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Editorial
Milí přátelé Dona Boska.

vé redakční pozdravení píšu těsně před 
slavností Seslání Ducha Svatého. Duch 
vane, kam chce, a vane také tímto číslem, 
které je plné svědectví o  víře těch, kteří 

pracují s mládeží u nás, ale také ve vzdálených kra-
jích. Proč se někdy projevuje jako vítr? Potřebujeme 
totiž pochopit směr své životní cesty – a vítr na moři 
nebo na jezeře nám vane buď do plachet, nebo se 
tlačí proti nám. Ale vanutí Ducha by měl být vždyc-
ky ten směr, po němž se chceme vydat. Když v par-
ném létě skočíme do vody a jsme tam celí pono-
ření, zažíváme celostní občerstvení a úlevu – to je 
přece také plod Ducha! Když v  ohni pálíme staré 
krámy z půdy, rudobílý žár čistí vše od prachu a špí-
ny. Zanechá po sobě jen to, co obstojí – a přesně 
tak je třeba očistit svého ducha od  nánosu špat-
ných myšlenek a úzkosti.
Stále znovu se setkávám s příklady vanutí Ducha, 
které překvapují: Dítě z protestantské a materialis-
tické rodiny zatouží po setkání s Bohem, nechá se 
pokřtít a jeho rodiče ho kvůli tomu vodí k psycholo-
gům, jestli se nezbláznilo. To dítě (dívka) bylo včera 
biřmováno. Před časem jsem pokřtil syna svého 
kdysi nevěřícího kamaráda – a ten syn se nedávno 
sebral, zanechal vysoké školy, odjel do Taizé a rok 
se tam rozhodoval, jestli se nestane jedním z bratří. 
Nakonec se vrátil do Prahy a studuje na evangelic-
kého duchovního. Takových příkladů vanutí Ducha 
by bylo jistě dost i kolem vás. Všímejte si jich, ne-
jsou totiž vůbec samozřejmé. 
Ať jsou pro vás všechny prázdniny časem Ducha.
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ilí přátelé,
ocitáme se ve fi niši 
školního roku. Mnozí 
z nás už nedočkavě 

očekávají letní dovolenou a prázd-
niny, které jsou na dohled. Někdy 
se nám však v každodenním 
víru starostí může stát, že nám 
práce začne přerůstat přes hlavu 
a všechny naše starosti se zdají 
být životně důležité. 

Jeden můj dobrý známý 
ve chvílích, kdy přestává stíhat 

a svůj pracovní stůl má hustě 
pokrytý lístečky s úkoly, odjíždí 
z města, kde bydlí. Jeden den vě-
nuje výšlapu na nějakou vysokou 
horu s dobrým rozhledem. Říkává, 
že mu to pomáhá vidět všechny 
problémy z lístečků ve správné 
velikosti. To, co se u jeho pracov-
ního stolu zdá nesmírně důležité, 
má najednou při pohledu z výšky 
a z dálky docela jinou velikost. 
V modlitbě po cestě zpravidla 
objevuje nové souvislosti a důrazy, 

které mu pomáhají vnímat to 
opravdu důležité a nezanedbávat 
to podstatné.

Přeji vám, abyste si v době 
prázdnin a dovolených našli čas 
pro odstup od každodenních 
starostí a aby vám to přineslo 
inspiraci do vašeho života a do 
vaší práce a povzbudilo vás v tom, 
co je před vámi.

Vojtěch Sivek
zástupce provinciála

ÚVODNÍK
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„Ať jsme věřící nebo ateisté, naše stoly a kostely zdobí kytice květin, o dovolených v procesích prochá-
zíme horami, rádi nasloucháme ptačímu zpěvu a o prázdninách míříme jako turisté ve velkých zástupech 
paradoxně nejlépe do zapomenutých koutů přírody, turistikou ještě neporušených, do národních parků, 
obdivovat východy slunce nebo podmořskou krásu korálových útesů. Květiny ve váze jsou určitým druhem 
modlitby: dáváme najevo, že stojí za to, abychom se na ně dívali a divili se jejich kráse. Všemi těmito činy 
vzdáváme tichý a snad nevědomý hold Tvůrci našeho divadla a potvrzujeme tak, že náš vesmírný domov 
si zaslouží obdiv. Jestli Bůh není, příroda nemá nejmenší důvod být krásná. Jestli Bůh není, proč by měla?“

Marek Vácha

VOJTĚCH SIVEK
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SPOLUPRACOVNÍCI

Salesiáni  
spolupracovníci  
ve zdravotnictví
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Pokračujeme v našem povídání o salesiánech 
spolupracovnících a jejich apoštolátu ve zdra-
votnictví. Jak se jim daří spojit světské povolání 
s povoláním salesiánským? 
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JAN ZINDULKA

Tereza Schrötterová, 
zdravotní sestra, nyní 
na mateřské dovolené, 
Praha

Don Bosco je pro mě momen-
tálně inspirací ve výchově našich 
tří dětí, protože jsem s nimi doma.
Když jsem byla v práci a setkávala 
se s umírajícími pacienty, inspiro-
val mě Don Bosco svým zájmem 
o lidi, děti, o celou bytost člověka. 
Ve zdravotnictví se tomu říká, že 
měl holisticky přístup. Všímal si 
zdánlivě nedůležitých detailů, 
které ve skutečnosti znamena-
ly hodně. A také naše oddělení 
bylo prakticky salesiánské, když 
tam pracovaly tři členky našeho 
Sdružení. Takže jsem mohla být 
svědkem jejich prožívání apošto-
látu v přímém kontaktu, což bylo 
také velmi inspirativní.

Jana Hesová, zdravotní 
sestra v oboru chirurgie, 
České Budějovice

Nemocnice je součástí mého 
života už hodně let a pacienti stejně 
jako lidé jinde jsou různí. Milí, ale taky 
někdy nepříjemní nebo arogantní. 

Ani Don Bosco neměl kolem 
sebe jen hodné a dobře vycho-
vané kluky, ale svým přístupem 
k nim si je získal. Jedna kolegyně 
mi kdysi řekla, že k nesympatic-
kým pacientům se chová vstřícně-
ji. Čím je pacient protivnější, tím víc 
ho opečovává. Většinou má člověk 
chuť na jedovatou poznámku 
ještě trochu jedovatěji odpovědět. 
Ale tohle! Nevěřili byste, jak to 
funguje! Jak takový nespokojený 
morous roztaje, když se na něj 
někdo usměje nebo dá najevo po-
chopení pro jeho starosti. Vždyť on 
je vlastně někdy takový třeba jen 
proto, že se bojí. Trápí ho bolesti, 
nemoci, má obavy, co bude dál, že 
věci kolem sebe nemůže ovlivnit.
Možná to vypadá jako těžké, ale 
dá se to vypěstovat. Jako v jedné 
staré indiánské povídce:

Dva vlci v nás

Jednou vyprávěl starý indián 
svému vnukovi o velké bitvě, která 
probíhá v nitru každého člověka. 

Řekl mu: „Chlapče, ta bitva v kaž-
dém z nás je bitvou mezi dvěma 
vlky. Jeden je zlý. Je to vztek, 
žárlivost, závist, smutek, sobectví, 
namyšlenost, hrubost, nenávist, 
sebestřednost a faleš.

Ten druhý je dobrý. Je to láska, 
radost, pokoj, trpělivost, laskavost, 
dobrota, naděje, empatie, štědrost, 
věrnost, soucit, důvěra a víra.“

Vnuk o tom chvíli přemýšlel 
a potom se zeptal: „A který vlk 
vyhraje?“

Starý indián odpověděl: „Ten, které-
ho pravidelně dennodenně krmíš…“

Tereza Šuláková, 
dětská lékařka, 
Fakultní nemocnice 
Ostrava

Je to dost jednoduché. Sale-
siáni jsou má duchovní rodina, 
zejména spolupracovníci. Jsou se 
mnou všude, kde jsem. Podpírají 
mne zejména svými modlitbami, 
když musím vykonat něco, co není 
jednoduché. Nevím, jak moc raci-
onálně si uvědomuji, co do zdra-
votnictví přináším v duchu Dona 
Boska, ale nejvíce asi týmovost, 

sdílení se a demokracii. Duch 
Dona Boska, který žil mezi běžnými 
lidmi, nikoliv mezi elitou, je to, co 
mne vždy inspirovalo a přitahovalo.

Terezka píše, že si moc neuvědo-
muje, co do zdravotnictví přináší 
v duchu Dona Boska, ale její 
pacienti to pociťují dost zřetelně. 
Na internetových diskusích se 
k tomu vyjadřují:

Dr. Terezii Šulákovou z nefro jsme 
poznali při naší kontrolní hospitali-
zaci v Motole (byla tam na nějaké 
odborné stáži) a již k ní chodíme 
spoustu let! Je to super ženská, 
dá se s ní otevřeně hovořit – velmi 
precizní – opravdu odborník 
ve svém oboru – přála bych si 
takových odborníků více!

Také jsem měl tu čest pí. doktorku 
T. Šulákovou s dítětem navštěvo-
vat – PS: Je to doktor s velkým „D“.

Jan Zindulka
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FMA

Přítomnost komunity sester salesiánek v Plzni-
-Skvrňanech s pestrými aktivitami pro děti a mládež 
má dlouholetou tradici. Před nějakou dobou k této 
tradici přibyla novinka v podobě Pastoračního centra 
Skvrňany. Komu je určeno a co obnáší práce v něm, 
to jsou otázky, na které odpovídá sestra salesiánka 
Zdeňka Kůsová, jíž je koordinace centra svěřena. 

