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Milí čtenáři.

J

sou Velikonoce, a tak hledám stopy Vzkříšení kolem nás. Jak na to? Kde začít, aby
člověk po pár radostných větách nezačal lamentovat? Předevčírem se tady v Brně poblíž našeho domu v té nejpoklidnější čtvrti na světě
střílelo, nějaký člověk přišel pro své dítě do školy,
ale nechtěli ho tam pustit (asi věděli proč!), tak vytáhl pistoli a při rvačce z ní vyšla rána. Lidi na ulici
jsou občas neuvěřitelně napružení, na komentáře
na sociálních sítích nebo pod články některých
webů se raději nedívám. Všude možně kvetou
fake-news, studenti vyrážejí do ulic, aby chránili svobodu informací a Českou televizi před útoky
politiků.
Ale pozor! Všude kolem nás jsou lidé, kteří nedbají
na atmosféru nebo na to, co kdo říká, a pomáhají,
milují, vydávají ze sebe to nejlepší, zkrátka žijí evangelium, ať už to dělají vědomě, nebo následují hlas
svého svědomí. Útěchou pro lidi toužící po pravdě,
spravedlnosti a po dobru, jsou Bílé helmy v Aleppu
a v Damašku, Lékaři bez hranic, Člověk v tísni, lidé
z Charity nebo z hospicového hnutí, studenti, kteří se
zajímají o své okolí a drží si vznešené ideály, vychovatelé, kteří vedou k dobru a k pravdě a nebojí se
mluvit o pravdě a lásce, třebaže tato slova tak často
leží v blátě. Po všem tom zmaru Velkého pátku, kdy
Ho viděli přes uplakané oči umírat na kříži, uslyšeli
v neděli slova „Nebojte se! Já jsem to!“ Díky, Pane,
za útěchu Velikonoc a za to, že jsi s námi ve dne
i v noci světa.
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ÚVODNÍK

Velikonoce

foto: info ANS

v Palabeku

Salesiáni Dona Boska přišli na pomoc do uprchlického tábora v ugandském Palabeku. Na tomto místě
utrpení a skrytých hrdinských činů, necháváme zaznít
více než kdy jindy zvěsti o Ježíšově Vzkříšení.

M

ilí přátelé, o Velikonocích 1846 Don
Bosco otevřel kapličku
přestavěnou z Pinardiho kůlny. Velikonoce roku 2018
slaví salesiáni ve stanu v uprchlickém táboře Palabek. V tomto
táboře jsou natlačeny tisíce lidí
ze Súdánu, z nichž třetina jsou
děti. Žijí tam v nepředstavitelně
nuzných podmínkách kvůli ostudnému přehlížení mezinárodního
společenství vzhledem k finanční
i humanitární pomoci ugandským
běžencům. Uganda je země, v níž
se hromadí uprchlíci před smrtí
a hladem, třebaže má nedostatek
skoro všech zásob. Nejbohatší země
na súdánskou situaci v klidu zapomínají. Nikoli však Don Bosco, který
poslal své vyslance do Palabeku.
V nejsevernějším ugandském
koutě je asi 1 200 tisíc běženců,
většinou Jihosúdánců. S tisíci

příchozími denně čelí Uganda jedné z největších humanitárních krizí
světa. V březnu 2016 začali do Palabeku, který leží 77 km od města
Gulu, největšího severougandského města, a 340 km od hlavního
města Kampaly, přicházet první
běženci. Salesiánský provinciál
oblasti Velkých afrických jezer mě
o situaci informoval a já jsem tam
poslal zástupce našeho misijního
sektoru, aby zmapoval situaci
a dal mi vědět, jestli má smysl
tam posílat spolubratry. Jelikož je
tam spousta dětí a mladistvých, je
jasné, že je to místo pro syny Dona
Boska. On by tam jistě spolubratry
poslal.
Třicátého prvního ledna postavili salesiáni uprostřed tábora stan.
Duší komunity je don Lazar Arasu
a s ním tam jsou tři další salesiáni,
misionáři, kteří pocházejí z Venezuely a z Indie. Další tři afričtí spolubratři

se připravují, aby se k této komunitě
připojili v září tohoto roku.
Možná se ptáte, jestli jsme
s sebou přivezli nějaký mobilní
příbytek. Ne. Začali jsme žít uprostřed uprchlíků stejným životem,
jaký vedou oni. Jako synové Dona
Boska jsme se ale začali dívat
kupředu. Bude potřeba vybudovat
mateřské školy, základní školu, učňovské středisko, oratoře a střediska mládeže. Uvidíme, jestli s námi
budou spolupracovat ugandské
úřady, ale nevzdáme se. Žije zde
trvale na 36 tisíc lidí a naštěstí tu
nejsme sami. Je tam řada laiků,
kteří rovněž pomáhají.
Víme, že krok za krokem
můžeme přispět k důstojnějšímu
žití těchto lidí. Don Bosco přišel
do Palabeku s námi a chudým
ukřižovaným násilím a brutalitou
tohoto světa dává znát jedinou
jistotu, kterou je Vzkříšení.
Šťastné Velikonoce a požehnané Vzkříšení.
Ángel Fernández Artime
Hlavní představený
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Zdravotnictví,

salesiánská rodina
a věčnost

MARIE KUCHAŘOVÁ

Co může salesián spolupracovník nemocným, popřípadě jejich nejbližším, nabídnout navíc kromě profesionální péče? Ptal jsem se na to Marie Kuchařové, která
je „zaníceným Božím spolupracovníkem s přednostní
pozorností pro nemocné a pro lidi vytlačené na okraj
společnosti“. Již šest let pracuje jako staniční sestra
na oddělení paliativní péče v nemocnici Milosrdných
sester sv. Karla Boromejského v Praze.

se potkala s Vaškem a s paliativou (paliativní péče je komplexní,
na kvalitu života orientovaná péče
poskytovaná pacientovi, který trpí
nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu –
poznámka redakce). Zdraví je také
důležité, ale z mého úhlu pohledu
není nejdůležitější.

aruško, můžeš
na začátek říci něco
o sobě a své rodině?
Po tomto světě chodím už přes 50 let,
s Vaškem jsme se vzali před 33
lety, sliby salesiánů spolupracovníků jsme skládali před 25 roky.
Máme pět dcer, čtyři zetě, pět
vnuček, čtyři vnuky a dva seniory.

Vystudovala jsi střední zdravotní
školu, ale brzy ses vdala, a protože jste měli pět dětí, byl pak
návrat do práce asi složitější…
Po 13 letech doma s děvčaty
jsem zjistila, že mi po odborné
stránce ujel vlak a že se nechci
vracet do nemocnice. V té době
se otevíral hospic v Praze-Bohnicích a já jsem tam mohla sloužit

M
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Před 30 lety jsme se přistěhovali
do farnosti sv. Terezičky do Kobylis
a nechali se oslovit salesiány.
Co pro tebe znamená štěstí?
Když někomu gratulujeme třeba
k narozeninám, obvykle přejeme
zdraví, štěstí a Boží požehnání. Pro
mě je životním štěstím, že jsem

10 let na zkrácený úvazek. Potom
jsem pracovala pět let na lůžkové
hematologii. V roce 2011 mě sestry
boromejky pod Petřínem pozvaly
ke spolupráci na budování lůžkového oddělení paliativní péče.
To mě bavilo, ale jednou cestou
do práce jsem prožívala veliké
pochybnosti o svém kroku.

KAŽDÝ ODCHOD JE
VÝJIMEČNÝ A ORIGINÁLNÍ
Tekly mi slzy a já prosila Pána,
aby mi dnes a jasně dal najevo,
že mě tam chce mít. Po kolaudaci bylo oddělení ještě prázdné
a přišla tam nahlédnout jedna
lékařka z onkologického oddělení
jiné nemocnice. Provedla jsem ji,
a když jsme se u dveří loučily, tak
mi řekla: „Sestřičko, vy k tomuto
oddělení patříte.“ To byl ten vzkaz
od Pána, který jsem potřebovala
slyšet. A tak vím, že jsem tam
správně. Když je mi někdy něco
zatěžko, chodím si pro povzbuzení
ke dveřím na naše oddělení.
Svoji práci někdy přirovnáváš
k práci porodní asistentky, mohla bys to trochu vysvětlit?
Zdravotnictví je obor, s jehož
službou se snad musel setkat
každý člověk minimálně na začátku a na konci svého života. Práci
porodní asistentky jsem na vlastní
kůži zakusila pětkrát, a proto vím,
jaké je štěstí potkat na porodním
sále ženu empatickou, citlivou
a chápající, která je schopna
provést maminku celým porodem.
Na oddělení máme 10 pokojů a 13
lůžek pro nemocné a šest lůžek

pro rodinné příslušníky. Jsem
vlastně takovou porodní asistentkou na věčnost. S celým týmem
se snažíme vytvořit bezpečí a láskyplné prostředí pro lidi a jejich
blízké. Staráme se o onkologicky
nemocné v terminálním stádiu,
většina lidí od nás odchází na věčnost a my je doprovázíme k nejdůležitějšímu setkání s Hospodinem. Každý odchod je výjimečný
a originální, tak jako i každý člověk
je výjimečný a originální. Jsem
vděčná za ty chvíle, že mohu být
oporou pro druhé.

To je obdivuhodné. A určitě
inspirující. A v čem je ti inspirací
Don Bosco?
Vnímám umírající a jejich blízké jako
okraj společnosti. Od Dona Boska
se denně učím mít oči a úsměv pro
každého. Ten člověk, kterého mám
právě před sebou, je ten nejdůležitější. Mládež mám kolem sebe
v podobě studentů, stážistů a dobrovolníků. Snažím se jim naslouchat,
rozumět a být zde pro ně, aby mohli
cítit, že je mám ráda.

Taková práce v blízkosti smrti je
asi dost náročná…
Práce na paliativě je radostná,
bolestná, namáhavá fyzicky i psychicky, ale to je realita. Bez Vaškovy opory a duchovního doprovodu
bych ji nemohla vůbec dělat.

SESTŘIČKO, VY K TOMUTO
ODDĚLENÍ PATŘÍTE
Pro mě osobně je velmi důležité
každodenní ranní setkání s Pánem
nad Písmem, kdy zažívám laskavé
přijetí a sílu do této služby. Těším
se na setkání s lidmi, které mi Pán
pošle ten den do cesty. Pak mohu
být i já laskavá, trpělivá a přijímat
je s otevřenou náručí. Vědomě
zvu Pána do všeho, co prožívám,
i do toho těžkého a smutného.
Snažím se spát sedm hodin denně
a žiji život vědomě, protože znám
jeho dočasnost. Jednou za tři
měsíce odjíždím na sto hodin
do samoty s Pánem. Takto dobíjím
baterky, abych mohla zase sloužit.

TĚŠÍM SE NA SETKÁNÍ
S LIDMI, KTERÉ MI PÁN
POŠLE TEN DEN DO CESTY
Všichni sejdeme se v nebi, jak říkal
Don Bosco, ale to můžeme a máme
prožívat již zde. Kdo by netoužil mít
nebe na zemi. A já ho mám.
Moc díky, Maruško, tak tedy‚
nashledanou v nebi.
Jan Zindulka

Salesián spolupracovník má být podle původní myšlenky Dona Boska pravým salesiánem ve světě,
zaníceným spolupracovníkem Boha ve velkých oblastech salesiánského poslání – v rodině, při práci
s mládeží, při výchově, v preventivním systému, v angažovanosti v sociální a politické oblasti – s přednostní pozorností pro chudé, vyloučené, nemocné a pro lidi vytlačené na okraj společnosti.
(Pascual Chávez v předmluvě ke Stanovám Salesiánů spolupracovníků)
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Ze slibů netradičních spolupracovníků
foto Člověk a Víra

Nevyšlapanou cestou
V sobotu 27. ledna 2018 se konala ve Zlíně pro
salesiánskou rodinu celkem neobvyklá událost.
Pětice diecézních kněží, P. Jiří Štorek, P. Pavel
Macura, P. Pavel Martinka, P. Martin Vévoda a P. Jan
Liška, složila slib salesiánů spolupracovníků.

