékala ve dvou směrech 
a na zádech stopy po více než 
stovce modřin, které jsou vždy 
zdvojené a mají délku každá asi 
dva centimetry. Zdá se, že jde 
o rány po římském bičování. 
Bičující držel v ruce dřevěný kolík, 
na němž byly připevněny prova-
zy či kožené řemínky opatřené 
na koncích olověnými kuličkami, 
které byly vždy po dvou. Přesný 
počet ran nelze vyčíst, protože 
nevíme, kolik měl bičující na konci 
kolíku řemínků s kuličkami. Bičující 
odsouzence bičoval zezadu, a to 
nejen na zádech, ale po celém těle. 
V oblasti ramen můžeme pozo-
rovat větší čtyřhranné otisky krve, 
jejichž příčinou mohlo být těžké 
břemeno, které s sebou odsouze-
nec musel vláčet před ukřižová-
ním; jsou to stopy po horizontálním 
břevnu kříže zvaném patibulum. 
Na hrudi je dobře patrná oválná 
rána v boku, která míří k srdci a je 
4,5 cm široká, vertikálním směrem 
má 1,5 cm. Způsobila ji bodná rána 
ostrým předmětem, patrně kopím. 
Rána prošla z pravé strany hrudi 
mezi čtvrtým a pátým žebrem.
Vědci prokázali, že tělo bylo 
probodeno až po smrti ukřižo-
vaného. Josef z Arimatie „koupil 
lněné plátno, sňal tělo, zavinul ho 
do plátna a uložil do hrobky“. Tělo 
už neomývali, nebyl na to čas. 
„Marie Magdalská a Marie, Matka 

Josefova se dívaly, kam byl Ježíš 
položen“ (srov. Mk 15).

Vidět Ježíše z Nazareta

Z dvojího otisku lidského těla 
na plátně lze soudit, že umučený 
dostal mnoho ran do tváře, byla 
mu nasazena trnová koruna, byl 
bičován na zádech a zadní části 
nohou, byl přibit třemi hřeby a ze-
mřel na kříži udušením. Po smrti 
byl proboden kopím. Radiouhlíko-
vá metoda, při níž se mělo zjistit 
stáří plátna, se v nedávné době 
ukázala jako nevěrohodná také 
proto, že plátno bylo poškozeno 
nejméně dvěma požáry a vědci 
pro svůj pokus použili s velkou 
pravděpodobností kus záplaty, 
která byla na okrajích plátna přišita 
po prvním požáru. Dnes už jsou 
všechny záplaty odstraněny. Jak 
se otisk ukřižovaného na plátně 
objevil je záhadou – žádný vědec-
ký postup to zatím nevysvětlil. Po-
kud jde o identitu onoho člověka, 
vědci už dnes nediskutují o jistotě, 
protože tu nikdy nebudeme mít 
naprostou, ale o „komplexní prav-
děpodobnosti“, která se v případě 
Turínského plátna přibližuje devě-
tadevadesáti procentům: s největší 
pravděpodobností je možné tvrdit, 
že obraz těla ukřižovaného, který 
byl proboden kopím a měl na hla-
vě trnovou korunu, je obrazem 
Ježíše. 

Stálá posila 

U mnoha relikvií nemůžeme 
jednoznačně ověřit jejich pravost. 
Mezi nimi je však jedna, která je 
relikvií prvního řádu – Turínské 
plátno. I když naše víra na jeho 
pravosti nestojí, může být rozjí-
mání o něm pro věřícího stálou 
posilou. Spolu se svatým Ignácem 
můžeme při přemýšlení o plátně 
z Turína zvolat: Ve svých ranách 
ukryj mě, Pane! A ve spojení s těmi, 
kdo uctívají tajemnou podobu z plát-
na a mají ji za pravou Ježíšovu tvář, 
můžeme dodat: Do svého svatého 
plátna zahal mě, Pane!

Zdeněk Jančařík
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eboj se zpochybnit 
všechno, co se týče víry. 
Nebo se tím procesem 
projít. Víra, kterou Ti 

předali rodiče a možná katechetky 
ve škole, byla nutně víra upravená 
pro dětské chápání, protože jsem 
byl tehdy dítě. Teď už nejsi, teď se 
neboj zpochybnit veškeré svaté 
pravdy svaté víry, žádná otázka 
není zakázána a můžeš ze stolu 
shodit všechno. Rodiče a faráři 
a zbožní učitelé z procesu obvykle 
nejsou příliš nadšeni, protože 
se otevíráš riziku, že o svoji víru 
přijdeš, že Tvoje hledání Tě zavede 
jinam nebo nikam. 

Jenomže je to nutné. Když 
to neuděláš, Tvoje víra zůstane 
stále dětská a postupně během 
let dětinská a stane se z Tebe 
fundamentalista – ze strachu, že 
by to tak přece jen možná nebylo, 
budeš lpět na liteře, rituálech 
a budeš odsuzovat všechno, 
kdo to dělají jakkoli jinak, třeba 
jen o milimetr jinak. Ty ale teď už 
nemůžeš svou víru opírat o víru 
rodičů. Nech  je trnout úzkostí 
a nech je se za Tebe vroucně 

modlit, je to zdravé i pro ně a do-
spívání obecně bolí, Tebe i všech-
ny kolem. Židovství a křesťanství 
si troufl o udělat věc, na kterou si 
zatím islám netroufl  – podívat se 
na své posvátné texty očima texto-
vé kritiky, rozcupovat svatá Písma 
slovo za slovem, rozebrat je jako 
jakýkoli jiný text, srovnat překlady, 
poukázat na nesrovnalosti, hledat 
paralely s nesvatými texty okolo 
etc. 

Udělej to taky tak, čti všech-
no, ptej se, modli se nebo se 
nemodli, a ano, riskuješ, že se 
z Tebe stane třeba buddhista nebo 
šintoista nebo ateista, jiná cesta 
ale není. Žádná kniha není zakázá-
na a nauč se být kritický ke všemu, 
co čteš. Úplně ke všemu. Tavení 
rudy v tyglíku ale může skončit 
i skokem víry – teď už mluvím jako 
farář – a Ty třeba zjistíš, že mnohé 
chytré a horké mladé hlavy, 
přesně takové, jako jsi dnes Ty, se 
rodily po všechna staletí, nebály 
se zpochybnit si všechno, a věci 
jsou na mnohokrát promyšleny 
a vyargumentovány, a neboj se, že 
by v tom intelektuálním víru mohlo 

zůstat něco utajeno; těm lidem šlo 
o pravdu úplně stejně jako Tobě 
a úplně stejně jako Ty se nebáli 
položit všechny otázky. 

ŽÁDNÁ KNIHA NENÍ 
ZAKÁZÁNA

Jejich jména vystupují z dějin – 
Origenes, Dominik, Tomáš 
Akvinský, Terezie z Ávily, 
John Henry Newman, 
Gilbert Keith Ches-
terton, Edith Stein, 
Jacques Maritain, 
Carlo Caretto, Thomas 
Merton, z našich 
třeba Jan Zahradníček 
a mnoho a mnoho dalších; 
zůstaň klidný, byly to osob-
nosti, ne slepé stádo. Pochopíš, že 
víra je víc než ta z první a druhé 
třídy základní školy, jak jsi ji znal 
doposud. Pokud někdo zpívá 
o pampeliškách v žlutém klobou-
ku ještě ve dvaceti, je to jeho věc. 
Ty už bys nemusel.