Můžeš nám představit, čím se 
vaše centrum liší od běžné farnos-
ti? Proč vůbec Pastorační centrum 
Skvrňany vzniklo? 

astorační centrum Skvr-
ňany (PCS) je plodem 
společného promýšlení 
a hledání, jak vhod-

ně uspořádat pastoraci v této 
části Plzně. Tento proces probíhal 
v dialogu mezi biskupstvím a pro-
vinciemi a místními komunitami 
Dcer Panny Marie Pomocnice 
a Salesiánů Dona Boska. V tomto 
procesu se také odráží hledání, jak 
na úrovni místních komunit bratří 

a sester (salesiánů a salesiánek) 
spolupracovat a dát společnému 
charismatu větší sílu. Společné 
hledání navázalo na předchozí 
působení a činnost v tomto místě, 
jejhož kořeny sahají dosti hluboko 
do minulosti. Zdejší krypta – kdysi 
se jí říkalo podzemní sál – začala 
sloužit jako kaple již v roce 1941 
a měla být postupně duchovním 
centrem této čtvrti. Na začátku 
stála nesmírná apoštolská horli-
vost místního učitele pana Josefa 
Chudáčka, který svými myšlen-
kami a činy tak trochu předběhl 
dobu a mezi jinými aktivitami 

inicioval stavbu kostela, který se 
bohužel nikdy nedostavěl. Slibné 
začátky pak přerušila válka a doba 
komunistické totality. Po roce 1989 
zdejší dům znovu duchovně ožil, 
slavily se zde bohoslužby a rozvi-
nulo se centrum pro děti a mládež. 
V roce 2010 začala existovat 
farnost Plzeň-Západ, která byla 
svěřena hnutí Neokatechumenátní 
cesty, jež zde působilo až do loň-
ského roku. Aktuálně tedy bylo 
v rámci této farnosti zřízeno Pas-
torační centrum, které je svěřeno 
salesiánkám a salesiánům. 

V čem spočívá jedinečnost 
vašeho centra?
Otec biskup Tomáš říká, že naše 
diecéze je misijním územím, které 
si žádá hledání a zkoušení nových 
cest. Takže možná některé kroky 
nejsou příliš obvyklé. Například 
že tuto římskokatolickou farnost 
spravuje řeckokatolický kněz nebo 
že je koordinace PCS v podstatě 

Pastorační centrum 
Plzeň-Skvrňany 
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svěřena sestrám a bratři v tomto 
díle jen spolupracují, což bývá 
většinou naopak.

Jak vypadá tvoje práce v pasto-
račním centru a jakou roli tam 
mají další salesiánky a salesiáni? 
Mojí činností jakožto koordinátorky 
centra je starat se o to, aby život 
fungoval a rostl. PCS svoje poslání 
naplňuje především prostřed-
nictvím bohoslužeb a slavení 
svátostí. Takže se starám o vše, co 
s tím souvisí: komunikaci s bratry, 
animaci liturgie, komunikaci s bis-
kupstvím. Spolu s bratry začínáme 
dvouletou přípravu biřmovanců 
z řad mládeže, společné doprovází-
me katechumeny. 

NAŠE DIECÉZE JE  
MISIJNÍM ÚZEMÍM 

Docela velkým soustem v tom všem 
bylo slavení Velikonoc. Ale mys-
lím, že jsme je prožili velmi pěkně. 
Na dění se velkou měrou podílejí 
další spolusestry ať už v rámci 
liturgie, katechezí, modlitebních 
a jiných setkání a také účast bratří 
je pestrá. Střídají se u nás všichni 
čtyři kněží z komunity a některé 
momenty jsme prožili společně 
v kompletním obsazení. Například 
počáteční plánování pastoračního 
roku. To proběhlo i za plné účasti 
komunity Sester svatého Josefa, 
které taktéž bydlí v domě a velmi 
podstatným způsobem se podílí 
na životě centra.

Pro koho je pastorační centrum 
určeno? Je nějak spojeno s čin-
ností zdejšího klubu Salesián-
ského klubu mládeže, v němž 
sestry nabízejí dětem a mladým 
různé volnočasové aktivity?
Je určeno všem lidem, kteří 
sem chtějí přicházet a podílet se 
na jeho životě a činnosti. Sídlíme 
ve Skvrňanech, ale přicházejí 
k nám lidé i z jiných čtvrtí nebo 
blízkých obcí, tak jak je Boží Duch 
přivede. Činnost centra se prolíná 
s činností Salesiánského hnutí 
mládeže, některé děti přicházejí 
do kroužků a zároveň do nábo-
ženství nebo „spolča“, někdy třeba 

i na bohoslužby. Řada vedoucích 
nebo dobrovolníků je věřících, tak-
že i s nimi se pravidelně či méně 
pravidelně potkáváme na boho-
službách. Mezi jejich kamarády 
a přáteli jsou lidé hledající či sym-
patizanti, kteří zavítají na mimořád-
nější události, právě třeba na ně-
které z velikonočních obřadů, křest 
či některou ze salesiánských oslav. 
Příležitostí se nabízí dost. Propo-
jení se střediskem je i prostorové. 
V kryptě se po bohoslužbách 
všechno uklidí a schová a prostor 
slouží dětem třeba pro otevřený 
klub – oratoř, divadelní kroužek či 
cvičení pro ženy. Jeden malý chla-
pec po nedělní mši svaté pozoroval 
hemžení farníků (nejsou to vlastně 
podle kodexu farníci, ale nemáme 
pro to jiný vhodnější výraz), kteří 
hbitě odnášeli oltář, rolovali kobe-
rec a skládali židle a komentoval 
to velmi přiléhavě: „My tady máme 
takový skládací kostel“.

Co tě na tvé práci baví? Potýkáš 
se tu s nějakými těžkostmi?
Baví mě to celé. Líbí se mi sku-
tečnost, že něco takového může 
existovat. Na své salesiánské 
dráze nejsem v Plzni poprvé. Byla 
jsem v této komunitě v letech 
2004–2010 a vnímala jsem tenkrát, 
jak nám v místě chybí „farnost“, a ti, 
kteří chtějí společně prožívat víru, 
musí odcházet jinam. Teď máme 
možnost takový prostor utvářet. 
Baví mě spolupráce s lidmi. 
Na počet nejsme velké spole-
čenství, ale vnímám, že ti, kdo 
k nám chodí, jsou docela aktivní. 

Je hodně těch, kteří se nechají 
pozvat, zapojit, velmi konkrétně 
jsem si to uvědomila právě během 
Velikonoc, kdy je kolem liturgické-
ho slavení úkolů opravdu hodně. 
Některé služby jsou víc na očích, 
některé jsou docela skryté. Těch 
ochotných lidí ke spolupráci bylo 
skutečně mnoho. 
Baví mě spolupráce s bratry 
salesiány, hlavně v rámci příprav 
a doprovázení lidí je to moc obo-
hacující. Mám radost, když se věci 
rodí ze života. Ne všechno lze na-
plánovat předem a často drobné 
krůčky otvírají cestu. Třeba jsme 
chtěli dětem poskytnout pravidel-
nou příležitost slavit svátost smí-
ření, a protože pak následuje mše 
svatá, na které často zůstanou, pří-
padně přijde i někdo z rodičů, aby 
si je pak vyzvedl. Zrodila se z toho 
neplánovaně jednou za měsíc 
mše pro děti, protože když už tam 
jsou, je třeba je zapojit.

A ještě ty těžkosti…
Těžkosti? Jsou asi ukryty v tom 
hezkém – jako druhá strana mince. 
Má-li se do něčeho zapojit víc lidí, 
je to náročnější na domluvu a čas. 
Na každém začátku je vždycky 
trochu rozjezdového chaosu, ale 
to je celkem normální. Těším se, 
že tohle všechno je jen začátek, 
že se dají promýšlet a hledat další 
způsoby, aby tohle místní spole-
čenství bylo společenstvím živé 
víry a mohlo dalším lidem zpro-
středkovat setkání s Kristem.

Helena Křenková

fo
to

: a
rc

h
iv

 F
M

A



SVĚDECTVÍ

Na přelomu února a března letošního roku navštívil 
delegát pro misijní animaci a šéf Sadby P. Pavel 
Ženíšek, obecně zvaný Gambi, tři africké země, 
kde se také setkal s českými dobrovolníky.

Za dobrovolníky

do Afriky

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN
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Největší africký slum Kibera v Nairobi - Keňa



Pavle, předpokládám, že jsi 
do Afriky nejel sám. Kdo tě 
na cestách doprovázel?

áš pravdu, sám bych se 
asi trochu bál. Dopro-
vázel mě Pavel Marčík, 
který má na Sadbě 

na starost přípravný kurz pro misij-
ní dobrovolníky, a fotograf a kama-
rád původem z Brna-Líšně Richard 
Bouda. V Ghaně se o nás ještě 
dost staral a věrně nás doprovázel 
Pavel Semerád – náš kobyliský 
farník a salesián spolupracovník, 
který tam již druhým rokem dozo-
ruje stavby poliklinik.

Které země jste v Africe navštívili 
a co bylo hlavním důvodem vaší 
cesty?

Navštívili jsme Ghanu, Angolu 
a Keňu, v každé zemi jsme pobyli 
zhruba týden. Důvodů, proč jsme 
se vydali na tak dalekou a do-
cela drahou cestu, bylo víc. Tím 
hlavním bylo navštívit naše tři 
dobrovolníky, kteří aktuálně 
v Africe působí – Aničku Ambroz-
kovou a Pavla Slezáka v Angole 
a Janču Jeklovou v Keni. Pak jsme 
chtěli potkat tamní salesiány, 
zvláště různé provinciální předsta-
vené a ty, kteří mají dobrovolníky 
na starost. Do Ghany, kde zatím 
nikoho od nás nemáme, jsme jeli 
na doporučení našich představe-
ných z Říma, abychom se pokusili 
navázat spolupráci a jednou k nim 
někoho od nás vyslat. Zdá se, že 
se to letos v létě podaří.

Jak vidíš budoucnost misií v Afri-
ce a situaci tamních povolání?