S

posledním jmenovaným
nyní přinášíme malý
rozhovor.

Otče Jane, jak jste se vlastně
seznámil se salesiánskou
spiritualitou?
Při pohledu zpět zjišťuji, že mě
vlastně salesiánské dílo doprovázelo po celý můj dosavadní život.
Vzpomínám na jednu akci pro
ministranty, bylo mi asi tak deset
let, mě a další kluky z farnosti
vzal náš ministrantský vedoucí
na víkendové setkání do Sebranic.
Byl to víkend plný her, společná
mše svatá, ministrantská praxe,
prostě jak to na takových akcí
bývá. To, co mi však nejvýrazněji
zůstává v paměti, byl okamžik,
kdy jsme po dvojicích s jedním
animátorem vyšli na krátkou
vycházku a společně si povídali.

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Zřetelně si vybavuji přátelskou
atmosféru a velký údiv nad tím, že
se o mě zajímá nějaký „dospělák“.
Od dětství jsem byl ve skautském
oddílu a relativně brzo jsem také
převzal vedení družiny. Přes různé
pubertální turbulence jsem se
udržel v ministrantské službě, kdy
postupně zrálo moje povolání
ke kněžství. V deváté třídě, když
jsme si v rámci přípravy na biřmování vybírali patrony, zvolil
jsem si Dona Boska. Pravdou je,
že krom něho a svatého Františka
z Assisi (pocházím z františkánské farnosti) jsem v té době moc
světců neznal, ale nakonec padla
tato volba. Další podstatný krok při
poznávání salesiánů, řekněme již
uvědomělejší, byl v době studia
na střední pedagogické škole
v Brně. Na intru jsem bydlel se
Štefanem, který pocházel Ostravy

P. JAN LIŠKA

a byl „odkojen“ salesiány z „Boska“
ve Vítkovicích. Několikrát jsem se
účastnil víkendovek a táborů pro
Romy a vůbec postupně poznával,
jak funguje středisko, jaký mají
salesiáni výchovný systém atd.
Poslední etapou, která prosakuje
až do současnosti, je období, kdy
jsem jako jáhen nastoupil do jedné
farnosti na Valašsko a přes kamaráda Pavla osobně poznával členy
komunity ve Zlíně.
Byla ve vašem směřování
k salesiánské rodině víc formující
samotná osoba Dona Boska
nebo spíš příklad salesiánů,
se kterými jste se potkal?
Určitě obojí, jedno ke druhému
patří. Největší motivaci v rozhodnutí však sehrálo zjištění, že
salesiánské dílo jako celek je pro
mladého člověka stále oslovující.

Samozřejmě, kdybych potkal
salesiány exoty, v tom negativním
slova smyslu, zřejmě by vše mohlo
být zabarvené také tímto směrem.
Bohu díky, kluci, které znám, sice
patří mezi exoty, ale v tom nejlepším významu.
Jakým způsobem se opíráte
o salesiánskou spiritualitu ve své
současné pastorační činnosti?
Dona Boska vnímám jako mocného společníka v práci s děckama
a s mladými lidmi. Učím hodně
hodin náboženství, což je skoro
vždy dost „o nervy“. V děkanátu
Kyjov jsem kaplanem pro mládež,
vedu ministranty, prostě klasická
farní pastorace s důrazem na budoucnost farností, jež je právě
v dětech a mladých. A ona přímluva sv. Jana opravdu nese. Velkým
povzbuzením je, když vidím, jak se
salesiánskému dílu daří, zvláště
v ohniscích jejich činnosti: v Brně,
ve Zlíně, ve Fryštáku a jinde. Často
si říkám, když to jde tam, proč by
to nemohlo jít u mě. Samozřejmě, jedná se o jiný kontext, jiné
podmínky, ale základní zacílení je
přece stejné. A v neposlední řadě
je to přátelství s pár salesiány.
Myslíte, že je správný krok udělat
z kněží samostatnou „ASC buňku“? Proč se nepřidat do existujícího místního společenství?
Tato otázka byla v rámci naší
přípravy sáhodlouze diskutována,
zaznívala různá pro a proti. Nakonec jsme viděli jako dobré být,
jak říkáte, samostatnou „buňkou“.
Hlavním důvodem je přesvědčení,
že přeci jen, jakožto u diecézních
kněží, náš životní styl nese různá
specifika a to poměrně vzdálená
od radosti a starostí např. manželů a celých rodin. Jde o potřebu
sdílet naše radosti a trampoty
ve společenství stejného životního stylu a hlavně v rámci práce s mladými. Naše skupina je
napojena na místní skupinu ASC
Fryšták. Máme v plánu účastnit se
velkých setkání a rádi přijmeme
pozvání do místního společenství.

Přijde mi to takhle fajn vyladěné –
a že to byla fuška!
Spojuje vás s ostatními kněžími,
kteří s vámi složili slib spolupracovníků, něco víc než jen touha
být součástí salesiánské rodiny?
Se dvěma kněžími se znám
dlouhou dobu a jsme dobrými
přáteli. Doufám, že až to budou
číst, neřeknou si: „Tak to se teda
Jenda plete“. Opravdu, známe
se důvěrně řadu let. S Pavlem
Martinkou jsem studoval v semináři, společně jsme také sdíleli
svoji mladickou nerozvážnost, pro
kterou nás vylili na rok z fakulty.
S Pavlem Macurou se naše kroky
skřížily cca před osmi lety.

ZDRAVÁ, NORMÁLNÍ VÍRA
A UPŘÍMNOST VZTAHU,
V TOM VIDÍM CESTU
K SRDCI MLADÉHO ČLOVĚKA.
Právě Pavel nás seznámil s Petrem
Boštíkem a Liborem Všetulou.
Scházeli jsme se několik let na
pravidelném sportíku, jednalo se
o večerní nedělní squash ve Zlíně.
Následovalo příjemné posezení
u ještě příjemnější večeře, různorodé debaty, ze kterých se třeba
vyklubala zimní dovolená na horách a další společné akce. Později
přišel Pavel Macura s návrhem,
že bychom mohli utvořit něco
na způsob „salesiánských terciářů“.
Po tříleté etapě setkávání a hledání
konkrétní podoby jsme tady. Díky,
Pavle. Do skupiny patří ještě Martin
a Jirka.
Co Vás vedlo k rozhodnutí, že se
chcete „natvrdo“ stát salesiánem
spolupracovníkem? Proč být něčím
víc než pouhým sympatizantem?
V práci s mládeží vidím velkou
důležitost. Nejde jen o rozšiřování „členské základny katolické
mládeže“, ale především o ryzí
odhodlání, být jim lidsky nablízku,
naslouchat. A když o to mladí stojí,
s Boží pomocí je postrčit správným
směrem. Jistě nebudu a ani nechci
být druhým Janem Boskem, nejlepším výsledkem imitace by byla

stejně jen karikatura. Přál bych si
být autentický ve svém vztahu k Bohu a v upřímný v zájmu
o mladého člověka. A mladí na to
mají čuch. Být blízko salesiánské
rodině způsobem „kněžské skupiny“ vnímám jako osobní přilnutí
k charizmatu, které nese plody.
Zdravá, normální víra a upřímnost
vztahu, v tom vidím cestu k srdci
mladého člověka.
Jaké dojmy ve vás zanechal
samotný den slibů?
Byl to velký den, velký a radostný. Vnímal jsem, že Pán bere mé
rozhodnutí vážně a též jsem si byl
naprosto jistý, že se slibem přichází obdarování. Měl jsem velkou
radost, že při slibech byla přítomna moje rodina a též farníci, kteří
vypravili do Zlína celý autobus.
Veliké poděkování patří zlínské
komunitě a spoustě dobrovolníků
za jejich veliké nasazení.
A nakonec, můžete nám krátce říci
něco o sobě, kde vás najdeme?
Narodil jsem se 17. 11. 1983
v Poličce, ale vyrůstal jsem
v Moravské Třebové. Pocházím
z poměrně velké rodiny, mám pět
sourozenců. Po střední pedagogické škole jsem šel do nultého
ročníku Teologického konviktu
v Olomouci. Po druháku nám
bylo díky nesplněným zkouškám
ukončeno studium. Rok jsem
pracoval ve Šternberku v denním
stacionáři s mentálně postiženými
klienty a po tomto roce jsem se
vrátil na fakultu a do kněžského semináře, tentokrát již bez
přestávky. Mým prvním působištěm v pastoraci se stala farnost
Valašské Klobouky, kde jsem
jeden rok sloužil jako jáhen a tři
roky kaplanoval. Na svém prvním
samostatném místě, což je aktuálně farnost Vracov a Vlkoš u Kyjova,
působím čtvrtým rokem. A co mě
vedlo ke kněžství? To je poměrně
stručné: Boží volání.
Milena Alday Delgado
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foto: Zdeněk Jančařík

Za salesiány
do Jižní Ameriky

K tomu, aby se člověk dostal na samotný jih Latinské
Ameriky, je třeba překonat mnoho tisíc kilometrů a ne
každý se na takovou štreku ze Střední Evropy vypraví.
Salesiáni spolupracovníci, manželé Vejlupkovi,
to podstoupili a o svém putování napsali krátkou
emotivní reportáž, plnou salesiánského ducha.
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Z Muzea salesiánských misií, Punta Arenas

v odpověď. Jak snadné je modlit
se tady!

routíme se v letadle,
máme za sebou deset hodin letu. Ještě tři
slabé hodinkya budeme
v Buenos Aires. Noc předtím jsme
strávili v Karlíně, sestřičky Majka
a Míla nás „adoptovaly“, byla malá
omša v kapli a domácí snídaně.
Z Buenos Aires pak budou ještě tři
hodiny letu do El Calafate. A budeme tam. V Patagonii. Naše dávno
vysněná destinace. Letos se to
sešlo – stříbro-manželství, kulaté
narozeniny, odrostlé děti, příznivá
situace v práci – to vše umožňuje
si sen splnit. Cílem je krásná příroda, hory, moře, ledovce – a taky
jihoameričtí salesiáni – vždyť jsme
spolupracovníci z Brna. Don Bosco
nasměroval své první misionáře
cíleně právě do Ohňové země.
Hlavou víří otázky: Jaké to tam
bude? Co počasí? Máme správné
vybavení? Během tří týdnů se
budeme hodně přesouvat, vše
si poneseme na zádech. Chybět
nebude nocleh pod stanem, telefonní signál bude spíše výjimkou.
Ale v Karlíně jsme odevzdali naši
cestu při mši do dobrých rukou,
tak se více těšíme, než obáváme.
Však se uvidí…

Po celodenním pochodu
sedím večer s Marikou na pokoji
a vyprávíme si o svých pocitech
a zážitcích. Je úžasné, že to oba
vnímáme stejně.