Marek Orko Vácha

IMPULZ

Neboj se a jdi
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Nedávno jsem sledoval jednoho svého kamaráda, 
jak krásně a přirozeně komunikoval se svými dětmi 
a nehledanými slovy jim ukazoval hodnotu přátelství. 
Zároveň bylo vidět takřka hmatatelně, jak děti jeho 
věty nasávají. Když jsem se ho ptal na to, jak to dělá, 
řekl mi: „Ani nevím, přichází to nějak samo.“

on Bosco říkával, že 
výchova je záležitost 
srdce a vyjadřoval tím 
hlubokou pravdu. Klíčem 

k výchově je opravdu výchovný 
vztah, který stojí na přijetí a po-
stupném objevováním hodnoty dí-
těte, hodně je ovlivňován empatií 
a intuicí vychovatele. Intuice hraje 
v našem životě velkou roli. S dojmy 
a intuicí je však potíž, že někdy 
klamou a často nevíme přesně, 
co nám říkají. Jsou jako ukazatel 
rychlosti v autě, u kterého nejsou 
napsány číslice. Poznáme, jestli 
jedeme rychleji nebo pomalu, ale 
nepoznáme přesně, zda jsme už 
nepřekročili povolenou rychlost.

Podobné je to při výchově. 
I když je třeba, aby bylo posta-
vena na pevném vztahu, nemů-
že být jenom intuitivní. Žijeme 

v době, kdy takřka každý rodič 
musí umět obhájit hodnoty, 
ke kterým své děti vychová-
vá, a musí často pracně hledat 
způsoby, jak ty důležité hodnoty 
dětem předat. Asi i proto, je tolik 
knih o výchově a je o ně takový 
zájem. Rozum ve výchově nám 
klade otázku: Jakého člověka chci 
ze svého dítěte vychovat, jaké 
prostředky mi v tom budou pomá-
hat a které mohou celé úsilí zničit? 
Je třeba naučit se pojmenovávat 
a ověřovat svou intuici a neustále 
hledat, zda jde směrem, kterým 
chci své dítě vést. Pojmenovat 
znamená lépe jí rozumět a mít 
více možnost, jak intuici využívat 
jako prostředek vedoucí k cíli 
výchovy. Abych své dojmy a pocity 
dokázal pojmenovat, potřebuji si 
jich všímat a být v kontaktu sám 
se sebou. To mi dává možnost se 

rozhodovat a nejednat jen podle 
momentálních impulzů, nýbrž 
podle promyšleného rozhodnutí. 
V životě je mnoho situací, kdy je 
potřeba rychle jednat, ale je stejně 
důležité pěstovat si schopnost 
všímat si vlastních pohnutek 
a srovnávat, jestli jednám tak, jak 
opravdu chci. Postupně se z této 
praxe vyvine dovednost, která 
mi umožňuje jednat odpovědně 
a promyšleně i v situacích, které 
vyžadují reagovat rychle.

Hledat vyváženost mezi citem 
pro situaci a rozumovým zdů-
vodněním vlastního rozhodnutí, je 
cesta, která nikdy nekončí, stejně 
jako před nás život staví stále nové 
situace. Je to i cesta k naší vlastní 
zralosti i pomoc v růstu těm, které 
doprovázíme.

Vojtěch Sivek

Rozum  
a cit 

D
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 Jedu natřískanou 
tramvají, tak tak jsem se 
vešel aspoň na schůd-
ky. V ruce mám kytaru, 
na zádech batoh plný 
knih. Je to sice poloha 
nepohodlná, ale tramvaj 
mne za to odmění krás-
nou scénkou (jak jsme 
podobným situačním 
příhodám pod vlivem 
Tondy Nevoly říkávali 
v kobyliské komunitě).

Stojím na nejnižším 
schůdku, a tak mám 
hlavu těsně nad malým, 
asi čtyřletým chlapeč-
kem na sedadle přede 
mnou. Naproti němu 
sedí babička, nad oběma 
stojí maminka. 

„Tady máš koktejl, 
Honzíčku, napij se,“ poví-
dá babička a podává mu 
plastovou láhev.

„Koktejl? A ty jsi ba-
bičko do toho nakoktala? Nevěděl 
jsem, že koktáš.“

„Ale nenakoktala, to je přece 
koktejl!“

„A co je to koktejl?“
„No to je přece takové pití, 

Honzíčku.“ 
Babička si evidentně neví 

rady. Musí zasáhnout maminka. 
Jak uvidím, je to maminka nové 
generace.

„Slovo koktejl je z angličtiny, 
víš? Kok je anglicky kohout a tejl 
je anglicky ocas. Koktejl je vlastně 
kohoutí ocas. Už jsi viděl kohouta? 
Ocas mu hraje různými barvami. 
No a koktejlu se tak říká proto, že 
se míchá z nápojů různých barev. 
Tak, proto je to koktejl, vypadá jako 
kohoutí ocas.“ Babička je na svou 
dceru pyšná. Její vysvětlení totiž 
poslouchá půl tramvaje, ale ona 
to nevnímá. Obdivuji ji.

Honzíček je spokojený. Má 
docela silné dioptrické brýle 
a už ve čtyřech letech vypadá 
jako malý fi lozof. Asi bude chytrý 
po mamince.

„Honzíčku, a co jste se dnes učili 
v angličtině?“ pokračuje maminka, 
když už začala s tím kohoutím 
ocasem. „Jak se řekne dárek?“ 
Jsme před Vánocemi.

Honzíček neví. Present nebo 
gift, říkám si pro sebe, ale nejsem 
si jistý, které z obou slov je správ-
nější. Babička taky neví. „Gift,“ 
rozhodne maminka. „A vánoční 
stromek?“ 

Odpověď jsem neslyšel. Tram-
vaj dojela na zastávku a já musel 
uvolnit dveře. Myslím, že Christ-
mas tree.

Jednou jsme se při mém studiu 
teologie v Římě se spolužáky 
zeptali profesora mariologie, tedy 

předmětu, ve kterém se 
učí o Panně Marii: „Prosím 
vás, a jak je možné, že 
Panna Maria byla pannou 
před porodem, při porodu 
i po porodu, jak říká jedno 
z mariánských dogmat?“

„Na to se mne neptej-
te!“ řekl důrazně profesor 
Amato (pozdější biskup 
a prefekt Kongregace pro 
blahořečení a svatořeče-
ní) a bezradně rozhodil 
rukama.

Zeptali jsme se tedy 
na to při hodině dogma-
tické teologie profesora 
Triakky, kterého jsme se 
všichni báli a zároveň 
jej milovali a obdivova-
li. Amato byl poněkud 
odtažitý, ale Triacca, to 
byl oheň.

„A vy si myslíte, že vaše 
maminky nejsou panny?“

Rozhostilo se ticho. 
Někdo měl maminku 

v Brazílii, jiný v Indii, další v Chile, 
ještě další v Kanadě, někdo už 
v nebi, já v Česku. Všech dvacet 
nás najednou myslelo na své 
maminky. Jó maminky, ty jsou fakt 
nejlepší.

Nikdy mne nenapadlo o Panně 
Marii a mariánských dogmatech 
přemýšlet tímto způsobem, 
a vlastně jsem tu větu o našich 
maminkách v souvislosti s Pan-
nou Marií dodnes nepochopil. 
Jsem tomu ale rád, ty nejkrásnější 
a největší věci totiž nejsou k po-
chopení, ty se musí jenom tušit. 
Díky tomu se před námi otevírá 
obrovský prostor svobody, ve kte-
rém nikdy nedojdeme na konec 
a ve kterém se samotná naše 
cesta stane cílem.