Vidím ji velmi pozitivně. Dá se 
říct, že „koloniální doba“ s určitým 
zpožděním skončila i ve většině 
salesiánských provincií v Africe, 
to znamená, že po éře představe-
ných – bývalých misionářů z Itálie, 
Belgie, Inde – nastoupili domácí 
představení, kteří jsou tamním li-
dem samozřejmě bližší. Je pravda, 
že mnohému v řízení a animaci 

provincií nebo komunit se teprve 
učí, protože na tyto role nebyli 
dosud zvyklí, ale učí se rychle. 
Zájemců o salesiánský život nebo 
mladých salesiánů ve formaci jsou 
desítky, takže minimálně v příštích 
desetiletích čeká tyto provincie 
velký rozvoj. Samozřejmě, každá 
z osmi afrických provincií je na tom 
trochu jinak.

Kromě tří českých dobrovolníků, 
kteří v tuto dobu v Africe působí, 
rýsují se další zájemci i na příští 
rok? 

Bohu díky ano. Po několika letech 
se chystá někdo od nás do fran-
kofonní země, konkrétně do De-
mokratické republiky Kongo. Je to 
Klárka Sobotková z Břeclavi, která 
je zubařkou, takže kromě zapojení 
do práce s dětmi z ulice v Bakanja 
Centre v Lubumbashi bude pečo-
vat o chrup tamních obyvatel. Pet-
ra Klašková z Tišnova se připravuje 
na průkopnickou službu v Ghaně, 
přesněji řečeno v západoafrické 
anglofonní provincii, do níž kromě 
Ghany spadá ještě Sierra Leone, 
Nigerie a Libérie. Do které z těchto 
zemí nakonec pojede, to se teprve 
uvidí. Renata Szpyrzová z Jablun-
kova směřuje do Tanzanie, což 

je další země, kam jsme dosud 
nikoho nevyslali. Aby se Renča 
na místě domluvila, musí se naučit 
aspoň základy svahilštiny. 

V PŘÍŠTÍCH DESETILETÍCH 
ČEKÁ TYTO PROVINCIE 

VELKÝ ROZVOJ

No, a do Angoly se chystá náš dra-
hý Jorge Fernandes, Portugalec, 
který už dva roky pracuje jako ma-
nažer v Brně a po celý rok se spolu 
s ostatními českými kandidáty 
připravuje na dobrovolnou službu 
během víkendů Cagliero. Umí 
skvěle anglicky a španělsky, ale 
díky své rodné portugalštině dává 
přednost působení v Angole. Další 
dvě dobrovolnice ještě váhají, jestli 
vyjedou tam nebo onam. Kromě 
těchto našich „Afričanů“ se samo-
zřejmě připravují další kandidáti 
do Indie, Ekvádoru a Bulharska.

Jak vás brali tamní lidé – jako 
Bílé otce, hodné strýčky nebo 
nepřátele z bohatého západu?

Ti, kdo nevěděli, co jsme zač, 
nás většinou brali jako bohaté 
bílé strýčky s moderními foťáky 
a dronem, a také se usilovně 
snažili z nás dostat nějaký doláč 
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Gambi s dětmi z rybářských rodin v oratoři  v Ghaně



nebo žvýkačku. Naopak lidé ze 
salesiánského prostředí se k nám 
chovali velice přátelsky a mile 
a snažili se nám pomáhat. Děti nás 
samozřejmě žraly, protože obroni 
(název pro bělocha v Ghaně) nebo 
muzungu (běloch v Angole a Keni) 
jsou pro ně většinou pořád dost 
exotické zjevy vzbuzující patřičnou 
zvědavost. Vyložené projevy ne-
přátelství jsme nezažili nikdy, snad 
jen párkrát určité odmítání nebo 
nespokojenost, například když 
se Ríša chystal vyfotit jednu paní, 
která na trhu v Luandě prodávala 
dřevěné uhlí, a protože byla dost 
zaprášená, moc se jí do focení 

nechtělo. Richard ji nevyfotil a ona 
po něm nakonec nic nehodila, 
takže to dobře dopadlo.

Zažili jste na cestě nějakou 
zajímavou historku?

Těch bylo docela dost. Abych si 
nedělal legraci z Pavla nebo Ríši, 
tak radši něco, co jsem vyvedl já. 
V Ghaně je snad nejoblíbeněj-
ším jídlem fufu. Je to takový obří 
knedlík z maniokové mouky, který 
se zpracovává tlučením těsta 
podobně, jako se dřív stloukalo 
máslo. Dělá se to silným bambu-
sovým klackem v takovém velkém 
dřevěném hmoždíři. Když jsem vi-
děl, jak to v oratoři v Sunyani tamní 
paňmámy připravují, chtěl jsem to 
zkusit, protože sám rád vařím. 

VYLOŽENÉ PROJEVY 
NEPŘÁTELSTVÍ JSME 

NEZAŽILI NIKDY

Bohužel mně to po dvou minu-
tách vzali z ruky, protože jsem 
jednak málem rozdrtil prsty paní 
kuchařce – musí se totiž stále 

tlouct do stejného místa uprostřed 
hmoždíře a kuchařka během toho 
rukou přihrnuje těsto z okrajů 
do středu. No, a hlavně jsem 
naprosto fyzicky odpadl. Prostě 
vaření v Africe není žádné peříčko.

Můžeš nám s odstupem pár týd-
nů od vaší velké cesty prozradit, 
co ti na Afričanech imponuje?
Něco, čím by ses rád inspiroval 
a co by mohlo obohatit tvůj nebo 
i náš život?

Rozhodně obdivuji jejich po-
hostinnost, srdečnost a ochotu 
ke komunikaci. Myslím té tváří 
tvář, s písemnou to bývá horší �. 
Také se nenechají dostat pod tlak 
nebo do stresu, prožívají naplno 
přítomný okamžik a prožívají ho 
celou bytostí. To se projevuje 
i v jejich vztahu k Bohu a v liturgii, 
jsou mnohem uvolněnější a bez-
prostřednější. A to, co mně je asi 
nejsympatičtější, vůbec nemají 
potřebu se srovnávat s druhými.

Zdeněk Jančařík

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN
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Janička Jeklová s dětmi v Bosco Boys v Nairobi

V ředitelně salesiánské školy
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 Co máš pořád s tou Afrikou…?!
Tato slova jsem slyšel od svého 
dobrého kamaráda Tomáše, když 
jsem mu vykládal, jak jsme byli 
navštívit naše dobrovolníky v An-
gole a Keni a že hledáme v Africe 
další salesiánská místa, kam nové 
adepty posílat. A dodal k tomu: 
„Nejsou potřebnější misie tady 
u nás? A není to vlastně mnohem 
jednodušší odjet na rok do Afriky, 
být tam za velkého borce a vrátit 
se pak s věncem hrdiny zpátky, 
než makat poctivě a bez fanfár 
doma?“

Musím uznat, že Tomáš měl 
pravdu. Z různých hledisek  je 
dobrovolnická práce u nás doma 
minimálně stejně potřebná a v ně-
čem i náročnější a „misijnější“ než 
v Africe. Přesto si dovolím s Tomá-
šem trochu polemizovat…

Je pravda, že i u nás v Čechách 
a na Moravě je pro dobrovolníky 
práce až až. 

Je pravda, že misijní impulz 
potřebuje nejen chudá Afrika, ale 
i bohatá Evropa. 

Je pravda, že vypravit se třeba 
do Rumburku namísto do Nairobi 
není ani moc atraktivní ani zas tak 
dobrodružné. 

Ale…

Je moc užitečné vyjít někdy ze 
svých vyšlapaných cest a vrhnout 
se do neznámých vod.

Je moc užitečné poznat jiné ná-
rody a kultury a vnímat bohatství 
v různosti a odlišnosti.

Je moc užitečné získat zkuše-
nost živé, mladé a rostoucí církve 
v prostředí chudého světa.

Je moc užitečné vidět ohrom-
nou bídu člověka, nespravedlnost 
i nerovnost mezi lidmi.

Je moc užitečné zjistit sám 
na sobě, že k šťastnému životu 
moc věcí skutečně nepotřebuji.

Je moc užitečné nechat se na-
kazit africkou pozitivní mentalitou, 
spontánností a přijetím.

Je moc užitečné povzbudit 
v pár desítkách tamních lidí vědo-
mí, že oni někomu stojí za to, aby 
za nimi dojel z nepřestavitelné dál-
ky a sdílel s nimi rok svého života.

… A to přece není tak málo.

Pavel Ženíšek

www.adopcenablizko.cz
www.sadba.org
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Anička Šenovská 
a pletení copánků, 

Zambie –City of 
Hope, 2016
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Pašijová cesta kardinála Trochty by se dala shrnout 
slovy historika Pavla Mašláně z Muzea regionu Valašska 
ve Vsetíně: „Přežil koncentráky, komunismus už nikoliv.“ 

ežisér Zdeněk Zvonek 
uvedl v loňském roce 
do života hodinový doku-
mentární fi lm Tíha oběti, 

s nímž v zimě a na jaře 2018 objel 
některá salesiánská díla a samo-
zřejmě ho promítl také v Trochtově 
rodné vsi Francově Lhotě a v Lito-
měřicích. 

Na promítání a následné diskusi 
o fi lmu v Brně-Žabovřeskách přišli 
pamětníci, ale i mladší lidé, kteří 
dobu komunistického útlaku církve 
nemohli zažít. Ve farním sále se 
nedostávalo židlí, bylo nutné nano-
sit do sálku vše, co bylo v salesi-
ánském domě k dispozici. Na pro-
dukci přijelo i několik režisérových 
přátel z Valašska a také někteří 
old-skauti, kteří Trochtu pamatovali 
jako duchovního rádce Junáka.