K

JAK SNADNÉ JE
MODLIT SE TADY!
Procházíme úbočím horské
stráně, sluníčko se nám opírá
do tváří a po stráni jsou rozesety
hořící keře, alespoň tak jim domácí
říkají. Krásné, sytě červené květy
opravdu připomínají plamínky,
takže jim začneme říkat Mojžíšovy
keře. Neporušená a těžko popsatelná krása přírody okolo, její
divokost a proměnlivost, opravdu
navozuje pocit, že takto to snad
bylo „na počátku“. Není těžké
zaslechnout, jak na nás z každého
keře volá Bůh – zujte si opánky!
Skrze Něho, s Ním a v Něm! Je
to tady intenzivní, hmatatelné.
Všechno mé je tvé, zní jakoby

Jdeme již dvě hodiny roklí
strmě vzhůru a stoupáme na vyhlídku. Lehce prší, ale to tady
nic neznamená, počasí se mění
rychle. Jsme rádi, že těžké krosny
mohly zůstat dole, v základním
táboře. Ze svahu vlevo se utrhne
s rachotem již pátá lavina, teď už
se ale nelekneme! Přestává pršet.
Vystoupáme do sedla a nejsme
schopni slova. Jednak sotva
popadáme dech a pak je krajina
okolo pohádková. Dvoukilometrové strmé věže se tyčí nad námi.
Když nám průvodce oznamuje, že
některé vrcholy nebyly nikdy slezeny, je nám to jasné. Druhý den
zahajujeme výstup již ve tři hodiny
ráno. S čelovkami vystupujeme
ve štrůdlu jako svítící bizarní stonožka tisíc výškových metrů, abychom spatřili ikonu národní parku
– tři špice Torres del Paine. Večer
předtím byly vrcholy v mracích,
ráno doufáme, že nebudou. Na vrchol dorážíme ještě za tmy a netrpělivě čekáme na východ slunce.
To si dává na čas, ale jak se šero
rozpouští, doufáme, že to bude
dobré. Vítr za našeho zmrzlého
jásání rozfoukává mraky, které věže
halí, a přes velkou zimu cvakáme
zuby i foťáky jako japonští turisté.
Vrchy se sice nebarví do ruda, což
je bonus jen pro některé východy
slunce, ale i tak je to taková krása,
že se derou slzy do očí. Na to nikdy
nezapomeneme.

V zemi, kde děti zpívají
o Donu Boskovi
O něco později chodíme
po městečku El Calafate, je to
naše první vycházka. Horské městečko – jsme zvědaví, jestlipak tu
budou salesiáni. Na velké přípravy

doma jsme neměli čas, od rozhodnutí a objednání u cestovky do odjezdu to byly necelé dva měsíce,
přes Vánoce, takže překvapení
je neustále na pořadu dne. Lidé
okolo ani moc indiánsky nevypadají, spíše evropsky, asi proto, že
jsme zatím v Argentině, v Chile je
to právě naopak. Po chvilce potkáváme v davu jakousi maminku,
vedoucí šestiletého prcka, který
si poskakuje a zřetelně prozpěvuje: „Don Bosco, Don Bosco“! Že
by? Jasně! O kousek dál vidíme
jednu z prvních bust Dona Boska
s nezaměnitelnou podobou,
na hlavním náměstí, a za ním je
kostelík svaté Terezičky. Tam také
později absolvujeme svou první
jihoamerickou mši. I když víme, že
jsme pod ochranou Dona Boska,
udivuje nás, jak dokonale vždy navazuje naše vynoření se z divočiny
a pořad mší v tom či onom městě.
Že prý náhody!
Jsme ohromení a zase vděční.
Salesiáni jsou v Patagonii všude.
Je to tady nejvíce zastoupený řád,
na každém náměstí je socha Dona
Boska, ve větších městech i několik kostelů Marie Pomocnice. Střediska mládeže jsou funkční, velké,
většinou spojena s učilištěm.

foto: manželé Vejlupkovi

Na počátku stvořil Bůh
nebe a zemi
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foto: Zdeněk Jančařík

Vrcholem je, když nakupujeme
v supermarketu Don Bosco,
případně se můžeme občerstvit
v kiosku Don Bosco. Suvenýry pak
nakupujeme v obchůdku Matky
Markéty, ale to už nás nepřekvapí.
V salesiánském muzeu v chilském
Punta Arenas se dozvídáme, jak
rozsáhlá je jihoamerická salesiánská činnost a tradice. Co všechno
pro jihoamerický lid dělají a udělali. Naše salošské povědomí prudce
roste. Jsme rodina! A funguje
to! Nulová kriminalita je určitě
částečně důsledek preventivního
systému.
Patagonie, to jsou i ledovce.
Ten největší, Perito Moreno, má

Slavení Velikonoc v salesiánské škole (Punta Arenas)

úctyhodnou šířku sedm kilometrů,
výška nad hladinou je 70 metrů,
pod hladinou ještě jednou tolik.
Ledovec teče rychlostí dva metry
za den víc než 50 kilometrů a končí v jezeře Lago Argentino, kde
se láme a rozpouští. V současné
době je to ale jediný zdejší ledovec, který narůstá. Tříposchoďový
katamarán nás odváží z přístavu
k ledovci. Počasí se mění, prudce se ochlazuje a začíná pršet.
Průvodce nás ujišťuje, že je to tak
lepší, prý je ledovec pak modřejší. To určitě, říkáme si. Dochází
k zvláštnímu jevu, jak se ledovec
přibližuje, naše loď i my se zmenšujeme. Těsně u něj pak cítíme,
že rozměry a vzdálenosti zde

platí jinak. Ledovec je kupodivu
hlasitý, vydává jakési rozzlobené
zvuky a hřmot, neustále puká a je
opravdu tyrkysově modrý. Proudění chladu vypadá, jakoby někdo
zapomněl zavřít ledničku. Čekáme,
jestli kousek stěny odpadne. Toho
se dočkáme, ale až z pevniny.
Jedna z věží se rozpadne a padá
do tmavých hlubin. Šplouchanec
dosáhne výšky skoro šedesáti
metrů a to za potlesku přihlížejících diváků. Prší víc a víc, jdeme si
dát maté.

JSME RODINA!

foto: manželé Vejlupkovi

Konec světa. Nejjižnější město
na světě – Ushuaia. Zatím ještě
malé městečko, což se ale asi
za pár let změní. Kousek za městem končí silnice, Ruta no. 3,
vedoucí z Aljašky, dlouhá neuvěřitelných 17 848 kilometrů. Do pasu
dostáváme razítko „Konec světa“.
Níž už je jen Antarktida, tučňáci,
tuleni a nespočet mořských ptáků.
Tady se zastavujeme a končíme
svou cestu.
Přeletem trávíme poslední den
v Buenos Aires, pak nekonečná
cesta letadlem a jsme v Praze,
kde nás vítá Majka a Míla chlebem
a solí, tentokrát v podobě filé a vína!
Je dobré být zpět, ale kousek nás
již navždy zůstává tam dole, kde
čas a prostor ztratily význam.

Ledovec Perito Moreno

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Marika a Boris Vejlupkovi, ASC

SESTRY FMA

foto: FMA Karlín

Chvíle
zastavení
před

Bohem

Postní doba, kterou máme za sebou, se možná alespoň pro některé z nás stala příležitostí se krátce zastavit. Je to čas, který se často nabízí jako příležitost
k různým duchovním obnovám a cvičením, které patří
ke křesťanské i salesiánské duchovní tradici.

P

ro Dona Boska i pro Marii
Dominiku Mazzarellovou
to byly důležité mezníky
sloužící k zastavení před
Bohem, uspořádání a nasměrování života. Don Bosco je nazýval
„základní součástí zbožnosti, která
v jistém smyslu všechno objímá,“
a záleželo mu na tom, aby pro ně
byl vytvořen náležitý prostor. Také
Marie Dominika Mazzarellová je
vnímala jako velkou Boží milost
nejen pro sestry, ale i pro mladé,
kteří jim jsou svěřeny: „prožily jste
svatá duchovní cvičení, ať je za to
chválen Bůh, který vám daroval
tuto krásnou milost. Jsem velmi
potěšena tím, že se mnoho dívek
vyzpovídalo a šlo ke svatému
přijímání, to je velmi dobře.“
V této souvislosti se s vámi
chceme podělit o událost, která
proběhla v postní době. Nabízíme
i další příležitosti pro mladé, jak
prožít setkání s Pánem.

Postní duchovní
obnova pro mladé
O prvním postním víkendu se
přes dvacet mladých lidí ve věku
od 19 do 35 let zúčastnilo postní

duchovní obnovy v domě sester
salesiánek v Praze-Karlíně. Páteční
podvečer byl věnován modlitbě
křížové cesty s vyráběním křížů.
Celá obnova se konala v tichu
a rozjímání nad Božím slovem.
Ústředním tématem, o němž mluvil přednášející P. Petr Vaculík SDB,
byla smlouva mezi Bohem a člověkem. Mladí tak měli možnost se
zamýšlet nejprve nad starozákonními texty a pak také nad vrcholem této smlouvy v Ježíši Kristu.
Během programu nechyběl čas
pro osobní i společnou modlitbu,
svátost smíření i osobní rozhovory.
Nedělní dopoledne pak bylo věnováno smyslu a podstatě postní
doby a jejímu završení obnovou
křtu o Velikonocích.

Jarní duchovní víkend
Před námi je nyní duchovní
obnova určená dívkám od 14
do 19 let. Již ve velikonoční době
proběhne od 20. do 22. dubna 2018 Jarní duchovní víkend
v Hradci Králové s názvem „Neboť
Hospodin je mé útočiště!“. Dívkám
chceme nabídnout zamyšlení nad
životem ve světle Božího Slova.

K tomu nám pomůže například
modlitba tancem, tvoření, chvíle
osobního ztišení v kapli, společné
sdílení třeba nad dobrým čajem
nebo možnost osobního rozhovoru, ať už s knězem či s některou ze
sester. Během programu se najde
čas také na hru a zábavu, případně na film a na zamyšlení. Zveme
tedy všechny dívky, které se nebojí
přemýšlet o svém životě žít ho
společně s Bohem.

Duchovní cvičení
s doprovázením
V létě nás čekají několikadenní
duchovní cvičení s doprovázením určené mladým, chlapcům
a dívkám, od 19 do 35 let. Jejich
cílem je nabídnout mladým lidem
prostor pro setkání s Bohem i se
sebou samými, a to především
skrze Boží slovo. Přednášky
uvedou mladé lidi do jednotlivých
textů Písma a ukáží způsob, jak
s ním dále pracovat a jak prožít
čas osobní modlitby. Každý den je
možnost osobního setkání s někým z doprovázejících. Duchovní
cvičení vede čtyř až pětičlenný
tým salesiánů a salesiánek, jehož
sestava se každý rok trochu mění.
Bonusem celé akce je krásné
horské prostředí „Orlího hnízda“
v Beskydech.
Pavla Mikysková
a Helena Křenková
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Křesťanský
foto: Člověk a Víra

životní

princip

Při poslední večeři předkládá Ježíš svůj životní princip
a ukazuje svým apoštolům i nám cestu k následování:
„Toto je mé tělo, které se za vás vydává, a tento kalich
je nová smlouva, zpečetěná mou krví, to čiňte na mou
památku…“ Avšak hned potom, co se jim takto vydal,
se apoštolové začali mezi sebou hádat, „kdo z nich by
měl být považován za největšího“ (Lk 22,24).