Ladislav Heryán

Cesta je cíl

FEJETON
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Nanebevzetí 

Dona 
Boska

Když se koncem srpna roku  
1887 Don Bosco loučil v turínské  

salesiánské škole na Valsalice se 
svými žáky, řekl jim: „Vy dokončíte dílo, 

které jsem započal. Udělal  
jsem skicu, vy ji domalujete.“ 

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

VÝROČÍ



FEJETON

en abychom nepokazili, 
co jste udělal vy,“ namítl 
Barberis.“ Don Bosco 
jako by ožil: „Podařilo se 

mi udělat hrubý náčrt kongregace. 
Umělecké dílo z ní vytvoří ti, co 
přijdou po mně.“ 

Později řekl v Moglianu Venetu 
donu Veronesimu: „Mám před se-
bou jen krátký čas života. Předsta-
vení se domnívají, že tu budu ještě 
dlouho… (úsměv) Ze smrti nemám 
strach. Starosti mi působí dluhy 
na kostele Božského Srdce v Římě. 
Je třeba zaplatit mnoho peněz. Co 
by si o mně pomysleli mí synové, 
kdybych jim zanechal tolik dluhů? 
Modli se za mou duši. Příští rok už 
tady v tuto dobu nebudu…“

Později v říjnu na Valdoku už 
připomínal dohořívající svíci. Když 
za ním přicházeli lidé, říkal jim 
s těžkým dechem: „Potřeboval bych 
místo plic dva nové měchy. Nevíte 
o nějakých? Moje už nefungují!“ 

Osobně už neodpovídal 
na dotazy, občas něco napsal 

na papírek, když mu sekretáři 
předčítali došlou poštu. Blízkému 
donu Cerrutimu řekl: „Done Cerruti, 
s odvahou jdi dál! Uvidíš, že v nebi 
nám nebude nic chybět a budeme 
se radovat.“ 

Jisté paní Broquierové napsal 
na lístek: „Pokud chceme hodně 
dostat, pak také hodně dávejme. 
Kéž vám Bůh žehná a kéž vás vede.“ 
Ještě 4. a 6. prosince celebroval 
mši svatou, 11. prosince měl mši 
svatou naposledy. Dokončil ji 
s velkým vyčerpáním. 

Krátce před smrtí za ním z Jižní 
Ameriky přijel Jan Cagliero, první 
salesiánský kardinál. Don Bosco 
ho objal, přitiskl na hruď a svou 
hlavu složil do klína svého žáka. 
Jeho návrat jako by mu dodal 
energii, několik dní trávili v tichém 
rozhovoru spolu, don Cagliero se 
u něho vyzpovídal. Řekl mu také 
několik vzkazů: „Řekni všem sa-
lesiánům, ať horlivě a rádi pracují. 
Pracujte! Pracujte! Prokazujte si 
vzájemně dobro jako bratři. Mějte 
se rádi, pomáhejte si, navzájem 

spolu vycházejte. Zbývá mi už málo. 
Záleží na váš, abyste pracovali 
a zachraňovali mladé.“

Poslední myšlenku napsal už 
skoro nečitelně: „V nebi se budeme 
věčně radovat ze všeho dobrého.“ 
Odložil pero a už je nevzal do ruky. 
Už v prosinci 1887 se zdálo, že 
zhasne jeho svíce, ale v lednu se 
znovu vzchopil. 28. ledna řekl donu 
Bonettimu: „Vyřiď mým chlapcům, 
že je všechny očekávám v nebi.“ 
Na věčnost odešel ve dvě v noci 
31. ledna 1888. Těsně před smrtí 
svým synům ještě požehnal.

Podle životopisu Don Bosco 
od Teresia Boska
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Pro přetlak témat jsme dlouho odsouvali akci BOSCO 
RUN, až nám sklouzla z roku na rok. Jelikož se ale 
bude konat i letos a pro aktéry, běžce, i pro ty, kteří je 
doprovázejí, představuje nejen adrenalin, ale i du-
chovní zážitek, přinášíme pozdě, ale přece autentic-
kou zprávu o loňském BOSCO RUNU.

o co jako jde, když to 
není úplně normální 
závod?“
„No… Běží se asi 168 

kilometrů, víš? Ale neběžíš to celé 
sama. Vyjde na Tebe tak pětina. 
Ale nesmí ti vadit, že třeba poběžíš 
i v noci, a když neběžíš, tak popo-
jíždíš se zbytkem týmu v autě. Běží 
se to celé jako štafeta, chápeš? Jo, 
a pokud budeš bloudit, naběháš 
asi o něco víc. Na letošek vychází 
etapa Ostrava – Havířov – Fryšták,“ 
vysvětlil mi Honza.

„Aha. To zní skvěle. Do toho jdu,“ 
odpověděla jsem bez zamyšlení 
a snad ne ukvapeně. Vzápětí ná-
sledovaly pochyby o dostatečnosti 
vlastní fyzické kondice a orientač-
ního smyslu. Nějaký týden před 
startem jsem již věděla mnohem 
víc informací: Bosco run je akce, 
jejíž myšlenkou je oběhnout 

v letech 2016 až 2023 česká sale-
siánská střediska formou závodu 
týmů. Každý rok byla naplánována 
jedna etapa. Letošní úsek měřil 
168 kilometrů a jeho trasa vedla 
ze Salesiánského střediska v Os-
travě do Domu Ignáce Stuchlé-
ho ve Fryštáku. Super, spousta 
kopců! Za organizací samotného 
závodu pak stojí skupina Heart 
Outsiders.

V pátek 29. září 2017 se v Ostra-
vě schází celkem tři týmy. A cíl byl 
jasný. Snad spíš než získání traťo-
vých rekordů propagace myšlenek 
Dona Boska. Po společné mod-
litbě v 17 hodin je odstartováno 
a první závodníci jsou na trase své-
ho úseku směr Havířov. Logistiku 
a místa předání vlaječky s logem 
závodu si zajišťuje každý tým sám. 
Vítězný tým to nebude mít jed-
noduché. Musí nejrychleji běžet, 

nejlépe zvládnout převýšení 
skoro 6 000 metrů, mít nejrychlejší 
štafetovou předávku a nejméně 
bloudit. Zatím moc nepřemýšlím 
nad tím, že noc z pátku na sobotu 
bude dlouhá, probdělá a z mého 
pohledu skvělá.

Organizátorům patří můj velký 
obdiv a poděkování. Závod probíhal 
bez komplikací a za naprosto jedi-
nečné atmosféry. V sobotu dorazily 
do cíle týmy v následujícím pořadí:
1.  Adam už to doběhne (cílový 

čas 17 hodin 52 minut)
2.  Heart Outsiders (cílový 

čas 18 hodin 5 minut)
3.  4ák běží (cílový čas 18 hodin 

42 minut)

Více informací a fotek najdete 
zde: www.boscorun.cz

Markéta Hronová 

BOSCO
RUN
2017
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ady bych chtěla zestár-
nout,“ říkám s předstíra-
nou naivitou na jednom 
výletě v rakouských 

Alpách, kam jsme letos vyrazi-
li s partou kamarádů. Stojíme 
na skalním převisu nad krajinou, 
která bere dech, horské štíty 
září v srpnovém slunci a klikaté 
cestičky mezi loukami se plazí 
k pohádkovým roubenkám. Šťastní 
lidé, kteří tady žijí. „Myslíš, že nás 
ovlivňuje místo, kde žijeme?“ ptá 
se Jirka Baláš, který mi čte myš-
lenky. „Že lidé, když jsou obklo-
peni krásou… jsou i nějak vnitřně 
krásnější?“ Přesně to si myslím.