Utrpení a tíha oběti je téma-
tem druhé části fi lmu, kdy Zvonek 
probírá Trochtovo zatčení a mar-
tyrium v koncentračních táborech, 
krátké a obtížné období počátku 
Trochtova působení coby sídel-
ního biskupa litoměřického, jeho 
roli prostředníka mezi komuni-
stickou vládou a církví po roce 
1948 a zatčení, proces a věznění 
do roku 1960. Je skvělé, že se 
režisérovi podařilo ještě natočit 
rozhovory s klíčovými svědky 
Trochtova života (Jaroslavem 
Novosadem, MUDr. Milanem 
Zbořilem, Trochtovým ošetřujícím 
lékařem, někdejším salesiánským 
provinciálem Bennem Bene-
šem). Velkým „úlovkem“ byl jistě 
rozhovor s profesorem polární 
ekologie Josefem Svobodou 
z Toronta, který vzpomínal na po-
byt ve společné cele s Trochtou 
v padesátých letech. O spisu, který 
o Trochtovi vedla Státní bezpeč-
nost, v dokumentu zasvěceně 
promlouvá historik doc. Jaroslav 
Šebek. Film Tíha oběti probouzí 
otázky a vede k zamyšlení nad 
základním principem křesťanské 
existence: smyslem oběti, utrpení 
za druhé. Dnes už je zcela jasné, 
že obraz nejslavnějšího českého 

salesiána nemůže být malován 
černobíle. Jeho komunikativnost 
a někdy i živelnost ho přivedly tváří 
v tvář moci k neřešitelným dilema-
tům: Je lépe mlčet až za hrob, nebo 
se s vyšetřovateli bavit? Nakolik 
bylo možné v padesátých letech 
vyjednávat s bezostyšnou mocí? 
Co je možné jim říct, aniž by člověk 
uvázl v jejich síti?

Svým osudem byl Štěpán 
Trochta bez pochyby mučední-
kem totalitního režimu. Po roce 
1948 se jako vyjednavač církve 
dostal do soukolí násilí a moci, 
z něhož jakýmkoli lidským a vstříc-
ným gestem nebylo úniku. Moc 
bachařů, vyšetřovatelů a církev-
ních tajemníků dohnala bodrého 
valašského rodáka k některým 
kompromisům, ale nakonec ve své 
roli kněze, biskupa a salesiána 
obstál. Film Zdeňka Zvonka je 
toho novým a věrohodným dokla-
dem. Krásným shrnutím fi lmového 
vyprávění by mohl být výrok jeho 
ošetřujícího lékaře Milana Zbořila: 
„Já si myslím, že jeho hlavní tou-
hou vždy bylo být salesiánem.“

Zdeněk Jančařík

DVD je možné zakoupit 
v karmelitánské distribuční síti 

(www.ikarmel.cz)

Hlavně chtěl 
být salesiánem
Film o mučednictví Štěpána Trochty

KULTURA

R
ZDENĚK ZVONEK
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a životě je asi nejtěžší ho 
zkrátka žít. Být sám se 
sebou a něco se sebou 
smysluplného dělat, či 

dokonce udělat. S vědomím toho, 
jak nesnadné je v tomto smyslu 
vychovávat sebe samotného, je 
téměř absurdní, že chceme nebo 
musíme vychovávat jiné. Ale 
protože sami ze své zkušenosti 
víme, že to jediné, co má pro náš 

život skutečný smysl, je to, co při-
jmeme opravdu srdcem, vnitřně, 
tedy to, co ačkoli přichází zvenčí, 
setká se nějak s naší nejvnitřnější 
potřebou – musíme i ve výchově 
otevírat spíše prostor pro možnost 
takového setkání než někomu cpát 
pravidla a pravdy, s nimiž jsme 
sami mnohdy na štíru. 

Abychom toho ale byli schop-
ni, musíme si v tom udělat jasno 
nejprve sami. Jsme tak zase 
znovu u toho základního hesla, 
jež formuje celou naši kulturu 
od staré antiky – nejprve poznej 
sám sebe. Protože jak správně 

doplňují křesťanští autoři a mystici 
– Boha nakonec velmi bezpečně 
najdeme na dně své vlastí duše, 
jen se musíme opravdu pořádně 
naklonit. 

Sbírat sílu k výchově, a to 
nejen v rodině, ale v širším smyslu 
i k výchově, tedy kultivaci vlastní-
ho okolí, pracoviště, společnosti, 
vyžaduje pravidelné „zajíždění 
na hlubinu“, jinak se změní v ne-

bezpečné moralizování, zahořklé 
mentorování a jalové poučování. 
Teoreticky to ví asi každý, ale co 
s tím skutečně? Každý má svou 
metodu. 

Já jsem si oblíbil noční puto-
vání. Vyrážím jednou za čas před 
půlnocí nějakým spojem na kraj 
Prahy, aby to zase nebyla velká 
výprava, a pak jdu pěšky celou noc 
někam, odkud pak můžu ranním 
autobusem nebo vlakem dojet 
zase zpátky. Mezi tím leží 6 či 7 
hodin intenzivní chůze, 30 či 35 
kilometrů temnou noční krajinou, 
bez lidí, bez zvuků, jakoby bez 

všech zbytečných podnětů. Člověk 
je unaven, bez spánku se k ránu 
dostane do zvláštního „rauše“, zá-
roveň se mu nějak zbystří smysly, 
vnímá svět kolem sebe trochu 
jinak, ale především má čas a pro-
stor pro sebe a pro Boha – pro 
nezastřený pohled na to, co si s se-
bou do takovéto „pouště“ přinesl 
ze svého jinak tak rušného života, 
a pro Boží podněty v tom všem. 

A to není vůbec špatné, ba 
naopak! Skoro bych řekl, že je to 
pro mě už skoro nezbytné. Ani ne 
tak proto, že bych během těch 
nočních cest něco „vymyslel“, ale 
spíš proto, že si zpevňuju určité 
vnitřní „konstrukce“, které drží 
celou tu křehkou stavbu mé osoby 
pohromadě. Nebo jako bych si 
ladil své vnitřní struny tak, aby 
pak ly schopné hrát čistě a dobře, 
až to bude třeba. 

Martin Bedřich

FEJETON

N
Noční putování
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Díl 2. O Radosti

Stránky myšky 
Elišky 

Milé             , dnes si budeme povídat o radosti. Jednou jsem byla dlouho ne-

mocná. Musela jsem ležet v         , pít horký        a polykat hořké        . A moje        

            si zatím venku hrály s         . Byla jsem moc         . Pak ale přišla 

k mé          moje kamarádka a přinesla mi            plnou veselých příběhů. 

Nejdřív jsem          ani nechtěla otevřít. Pak mi to ale nedalo a já si přečetla 

příběh o ztracené       a hloupém       , který ji našel. Hned se mi zlepšila nálada 

a začala jsem se        . A věřili byste, že jsem se s tou radostí i rychleji uzdravila? 

Vaše myška Eliška 

U RYBNÍKA

JE TEPLO, KRÁSNĚ SVÍTÍ SLUNÍČKO, 
A TAK SI DĚTI HRAJÍ U VODY. ALE POZOR! 
NĚCO TU NEHRAJE. NAJDI A ZAKROUŽKUJ 
NA OBRÁZKU VŠECHNY NESMYSLY. 

PO VÝLETĚ

NOVÁKOVI BYLI NA VÝLETĚ. PROTOŽE Z NĚHO MAJÍ 
KRÁSNÉ ZÁŽITKY, PROHLÍŽEJÍ TEĎ FOTKY A VZPO-
MÍNAJÍ, CO VŠECHNO VLASTNĚ VIDĚLI. POZNÁŠ 
NA FOTCE, KDO JE KDO? SPOJ SKUTEČNÉ POSTAVY 
S TĚMI NA FOTCE.  KDE ASI NA VÝLETĚ BYLI? 

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

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

   PRO DĚTI
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Kreslí Ludmila Obručová



SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

Podle slavného klinického psychologa Johna Bowlby-
ho, zakladatele teorie vztahové vazby (attachmentu), 
je vazba neviditelné emocionální pouto, které velmi 
specifi cky spojuje dva lidi navzdory prostoru a času. 

ojenec přichází na svět 
a je geneticky vybaven 
k tomu, aby hledal osobu, 
k níž si vytvoří bezpečnou 

vazbu a k níž se přimkne, aby mu 
poskytla ochranu, péči a podpo-
ru. Během prvního roku života si 
takovou specifi ckou emocionální 
vazbu vytváří k tzv. hlavní vazební 
osobnosti (nejbližší osobě). Tento 
emocionální vztah zajišťuje kojenci 
přežití a může být označen také 
jako „bezpečný emoční přístav“. 

Skoro všichni máme podobné 
vztahy a vazby, jimiž se navzdory 
prostoru a času cítíme spojeni 
s jinými lidmi, i když zrovna nejsou 
v naší blízkosti. Když takového 
člověka slyšíme v telefonu, dosta-
neme od něj dopis či jej dokonce 
vidíme třeba na skypu, přejeme 
si, aby byl blízko nás a nejraději 
bychom jej objali. Jsou to typické 
reakce, je-li probuzena naše po-
třeba vazby, tedy – jak říkají vědci 
– je aktivován náš vazební systém. 
Lze tak dobře objasnit také stesk 
po domově jak u dětí, tak u do-
spělých. Silné emocionální pouto 
k blízké osobě je odloučením 
„napjato“, bolestivost emocionální 

reakce na odloučení je srovnatel-
ná s fyzickou bolestí a může být 
stejně intenzivní. Nedá se však 
utišit analgetiky, zpravidla pomůže 
pouze blízkost postrádané osoby. 
Alkohol a jiné drogy sice mohou 
vnímání bolesti z odloučení otupit, 
ale samu potřebu neodstraní. Dů-
ležité je, že tyto vztahy jsou spe-
cifi cké a blízkého člověka nelze 
snadno nahradit jinou osobou.

Podobně se vede už v prvním 
roce života kojencům, batola-
tům i starším dětem. Postrádají-li 
blízkou osobu, nedají se utěšit vlo-
žením do náruče jakkoli příjemné, 
ale cizí pečovatelky. Pokud taková 
osoba nepatří k blízkým, dítě kon-
takt rezolutně odmítne, rozhněvá 
se a i beze slov umí jasně sdělit, 
že má zvláštní vazbu k rodičům, 
matce či otci, které nedokáže 
nikdo nahradit. Emocionální vazba 
totiž vzniká díky specifi ckým emo-
cionálním zkušenostem s blízkou 
osobou a nevychází z pedago-
gického vzdělání ani ze znalostí 
o výchově dětí.