P

o třech letech života
s Ježíšem, největším ze
všech duchovních vůdců,
jsou učedníci stále v zajetí
svých starých omylů. Jsou malicherní, soutěživí, sebestřední.
A tak se jim Ježíš v posledních
hodinách svého života snaží připomenout své ústřední poselství. Umyje jim podle židovského
obyčeje nohy a svěřuje jim velmi
vážné napomenutí o mocných
tohoto světa: Kdo mezi vámi je
největší, buď jako poslední, a kdo
je v čele, buď jako ten, který slouží...
(Lukáš 22,25–27)
Ježíš, který byl s apoštoly většinu
času sám, je učil a připravoval
na jejich poslání. Jeho ústředním
poselstvím bylo hlásání o Božím
království. Království je Božím
pozváním. Bůh zve celé lidstvo
k důvěrnému vztahu lásky. Můžeme si představit, jak Bůh láskyplně
a s úsměvem rozpíná svou náruč
k objetí: „Pojďte ke mně. Já budu
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vaším Bohem a Vy budete mým
lidem, dětmi mého srdce!“ Toto
volání nebo pozvání se netýká jen
nás jako jednotlivců, ale i našich
bratří a sester. Francouzský básník
Charles Péguy napsal: „Nepokoušejte se jít k Bohu sami. Půjdete-li,
určitě vám položí zdrcující otázku:
Kde jsou tvoji bratři a sestry?“ Mohu
říci Bohu „ano“, jen když řeknu
„ano“ vám, svým bratřím a sestrám.
Království Boží vyžaduje také naši
svobodnou odpověď lásky. Když
v modlitbě Páně říkáme „Přijď království Tvé!“, modlíme se, abychom
my všichni dokázali říci své velké
„ano“ (a s ním ovšem i všechna
ta malá „ano“, která jsou v něm
zahrnuta) jak k sobě navzájem, tak
k našemu Otci.
Zdá se mi jasné, že právě toto
chtěl po celou dobu Ježíš objasnit
Petrovi. Zvláště při poslední večeři,
chtěl zdůraznit především to, že

jeho království je královstvím
lásky. Není místem, kde by platily
zákony moci nebo kde by lidé
soupeřili. Není to hřiště rozkoše ani
přístav pro ty, kdo nemají odvahu
o něco usilovat. Vážnou a jedinou
podmínkou vstupu do Božího
království je zvolit si lásku za svůj
životní princip. „Podle toho všichni
poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“ (Jan
13,35)
A tak Ježíš Petrovi sděluje, že kdyby nemohl toto přijmout, nemohl
by být jeho partnerem.
Ježíš chce vědět, zda mělo jeho
poučení u apoštolů nějakou odezvu. Nejspíš objevil v apoštolech
stejný nedostatek pochopení, jaký
tak často nacházíme v sobě i my.
V Markově evangeliu se Ježíš celkem sedmnáctkrát ptá apoštolů
(jednou jsem to počítal!): „Ještě
nerozumíte?“
A já bych si měl stále znovu a znovu klást otázku: „Rozumím tomu?
Doopravdy věřím, že mě Ježíš
vyzývá, abych přijal životní princip
lásky za svůj vlastní? Chápu
doopravdy, že takový, závazek je
jedinou cestou k pravému a trvalému štěstí?“ To jsou otázky, jejichž
odpovědi leží někde hluboko
v mém nitru.
John Powell
Z knihy Láska bez podmínek (Portál 2010)

FEJETON

Je rozumné věřit v Pána Boha?

Č

etl jsem před nedávnem
zamyšlení studentů prvního ročníku gymnázia.
Věnovali se tématu „Proč
dnes (ne)věřit“. Vyjmenovávali
důvody, kvůli nimž někteří dnes
v Boha nevěří, a jiní naopak věří.
Často na konci psali, že respektují
životní postoj lidí kolem sebe. Nejednou šli i s kůží na trh a otevřeně
vyjádřili své vlastní přesvědčení.
Pestrost pohledů jsem očekával
a na „kvalitu“ (závažnost) důvodů jsem se těšil. Zaujal mě však
opakovaný argument
poznání a technických vymožeností. Silně jsem ho
totiž vnímal přítomný již
za časů svého dětství. Velice zjednodušeně bych
to vyjádřil následovně.

PROČ BY MĚL NĚJAKÝ BŮH
VŮBEC EXISTOVAT?
Teoreticky tedy vzhledem k přítomnosti nevysvětleného a záhad-

foto: Člověk a Víra

Lidé v dřívějších
dobách prý věřili v Boha
(nebo v bohy), protože si
mnoho věcí nedokázali
vysvětlit. Byli také „krátcí“
na přírodu, na nemoci.
Jak by se to vše dalo
zvládnout bez Boha? Ale
dnes… Dnes je situace jiná!
Věda na vysoké úrovni,
technické vymoženosti jakbysmet. S čím si
člověk tenkrát neporadil,
si dnešní člověk už hlavu
lámat nemusí, protože si
to vysvětlí vědou a udělá
sám – pomocí techniky
a vynálezů. Závěr: Proč by měl
nějaký bůh vůbec existovat? Není
pro něj místo. Dnes už ho člověk
prostě nepotřebuje.

jinak by „život nedali“. Z pohledu
dnešního člověka bůh vlastně měl
zvládat to, na co člověk v minulosti neměl. Idea Boha tenkrát
suplovala roli dnešní vědy a techniky. (Ponechme stranou fakt, že
dnešek přináší člověku také nové
problémy a otázky, o nichž zase
lidé minulosti neměli ani potuchy.

Když nad tím tak přemýšlím,
vrtá mi hlavou, jaký obraz o Bohu
(nebo bohu) z toho vyplývá. Použil
bych pro takového boha pojmenování „bůh nutnosti“. To znamená,
že lidé museli nějakého boha mít,

ného by měla mít víra v Boha šanci
i dnes.) Pro moderního člověka už
Bůh není k životu nutný, potřebný.
A pokud dnes někdo v Boha věří,
tak je to (podle úvah studentů)
někdo, kdo na život nestačí a díky
víře se mu dostává alespoň nějaké
útěchy, byť z pohledu „rozumného“ člověka pouze fiktivní. Logický
závěr: Proto dnes musí v Boha věřit
méně lidí než dříve.

Napadají mě dvě věci. Zaprvé:
Není náhodou obraz o „bohu nutnosti“ přítomný v lidech minulosti
i současnosti, jen s tím rozdílem,
že dříve podporoval spíše víru
v tzv. boha, zatímco dnes nikoli
(protože, jak bylo řečeno, člověk
už si mnoho věcí vysvětlí a udělá
sám)? A zadruhé: Není v obrazu
o „bohu nutnosti“ příliš mnoho
lidského? Myslím tím, že „člověk
potřebuje“, „pro člověka je nutné“.
Ale co když Bůh skutečně existuje? Co když náhodou zaklepe
nějakým svým způsobem na naše
dveře, ale my to pro vlastní uvažování a potřeby
nevnímáme? Bude nutné
si uvědomit rozdíl mezi
obrazem o Bohu a existencí Boha samotného. Mezi
„bohem lidské potřeby“
a „Bohem živým a skutečným“ (výraz z 1 Sol 1,9
podle Českého ekumenického překladu), který
může navázat rozhovor
i s dnešním člověkem. Jen
jestli mu „našinec“ (dnešní
člověk) dá vůbec šanci.
Vzhledem k některým
setkáním Boha s člověkem, o kterých vypráví
Bible (Gn 12; Ex 3-4; 1 Sam
3) však hledím do budoucnosti s nadějí. Ve své době
to byl vždy jeden Abrahám, jeden Mojžíš nebo
jeden Samuel. Oni Boha
nehledali, ani k němu nevolali. Byl
to však On sám, kdo na ně trpělivě
čekal, kdo jako první oslovil, případně vícekrát volal, až se přece
jenom – obrazně řečeno – „jejich
pohledy konečně setkaly“.
Antonín Pražan, SDB
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Díl 1. O Odvaze

Říká se, že kdo se bojí, nesmí do lesa.
Anička s Madlenkou se nebojí, a tak
do lesa klidně vyrazily. Měly velkou
radost z toho, kolik zvířátek v lese
zahlédly. Moc je ale mrzelo, že
viděly také spoustu věcí, které
do lesa nepatří. Tak vzaly tašky,
aby všechny ty odpadky vysbíraly.
Pomůžeš jim?

PŘEČTĚTE SI S RODIČI PŘÍBĚH O TOM,
CO ZNAMENÁ BÝT STATEČNÝ.

Milé

,

víte, co je odvaha? Když

pošle do sklepa pro

mě

,

, mám vždycky trochu

nebo pro

strach. Do sklepa vedou dlouhé

,

strašidelně skřípou a

staré

PŘEŠKRTNI NA OBRÁZKU VŠECHNO,
CO DO LESA NEPATŘÍ.

je tak slabá, že nedosvítí do vzdálených
koutů pod

.

Mně se vždycky zdá že

tam na mě číhá

. Zrovna včera

jsem šla do sklepa pro
a najednou

plný

zhasla. Hrozně jsem se

bála. Naštěstí jsem si vzpomněla, že na
nad posledním

bývá

.

Rychle jsem ji našla a dokončila svůj úkol.
mě pochválila, že jsem statečná.
Řekla jsem jí, že jsem se dole bála.
mi vysvětlila, že statečný není ten, kdo
se nebojí, ale ten, kdo svůj strach umí
překonat.
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Kreslí a píšou manželé Civínovi

Myška Eliška pro vás připravila také nový komiks. Potěší hlavně všechny malé
kreslíře. V každém díle se totiž setkáme s některou z pastelek a jejími přáteli.

PRO DĚTI
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Kreslí Ludmila Obručová
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VÝCHOVA

Vyhoření
foto: Člověk a Víra

ve výchově
aneb Já už tě

nezvládám!
Dříve bylo vyhoření považováno za typicky manažerskou nemoc. Dnes víme, že může potkat každého.
I rodiče, především matky, trpí stále víc stavy
vyčerpání až k syndromu vyhoření.

E

va si dobře vzpomíná
na situaci, která se odehrála
před rokem: „Byl to šok,“
říká dnes. Dvaatřicetiletá
žena se nemohla hnout, buď jen
posedávala na pohovce, nebo
u počítače. „Bylo mi jasné, že už se
o svého syna nedokážu postarat,
jak bych chtěla, protože jsem byla
úplně mimo.“ Eva byla čím dál
náladovější, nic už ji netěšilo, pořád
si něco vyčítala. To, jak žila a jak
se starala o dítě, vůbec neodpovídalo jejím prvotním představám
o mateřství. „Najednou jako bych
sjížděla po šikmé ploše a zdálo se
mi, že se řítím do prázdna. Manžel
si se mnou nevěděl rady, dítě pořád plakalo, nebo zlobilo. Nakonec
jsem v slzách opakovala pořád
dokola: Já už dál nemůžu.“

k depresivitě. Mezi typické příznaky, které jdou ruku v ruce s psychickými symptomy, patří nespavost, bolesti zad, poruchy krevního
oběhu a poruchy příjmu potravy. Ze
statistických výzkumů je zřejmé, že
počet matek s příznaky vyčerpání
až k vyhoření v posledních letech
razantně stoupl. V rozvinutých
zemích Střední a Západní Evropy
dochází doslova k epidemii stresu
a burnout-syndromu, jemuž se
také říká krize středního věku.
Ve všech sledovaných zemích (Německo, Rakousko, Česko, Slovensko) se jejich počet za posledních
patnáct let zdvoj- i ztrojnásobil.