V krásné zemi prostě žijí krásní 
lidé. Nejde ale zdaleka jen o příro-
du. Naši každodenní krajinu tvoří 
místnosti, chodby, tváře, nápisy, 
zvuky… Prostředí, do kterého jsme 
byli vrženi nebo které jsme si 
vytvořili. Všechno se na nás nějak 
podepisuje. Soundtrackem našeho 

života je rádio, které posloucháme 
při práci, cinkání tramvají, křik dětí, 
štěkání psa, televize od souseda, 
hudba, kterou si pouštíme do uší 
cestou do školy. Naše krajina je 
osvětlená bílými zářivkami nebo 
zlatým večerním sluncem nebo 
modrým monitorem. Voní man-
želčiným parfémem nebo smrdí 
nevynesenými odpadky. Patří 
do ní předměty, kterými se obklo-
pujeme: květiny na okně, obrazy 
na stěnách, přívěsky na klíčích, 
fotky příbuzných. Všechno se po-
depisuje, všechno se počítá.

Existuje ale také určitá mediální 
krajina, ve které se pohybujeme. 
Díky chytrým televizím, telefonům 
a počítačům žijeme uprostřed 
obrazů, textů, zvuků a vjemů, 
které vyhledáváme nebo které 
vyhledávají nás. Procházíme se 
tou krajinou, noříme se do pralesa 
článků a komentářů, plaveme v ře-
kách videí, diskuzí, kanálů a blogů, 

necháváme na sebe padat déšť 
reklamních spotů, fotografi í, titulků 
– a to všechno nakonec vytváří 
background našeho života. Naši 
mediální krajinu.

Zkouším si ji představit a ptám 
se sama sebe, jestli bych v takové 
krajině chtěla zestárnout. Pře-
mýšlím, kolik času denně strá-
vím na webových stránkách, ze 
kterých na mě dýchá krása, a jak 
často se potuluji po virtuálních 
smetištích. Čím krmím svoje oči 
a uši na sociálních sítích, podle 
čeho si vybírám, co odebírat, koho 
sledovat, čím se inspirovat. A zdá 
se, že s touhle krajinou se dá lec-
cos udělat. Možná nebudu bydlet 
v rakouských Alpách, ale už teď 
je mi jasné, že chci žít v mediální 
krajině, která ze mě bude dělat 
krásnějšího člověka.

Anežka Hesová

Mediální krajina

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

„T

Obraz Krajina od Loly Daydream



Anežka Kotrbová se po studiu fi nanční matematiky 
vypravila na rok a půl do Bulharska. Jako dobrovolni-
ce se stará o kupu neposedných dětí, které docházejí 
do střediska a prozradí nám, co právě teď „frčí“ 
v Kazanlaku a Staré Zagoře. Marie Jenišová působí 
jako dobrovolnice v Ekvádoru a líbí se jí tam. Ekvádor 
totiž miluje život a barvy!

Co frčí v Bulharsku 

Anežka: Nevěřili byste, co stalo 
hity posledních týdnů. Děti se 
zamilovaly do večerního bruslení, 
přestože některé stály na bruslích 
poprvé a byly více na zemi než 
na nohou. Někdo má už zkuše-
nosti z minulých let, všichni se ale 
zlepšují, a to je pěkné. I vtipné, 
jak se můžete přesvědčit na videu 
na stránkách adopcenablízko.cz. 

Další velkou vášní posledních 
týdnů se staly zažehlovací korálky. 
Přivezla jsem jich spoustu ze své 
návštěvy v Česku (díky, Sadbo!) 
a od té doby si z nich děti chtě-
jí vyrábět v každé volné chvíli. 
Mám z toho fakt radost, protože 
je to opravdu baví a zároveň je to 
skvělá věc na zlepšení motoriky 
a trpělivosti.

Barevný Ekvádor 

Marie: Do Ekvádoru jsem jela 
s tím, že se těším na jeho barvy 
a má touha byla víc než naplně-
ná. „Ekvádor miluje život“ – tento 
slogan je v každém městě, na ka-
ždém turistickém místě i na vý-
znamných budovách a barvami 
jen hýří. Dobře vystihuje povahu 
Ekvádorců – jsou veselí a pořád 
něco oslavují.

Mám ráda přestávky, kdy k nám 
do kanceláře vtrhne skupinka dětí, 
aby mě vyzvedla. Těší se, že si 
zahrajeme „Šli tši opise…“ Během 
týdne se většina naučila říkanku 
zpaměti a na oplátku mě naučili 
jejich oblíbenou námořnickou hru. 
A tak využíváme volna mezi uče-
ním a bavíme se. Tyto chvilky mám 
moc ráda, vždy mě nabíjí spoustou 
radosti.

Dobrovolnické střípky

MISIE

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN



Shirley a její kamarádi můžou dále studovat
Dobrovolnice Marie Jenišová pracuje v Ekvádoru (město Esme-
raldes) ve škole jako sociální pracovnice. Máme velikou radost, 
že se nám s vaší pomocí podařila vybrat celá částka na uhrazení 
školného pro děti, o které se stará. Díky vám můžou dále studovat 
na salesiánské škole, která poskytuje dobré vzdělání, a nemusí 
opustit křesťanské prostředí  a své kamarády. 

„Podařilo se nám dojednat, že Kimberly, vážně 
nemocné holčičce, bylo odpuštěno školné. Takže 
jsme mohly fi nančně podpořit klučinu, který to má 
v rodině dost těžké a ještě zbyla trocha peněz pro 

jednu malou slečnu, která je 
diabetička. Příspěvek na školné 
pomůže vyvážit výdaje na spe-
ciální stravu.“

„Máma od holek byla neskutečně vděčná. Den 
před předáním byla shánět peníze na školné mezi 
příbuznými ve vzdáleném městě, ale nepodařilo se 
jí nic sehnat. Pomoc z České republiky ji dojala“.

Kolik vydělali 
dobrovolníci

Dobrovolná služba je činnost 
vykonávaná z vlastní vůle 
bez nároku na odměnu. 
Jestlipak víte, kolik by takové 
dobrovolničení stálo peněz, 
kdyby to byla placená práce?

Za kalendářní rok 2017 
odpracovali dobrovolníci cel-
kem 22 000 hodin. Budeme-li 
počítat s pracovní dobou (podle 
zákoníku práce) 40 hodin týdně 
a s hodinovou mzdou pouhých 
100 Kč, zjistíme, že darovali těm 
nejpotřebnějším téměř rok své-
ho života a práci v hodnotě

2 200 000 Kč.

Aby jeden člověk odpracoval 
22 000 h a dopracoval se k této 
částce, musel by pracovat 11 let. 

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

Dnes jím jako Ind

Máte mezi svými zná-
mými učitele nebo sami 
vyučujete? Máte dobré 
vztahy se školou, kam do-
chází vaše děti? Neváhej-
te a zapojte se do našeho 
projektu Dnes jím jako. 
Tento ročník bude zamě-
řený na Indii. 