Když se postrádaná blízká 
osoba konečně objeví, následuje 

zpravidla oboustranná radost. 
Uvolnilo se silné napětí emoci-
onálního pouta vyvolané odlou-
čením, a případní pozorovatelé 
mohou vnímat uvolnění a štěstí 
z toho, že jsou blízké osoby zase 
spolu. 

Z knihy Karla Heinze Brische 
Bezpečná výchova, Portál 2012

Dvouapůlletý Max si moc přeje 
jet s prarodiči na prázdniny. Už si 
sám balí svůj kufřík a nervózně 
čeká, až bude konečně moci vyšpl-
hat na sedadlo auta a všichni vyrazí 
na cestu. Jakmile děda s babičkou 
a Maxem vyrazí, ptá se Max: „Už 
tam budeme?“ Nemůže se dočkat, 
ale o něco později říká: „A kdy poje-
deme zpátky?“ Čím déle cesta trvá, 
tím častěji se Max ptá, kdy už bude 
zpátky u maminky, protože mu 
chybí tak, že by chtěl co nejrychleji 
zase domů. Emocionální pouto se 
s přibývajícím prostorovým a časo-
vým odstupem „napíná“ a Maxovy 
myšlenky neustále krouží kolem 
toho, že postrádá svou blízkou oso-
bu a přeje si, aby byla zpátky u něj. 
Pomáhá mu, že má u sebe svého 
medvídka, jehož celou dobu drží 
v náručí a který symbolizuje jeho 
maminku. Vypráví mu o velké ces-
tě, na kterou se vydal s babičkou 
a dědečkem, zároveň medvídka 
chlácholí a ujišťuje jej, že už brzy 
bude zase zpátky u maminky.

Bezpečná   
 vazba
   mezi rodiči 
 a dítětem
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Proč se 
dobří lidé 
stávají 
na síti zlí?

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Jak se bránit všeobecné záplavě trollů a zlovolných 
komentářů pod články na webu, jak se stát rezistent-
ním vůči  této epidemii na síti? Jak nebrat vážně „hej-
tování“ a „fejkování“, hru se lží a polopravdou? Jak se 
bránit přímému vyhrožování?

Pokud se pohybujeme hlavně 
v křesťanském prostředí, měli 
bychom si přiznat, že jsme mi-
noritou, která bude vůči většině 
vždycky v defenzivě. To přináší 
určité „nevýhody“ (posměšky 
a někdy i přímé projevy pohrdání 
a výsměch), ale i „výhody“ (vědo-
mí identity, že „mám něco navíc“, 
sebejistotu uzavřené skupiny). Je 
velmi důležité znát své přednosti, 
mít dobré povědomí o minulosti 
i přítomnosti své skupiny a stavět 
spíš na těchto pozitivech, než si 
udržovat komplex méněcennosti. 
To platí nejen pro křesťany, ale 
pro všechny menšiny (Romy, Židy, 
v našich krajích se to týká také 
muslimů, migrantů aj.). Každá 
z těchto sociálních skupin na ve-
řejnosti obstojí také díky svému 
sebevědomí a otevřenosti vůči 
„vnějšímu světu“. V prostředí, kde 
je minorita vystavena přímému 
násilí, je někdy úkolem většiny, 
aby menšinu chránila před radi-
kály a extremisty. 

Výhody a nebezpečí 

Jednou z velkých předností 
i čertových kopýtek interne-
tu a všeho, co na něm běží, je 
volnost výměny informací a jejich 
obrovská možnost šířit je vše-
mi směry, ať jsou dobré, zlé, ku 

pomoci nebo k zlosti. Internet 
nabízí komunikaci napříč světadí-
ly i rasami a vyznáními. V poslední 
době jsme však spíš svědky opaku 
vzájemné výměny a obohacování 
– komunikace především na so-
ciálních sítích upadá do „kme-
nových přestřelek“ a jedním z prů-
vodních jevů je sedlina nenávisti 
a pohrdání. Extremisté se skrývají 
pod různými falešnými identitami 
a otevřeně hlásají nenávist. 

Jedním z principů Facebooku 
je, že se menší nebo i velké 
skupiny stýkají pouze se „sou-
věr těmi, kdo jsou nějak spříznění 
a kdo „lajkují“. Ostatní svět máme 
na FB tendenci nebrat v potaz 
a žít si ve své skupině, případ-
ně „hejtovat“ (opak „lajkování“).
Dalším nebezpečím, kterému se 
nelze snadno bránit, je „elektro-
nické obtěžování“. Někdo na váš 
profi l vyvěsí posměšný článek, 
který někoho napadá, reklamu, 
kterou byste si tam nikdy nedali, 
s komentáři, které tam nechcete. 
Samozřejmě to lze smazat, ale 
pokud jste nějakou dobu nebyli 
na síti, už to ví hodně lidí. Někdo 
o vás napíše něco ošklivého – 
a už to žije vlastním životem.

Zakladatel Facebooku Mark 
Zuckerberg sliboval světu 

úžasnou svobodnou výměnu 
informací mezi nejrůznějšími spří-
zněnými sociálními skupinami. 
Jedním z fenoménů posledních 
let je naopak tribalismus (uzavře-
ná kmenová mentalita sociálních 
bublin) a konfl iktnost (zneužívání 
osobních informací, napadání 
osob, zasahování do volebních 
procesů falešnými zprávami 
a smyšlenými informacemi).

Proto je třeba vědomě si vybí-
rat, co číst, jak zacházet s inter-
netem a sociálními sítěmi, jak se 
na nich chovat a vést k tomu také 
své děti a druhé. Mediální vý-
chova čili výchova ke správnému 
a vědomému užívání médií, začí-
ná být tou nejdůležitější průpra-
vou pro člověka příští generace. 
Bráno pozitivně: žijeme „ve světě“ 
a nechceme být uzavřeni ve svém 
koutě. V tom nejlepším slova 
smyslu bychom měli kontami-
novat své okolí dobrem a úctou 
k druhým, zvláště těm slabším.

Zdeněk Jančařík

Udělejme si malý test: jak jsme na tom 
s našimi aktivitami na sociálních sítích?

Považujete užívání sociálních sítí za dobré 
pro váš osobní růst a za prospěšné?

Trápí vás, že už nejste anonymní, ale že 
vystupuje se svými pocity a náladami na 
veřejnost?

Byli byste nervózní, kdybyste se po jeden 
celý den nepřipojili k internetu?

„Lajkujete“? Píšete za slovy sluníčka a jiné 
emotikony? Také jste někdy něco nebo 
někoho jen tak pro zábavu „hejtli“?



Oslovit mladé znamená 
mluvit jejich jazykem
V Římě se na říjen tohoto roku chystá světové biskup-
ské setkání o mládeži. Přípravné komise se na jaře 
účastnila také zástupkyně mladých z České republiky 
a stálá účastnice mezinárodních anglofonních letních 
táborů, kdysi nazývaných INLINE, dnes iSEC, Markéta 
Imlaufová.

Markéto, o čem jste v Římě 
na přípravném setkání „sněmu 
mladých“ hovořili?

éma biskupské synody, 
která se bude konat 
na podzim, je Mladí 
lidé, víra a rozlišování 

povolání. Okruhy otázek příprav-
ného setkání se tedy týkaly tohoto 
tématu a byly následující: První 
okruh otázek Výzvy a příležitosti 
mladých lidí v dnešním světě se 
týkal např. digitálních technologií, 
formování osobnosti a hledání 
smyslu života v hyperkomuni-
kační době, kdy mnohdy pomocí 

moderních technologií komuniku-
jeme třeba s deseti lidmi najed-
nou, ale současně nejsme schopni 
vést dialog se sebou samými 
a naším vnitřním světem. Druhý 
okruh otázek se týkal tématu Víra, 
rozlišování povolání a doprová-
zení. Jak je chápán význam slova 
„povolání“ lidmi mimo církev? 
Téma povolání byl pro synodu 
zásadní a ukázalo se, že diskuse 
na toto téma je velmi potřebná, 
neboť pojem „rozlišování povolání“ 
je pro mladé lidi nesrozumitelný. 
Poslední okruh otázek – Pasto-
rační a formační aktivity církve, 

se soustředil zejména na aktivní 
zapojení a participaci mladých lidí 
ve společnosti. Sem patří např. zá-
sadní otázka: „Jak by měla církev 
ve 21. století vypadat, aby byla 
pro mladé atraktivní?“, „Co mohu 
já sám udělat pro to, aby měla 
církev v dnešní době lepší PR?“

Setkali jste se s papežem Fran-
tiškem? Byl spíš věcný, nebo 
srdečný?

S papežem jsme se setkali 
hned první den presynody na uni-
verzitě s mariánským názvem Ma-
ria Mater Ecclesiae (Maria Matka 
církve). František mezi nás přišel, 
jako přichází profesor do auly plné 
studentů. Energicky nás přivítal 
a povzbudil k otevřené diskusi. 
Vyzýval nás, abychom se nebáli 
mluvit o svých touhách, snech 
a diskutovali o všem, co nám leží 
na srdci. „Naslouchejte s pokorou, 

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN

MLÁDEŽ

T

Markéta Imlaufová
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protože každý má stejné právo být 
vyslyšen!“, apeloval na nás Franti-
šek. Papež pronesl mnoho zajíma-
vých myšlenek, ke kterým jsme se 
pak ještě několikrát během týdne 
vraceli. Zvláště si pamatuji tu, 
ve které nás motivoval, že máme 
riskovat a nebát se činit zásadní 
rozhodnutí. Protože mladý člověk, 
pokud neriskuje, zestárne, a stane 
se důchodcem třeba ve dvaceti. 