Diagnóza byla jasná: syndrom
vyhoření (burnout). I když tato
nemoc vůbec není v mezinárodním katalogu psychických nemocí, jde o stav vážného fyzického
i emočního vyčerpání. Postižení se
cítí prázdní a vyhořelí, všechno je
jim lhostejné, nereagují na podněty, pociťují úzkost a mají sklon

Příčiny stresu a syndromu
vyhoření jsou komplexní. Na jedné
straně jde o nepřiměřené nároky
na jednotlivce ve společnosti, která je zaměřená na výkon.
Aby manželský pár uživil rodinu,
utáhl dvě auta, byt ve velkoměstě,
chatu, nároky dětí i sebe samých,
požadavky na dovolenou a zároveň
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BYLO MI JASNÉ, ŽE UŽ SE
O SVÉHO SYNA NEDOKÁŽU
POSTARAT

v zaměstnání muž nebo žena
uspokojili šéfa, je třeba pracovat od rána do večera a někdy
i od večera do rána. Víkendy jsou
pak zasvěceny dlouhému spánku,
nákupům, dohánění domácích
prací a přípravě na další sprint pracovního týdne. Na vztahy nezbývá
čas, na sport nebo aktivní odpočinek také ne. Napětí se kumuluje
a „vyhřezne“ ve zdravotní problém
(bolesti hlavy, nespavost, bolesti
žaludku).
Eva nakonec díky terapii přišla
na to, že všichni doma musí zvolnit,
že se musí doslova zastavit. První
ale bylo, že o tom řekla v rodičovské poradně a že se svěřila. A pak
s pomocí terapeuta začala věnovat
čas také sama sobě, svým potřebám, zálibám a radostem. Naučila
se odpočívat v malých časových
úsecích dne, o dítě se začali starat
spolu s manželem, rozdělili si také
domácí práce. „Nejdůležitější je,
aby člověk začal intenzivně vnímat
svůj život, sebe sama – svou duši
i tělo. Udělala jsem chybu, že jsem
si myslela, že všechno zvládnu
levou zadní. Teď už vím, že to bez
odpočinku a bez pomoci druhých
nejde.“
Christina Tangerding
Z německého Don Bosco magazínu
přeložil Zdeněk Jančařík

foto: Pavel Liškutin

KOKTEJL

Nová vitráž ve zlínské
komunitní kapli

N

aše komunita má za své
patrony svaté mučedníky sv. Aloise Versiglia
a sv. Kalista Caravaria.
V komunitní kapli, která prošla
proměnou, se nyní nachází vitráž
těchto světců.
Malbu vytvořila Pavlína Štefková během svého maturitního
ročníku. Obraz znázorňuje řeku,

po které se plavili tito misionáři
na misijní stanici. Byli přepadeni
bandity a zavražděni, když bránili
život a ctnost tří křesťanských dívek. V centru dění je svatostánek,
který je pramenem vody vyvěrající
k životu věčnému, jak je to uvedeno čínskými znaky v pravé části
vitráže. Jde o část verše Jan 4,14
a 4,15: „Pane, dej mi tu vodu, která
se stane se pramenem, vyvěrajícím

k životu věčnému.“ Toto motto se
kryje s letošním heslem našeho
hlavního představeného dona
Ángela F. Artima.
Vitráž nám požehnal provinciál
Petr Vaculík po nešporách 19. února 2018. Přijeďte se podívat!
Text i foto Pavel Liškutin

Don Artime neúnavně objíždí
svět, v březnu zamířily jeho kroky
do afrických států Togo, Burundi
a Rwanda. Do rwandského Kigali
se za ním sjelo na slavnostní mši
svatou na 550 žáků salesiánských
škol. Don Artime řekl, že víra v Ježíše Krista pro ně může být po celý
život nositelem naděje v budoucnost. Zdůraznil, aby následovali
hodnoty, které jsou jim vštěpované
na salesiánských školách.

foto: info ANS

Hlavní představený v Togu,
Burundi a ve Rwandě
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PEDAGOGIKA

JABOK už je

dospělý
Jabok pořádal ve středu 14. března již tradiční
„tematický den“, tentokrát u příležitosti oslavy
pětadvacátého výročí od založení školy.

V

prvních vstupech si
přítomní studenti a učitelé připomněli dějiny
školy i s její prehistorií
v tajných salesiánských vzdělávacích aktivitách před rokem 1989,
vzpomínali na obětavost a nasazení zakladatelů při budování školy
i nejednoduché místy konﬂiktní
situace, kterými škola prošla, etapu budování, stabilizace a nového
hledání. V uplynulém roce proběhlo též výzkumné šetření mezi
absolventy, které přineslo několik
zajímavých poznatků – například
zaměstnatelnost absolventů
a zachování rodinné atmosféry,
kterou oceňují takřka všichni respondenti z různých ročníků. Zdá
se, že se škole podařilo uchovat
něco, co do ní zakladatelé vložili,

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

i přes personální obměny, kterými
ve svém vývoji prošla.
Na programu byly i dvě
panelové diskuse o zkušenosti
se školou Jabok – jedna s absolventy z různých období, druhá
s reprezentanty zaměstnavatelů.
Ocenili schopnost školy vnímat

vztah sociální práce či pedagogiky
a teologie, a dostupnost této směsi
pro studenty, kteří se k žádné víře
nehlásí; důraz na etiku při studiu;
důraz na interdisciplinaritu.
Diskutující u studentů Jaboku
vnímají schopnost komunikace,
zájem o druhého, občanskou
angažovanost a kreativitu spojenou s vědomím, že člověk není se
svým úkolem nikdy hotov.
Pavel Nášel

PEDAGOGIKA

Alois Křišťan s Pavlem Kuchařem spolu s pedagogy

Všichni si na Jaboku cení

rodinného ducha
Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D., ročník 1956, salesián, má
salesiánskou přezdívku Alan a mnozí ani nevědí, že se
vlastně jmenuje Alois. Je ředitelem VOŠ Jabok, dlouhá léta působil a působí na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Věnuje se
oboru pastorální teologie a má výcvik v integrované
psychoterapii.

V

yšší odborná škola
sociálně pedagogická
a teologická Jabok
slaví letos 25 let. Mohl
bys, Alane, charakterizovat důležité etapy vývoje Jaboku?
Pokusím se o to, jsem sice ve
škole naplno teprve čtvrtým
rokem, nicméně se školou jsem
v uplynulém čtvrtstoletí byl různým způsobem v kontaktu. První
období bych nazval „prehistorické“, je spojeno se vzdělávacími
ilegálními aktivitami salesiánů
v 70. a 80. letech, tehdy se jednak
někteří salesiáni a spolupracovníci salesiánů tajně vzdělávali

na teologických fakultách v zahraničí, především Erfurtu a jednak se
rozvinuly domácí tajné vzdělávací
„kroužky“ – zaměřené na jednotlivé teologické disciplíny anebo
formou několikaletého uceleného
cyklu nazvaného „Malá teologie“.
Další etapu bych nazval etapou
„hledání“. Myslím tím dobu po roce
1989, kdy se na jedné straně
otvíraly možnosti, na druhé straně
zde byli salesiáni se vzdělávacím potenciálem a na třetí straně
potřeby společnosti. V salesiánském okruhu se některým
zdálo užitečné využít možnosti
začlenění do veřejné vysoké školy

P. ALOIS KŘIŠŤAN

(nabízela se Teologická fakulta
Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích) jiní usilovali o vznik
vlastní školy. Po určitých diskusích
a snaze o sjednocení nakonec
z pozice provincie zaznělo – tak
zkusme obojí. Někteří začali budovat fakultu v ČB, jiní pomáhali rozvoji fakulty v Olomouci a opět jiní
vstoupili do profesního terciárního
vzdělávání (terciární = třetí vzděláváací stupeň) budováním vlastní
církevní školy. Tím se dostáváme
k třetí etapě – „budování“. Etapa je
spojena se jmény Mireia Ryšková a Libor Ovečka a některými
dalšími. K období patří koncipování
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ale zakladatelé chtěli zřídit vlastní
školu se svými specifiky, danými
jiným duchem.

Mezi studenty

obsahu studia – sociální pedagogika a sociální práce – obory se
kterými se v terciární sféře znovu
začínalo, sociální práce se v Československu učila naposled, tuším,
na jedné vysoké škole v Brně mezi
válkami a pak v letech 1945–1950.
Budování se týkalo školní budovy,
jejího hledání oprav, stěhování…
budování se týkalo legislativního
zakotvení, zákony znaly jen střední
školy a školy vysoké, které však
nemohly být ani soukromé ani
státní.
Ovečka s Ryškovou byli v tomto
ohledu průkopníci…
Podobných snah bylo v té době
víc, ale oni byli jedni z průkopníků.
V devadesátých letech tyto snahy
vyústily v zakládání sociálních
oborů na vysokých školách, především v Brně a v Praze. Zakladatelé dbali o to, aby profil Jaboku
odpovídal čemusi, co v Německu
nazývají Fachhochschule (odborná
vysoká škola), tato myšlenka ale
nebyla v České republice právně ukotvena. Ministerstvo přišlo
tehdy s experimentem vyšších
odborných škol a Jabok byl zřízen
právě v rámci tohoto experimentu. Jabok tedy neusiloval o vstup
do struktur stávajících univerzit,
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Podařilo se prosadit „rodinného
ducha“?
Určitě ano, myslím, že zakladatelé
jej považovali za jeden z důležitých principů, na kterých škola
stála; usilovali o vytvoření jakéhosi
jádra ve formě určité komunity, kterou tvořili někteří učitelé,
i manželské páry, jednotlivci, které
by bylo „ohniskem“ života školy.
To se také dělo, bylo to myslím
znamením doby v devadesátých
letech, podobné pokusy jsem zažil
i jinde. Ovšem v praxi má tato idea
řadu úskalí.
K etapě budování bych zmínil ještě
prozíravé navázání spolupráce
s Evangelickou teologickou fakultou Karlovy univerzity, protože
vyšší odborné školy mají slabou
legislativní pozici. Jsou přiřazeny
ke školskému zákonu a má je
na starosti ministerstvo školství
v rámci balíku od mateřských škol
až po odborné školy. Vošky patří
systémově do terciární sféry a jsou
v tomto rámci cizorodým prvkem.
Zde se nepodařilo prosadit zákon
o terciárním vzdělávání a vznikl
zákon o vysokých školách, takže
když se mluví o terciární sféře,
mluví se jen o vysokých školách
a zapomíná se, že vošky k ní
také patří. Největší obtíží je, že
po podepsání boloňské deklarace je terciární sféra popsána
jako vzdělání ve třech stupních:
Bc., Mgr. a Ph.D. a absolvent VOŠ
dostává titul Diplomovaný specialista, což nezapadá do zavedeného a v rámci Evropy všeobecně
uznávaného dělení. Ve spolupráci
s ETF se pak na Jaboku začal
uskutečňovat další studijní program zakončený bakalářem.
Jaká byla další etapa?
Další etapu bych nazval „stabilizace“. V přechodu mezi etapami si
škola prožila i těžké chvíle hledání
v konﬂiktech, jak to mu rozumím
tak se týkaly charakteru studia