Projekt je určen pro žáky zá-
kladních i středních škol a letos 
poběhne již po osmé. Nenásilnou 
a hravou formou seznamuje naše 
děti se situací jejich vrstevníků 
v chudých částech světa. Žáci 
a studenti si mohou vyzkoušet, jak 
jedí jejich vrstevníci v Indii a uvařit 
si typické indické jídlo podle 
našich receptů. Navíc budou mít 
k dispozici zajímavé pracovní listy 

a mnoho doplňujících informa-
cí na webových stránkách. Tato 
kampaň je mezi žáky i učiteli 
stále oblíbenější, minulý rok se jí 
zúčastnilo téměř 50 škol a orga-
nizací (přes 150 tříd). Přihlásit se 
můžete do konce února na strán-
kách dnesjimjako.cz. Podrobnější 
informace vám rádi poskytneme 
na tel.: 283 029 226 (Klára Viciáno-
vá, koordinátorka akce).
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Když kráčíte,  
zůstaňte nohama 
na zemi, ale  
srdcem v nebi.
            Don Bosco 

Scénka Jak Don Bosco  
naučil Broučka mluvit 

(Brno-Žabovřesky)
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Poslední listopadová sobota patřila v bulharské Sofi i 
výjimečné oslavě: kněžské svěcení pro působení 
v bulharské západní církvi východního obřadu zde 
přijal salesián indického původu Donbor Jyrwa. 

ako misionář bude P. Don-
bor pracovat především 
mezi Romy ve Staré Za-
goře (centrální Bulharsko), 

společně s českou salesiánskou 
komunitou, která v Bulharsku 
působí už patnáct let. Donborovo 
kněžské svěcení bylo v římskoka-
tolické církvi v Bulharsku prvním 
po dlouhých osmi letech. Do Sofi e 
se sjela dvacítka kněží východního 
i západního ritu, v drtivé většině 
zahraniční misionáři: celá zdejší 
salesiánská komunita v čele se 

svým ředitelem P. Petrem Cvrka-
lem, provinciál salesiánů P. Petr 
Vaculík a misijní delegát P. Pavel 
Ženíšek, kteří dorazili z Prahy, 
z Turína pak přijela skupinka kněží 
a bohoslovců. Nechybělo několik 
bývalých salesiánských dobrovol-
níků z Česka a dostavili se i farníci 
ze salesiánských farností v Kazan-
laku a Staré Zagoře a s nimi mladí 
Romové z tamní romské enklávy, 
kterou zde nazývají „machala“. 
Dvouhodinový obřad vyvrcholil 
liturgickým úkonem, kdy místní 

biskup Christo Projkov před pl-
ným kostelem zvedl do výše Don-
borův nový ornát a hlasitě zvolal: 
„Dostojen?“ („Je toho hoden?“) Celé 
shromáždění sborově odpovědě-
lo trojím burácivým: „Dostojen!“ 
Lidé si zde velmi váží toho, že se 
salesián z údolí řeky Brahmaput-
ry rozhodl zasvětit svůj život 
a nabídnout svou kněžskou 
službu mládeži a církvi 
v Bulharsku.

Svěcení indického 
misionáře pro Bulharsko 
odráží dlouhodobější 
trend v salesiánské kong-
regaci: do Evropy přicházejí 
misionáři ze zemí, kde ještě jsou 
duchovní povolání, tedy přede-
vším z Asie (Indové, Vietnamci, 
Jihokorejci) a z Latinské Ameriky. 
Nechybí jim nadšení a nemají „zá-
padní“ předsudky vůči menšinám 
nebo migrantům, takže dobře 
zapadnou v prostředí opomíjených 
minorit. Často jsou také velkým 
oživením pro „jednobarevné“ 
řeholní komunity, které někdy mají 
tendenci k uzavřenosti a přílišné 
soběstačnosti.

Zdeněk Jančařík

Čeští salesiáni 
v Bulharsku 

mají indického 
spolubratra
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veme vás na cestu. Ne-
potřebujete kufr ani pas. 
Pouze odhodlání vytrvat. 
Pojďte během postní 

doby vytvořit duchovní společen-
ství s našimi misionáři v Bulharsku.
Pomůžete jim nést Boží světlo 
chudým rodinám v Bulharsku tím, 
že se za ně budete 40 dní modlit 
a když si něco odřeknete, můžete 
ušetřené peníze vložit do truhly. 
V neděli Zmrtvýchvstání v ní mož-
ná objevíte poklad. 

 Na cestě budete potkávat 
i oázy: na každou neděli postní je 
připravena jedna kartička, která 
vám přiblíží život na misiích v Bul-
harsku a dá vám konkrétní námět 
k modlitbě. 

Postní truhly pokladů jsou 
ke stažení na webu bulharsko.
salesiani.cz, kde naleznete další 
informace ke kampani, která 
v letošním roce nahrazuje tradiční 
postní kasičku. 

Truhly pokladů si můžete vy-
zvednout také ve vašem kostele 
nebo objednat na Salesiánské 
provincii Praha, tel.: 733 164 096, 
fundraiser@sdb.cz. 

Dění z misií v Bulharsku 
sledujte průběžně na facebooku: 
postavskoluakostel.cz

Dary pro 
Bulharsko

Z

BULHARSKO
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Olomoucké arcibiskupství otevírá 
na podzim 2018 Střední odbornou 
školu svatého Jana Boska v Kromě-
říži. Pro salesiány i arcibiskupství se 
otvírá nová možnost, jak oslovit mla-
dé lidi, tentokrát z jiného segmentu 
středního a vyššího školství, než jsou 
gymnázia nebo vyšší odborné 
školy – tedy učňovskou mládež.

ak to všechno začalo?
Na provinciální kapitule 
roku 2016 nás navštívili 
zástupci Olomouckého 

arcibiskupství se svým záměrem 
vstoupit do učňovského školství 
a na závěrečné kapitulní mši byl 
přítomen také Mons. Jan Graubner, 
který tím stvrdil vážnost svého 
záměru. Hlavními motory rozjezdu 
byl P. Petr Bulvas, který je na arci-
biskupství odpovědný za pastora-
ci, Zdislava Vyvozilová, odpovědná 
za školství a P. Jiří Kopřiva, v té 
době odpovědný za arcibiskupské 
lesy. Olomoucké arcibiskupství 

spravuje mnoho hektarů lesů, 
v současnosti mají něco přes tři 
sta zaměstnanců a v budoucnosti 
mohou dát práci až sedmi nebo 
osmi stům kvalifi kovaných lidí. 
A ti právě chybí, protože v lesích 
většinou pracují zaměstnanci nad 
padesát let. Do lesa prostě nemů-
že jít člověk jen tak, že by se naučil 
řezat motorovkou a vyrazil kácet 
stromy. Jde tedy do budoucna 
o kvalifi kované zaměstnance, 
kteří by se zabývali trvalou údrž-
bou lesa a zpracováním dřeva.

To je ale asi jen jedna strana 
mince, řekněme „potřeby lesa 
a stromů“. Jde ale jistě také o vý-
chovný záměr…
Ano, stojí za tím také představa, že 
budeme rozvíjet vztah mladých 
lidí k řemeslu, k manuální profesi, 
k práci v přírodě. Použiju myšlen-
ku paní Vyvozilové, která tvrdí, že 
mnoho mladých lidí trpí frustrací 
vzhledem ke smyslu života, pro-
tože v humanitních školách mají 

kluci vůči premiantům mindrák 
a škola jim nic manuálního nebo 
praktického nenabízí.