Někteří tvrdí, že taková fóra 
a diskuse nemají cenu, že by bylo 
lépe než pořádat církevní „even-
ty“, udělat si pro děti a mladé čas 
a mluvit s nimi tváří v tvář. Máš 
dojem, že takové fórum a setkání 
jako synod mohou mít smysl?

Domnívám se, že synoda 
o mládeži smysl má. Je důležité 

si uvědomit, že je to především 
proces, který trvá dva roky a jeho 
plody si uvědomíme možná až 
za řadu let. Navíc presynoda, jež je 
v tomto synodním procesu úplnou 
novinkou, byla přesně takovým 
setkáním tváří tvář. Žijeme v době 
zážitkové, kdy máme každý den 
možnost účastnit se několika 
„eventů“ najednou. Zkonzumovat 
zážitek, dát jej jako status na face-
book a jít dál k dalším, „lepším“ 
zážitkům. Taková je realita dnešní 
mladé generace. Chybí nám kon-
tinuita a pocit přináležitosti k ně-
čemu hodnotnému a trvalému. 
Církev takovou kontinuitu nabízí 
a pomocí synody zve mladé, coby 
budoucnost církve, aby se podíleli 
na jejím směřování a byli hlavními 
protagonisty této navigace. Myslím 

si, že právě synodní proces, který 
je cestou církevních představite-
lům směrem k mladým a zpátky, 
je cestou dialogu, který je pro 21. 
století velmi potřebný. 

Jak se mohou mladí lidé zapojit?
K zapojení do diskuse vyzý-

vá pomocí videa i biskup Tomáš 
Holub. Jde mu o to, aby synoda 
nebyla „o nás, bez nás“, a proto 
se obrací na všechny mladé lidi! 
Na uvedených stránkách můžete 
vyjádřit svůj názor: www.facebook.
com/synoda2018/, či na: www.bit.
ly/Synoda2018

Zdeněk Jančařík

Jakou církev si přejí mladí
  
Část z dokumentu o tom, jakou církev si přejí, kterou odevzdali mladí lidé na  
Květnou neděli papeži Františkovi. Ten je vyzval, ať se nebojí mluvit otevřeně. 

 

já já se stále cítím mladý 
(36), a tak si dovolím, v úctě 
ke všem autoritám, mluvit 
otevřeně. Byl jsem vychováván 

stařičkým knězem P. Mons. Mixou 
(93 let). Čím je starší, tím se stává 
jednodušší, co se hlásání evan-
gelia týče. Vždyť Ježíš neměl ani 
mobil, ani twitter, ani FB. Hlásání 
evangelia není věc složitá, naopak 
hlásání je čiré a jednoduché, stačí 
touha hlásat Krista a vše ostatní 
nám bude dáno. Prvními osobami, 

které nám dávají život za příklad 
v hlásání evangelia, jsou rodiče 
a kněz. A ti evangelium zvěstují 
nejjednodušeji – svým životem.

Já sám takový život ne vždy 
žiji – a jsem si toho vědom. Přesto 
„vím“, jaký mám být. P. Mixa nám 
to při svátosti smíření vždy opaku-
je dokola – Láska je cesta k lidem 
a k Bohu. Kdo miluje Boha, ten 
miluje lidi. Lidé pak vidí Boha 
v činech (lásce) člověka.

P. Mixa nás také často upo-
zorňuje, že církev si v poslední 
době zamilovala svět v technice 
řízení a zapomíná na evangelium. 
Upozorňuje, že věčné pořádání 
různých církevních akcí bývá jen 
zástěrkou vlastní neschopnosti 
a nedostatku lásky. Je to stejné 
jako dnešní móda kroužků pro 

děti. Každý den ideálně jeden 
kroužek a ideálně to, co sami 
rodiče nikdy neovládli, ale co by 
ovládnout chtěli, ale jsou na to 
moc líní (či bez daru). Jenže kam 
to vede, všichni víme. Rozpad 
rodin, kdy rodiče na sebe ne-
mají čas, protože vozí své děti 
na kroužky sem a tam. Únava dětí, 
kdy umí skoro vše, ale vlastně nic 
pořádně. Děti pak nevidí lásku 
svých rodičů, kteří jsou sami una-
vení, což pak vede k neschopnosti 
dětí navázat v dospělosti Lásku 
– a začínají se pohybovat ve stej-
ném kruhu. Totéž platí pro církev.

Ronald Němec,  
advokát a kanonista

Zdroj: christnet.eu  
(otištěno s laskavým svolením)

RONALD NĚMEC

I



Svatý Jiří
bojoval 
s drakem 
v Rumburku
Poprvé v historii hostil Rumburk 
současnou skupinku příprav-
ného kurzu pro dobrovolníky, 
kteří mohli obdivovat nádherné, 
i když trochu odlehlé místo, těšit 
se z přívětivého přijetí tamějších 
salesiánů i nadšených dětí.Boj sv. Jiří (Jan Vrba) s lítou šelmou

sobotu 21. dubna se    
  v bájné zemi jménem Jiří-
kov odehrálo klání udatné-
ho bojovníka Jiřího s hrůzu 

nahánějícím drakem. Zábavné 
a snad i trochu edukativní od-
poledne pro místní děti připravili 
budoucí salesiánští dobrovolníci. 

Již předem jsme vymysleli při-
bližnou podobu. Rozdělili jsme se 
do dvojic, každá měla za úkol při-
pravit jedno stanoviště a postarat 
se o všechno potřebné k realizaci. 
Nakonec jsme vytvořili šest stano-
višť a základnu. Odpoledne bylo 
situováno do historického období 
sv. Jiří, a to nejen vzhledem k jeho 
blížícímu se svátku, ale i k názvu 
městečka – Jiříkov. Hlavní myš-
lenkou bylo bojovat s vlastními 
špatnostmi, hříchy a slabostmi.

JE DŮLEŽITÉ BÝT OTEVŘENÍ 
PRO VŠECHNY LIDI

Od brzkého rána probíhala 
pečlivá příprava. Přichystat diplo-
my, rekvizity, připravit materiály 
pro konkrétní stanoviště a hlavně 
nácvik úvodní scénky, která před-
stavovala život sv. Jiří. Ten statečně 
porazil čtyřhlavého draka. Do tří 
hodin jsme připravovali stanoviště 

a pak ta paráda vypukla. Zazněla 
fanfára a na „uliční“ scéně se obje-
vily dvě naše koordinátorky, které 
celou akci zahájily. Následovala 
skvěle připravená scénka a pak 
už se pokračovalo v samotné hře 
pro děti. 

Dětiček různého věku přišlo 
něco málo přes padesát. (Uff , di-
plomů bylo připraveno 60). Na zá-
kladně si děti vyzvedly kartičku, 
kde jsme zapsali jejich jména, 
dostaly balónek, na něj si napsa-
ly nějakou svou slabost, a pak 
pokračovaly, někdy i v doprovodu 
rodičů nebo starších sourozenců, 
ke konkrétním stanovištím. Ta 
byla pojmenována podle ctnos-
tí: střídmost, moudrost, odvaha, 
statečnost...

Petra a já jsme si připravily 
stanoviště střídmosti. Zaměřily 
jsme se na to, že kdysi lidé neměli 
tolik jídla jako dnes, a proto neměli 
problém poznat konkrétní jídlo 
po chuti i po hmatu. Právě to bylo 
úkolem dětí na našem stano-
višti. Na jiných stanovištích děti 
sestavovaly puzzle, vysvobozovaly 
zajatou princeznu, skákaly v pyt-
lích a hádaly vlajky různých zemí.
Po absolvování všech stanovišť 
si děti naplnily balónky barvou, 
připevnily je na připravené plátno 
a pak je propíchly – tím dovršily 
vlastní boj se svými chybami.

Okolí Rumburka a Jiříkova je 
neskutečně krásné a inspirující 
místo. Navíc nám přálo i počasí. 
Sluníčko všem kouzlilo na tvářích 
úsměvy, všichni byli plní energie 
a pozitivní nálady. Lidé (a hlav-
ně děti) byli úžasní. Především 
romské děti opět dokázaly, jak 
jsou skvělé, vtipné, přátelské 
a otevřené. I pro mě je to důkaz, 
že je důležité být otevřeným pro 
všechny lidi. Všichni jsme stejní, 
i když se v detailech lišíme. 

Renata Szpyrcová, 
budoucí dobrovolnice

MISIE

SALESIÁNSKÝMAGAZÍN
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Zveme vás na misijní víkend
9.–10. června v Praze-Kobylisích

100 škol vařilo po indicku
Na 100 školách v naší zemi pravděpodobně prudce 
vzrostla spotřeba vody. Indická jídla jsou velmi pálivá 
a je potřeba je hodně zapíjet. Osmého ročníku Dnes 
jím jako, který probíhal během března a dubna, se 
zúčastnilo téměř sto škol, více než 7000 dětí.

světová kampaň Dnes 
jím jako se koná každý 
rok na jaře. Registrova-
ných škol každým rokem 

přibývá. Žáci a studenti se hravou 
formou seznamují se životem 

svých vrstevníků v rozvojových 
zemích. Přečtěte si jedno z hod-
nocení, která nám zaslala paní 
učitelka Šmídová, učitelka ZŠ a MŠ 
Chomutov.

„Rok se s rokem sešel a já vám opět 
posílám fotky do soutěže. Každý 
rok se moc těšíme, jakou zajíma-
vou zemi vyberete a co nového se 
dozvíme. Indie nás všechny moc 
bavila a nadchla – naše škola je 
z 80% složena z romských žáků 
a Romové, jak známo, pocházejí 
právě z Indie. My jsme si vyrobili 
Rangolu v atriu školy. Použili jsme 
barevné chodníkové křídy. Cel-
kem se do tvoření pustilo osm tříd. 
Páťáci začali středem a postupně 
se na Rangole vystřídali všichni 
z druhého stupně. Každá třída 

vytvořila svoji osobitou část, na kte-
rou navázala další skupina. Práci 
jsme si moc užili, měli jsme krásné 
počasí a vůbec celý den byl velmi 
pohodový a příjemný.