(jaký prostor je možné věnovat
v programech teologii) i významu
„komunitního jádra“ v životě školy.
Postupně se měnila i charakteristika studentů – po prvních
generacích nadšených věřících
přicházeli studenti pragmatičtější,
více zaměstnaní, jinak motivovaní. Následovala by etapa „nové
hledání“ – poznamenaná končícím
bakalářským programem spolupráce s ETF UK a snahou hledat
cestu v založení soukromé vysoké
školy. Tuto cestu jsme ale nakonec
z několika důvodů nenalezli.
Váš absolvent si tedy musí
doplnit bakaláře?
To je otázka. V řadě případů by
nemusel, protože například zákon
o sociálních službách říká, že sociální pracovník je buď ten, kdo má
titul DiS (Diplomovaný specialista),
nebo bakalář. Naše tříleté vzdělání
je podobné jako to bakalářské
a kvalifikaci umožňuje stejnou.
Ale společnost je nastavená tak,
že terciární sféra je srozumitelná
v pojmech Bc., Mgr., Ph.D. Máme
ale i nadále dohodu s Evangelickou teologickou fakultou, že naši
studenti, pokud jsou přijati do jejich bakalářského oboru, mohou si
za určitých podmínek řadu shodných předmětů nechat uznat.
Na kterých oborech nyní stavíte
a které se v poslední době
oslabují?
Máme jeden studijní program,
tedy sociální pedagogika a sociální práce, který se nově učí
ve dvou specializacích: sociální
práce a speciální pedagogika.
Tento program běží teprve dva
roky a o něj mají studenti
a studentky opravdu zájem.
Za těch 25 let už máte docela
zkušenost s tím, jak se uplatňují
vaši absolventi.
Nedávno jsme dělali průzkum, kdy
jsme oslovili všechny absolventy,
na které máme adresy. Dostali
jsme asi přes dvě stě odpovědí.
Zajímavé bylo, že odpovědi došly

ze všech absolventských ročníků.
Všichni se shodují, že Jabok je
v porovnání s jinými školami pro
praxi připravil dobře, za studium
jsou vděční a většinou si na Jaboku cení atmosféry, přátelského
ovzduší mezi vyučujícími a studenty. I když Jabok prošel za těch
25 let personálními změnami a vývojem, měnili se učitelé i vedení,
tak tento prvek, který mu vtiskli zakladatelé, se udržel. Naší snahou
je, abychom to vnímali jako devízu,
kterou nesmíme promarnit.
Co bude s Jabokem do budoucna, když teď dobíhá spolupráce
s ETF na bakalářském titulu?
To je otázka, kterou bys měl položit
ministerstvu školství, jakou má
koncepci vyššího odborného vzdělávání ve vzdělávací soustavě ČR.
Zatím se zdá, že ministerstvo v této
věci už léta tápe a koncepce tohoto
úřadu není čitelná. Naší snahou je
i dnes zajistit studentům bakalářský
titul. Uvažovali jsme o zřízení vysoké školy, což se zatím nepovedlo.
Další cestou je spolupráce s nějakou stávající vysokou školou, která
má bakalářský program související
s naším odborným programem. Vysokoškolský zákon totiž umožňuje
uznávat odborné vzdělání získané
na VOŠ, ale jde o to, abychom se
domluvili s vysokými školami, aby
naši absolventi nemuseli u nich
studovat celý bakalářský program
a aby jim byla uznána valná část
tohoto programu. Zatím máme

S budoucími sociálními pracovnicemi

dohodu s Evangelickou teologickou
fakultou, hledáme podobné další
možnosti.
Zkus, Alane, říct svými slovy,
proč by se mladí lidé měli přihlásit do ročníku 2018/2019.
Naše škola nabízí odbornost v oblastech sociální práce a sociální
a speciální pedagogiky. Na rozdíl
od jiných škol nabízíme větší důraz
na formaci osobnosti. V pomáhajících profesích jsou totiž dvě stejně
důležitá kritéria kvality pomáhající
profese, a to je odbornost a lidskost. Na naší škole je solidní podíl
disciplín, jako jsou filozofie, etika
a teologie, o nichž si myslíme, že
jsou v pomáhajících profesích mimořádně důležité, protože kultivují
lidský profil studenta a absolventa.
Naši studenti nejsou všichni věřící,
když jim nabízíme teologické
předměty, tak nepočítáme, že by
z nich byli věřící křesťané. Všichni
jsou ale konfrontováni s otázkami, jimiž se křesťanství zabývá.
Seznámí se také s křesťanskými
odpověďmi, aniž by je museli
vždycky přijmout za své. Už ta
konfrontace je nutí k vlastním
odpovědím na existenciální otázky.
To si myslím, že je jeden z prvků,

který formuje lidskost. Jsou to
otázky po smyslu života a smrti,
po lidské důstojnosti…
Proč pomáhat bližním…
Ano, přesně. A taky kdo a proč
komu vlastně pomáhá. Důležitá je
školní atmosféra, která kultivuje
osobu a lidství. Studenti ji vnímají
i na různých akcích, které škola pořádá (adaptační kurz, lyžařský kurz,
zážitkové akce, školní akce, které
nepatří do školního programu).
Jaká je salesiánská stopa
na Jaboku?
Učí nás tam šest salesiánů, ne
všichni ovšem na plný úvazek,
v budově školy bydlí komunita tří
spolubratří – tím je ta stopa jasně
dána, protože nás studenti vnímají,
vidí, jak jednáme spolu navzájem,
s kolegy, se studenty. Láďa Heryán
má funkci školního kaplana a tak
se snažíme s ním a s Ráďou Kuchařem vnášet do školy salesiánské charisma.
Zdeněk Jančařík
Foto: archiv SDB, archiv Jabok
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Srovnání umýváren před a po rekonstrukci

A co děti,

mají se kde mýt?
Dobrovolnice Kamila Dušková se s námi dělí o další
zážitky z Mexika. Hlavní událostí posledních měsíců
se stalo slavnostní otevření nových umýváren v dětském domově, ke kterému jste možná přispěli i vy.
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které náležejí k ložnici menších
holek (ve které mám noční dozor).
Rekonstrukce probíhala 11 týdnů
a její součástí bylo také vytvoření nového prostoru na spaní pro
asistenta, tedy pro mě, a taktéž
instalace nového osvětlení v ložnici. Krásné, nové, světlé a prostorné
umývárny disponují celkem 8
sprchami, 4 umyvadly a 7 záchody
pro 10 dívek. Otevření proběhlo
za účasti otce Francisca a otce
Salazara a dorazili i další lidé, kteří
nám pomáhají. Chtěla bych poděkovat za ﬁnanční dar z České
republiky, díky vaší štědrosti se
podařilo vybrat 30 000 Kč. Tyto
peníze nám pomohly částečně
financovat rozsáhlou rekonstrukci,
která už byla velice potřebná. Díky
ní se zvýšil hygienický standard
dětského domova a také životní

komfort dětí, které tady bydlí. Moc
se mi tu líbí a zcela vážně uvažuji
o možnosti prodloužit si dobrovolnický pobyt až do konce listopadu.
Doufám, že to klapne.
Kamila Dušková

foto: archiv Sadby

U

ž je to opět několik týdnů,
kdy jsem apsala poslední
příspěvek. Co všechno
se během té doby u nás
událo? Proběhlo slavnostní zakončení salesiánských „olympijských
her“, jeli jsme na výlet na pláž, naší
koordinátorce se narodilo miminko, zúčastnili jsme se kulturní akce
u příležitosti šedesátiletého výročí
přítomnosti salesiánů v Colimě, já
jsem si konečně vyzvedla residenční kartu na imigračním úřadě
v Manzanillo, děti se zúčastnily
vědomostní soutěže s tematikou
„Život sv. Dona Boska“, pohřbili
jsme dva netopýry a také jsme jeli
tábořit poblíž zdejší sopky. Zdaleka největší událostí se stalo otevření nových umýváren v dětském
domově. Proběhla tady slavnostní
inaugurace nových koupelen,

KAMILA DUŠKOVÁ

Vědomostní soutěž
o Donu Boskovi

DOBROVOLNICKÝ
KOKTEJL
Na výletě mezi pasteveckými kmeny v Keni
S postupujícím vzděláváním
prochází místní kmeny postupnými změnami, které se tu nepočítají
na roky, ale na generace. Velice mě
překvapilo, když mě kamarád prováděl a povídal mi o tradicích a o tom,
že se někteří Morani rozhodli posunout věk sňatků děvčat až na patnáct
let (a výš) a nechat jim možnost vybrat
si svého ženicha ještě před tím, než si
o ně řekne nějaký usedlý, ženatý muž.
Dalším překvapením pro mě bylo, že
pokud se rodina rozhodne poslat dítě
do školy, má dítě výhody: odsouvá se
obřízka a děvčata se nemusí provdat,
dokud neukončí studia nebo dokud
rodiče nerozhodnou jinak. Chlapci
nemusí odejít do pouště, což zásadně
ovlivní jejich život.
Jana Jeklová

Znáte Indii?

MISIE

Kampaň „Dnes jím jako Ind“ je v plném
proudu. Dokázali byste odpovědět
na některé z otázek, které řeší v rámci
tohoto projektu středoškolští studenti?

1.

Indové si na kávu moc nepotrpí, mnohem raději si dají šálek
čaje. Chcete-li si v Indii objednat čaj, určitě se vám to povede, protože čaj se v Indii řekne „čáj“. Vyrábí se z listů keře čajovníku – Indie
je druhým největším výrobcem čaje na světě.
Poznáte čajový lístek?

2.

Jednomu z dávných panovníků Šáhdžahánovi zemřela při porodu čtrnáctého dítěte milovaná
žena – Mumtáz Mahal (Perla paláce). V roce
1632 (rok po její smrti) začal panovník se stavbou
hrobky, která by byla hodna její krásy. Nachází
se uprostřed zahrad a hlavní brána má symbolizovat vstup do ráje.
Název hrobky znamená v překladu Koruna paláce a je symbolem
nehynoucí lásky i samotné Indie.
Jak se tato památka – jeden z divů světa – jmenuje?

3. Jednou z významných osobností působících v Indii byla drobná
foto: archiv Sadby

žena, která byla katolickou církví prohlášená za svatou. Starala se
o nejchudší lidi žijicí na ulici. Založila mnoho domovů pro umírající,
sirotky a opuštěné děti, vybudovala nemocnice a školy. Ke konci
života hodně cestovala po světě a setkávala se s významnými
osobnostmi, navštívila i Českou republiku. Založila řeholní řád, který působí i u nás. Získala několik ocenění za šíření myšlenek míru.
Jak se jmenovala a jaké nejvyšší ocenění obdržela za své
celoživotní dílo?

Hromadné křtiny
Minulý týden jsme zažili velkou
událost: křtiny a biřmování. To, že tu
bývají jednou za měsíc hromadné křtiny třeba 50 dětí, mě už nepřekvapuje.
Vlastně pořád trochu ano, nechápu,
kde se po všech těch týdnech a měsících stále berou nepokřtěné děti.
K sobotnímu biřmování přistoupilo 90
biřmovanců! Věřili byste tomu?
Maruška Jenišová

Odpovědi na otázky zasílejte na e-mail: sadba@sadba.org nebo na
adresu: Kobyliské nám. 1000/1, 182 00 Praha 8 do 20. května 2018.
Pěti vylosovaným výhercům, kteří zašlou
správné odpovědi, zašleme brožurku s příběhy
od dobrovolníka Jakuba Hoňka. Prostřednictvím
deseti příběhů se můžete přenést do srdce
Ásámu v severovýchodní Indii a poznat nelehký
život zdejších dětí.
Dopisy dobrovolníků a další zajímavosti najdete
na www.adopcenablizko.cz a www.sadba.org
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SADBA v AFRICE
SADBA navštívila tři africké země a tři dobrovolníky, kteří právě teď
v Africe působí. Na reportáž z této cesty se můžete těšit v příštím čísle.
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foto Richard Bouda

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Nevěřte
vlastním

Nevěřte vlastním očím anebo spíše
nevěřte všemu, co vidíte na
internetu. Ještě nikdy v historii
nebyl člověk obklopen tolika
dostupnými informacemi,
jako v dnešní internetové době.