Jak je projekt připraven? Kde 
bude budova učňáku, bude 
v okolí hřiště?
Ofi ciální nabídka a přihlašování 
bude spuštěno od konce ledna 
2018, protože schvalování na zlín-
ském kraji už proběhlo, ale čeká-
me ještě do konce ledna na po-
slední slovo ministerstva školství. 
Od konce ledna bude teprve 
probíhat výběrové řízení na ře-
ditele školy. Předběžně dal kraj 
k dispozici areál na ulici Lindovka 
v Kroměříži, kde je komplex budov. 
V současnosti tam sídlí hotelová 
škola a jsme dohodnuti, že učňák 
dostane k dispozici jednu budovu, 
která se bude rekonstruovat, aby 
odpovídala současným nárokům 
školy. Přes ulici je na ulici Pavláko-
vé internát, osmipodlažní budova, 
z níž intr zabere dvě patra.

UDÁLOST

První salesiáni
míří do učňáku 

v Kroměříži

J



Jaké obory se budou otvírat – 
mnohé salesiány zaujal obor 
včelař…
Včelař je doplňkový obor, ale hlav-
ními obory jsou lesní mechanizá-
tor, opravář lesnických a zeměděl-
ských strojů, zemědělec-farmář 
a zahradník ve třech specializacích 
(pro pěstování lesa, pro okrasné 
zahrady a parky a pro vinařství 
a vinohradnictví). Obory mají 
maturitní nástavbu (je to u oborů 
zahradnictví a mechanizace země-
dělského hospodářství).

Bude to učňák pro kluky i holky?
Vzhledem k oborům by měla 
být většina kluků, ale například 
na obory zahradník nebo země-
dělec-farmář se asi budou hlásit 
i dívky.

Předpokládám, že my salesiáni 
nebudeme vyučovat obory za-
hradník nebo vinař, ale budeme 
mít na škole jinou roli…
Pan arcibiskup by byl rád, kdyby-
chom se ujali výchovy žáků a stu-
dentů, a to na dvou místech: v do-
mově mládeže čili na internátě 
a na škole. Nejde jen o ubytování, 
ale o pomoc při růstu mladých lidí 
do dospělosti. Na škole bude pro 
nás pozice školního kaplana a bu-
deme také pracovat ve středisku 

volného času, nepůjde tedy jen 
o vyučování náboženství, ale o cit-
livost pro oblast víry právě v obdo-
bí dospívání, kdy člověk stojí před 
velkými otázkami života.

Jistě vyjdete s Vladimírem Kop-
řivou také ze svých zkušeností 
z Fryštáku.
Ano, i v Kroměříži bychom rádi 
studentům nabídli program blíz-
kého fryštáckého domu s orien-
tačními dny. Velkým vzorem je pro 
nás v mnoha ohledech salesián-
ské učiliště v Žilině, kde jsme byli 
několikrát sbírat zkušenosti.

Tam vyučují spíš technické 
obory…
Jistě, tam jsou obory jako mecha-
nik, stolař a plno dalších. Škola si 
za dvacet let prošla různými fáze-
mi. Salesiáni tam vedou školu, in-
ternát i dílny. Tam je velká výhoda, 
že mají k dispozici jeden komplex, 
takže je možné vytvářet výchovné 
prostředí v jednom areálu, což 
v Kroměříži zatím nebude možné. 
Klíčová bude dobrá spolupráce se 
strojním učilištěm, s nímž budeme 
sdílet jednu budovu. Jistě nám 
bude pomáhat idea preventivního 
výchovného systému Dona Boska, 
kterou nelze razit jen jako ideu, 
ale životem. Proto tam musíme 

působit jako komunita minimálně 
tří spolubratří. Budeme bydlet 
přímo na internátu, abychom byli 
blízko mladým lidem, které bude-
me mít na starosti. Bude záležet 
také na tom, abychom se obklopili 
podobně smýšlejícími spolupra-
covníky, takže už teď sháníme 
například odborníka na volnočaso-
vé aktivity jak na škole, tak mimo 
školu.

Kdo se může hlásit a jak?
Škola je určena žákům, kteří opou-
štějí základní školu, takže přede-
vším deváťáci zhruba od 15 roků, 
ale také těm, kdo už na nějaké 
střední škole začali, ale naše na-
bídka by je zaujala. Hlásit se mo-
hou děcka z celé Moravy i z Čech. 
Nabídka není určena jen pro 
budoucí práci v arcibiskupských 
lesích na Moravě, ale obecně 
chybí v lesnictví tisíce pracovníků, 
takže naše obory se budou hodit 
také v necírkevní sféře.

Je to první vlaštovka a předpo-
kládám, že první tři čeští salesiáni 
(František Bezděk, Vladimír Kopři-
va, Ladislav Banďouch) vykopnou 
míč, který po nich uchopí mnozí 
další. Hodně štěstí!

Zdeněk Jančařík

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN
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První kroměřížští salesiáni: 
František Bezděk a Vladimír Kopřiva
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Láska a přátelství 

nikdy… (tajenka). 

Neznámý autor

UMĚLECKÁ 
BESEDA  

(zkr.)
HORNINA

ZKRATKA 
SOUHVĚZDÍ 

ORION

2. DÍL 
TAJENKY

KLOUBY 
NA NOZE

INICIÁLY 
TENISTY 

AGASSIHO

NEJEDOVATÝ 
HAD

VYKOŘISŤO
VATEL

POMŮCKA: 
LIMONIT, 
ORI, RAI, 

YES

SKOSENÍ 
(básnicky)

GRATULO
VAT

1. DÍL 
TAJENKY

ZNAČKA 
KILO

COULOMBU

SÍŤ POTRAV. 
PRODEJEN
ARABSKÝ 
VŮDCE

GONIO
METRICKÁ 
FUNKCE 

(zkr.)
STÁTNÍ PE

DAGOGICKÉ 
NAKLADA

TELSTVÍ

CITOSLOVCE 
PLAŠENÍ

IN. MODER. 
ANDĚLA

ANO 
(anglicky)
HRANÍM 
ZÍSKAT

SVIŽNĚ

UČEDNÍCI
DLOUHÁ 
ČASOVÁ 

JEDNOTKA

ZELENÉ 
MÍSTO 

V POUŠTI

GEOMETRIC
KÉ TĚLESO

SLOVENSKÉ 
NAKLADAT.

STANICE 
TECHNICKÉ 
KONTROLY 

(zkr.)

TÉMĚŘ

VYSOKÁ 
KARTA

MĚKKÝ 
TĚŽKÝ KOV

IMPORT

HROMADNÝ 
DOPRAVNÍ 

PROSTŘEDEK

OBRUBA

FIALOVÝ 
ODSTÍN

NÁPOVĚDA

CIRKUS 
(zastarale)

RYBÁŘSKÁ 
POTŘEBA

KORPUS

ŽIVOČICH

DRUH 
NEROSTU

KUJNÝ 
MATERIÁL

ASIJSKÝ 
SOKOLÍK

AVŠAK

PŘÍP. K MYTÍ 
MOTORŮ

PŘEZDÍVKA 
RÄIKKÖNENA

VELKOOB
CHOD (zkr.)