Děkujeme Vám za krásnou akci, 
kterou každý rok připravujete.“

VÝTĚŽEK POSTNÍ SBÍRKY

Postní sbírka vynesla 
ke dni 30. 4. 2018 
téměř

160.000 Kč.
Děkujeme za krásný 
dar, kterým podpoříte 
salesiánské dílo Bosco 
Mangaal pro vzdělává-
ní dětí a učitelů 
v severovýchodní Indii. Dopisy dobrovolníků a další zajímavosti najdete na 

www.adopcenablizko.cz a www.sadba.org
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AKSANTI  &  MISIJNÍ ODPOLEDNE  &  SLAVNOST VYSLÁNÍ 

Program pro děti | scénka dobrovolníků  
| zábava | informace o misiích | hudba
rozhovory s dobrovolníky | posezení | 
čajovna | setkání...

V sobotu 9. 6. 2018 se můžete těšit 
na zábavné odpoledne pro děti, 
na setkání s novými i bývalými 
dobrovolníky a na Aksanti - 
poděkování dobrovolníků rodičům, 
přátelům a všem, kteří je podporují. 

V neděli 10. 6. 2018 při mši sv. 
v 10.30 proběhne slavnostní obřad 
vyslání dobrovolníků. Noví dobro-
volníci při něm složí dobrovolnický 
slib a zakončí tak i svoji roční 
přípravu na dobrovolnou službu.

Přijďte podpořit naše dobrovolníky!

Nenechte si ujít příležitost poznat osobně naše dobrovolníky, 
popovídat si s nimi a dozvědět se více informací o dobrovolné 
službě i o naší činnosti. 

Těšíme se na vás! www.adopcenablizko.cz
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Desatero duchovního
doprovázení (DDD) 
aneb salesiánské heslo 
s troškou humoru
1. Člověka na duchovní cestě 
doprovázeti jest jako na dvojkole 
společně s ním částí života jeho 
cestovati. Není posláním anděla – 
doprovodce sebe na odiv vysta-
vovati, pročež na zadní sedadlo 
nenápadně usedni. Tak uchráníš 
se pokušení cestu jeho sám říditi, 
a místo toho budeš raději záda 
svému svěřenci spolehlivě krýti.

2. Není podstatné, aby osoba tobě 
svěřená v tebe věřila, ale spíše aby 
postupně jistoty té povznášející 
nabyla, že ty bezmezně ve velikost 
její osoby věříš, aby pak ona plně 
projevovati a rozvíjeti se mohla.

3. Anděl-doprovodce neurčuje cíl 
cesty, trasu ani rychlost pohybu, 
ale nechává výběr na osobě, již 
doprovází. Má být laskavým spo-
lečníkem na cestě, nikoliv eskor-
tou, která násilím vynucený přesun 
člověka do cíle zajišťuje, aniž on 
sám ovlivniti pramálo cokoliv smí, 

tudíž po dosažení cíle přirozeně 
prahnouti nemůže.

4. Jsa usazen na stejném kole vidíš 
situaci pod stejným zorným úhlem 
a vnímáš obdobně jako osoba svě-
řená tobě. Vystaven jsi tak stejné 
nepřízni počasí, žhavému slunci 
či hustému dešti. Tím nahrazen 
je dřívější pokyn bys v topánkách 
jeho po nějaký čas chodil, od če-
hož v současné době z hygienic-
kých důvodů upuštěno bylo.

5. Při cestě do kopce neváhej 
do pedálů nejméně stejnou měrou 
se opříti co svěřenec tvůj, neboť 
nejsi na odpočinku, ale zodpoví-
dáš též za nepřetěžování jeho.

6. Při cestě z kopce vystříhej se 
výkřiků vyjadřujících strach či 
nedůvěru. Nepokoušej se jakkoliv 
jízdu zbržďovati, či dokonce z kola 
seskakovati.

7. V zatáčkách nikdy nevykláněj 
sebe na stranu opačnou než svě-
řenec tvůj, jinak škodu nedozírnou 
oběma způsobiti můžeš.

8. Připomínej sobě často pokor-
ně, že mluviti stříbro, leč mlčeti 
zlato, a proto mlč. Pokud budeš mít 
nutkavou touhu rady své svěřenci 
poskytovati, pak vzpomeň si na bod 
tento a mlč. Mluv raději s Bohem 
o svém svěřenci, než se svým svě-
řencem o Bohu. Jestli nepozná on 
Boha z tvého mlčení, můžeš si jistý 
býti, že z mluvení tvého také ne.

9. Smyslem doprovázení není, 
aby svěřenec tebe poslouchal, 
ale právě naopak, abys ty s láskou 
a pokorou naslouchal jemu. Čiň 
tak nejen trpělivě, ale též velice 
pečlivě. Naslouchej pak nejen jeho 
slovům, ale i jeho nevysloveným 
obavám, radostem, starostem, 
nadějím a touhám.

10. Když pak cíle cesty dosaženo 
bylo, jest tvou milou povinností 
poděkovat svěřenci za důvěru, se 
kterou ti dovolil v blízkosti jeho 
býti. Načež hleď se co nejdříve 
opět neviditelným učiniti.

Pepa Hes, ASC
autor řady knih o duchovním 

životě i životě jako takovém 
www.orlavzletem.cz

Pane, 
dej mi 
tu vodu

ZAMYŠLENÍ

Salesiánské heslo na rok 2018 zní: „Pane, dej mi tu 
vodu.“ Ústředním tématem tohoto roku má být dopro-
vázení mladých. Nabízíme vám trochu „jinou“ refl exi, 
kterou nám poslal Pepa Hes, salesián spolupracovník 
z Českých Budějovic. JOSEF HES
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Pane, 
dej mi 
tu vodu

Hledání 
BOHA

nes ráno jsem hovořil 
s jedním scholastikem. 
Stál jsem pod stromem 
a slyšel ptačí zpěv. 

Neznal jsem ho, zněl trochu jako 
kukačka. Zdálo se mi, že ve mně 
probouzí vzpomínky z dětství 
– vzpomínky na les a podobné 
věci. Mluvil jsem s oním scho-
lastikem a cítil jsem, že poslou-
chám, co říká, ale přitom jsem 
to vlastně neposlouchal. Byl 
jsem tam – a současně jsem 
tam nebyl. Po chvíli jsem musel 
říci: „Prosím vás, přestaňme teď 

mluvit, protože já tu vlastně tak 
docela nejsem.“ Bylo to volání, 
abych se vrátil domů, abych se 
oddělil od tohoto světa. Pěkně to 
vyjádřil jeden spisovatel: „Ztiše-
ní je spíše učedníkem ucha než 
učedníkem jazyka.“ Zachováváme 
ticho ne proto, abychom přestali 
mluvit, ale abychom otevřeli 
uši, abychom něco vnímali, cítili. 
Řeknu-li skupince lidí: „Ztišme se 
a naslouchejme,“ uslyšíme všude 
kolem spoustu zvuků – třeba 
kroky na štěrkové cestičce před 
domem, šustění listí ve větru 

nebo něco jiného, co bychom 
neslyšeli, kdybychom neustále 
mluvili a mluvili. Někdy nastane 
velmi hluboké ticho. To, co jsem 
zakusil onoho rána nebo dnes 
ráno, když jsem se setkal s oním 
scholastikem, se může udát zcela 
náhle. Musíme setrvávat ve ztiše-
ní, abychom byli schopni zachytit 
cosi jako záblesk nekonečna, 
záblesk věčnosti.

Hledání Boha (Portál, 2008), 
ukázka z knihy Anthony de Mella 
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VZPOMÍNÁME

foto Richard Bouda

aroslav Med se narodil 
v Havlíčkově Brodě, a jak 
upřesňuje básník Miloš Do-
ležal v jedné své medovské 

vzpomínce, „rod Medů pochází 
z Boňkova, což je díra mezi Hum-
polcem a Havlíčkovým Brodem 
se siluetou hradu Lipnice“. Dětství 
prožil v patriarchálním katolickém 
prostředí velkého, tehdy ještě 
německobrodského krejčovství 
u svého dědy Václava a babičky 
Marie, kde bydleli i jeho rodiče. 
Medův dědeček měl v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie své mís-
to v předních lavicích, a jak mně 
Jaroslav jednou v tom chrámě 
vyprávěl, „na dědův fl ek si nikdy 
nikdo jiný nedovolil sednout“. 

Od dětství si vedl čtenářský 
deník, ke konci života v něm měl 
kolem šesti tisíc položek. Čtení 
byla zkrátka jeho celoživotní 
vášeň. Jako čtenář i autor byl 
učencem ze staré školy: nikdy při 
četbě neležel, psal pouze rukou 
u starosvětského rozložitého pra-
covního stolu, texty pak většinou 
datloval na obyčejném psacím 

stroji a následně je musely přepsat 
do elektronické podoby sekretářky 
v Ústavu pro českou a světovou 
literaturu. Vím, že někde v jeho 
pracovním stole budou schovány 
manuskripty Medových deníků 
z šedesátých a sedmdesátých let, 
které mi ukazoval. 

VÁŠNIVĚ UČIL, JEŠTĚ 
V PĚTAOSMDESÁTI

Nikdy si nekoupil PC, natož 
notebook nebo tablet, do kon-
ce života bojoval s klasickým 
tlačítkovým mobilním telefonem, 
ale i s televizním ovladačem. Se 
staromódní rezistencí a s nepub-
likovatelnými slovními komentáři 
odmítal tyto „ďáblovy nástroje“ 
a zůstal věrný papírovým knihám 
a psacímu peru. Snad až měsíc 
před smrtí jsem od něho slyšel po-
prvé: „Zdeníku, mě už nebaví číst!“ 
Tehdy jsem pochopil, že je zle.