V

roce 2016 bylo na internetu tolik dat, že kdybyste si je všechny vytiskli
na papír formátu A4,
pokryli byste těmito papíry území
USA do výšky 4,5 metru. Pro běžného člověka, který byl před pár
lety zvyklý na jedny noviny a strávil
několik desítek minut před televizí
je tento informační nárůst téměř
nepředstavitelný. Na jednu stranu
se můžeme cítit privilegovaní,
že žijeme zrovna v takové době,
na druhou stranu tato přesycenost
informacemi přináší nové a nebezpečné důsledky. Jedním z nich je
fenomén tzv. dezinformací. Jedná
se o vymyšlenou nebo zkreslenou
informaci, která je úmyslně rozšiřována se záměrem ovlivnit nebo
zmanipulovat příjemce. Tento typ
informací tady byl odnepaměti,
ale teprve internet vyživuje tyto
zprávy s takovou intenzitou, že někdy zasahují až do samé podstaty
demokracie a snahy o hledání
pravdy. Už dávno totiž neplatí,
že to, co se píše na internetu, je
vždycky pravda a také už neplatí, že jakýkoliv (na první pohled)
seriózní zpravodajský web šíří
informace ověřené a objektivní.
Každý z nás už se jistě setkal se
zprávami, které přinášely „zaručené“ informace, varovaly před nebezpečím a hrozbami, vyvolávaly

foto: Instagram

očím

pocity ohrožení a nespravedlnosti
a využívaly našich předsudků
(muslim=terorista, hloupá blondýna nebo vidlák z venkova).
Často byly podpořeny ilustračními
snímky plnými emocí. A právě
proto, že jsme neustále bombardování stovkami informací, které
náš mozek musí denně vstřebávat,
působí na nás podobné zprávy
i tehdy, když jim příliš nevěříme.
O to, abychom jim uvěřili, zde ale
v první řadě vlastně nejde. Smyslem moderní propagandy totiž
není jenom přinášet zkreslenou
informaci nebo témata. Jde především o to, abychom zanechali
kritického myšlení a rezignovali
na hledání pravdy. Pokud se tomu
člověk aktivně nebrání, může
se dostat až do stavu, kdy buď
prohlásí, že pravdu vlastně nejde
najít, anebo ke stejně špatnému
závěru, že pravda je vlastně někde
uprostřed.Je docela snadné těmto
skeptickým postojům propadnout,
zvláště když si uvědomíme, že ani
naše psychika nám v tom příliš
nepomůže. V procesu našeho
rozhodování hrají naše emoce
důležitější roli než naše logika.
Je proto snadnější věřit zprávám,
které vyvolávají úzkosti a obavy,
soucit či rozhořčení, než suchým
zprávám bez emocí. Názor, který
si vytvoříme vzhledem k nějaké
problematice jako první, je velmi

náročné změnit i pod tíhou racionální argumentace. A aby toho
nebylo málo, americký sociolog
Paul Lazarsfeld dokázal, že mnohem více reagujeme na názory, se
kterými souhlasíme, kdežto těm
opačným se vyhýbáme. V době
internetu je velmi snadné obklopit
se pouze názorovými proudy, které potvrzují „náš správný“ pohled
na věc a naše společnost tím víc
a víc polarizovaná.
Po přečtení tohoto textu se vám
může zdát, že veškerá snaha najít
pravdu je zbytečná a nedá se s tím
nic dělat. Víte co? Dá. Pro začátek
by stačilo, abyste:
a) nepropadli netečnosti, že se
pravdy stejně nedoberete, a proto
se o věci nebudete zajímat;
b) nevěřili každé informaci, kterou
na internetu čtete, i když by vám ji
poslal váš známý;
c) snažili se zprávu ověřit (kdo to
píše?, je k nalezení i z jiných zdrojů?, nepoužívá nálepkování a svalování viny?, nehraje na emoce?).
Možná by vám k tomu mohly
napomoct třeba tyto inspirativní
weby: www.zvolsi.info , www.demagog.cz, www.manipulatori.cz, www.
hoax.cz
Libor Všetula
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Druhý den po ukřižování

S

obota po ukřižování.
Po Ježíšově kvapném
pohřbu zavládlo mlčení.
Ježíš zahalený do plátna
s rouškou ovázanou kolem hlavy
leží skrytý před lidskými zraky
v kamenné hrobce na výstupku
vysekaném ve skále. Pod lůžkem
jsou postaveny nádoby s vonnými
mastmi, které tam zanechaly ženy,
aby Ježíšovo tělo pomazaly den
po sobotě. Velký oválný kámen,
který se v kamenném korytě pohybuje, jen když se o něj opřou dva
nebo tři silní muži, je na svém místě.
Před hrobem stojí pod vzrostlým olivovníkem dva římští vojáci na stráži.
Občas si otřou z čela pot, střídavě
usednou, aby si odpočinuli nebo
pojedli kousek chleba a zapili sousto
douškem vína smíchaného s vodou.

probodl kopím bok a vytryskla
krev a voda. Všichni, kdo byli pod
křížem, vojáci, čumilové, pár Židů
z velerady a několik žen, to viděli.
Černá, posmrtná krev spolu se
světlou tekutinou viditelnou na pohled. Krev vytékala ještě dlouho
po probodnutí těla, ještě když ho
učedníci snímali z kříže a s pietou
kladli do připraveného plátna.
Takto zabalené tělo pak skupinka Ježíšových učedníků odnesla
k hrobu Josefa z Arimatie, váženého člena židovského synedria.
Strážit v této situaci hrob nemělo
příliš smysl, ale Pilátův rozkaz zněl
jasně: „Ve dne i v noci držet stráž.“

Vojáci skoro nemluví – doléhají
na ně ještě události předchozího
dne. V uších jim ještě znějí slova
setníka Lucia, který stál pod křížem, a když Ježíš vydechl naposled, přede všemi nahlas vyznal:
„To byl opravdu Boží Syn.“ Byl to
jeho učedník? Co tím chtěl říct?
Měl nějaké vidění, vyšší poznání? A proč by měli vlastně hlídat
Ježíšův hrob? Všichni přece vědí,
že ten, který v něm leží, včera před
mnoha svědky na kříži zemřel.
Longinus mu na potvrzení smrti

Byl už večer, když k hrobu přišli
další tři římští vojáci, aby vystřídali
hlídku, která měla pokračovat
po celou noc. Třetí voják je doprovázel jako doprovod a ty dva,
kteří končili stráž, odvedl zpátky
k setnině. Nová hlídka byla ještě
mlčenlivější než ta předchozí.
Jen občas se jeden druhého tiše
zeptal: „Slyšíš něco?“ Oba napínali
uši a zírali do tmy, jestli je neklamou smysly a jestli to, co zaslechli,
bylo jen šumění olivových větví,
nebo se někde pohnul nějaký
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noční tvor. Tu a tam bylo slyšet
psí štěkot z okolních zahrad. Jinak
vládlo naprosté ticho.
„Pst, slyšíš? Poslouchej! Co je to?“
vykřikl kolem půl třetí ráno Septimus a hleděl na náhrobní kámen,
který se dal pomalu do pohybu a se skřípotem a s temným
duněním se pomalu sunul, dokud
neodkryl vchod do hrobky. Z hrob-

Z HROBKY VYCHÁZELA ZÁŘ,
KTERÁ VYDĚŠENÉ VOJÁKY
OSLEPILA.

ky vycházela zář, která vyděšené
vojáky oslepila. Padli k zemi, jakoby sraženi bleskem. Z hrobu vyšel
Pán. Na místě, kde ještě před chvílí
ležel, zůstalo jen plátno, rouška
a nádobky s vonnými mastmi.
Ještě chvíli panovalo ticho.
Ukázka z knihy Plátno z Turína
od Zdeňka Jančaříka (Portál 2018)

ČETBA

Vstal z mrtvých

P

rvní křesťané, třebaže chtějí, aby ostatní
ve vzkříšení uvěřili,
o něm nikdy nevyprávějí.
Je to samozřejmá, evidentní a jistá
skutečnost. I ti největší skeptici,
i ti nejzapřisáhlejší nepřátelé jsou
nuceni připustit, že něco neobyčejného a jedinečného zamíchalo
kartami a převrátilo lidské plány.
Bez vzkříšení lze jen stěží vysvětlit,
proč apoštolové po katastrofě ukřižování znovu začali věřit
v Ježíše a proč na hlásání jeho
vzkříšení vynaložili tak obrovské
úsilí. Již sám fakt, že Ježíše po jeho
smrti opustili, naznačuje, že nebyli
fanatici ani podvodníci. Bez vzkříšení nelze vysvětlit, proč apoštolové jako mladí neměli odvahu pro
Ježíše zemřít, ale jako staří ano.
Kdyby Pavel nebyl přesvědčen,
že skutečně spatřil vzkříšeného
Krista, jak bychom vysvětlili jeho
obrácení a vše, co později vykonal
pro rozšíření křesťanství?Skutečnost, že mnozí lidé po setkání
s apoštoly přijali jejich slovo
a uvěřili, znamená, že je považovali
za důvěryhodné.
V knize Pátrání po Ježíši Antonio
Socci tvrdí: „Co se přihodilo tak

šokujícího, že to proměnilo ustrašené a uštvané chudáky v statečné muže, kteří neohroženě hovoří
k mocným na náměstích, z ničeho
nemají strach a jsou odhodláni
ke všemu? Co převrátilo jejich
hrůzu v zanícenou a urputnou
odvahu? Co vyvolalo ohromující
převrat, to že všichni byli připraveni podstoupit mučednickou
smrt? Vždyť důsledky, kterým šli
vstříc, dobře znali. Viděli bestiální
popravu Ježíšovu. A přesto jejich
hrůza zmizela jako mávnutím
proutku. A skutečně – byli opakovaně vězněni, týráni a ohrožováni.
Jediným přijatelným vysvětlením
je, že se Ježíš opravdu mezi ně
vrátil vzkříšený a živý. Jedině tento
fakt může vysvětlit náhlou a ohromující proměnu. Jestliže pak nikdy
nechtěli popřít to, o čem tvrdili, že
„viděli a rukama se dotýkali“, jestliže svá slova nevzali zpět ani tváří
v tvář mučení, pak to znamená,
že si byli touto pravdou naprosto
jisti. Znamená to také, že všichni
považovali to, co se stalo, a poslání, které dostali, za důležitější než
veškerý majetek, rodinná pouta
vlastní život i životy svých blízkých.
Je těžké najít skutečnější a jistější

foto: Petr Polanský (Člověk a Víra)

Bez ohledu na všechny doktríny a mimo veškerou
diskuzi je tu jeden fakt. K jeho vystižení postačí
pouhá poštovní známka: Christos anesti. Tím je
vyjádřeno celé křesťanství. Jedna událost. Nic
se proti ní nezmůže. Filosofy tato událost vůbec
nemusí zajímat. Neexistují však jiná slova schopná
nadchnout lidstvo než tato: Ježíš vstal z mrtvých.

potvrzení této skutečnosti než jejich ve všem shodné svědectví. Je
nutno přiznat, že morální velikost,
kterou tito svědkové prokázali,
svědčí pro věrohodnost, jež nemá
obdoby.
Za jisté, pravdivé a nezpochybnitelné události považují lidé ty,
které jsou podepřeny shodnými
svědectvími. Opakuji: Ježíšovi
přátelé svědčili shodným způsobem, zaplatili za to životem
a svědčili přitom ,proti‘ své osobní
pověsti. Jejich svědectví ve svůj
vlastní neprospěch je skutečnost,
která objektivně obrovsky zvyšuje
jejich věrohodnost a činí ji téměř
nepopiratelnou. Mezi dějinnými
událostmi, které literatura i historikové považují za jisté, neexistuje
ani jediná, která by byla dosvědčena tak impozantními argumenty
a důkazy. Nikým a nikdy“.
Ukázka z knihy Deset slov o víře
od Bruna Ferrera, Portál 2011

V Rusku za časů protináboženské kampaně jeden lidový komisař brilantně ukázal, proč s konečnou platností zvítězila
věda. Slavil se první let do vesmíru. První kosmonaut Gagarin byl na vrcholu své slávy. Po návratu na zem prohlásil,
že tam na nebi sice poctivě hledal, ale Boha neviděl. Komisař dovedl svou řeč k závěru a prohlásil náboženství
za deﬁnitivně poražené. Sál byl plný lidí. Schůze se chýlila ke konci. „Jsou nějaké otázky?“
Vzadu seděl stařeček, který celou řeč pozorně sledoval. Potichu řekl: „Christos anesti“, „Kristus vstal z mrtvých“.
Soused to zopakoval trochu silněji: „Christos anesti“. Další se postavil a zakřičel: „Christos anesti“. Zvedl se další
a i on to zakřičel; potom další a další. Nakonec vstali všichni a křičeli: „Christos anesti“, „Kristus vstal z mrtvých“.
Komisař odešel zmaten a poražen.
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SOUTĚŽ

Křížovka o ceny
KONEC
MODLITBY

K čemu nemáme dnes
dost odvahy, k tomu…
(tajenka).
Aforismus
POMŮCKA:
AUR, LYR,
ORB, SAUR,
UI, UL

SALAJKA

OBLÉCI
BOTY

1. DÍL
TAJENKY

VELKÝ
STRACH

AKCIOVÁ
SPOLEČNOST (zkr.)