DRUH 
LÉKAŘE

BÁJNÁ 
KROKOVA 

DCERA

SOVĚTSKÝ 
STATEK

NĚM. KOR. 
AKADEMIE

ÚDAJE

KYANID 
DRASELNÝ

ČÁSTICE 
HMOTY

ČERNÁ 
HOŘČICE

JINAM 
(nářečně)

INTER
NETOVÝ 

PRODEJCE 
POČÍTAČŮ

ČÁST 
STROMU

VE VELKÉ 
VZDÁLE
NOSTI

KLUKOVSKÁ 
ZBRAŇ

JMÉNO HER. 
JANŽUROVÉ

KOZÁČTÍ 
NÁČELNÍCI

DRAMATURG 
TV (Aleš)
NÁZEV 

HLÁSKY N

ZNAČKA 
LIMONÁD

ODPOR

KONEC 
MODLITBY

CHEMICKÝ 
PRVEK 

(zn. Mn)

Soutěž o ceny: Vyluštěnou tajenku zašlete na adresu redakce (Salesiánský magazín, Foerstrova 2, 
616 00 Brno). Ze správných odpovědí bude vylosováno 10 výherců, kteří obdrží věcné ceny.  
Řešení zasílejte do 15. března 2018.

BLAHOPŘEJEME  
VÝHERCŮM: 

Petra  
JANOVIČOVÁ   
Plzeň

Jarmila  
ODVÁŘKOVÁ   
Hustopeče

Pavla  
OUJESKÁ  
Kopřivnice

Apolinarie  
RUBEŠOVÁ  
Praha 8-Troja

Alena  
KOCÁBOVÁ   
Zábřeh

Vladimír  
KŘIŠŤÁL   
Čejkovice

Vladimíra  
KŘEHOTOVÁ 
Boletice n. Labem

Drahomíra  
ŠILAROVÁ  
Lanškroun

Drahomíra  
JENÍKOVÁ  
Česká Třebová

Pavel  
KOVÁŘ  
Praha 4-Háje

SOUTĚŽ

Křížovka o ceny
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Odešel nejstarší salesián 
P. Jan Rob. Narodil se 
17. prosince v Příbrami 
a zemřel 3. ledna 2018 
v náručí spolubratří 
v teplické komunitě.  

rožil podobný osud jako 
mnoho dalších salesiá-
nů, kteří se se salesiány 
seznámili před druhou 

světovou válkou, otec Jan kon-
krétně v Brně roku 1939. Vysvěcen 
na kněze byl roku 1948 z rukou 
Štěpána Trochty v Litoměřicích, 
po roce 1950 ho čekaly ústrky 
a pronásledování: jednotky PTP, 
manuální práce, kriminál, po pro-
puštění znovu práce, po roce 1968 
konečně na chvíli duchovní správa 
(Teplice, Česká Kamenice a znovu 
Teplice). Ke konci své životní pouti 
říkal: „Je to radost, prožívat stáří 

mezi svými blízkými. Každý ře-
holník ale hledá štěstí ve vnitřním 
životě. Rozjímám, čtu Písmo svaté 
a modlím se jako všichni řeholníci. 
To je moje radost.“ Péči od svých 
spolubratří přijímal s velkou 
pokorou, rád se do konce života 
účastnil mše svaté a společné 
modlitby breviáře.

Děkuji a sbohem

Měli jsme mít zkoušku sboru 
na faře ve středu 20. 12. Otec Jan 
měl přeci narozeniny, popřeji 
mu. Co ale přát, když od Žanka 
i dalších vím, že na tom není zcela 
dobře? A vůbec, co přát k 103. 
narozeninám? Nebudu se s tím 
trápit, něco mě napadne. Jdu Jana 
prostě navštívit, určitě ho to po-
těší. Na zkoušku sboru přijdu dřív, 
abychom měli na sebe čas. Beru 
za kliku dveří a vcházím do pokoje. 

Opět ten zvláštně uklidňující pocit, 
který je všudypřítomný. 

Jan sedí na své židli, jako ob-
vykle. Přistoupím k němu, klekám 
si, pohlazením po rameni ho 
probudím, klimbal. Byl více shrben 
a v obličeji byl unavený víc než 
jindy. Podíval se na mě, a usmál 
se, šeptem pozdravil, skoro jsem 
to neslyšel. „Otče, přišel jsem vám 
popřát k narozeninám.“ Jan se 
unaveně usmál, ale mávl ukou, 
naznačil mi, že to nestojí za řeč. 
„Přišel jsem se na vás podívat.“ 
Pokýval souhlasně hlavou, bylo 
vidět, že je rád. Nevěděl jsem, co 
bych řekl. Co bych měl říci, abych 
starého muže potěšil a hlavně svůj 

Odešel nejstarší 
salesián
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tíživý pocit, že musím něco říct, 
utišil? Řekl jsem to první, co mě 
napadlo, to nehloupější, co jsem 
mohl říct: „Už se zase těším, až 
kluci někam pojedou a my tu spolu 
budeme zase hospodařit sami.“  
Jan zvážněl, a upřel na mě zrak

STAČÍ BÝT SPOLU 

      Ten muž mi už potřetí nic neře-
kl, ale jeho oči jako by říkaly: „Tomu 
ani sám nevěříš.“ Nevěřil jsem 
tomu, jen tak jsem to plácl. Styděl 
jsem se, že jsem to vůbec řekl. 
Po chvíli, když jsem se mu odvážil 
pohlédnout znovu do očí, jsem 
věděl, že je mi odpuštěno. Nebylo 
třeba nic říkat, nic neříkej, musíš 
pořád mluvit? Stačí být spolu. Tak 
jsem tam jen klečel a držel ho 
za ruku. No vidíš, to je ono, vždyť 
to stačí. A v tom to přišlo: „Otče, 
nepotřebujete něco? Máte všech-
no?“ Moc dobře jsem dopředu 
věděl, jaká bude odpověď. 

PROSTOR BYL NAPLNĚNÝ 
RADOSTÍ A TOUHOU  

PO BOHU 

 Hlava jen pokývala, že ne,  
a já hned: „Ale já bych něco po-
třeboval od vás!“ Jan se napřímil, 
obočí se nadzvedlo, ve tváři se 
zračilo překvapení. „Potřeboval 
bych požehnání.“ Zaradoval se, 
sepjal ruce a konečně promluvil. 
Pronesl potichu latinskou modlit-
bu, přežehnal mě křížem. Opravdu 
jsem požehnat potřeboval. „Děkuji 
vám, a hlavně Bohu!“ S veselým 
úsměvem pokýval souhlasně 
hlavou, jako by odpovídal: „Ano, 
na prvním místě Bohu.“ – „S Pánem 
Bohem, otče.“ Rukou jsem opět 
přejel po košili přes jeho rameno 
až k dlani. Jen přikývl. Vzal jsem 
za kliku a zavřel za sebou dveře. 

Už jsem na to přišel, proč na mě 
to místo působilo pokaždé tak 
pokojně. Ten prostor byl naplněný 
křehkou a krásnou tichou usebra-
ností. Radostí a touhou po Bohu. 
Promodlen od podlahy až ke stro-
pu. Byl ale hlavně plný odpovědí 
na modlitby, byl totiž plný lásky, 
která objímá. 

Děkuji a sbohem, otče Jene.

Martin Dismas Budek

Poselství života
Osobně jsem otce Jana poznal 

až v jeho pozdním věku. Neznal 
jsem ho v době aktivního kněžské-
ho života. Proto je pro mě symbo-
lem naplněného, dlouhého stáří. 
Bůh mu dal do posledního dne 
bystrý rozum, pokojnou a vyrovna-
nou mysl. 