2. DÍL
DRUH PILKY PŘEDLOŽKA
TAJENKY

MĚSTO
OKRESU
BLANSKO

ČÁSTI ROKU

MUŽSKÉ
JMÉNO
(26. 4.)

NÁZEV
HLÁSKY S

TAHLE

MOTOCYKL.
JEZDEC

PŘIPOJENÍ

HUDEBNÍ
NÁSTROJ

ZKRATKA
SOUHVĚZDÍ
LYRY

CYSTA
MAZOVÉ
ŽLÁZY

KAZAŠSKÉ
POHOŘÍ

KANÁLY
CENNÝ
PAPÍR (zkr.)

Monika
PROVAZNÍKOVÁ
Třebíč

ŘÍMSKÝ
CÍSAŘ

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO
RYCHLÝ
DOBĚH

ZKRATKA
SOUHVĚZDÍ
VOZKY

ÚSTNÍ
TEKUTINA
PRAŽSKÁ
SKUPINY
PAPÍRENSKÁ
LETADEL
FIRMA

DROGA
(hovor.)

STANOVIŠTĚ

SULC

TAXÍKŮ

ZOLŮV
ROMÁN

(hovor.)

BODAVÝ
HMYZ

NĚMECKÝ
ZÁPOR

ČISTITI
VODOU
PŘÍPRAVNÝ
TÁBOR (zkr.)
VZNIK

DRUH
KOŘENÍ

FRANCOUZSKÁ ŘEKA

STRAŠIDELNÁ

Marie
MALINSKÁ
Telecí

IN. FOTBAL.
KVAŠŇÁKA
ZÁP. NABITÉ
ČÁSTICE

Jaromír
KRULA
Dobronín

MAKETY

ROZHODČÍ
ORGÁN

LÍNÝ
ČLOVĚK
ČÁSTICE
S NÁBOJEM

NEBESKÝ
POSEL

FORMA
VYUČOVÁNÍ
NA VYSOKÉ
ŠKOLE

Vladimíra
KŘEHOTOVÁ
Boletice n. Labem

LETNÍ

STÁT JIHO
VÝCHODNÍ
ASIE

HVĚZDA
SOUBORU
KŘIK
SVĚTLEHNĚDÁ BARVA
RUSKÉ
MĚSTO

ZA LEVOU
RUKOU
ZVRATNÉ
ZÁJMENO
(slovensky)

SMYSL PRO
ELEGANCI

ZVUK
TROUBENÍ

EGYPTSKÁ
STÁTNÍ
VETERINÁR- BOHYNĚ
NÍ SPRÁVA
ELIŠKA
(zkr.)
(domácky)

KLEŠTĚNEC

VODOROVNÉ

POVZDECH

PRUHY
NA STĚNĚ

Helena
SOUCHOVÁ
Sezimovo Ústí
Jiří
KVIČERA
Praha 4

VYSLÁNÍ

ČISTIDLO
SKLA

Správná
odpověď
tajenky v SM
2018/1 zněla:
„Láska a přátelství
nikdy nezklame,
zklame vždy
člověk“.
GRATULUJEME
VÝHERCŮM.
KNIŽNÍ CENY
ZÍSKÁVAJÍ:

K INTERNETU

OTLOUCI

Výherci
křížovky

LISTY
PAPÍRU

Veronika
WILCZKOVÁ
Havířov
Ludmila
JANOUŠKOVÁ
Plzeň
Markéta
LAKOSILOVÁ
Hrusice
Veronika
MOKREJŠOVÁ
Neratovice

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. května 2018.
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AKCE

Letos poběžíme další zhruba 150 kilometrový úsek Bosco Runu. Snažíme se do roku 2023 štafetově postupně
oběhnout všechna salesiánská střediska a vzdát tak hold Donu Boskovi a salesiánskému dílu u nás. Všichni
zájemci jsou srdečně zváni!
Martin Friedl a ostatní organizátoři
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VÝROČÍ

Gratulujeme v měsíci březnu a dubnu
Řadu oslavenců za měsíc
březen zahájila 8. března
35. narozeninami sr. Zuzana
MAGEROVÁ a týž den oslavil
u salesiánů 50. narozeniny
i P. Jiří SVOBODA. 20. března
oslavil rovněž kulaté 50. narozeniny
P. Josef MENDEL.
A kulatiny nebudou u salesiánů
končit ani v dubnu, protože
5. dubna slaví 70. narozeniny
i P. Petr HRUBIŠ a 19. dubna
slaví krásné 80. narozeniny
i P. Benno BENEŠ.
Všem srdečně gratulujeme!

P. Josef MENDEL

sr. Zuzana MAGEROVÁ

Zemřela sestra Biruté

V prosinci uplynulého roku
zemřela v litevském Kaunasu
sestra Biruté Demkuté, velmi
zajímavá osobnost s pohnutým
životním příběhem. Biruté se
narodila 15. října 1924 ve Vilniusu.
Když jí bylo šest let, rodina se
přestěhovala do Kaunasu. Tam se
Biruté poprvé setkala se salesiánkami, které sem přišly z Polska.
Její sen stát se sestrou však vzal
za své s koncem druhé světové
války, který pro Litvu znamenal
sovětskou okupaci. Ta s sebou
přinesla desítky tisíc mrtvých či
deportovaných na Sibiř a náboženské pronásledování. Za těchto
okolností bylo naprosto nereálné
SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

usilovat o řeholní život. Biruté nicméně roku 1951 dokončila studia
na Umělecké akademii v Kaunasu a jako nadaná ilustrátorka
pracovala v oboru graﬁky na pozici
šéfredaktorky. Za ilustrace jí byla
dokonce udělena cena UNICEF.
Její láska ke kultuře a umění ji
vedla ke studiu jazyků. Postupně
se naučila šest jazyků a kromě
ilustrací se věnovala překladům
cizojazyčné literatury. Zároveň
v ní rostla touha po zasvěceném
salesiánském životě a postupně
dostávala konkrétní podobu. 7.
prosince 1981 tajně složila spolu
s dalšími dvěma spolusestrami
první sliby. Po čtyřicetileté odmlce
to byly v Litvě první sliby salesiánek. Své rozhodnutí pak o šest let
později stvrdila věčnými sliby.
Když se v roce 1994 začala
formovat první litevská komunita
salesiánek, sestra Biruté, ačkoliv
jí tehdy bylo již 70 let, se stala
její součástí nejprve ve Vilniusu
a později v Kaunasu. Velkým
přínosem bylo v těchto letech
jazykové nadání sestry Biruté, a to
nejen pro salesiánskou rodinu,
ale i pro celou litevskou církev.
Byl jí například svěřen překlad

Katechismu katolické církve do litevštiny. I přes svůj pokročilý věk
byla vždy ochotná překládat, psát
a učit se pracovat na počítači.
Ráda si povídala s ohroženými
dětmi z Denního centra, ve kterém
sestry v Kaunasu pracují a obdivovala dětské obrázky. Její velkou
láskou byla květinová zahrádka,
o kterou, dokud to bylo možné,
velmi ráda pečovala. Byla to žena
hlubokého duchovního života
s velkou úctou k eucharistickému
Kristu a velkou láskou k modlitbě
růžence. Při našich návštěvách
z České republiky v kaunaské
komunitě působila jako tichá,
avšak velmi pozorná a přítomná.
Ráda si s námi povídala, ačkoliv
pro ni bylo používání cizích jazyků
s přibývajícími léty obtížnější.
Ale i přes jazykové bariéry bylo
možné zachytit její jemný smysl
pro humor.
Posledních několik měsíců
života strávila po úrazu upoutána
na lůžko a vyrovnala se s tím velkou vírou a odevzdaností. Zemřela v komunitě v Kaunasu a byla
pohřbena na tamním hřbitově.
Helena Křenková, FMA

foto: Instagram

POSELSTVÍ

Papež František
zve mladé do Panamy
Těsně před Velikonocemi poslal papež František
mladým lidem z celého světa videoposelství. „Chvíle
setkání a dialogu s vámi jsou pro mne velmi důležité,“
vyznal papež František v poselství, které adresoval
mladým lidem celého světa jako pozvánku na příští
Světové dny mládeže v Panamě v roce 2019.

N

a této cestě nás doprovází naše Matka, Panna
Maria, a povzbuzuje nás
svou vírou, stejnou vírou,
jakou vyjadřuje ve svém chvalozpěvu. Maria říká: „Veliké věci mi
učinil ten, který je mocný“ (Lk 1,49).
Vzdává díky Bohu, který pohlédl
na její nepatrnost a uznává veliké
věci, které On uskutečňuje v jejím
životě; a vydává se na cestu, aby
se setkala se svou sestřenicí
Alžbětou, která je už starší ženou
a potřebuje její blízkost. Nezůstává zavřená doma, protože není
z těch „mladých z kanape“, kteří

vyhledávají pouze své pohodlí
v bezpečné vzdálenosti od všech,
kdo by je mohli obtěžovat. Je vedena vírou, protože víra je srdcem
celého příběhu naší Matky.

MŮŽETE ZLEPŠIT SVĚT
Drazí mladí, také na vás Bůh
hledí a povolává vás, a když tak
činí, vidí všechnu lásku, kterou
dokážete nabídnout. Tak jako
mladá dívka z Nazareta můžete zlepšit svět, zanechat v něm
stopu, která se projeví v dějinách,
jak vašich, tak mnohých dalších.

Církev a společnost vás potřebují.
Váš přístup k věcem, vaše odvaha,
vaše sny a ideály boří zdi stagnace
a otvírají cesty, které nás vedou
do lepšího světa, světa spravedlivějšího, méně krutého a lidštějšího.“
Papež na závěr vybídl mladé
lidi, aby na této cestě pěstovali
blízké a přátelské vztahy s P. Marií.
„Mluvte s ní jako s Matkou, spolu
s ní děkujete za vzácný dar víry,
který jste zdědili po předcích
a svěřujte jí celý svůj život,“ končí
papež František. „Ona vám jako
dobrá Matka naslouchá, objímá
vás, má vás ráda a kráčí s vámi.
Ujišťuji vás, že pokud tak učiníte,
nebudete litovat.“
Převzato z Rádia Vatikán,
překlad P. Milan Glaser SJ
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