Byl vzorně opatrován komu-
nitou – za to patří bratřím velký 
dík. Vlivem dlouhého stáří musel 
být navenek stále více pasivní, 
odkázaný na druhé, na svůj pokoj 
– řeholní celu. Tak jak se umenšo-
valy vnější aktivity a kontakty se 
světem, posiloval se jeho zájem 
o dění a především jeho vztah 
s Bohem. Vnější aktivita přešla 
v aktivitu vnitřní. Z aktivního sale-
siána se stal téměř klauzurovaný 
kontemplativní mnich. Zůstaly mu 
dva vztahy – Trojice a komunita. 

Prožíval po léta stále stejné dny, 
na témže místě v rytmu opaku-
jících se činností. Bez hořkosti 
nebo výčitek, bez kompenzace 
čímkoli, bez potřeby být nějak 
užitečný. Modlil se za nás, za lidi, 
které znal, za církev, za svět, jak ho 
poznával z médií a návštěv. Žijeme 
v době, kdy přibývá starých lidí 
a roste strach ze stáří. Dokážeme 
sice zajistit dostatečné a důstoj-
né podmínky pro tělo, ale zajistit 
pokoj pro duši, opouštět vztahy 
pozemské, abychom se otevřeli 
těm nebeským, to dokáže pouze 
víra, naděje a láska, milost Boží, 
která je nám dána v Kristu. 

Důvěřujeme, že muž Boží, otec 
Jan Rob, je s námi spojen v Kris-
tově Těle, že se za nás přimlouvá 
a na konci našeho pozemského 
času se s ním setkáme u nebeské-
ho Otce v nebi.

Petr Vaculík, provinciál



Rok 2018 se nám pomalu 
probouzí, ale o oslavence nebu-
de letos nouze. Lednové oslavy 
letos zahájil 65. půlkulatinami 19. 1. 
narozený P. Jaroslav MIKEŠ. V ne-
děli 21. ledna oslavil krásné 85. 
narozeniny koadjutor Jan Rychlý, 
blahopřejeme! 29. ledna se krásně 

kulatě slavilo v Brně-Žabovřes-
kách – 60 svíček na dortu mocně 
sfoukl P. Jenda STUCHLÍK.

Únor patří pro změnu salesi-
ánkám – 14. 2. se před 50 roky 

narodila sr. Markéta HANÁKOVÁ, 
ke kulatinám jí srdečně blaho-
přejeme! A konec února bude 
ve znamení dalšího nákupu 
šampaňského u salesiánek – 24. 2. 
slaví rovněž kulaté 50. narozeniny 
i sr. Pavla MIKYSKOVÁ.

P. Jaroslav Mikeš

sr. Markéta HanákováP. Jan Stuchlík

Gratulujeme
BLAHOPŘEJEME

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Příští zastávka Don Bosco
V neděli 10. prosince 2017 

večer část ostravské salesiánské 
komunity vyrazila pěšky do centra 
města, aby si společnou jízdou 
tramvají domů vychutnala ve voze 
nové hlášení: „Příští zastávka Don 
Bosco“ a o kilometr dále „Don 
Bosco“. Ano, od půlnoci tohoto 
dne se naše dlouholeté přání 
a úsilí o přejmenování zastávky 
stalo skutečností. Frekventova-
ná zastávka před naším domem 
a kostelem nese opět staronový 
název Don Bosco. Stalo se to zrov-
na dva dny po oslavě 
80. výročí posvěcení našeho 
kostela sv. Josefa Dělníka a byl 
to moc pěkný dárek. 

Historie názvu zastávky je 
zajímavá. V letech 1939–1945 se 
zastávka jmenovala Salesiánská, 
a pak dokonce až do roku 1970 
nesla název Don Bosco, který 
přežil i padesátá léta. Komunisti 
si asi mysleli, že náš zakladatel 
byl „haviř“. Není divu, že ostraváci 
znají náš dům pod názvem Don 
Bosco, i když mnozí nevěděli, co 
to znamená. Dnes to mohou již 
vidět na naší fasádě a na vlajce 
před domem. Když tedy přijedete 
do Ostravy, neptejte se na salesi-
ány, ale „Jedu do Boska“ nebo si 
zadejte do Idosu „Don Bosco“. 

Jiří Caha
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„Pane, dej mi tu vodu.“ (Jan 4,15) 
„Rozvíjíme umění naslouchání a doprovázení.“ 
Citujeme ze závěru hesla hlavního představeného 
na rok 2018. Takzvaná Strenna (heslo) je programový 
text na rok, který vydával v posledních letech života 
pro celou kongregaci i Don Bosco. Jeho desátý ná-
stupce se pro letošek inspiroval Ježíšovým setkáním 
se Samařankou a ve Strenně postupně rozvíjí úvahy 
o naslouchání, doprovázení a duchovním rozlišování.

ředstavme si Samařanku, 
jak jde vstříc svým souse-
dům a mluví jim o Ježíši. 
Je jím fascinována, on jí 

pomohl setkat se s ní samotnou, 
s nejhlubší pravdou o ní. A pak si 
představme, jako kdyby samařská 
žena brala za ruku i nás a:

– přivedla by nás k Jákobově stud-
ni, ke studni setkání s Ježíšem, který 
jí dal pochopit, že on se nezastaví 
před překážkami, které mu klade-
me, připoutaností na náš bezpečný 
prostor tváří v tvář neznámému. 
Zůstává nablízku, aby nás dovedl 
k odhalení naší hluboké žízně. 

– vyzvala by nás, abychom v sobě 
nepotlačovali své nejhlubší ideály. 

Ideál, který nás plní nadšením 
na počátku cesty misijního povo-
lání, manželského života nebo ře-
holního zasvěcení, kněžské služby 
či zasvěcení ve světě. 

– nabídla by nám, abychom se 
zcela otevřeli daru, který k nám 
přichází od Boha. Obdarování, 
které nikdy nedokážeme úplně 
odhalit a jež kvůli svým limitům 
nikdy nezakusíme v plnosti. 

– na základě své životní zkušenosti 
by nás přesvědčila o důležitosti 
doprovázení, nalezení směru živo-
ta, opory ve víře. 

– a nakonec by nám svěřila, jak 
se ona sama naučila od Ježíše být 

opravdovým člověkem, což pro 
nás představuje neustálou výzvu.  

Tak jako Maria, která prožila radost 
zvěstování, setkání s osobním 
Bohem, který s pochopením 
zaklepal na dveře její svobody 
a to, co z lidského pohledu nebylo 
nemožné, zcela proměnil. I my 
zváni, abychom se ptali po zákla-
dech své víry, po příčinách důvěry 
k Bohu, jenž je radostnou zvěstí 
pro život. 

Ať nám Pán pomůže vykročit 
po této cestě a pomáhat mladým, 
aby se po ní vydali. Ať nám naše 
Matka vyprosí milost autentické-
ho zprostředkování Božího slova. 
Ať je přímluvkyní mladých lidí, 
všech manželů, rodin i mnoha 
hledajících. S prosbou, aby nám 
Maria Pomocnice byla prostřed-
nicí u svého Syna, a s prosbou 
o ochranu Dona Boska a všech 
členů naší rodiny, kteří jsou již 
na cestě svatosti, vás zdravím 
a přeji vám všechno dobré. 

Ángel Fernández Artime
hlavní představený 

Přeložila Helena Křenková, FMA

Heslo 
na rok 
2018
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