Med salesián
Ještě v jednom rozměru své 

osobnosti byl salesiánem, byl totiž 

vášnivým kantorem. K učení se 
dostal naplno až po listopadovém 
převratu, do té doby vyučoval 
příležitostně na učilištích nebo 
středních školách, občas podle 
svých slov učil i „asfaltéry a dlaž-
diče“. Od roku 1991 přednášel 
na KTF v Praze a v litoměřic-
kém církevním konviktu, českou 
literaturu vyučoval také studenty 
na Filozofi cké fakultě Univerzity 
Karlovy. Celé generace budoucích 
kněží doprovázel a ponoukal k čet-
bě „bástevníků“, jak říkal. Někteří 
po jeho iniciaci se třeba poprvé 
začetli do poezie, jiní otevřeli i ta-
kové „duchamory“, jako je Dury-
chovo Bloudění nebo Služebníci 
neužiteční.

Jaroslava osobnost měla dvě 
polohy. Tou první byla ta vytříbe-
ná, intelektuálská, vycizelovaná 
forma jeho knih, recenzí a lite-
rárních sloupků. Kdyby ho někdo 
znal jen z jeho textů, představil by 
si suchého vědátora, který sedí 
za pracovním stolem, pobafává 
z fajfky a starým ohmataným 
plnicím perem čmárá na ručním 

Jaroslav Med 
patřil 
do rodiny 

Na Popeleční středu 14. února zemřel 
v Havlíčkově Brodě Jaroslav Med. 
Přestože nepatřil bezprostředně 
do Salesiánské rodiny, po léta byl 
pilným čtenářem a přispěvatelem 
Salesiánského magazínu.

J
Jaroslav Med doma ve své pracovně
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Tomáš Holub 
Jaroslavu Medovi

dybyste mě požádali, 
abych se uvolnil, zavřel 
oči, na nic moc nemys-
lel a v této pro mě dosti 

nezvyklé situaci by zaznělo jméno 
Jaroslava Meda, tak by se pře-
de mnou téměř se stoprocentní 
jistotou jako první reakce objevil 
obrázek tohoto mého přítele, kte-
rak rozhazuje dramaticky rukama 
a doslova křičí na celou poslu-
chárnu teologické fakulty, ve které 
se v těsně porevoluční době 
krčí ctihodní kandidáti kněžství: 
„Vy nevíte, kdo řekl ,A Asklepiovi 
kohouta?‘ Tady není vůbec nikdo, 
kdo by to věděl? Vy jste ale…“

V jedné z lavic té posluchárny 
jsem se tehdá krčil i já a dodnes si 
živě vzpomínám, jak mě v mé am-
bicióznosti strašně štvalo, že tento 

obdivovaný pedagog si snad o mně 
myslí, že jsem blbec a ignorant.

Nicméně právě tento dramatic-
ký a zároveň kouzelně podmanivý 
výklad okořeněný zemitými slovy, 
která se jinak na posvátné půdě 
teologické fakulty vůbec nevy-
skytovala, s občasnými výstupy 
ve smyslu výše popsaného, bylo 
to, co mě na Jaroslavu Medovi fas-
cinovalo. Co drtivou většinu poslu-
chačů přímo provokovalo k četbě 
krásné literatury, co v nás bouralo 
mnohá katolická klišé a dávalo 
možnost sdílet ty neopakovatel-
né doteky Ducha, které se – jak on 
mnohdy s dojetím opakoval – v li-
teratuře objevují ve chvíli, kdy dílo 
ve svém poselství pravdy a krásy 
zcela přesahuje autora.

Právě toto nám Jaroslav Med 
vštěpoval. A to nikoli formou po-
uček či seznamů povinné litera-
tury, ale celou svou bytostí a svým 
zápalem. A my jsme mu věřili, 
protože nás do svého světa vtahoval 
a nenechával nás na pochybách, 
že mu strašně moc záleží na tom, 
abychom mohli společně s ním po-
odkrýt dobrodružství Slova ve slově. 

Osobně jsem mu za to nesmír-
ně vděčný, a jestliže se v mých ká-
záních, stejně jako u mnoha mých 
kolegů kněží – absolventů pražské 
teologické fakulty – prokazatelně 
objevuje nadprůměrné množství 
iterárních odkazů a motivů, pak je 
dost jasné, kdo za to může.

Msgr. Tomáš Holub, plzeňský biskup
Otištěno s laskavým svolením autora

papíře vznešené myšlenkové ob-
laky. Medova „verbální“ osobnost 
byla úplně jiná, zemitá, prostoře-
ká, sršící vtipem a někdy černým 
humorem. Nechodil daleko pro 
slovo, z mnoha výrazů, které užíval 
jako bezpříznaková slova, se ně-
kteří katolíci pravidelně zpovídají, 
nebo se při nich červenají. Miloval 
život, papírové „trubičky“, jak jim 
říkal, které jsem mu v posledních 
měsících i přes zákazy doktorů 
občas kupoval. V tom opravdu 
nebyl salesián – a jako salesián - 
nekuřák jsem ho často napomínal. 
„Zdeníku, to je poslední!“ říkával 
s blaženou jiskrou v oku, když si 
zapaloval další z hřebíků do rakve. 

Vášnivě učil, ještě v pětaosm-
desáti, když už nemohl na nohy, 
jezdil taxíkem do Thákurovy ulice 
a studenti vytvářeli po vyučová-
ní špalír a volali na něho: „Pane 
profesore, neopouštějte nás!“ Asi 

rok před smrtí přišly k němu domů 
děti z nedaleké dejvické školy, 
které s ním dělaly rozhovory, ma-
lovaly ho a vyrobily knížku o sta-
rém dobrém kantorovi – byl pro ně 
asi trochu exot z jakéhosi dalekého 
světa, E. T. Mimozemšťan, Marťan 
literatury.

V posledním roce a zvláště 
v posledních týdnech se už loučil, 
odcházel – po jedné návštěvě 
jsem plakal, protože jsem věděl, 
že už tu dlouho nebude. Odešel 
příznačně ve své domovině, v Ha-
vlíčkově Brodě. „Uhlířská“ katolická 
víra mu byla dána do vínku od dět-
ství a uchoval si ji až do smrti. Nyní 
už čte Demla, Reynka, Čepa a Za-
hradníčka v nezměrné knihovně 
Nebeského Jeruzaléma.

Zdeněk Jančařík

Jaroslav Med (19. 4. 1932 – 14. 
2. 2018) přednášel na Katolické 
teologické fakultě UK a Filozofi c-
ké fakultě UK českou a světovou 
literaturu. Přispíval do různých 
literárních časopisů, od roku 1990 
byl stálým členem redakce přílohy 
Katolického týdeníku Perspektivy. 
Po celý život edičně připravoval 
a komentoval dílo katolických bás-
níků a spisovatelů, kteří byli umlčeni 
komunistickým režimem (Jan Čep, 
Jan Zahradníček, Josef Florian, 
Bohuslav Reynek, Zdeněk Rotrekl).

K
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VÝROČÍ

Gratulujeme
Na 1. máje oslavil kulatou šedesátku dlouholetý ředitel 
Portálu a čerstvý ekonom Jaboku P. Jaroslav KUCHAŘ. 18. červ-
na bude hořet už padesát svíček na dortu sestře Janině 
SACHOVÉ a 29. června pětačtyřicet Zdeňce KOROUSO-
VÉ. 1. července oslaví také pětačtyřicítku v džungli mezi 
Yanomamy Jarka CHOROVSKÁ a také zkraje prázdnin, 
tedy 8. července, šedesátku Michael MARTINEK (Teplice). 
Daleko v Karibiku poteče kubánský rum na zdraví čerstvé 
padesátnice Olgy LANDROVÉ. 9. července se dožívá pěta-
padesátky ředitel TV Noe Leoš RYŠKA a ve výročí fran-
couzské revoluce bude slavit pětapadesátku v Plzni Evžen 
RAKOVSKÝ. Krátce nato se budou slavit tytéž narozeniny 
se Standou JONÁŠKEM v Ostravě a ve Fryštáku budou mít 
čerstvého sedmdesátníka Jožku BRTNÍKA 18. července. 
10. srpna oslaví pětašedesátku P. Pavel KUCHAŘ.

an Rychlý se narodil 21. 1. 
1933 ve Vršovicích u Opa-
vy jako třetí z deseti dětí. 
Pokřtěn byl v Raduni, 

kde také navštěvoval základní 
školu. Od roku 1945 do roku 1946 
navštěvoval měšťanku v Kylešovi-
cích a do roku 1947 pak gymná-
zium ve Fryštáku u Zlína.  V roce 
1948 přijal svátost biřmování 
v Kroměříži. Od roku 1947 se učí 
v Bystřici pod Hostýnem u sou-
kromníka Václava Konečného 
na zubního laboranta.

13. dubna 1950 byl v noci spolu 
se salesiány internován v Oseku 
u Duchcova a v červenci téhož 
roku převelen do kláštera v Hájku 
u Prahy a následně na stavbu 

přehrady Klíčava. Noviciát ab-
solvoval v letech 1950-51 a první 
salesiánské sliby složil 16. 8. 1951 
v obci Liptál (u Vsetína). 

V prosinci 1950 nastoupil 
do OÚNZ v Opavě, kde pracoval 
do roku 1951.  Od tohoto roku stu-
doval zdravotní školu v Ostravě, 
obor zubní laborant, kde po slo-
žení maturity v roce 1953 pracoval 
jako instruktor a laborant do roku 
1957.

V dubnu 1957 byl odsouzen 
v Ostravě za sdružování proti 
republice na 15 měsíců, následně 
převezen do věznice v Bánské 
Bystrici. Po výkonu trestu se vrátil 
domů, do Vršovic, kde pracoval 
v JZD na stavbě kravína. V lis-
topadu 1958 nastoupil znovu 
do OÚNZ Opava, kde působil 
do roku 1964 jako zubní labo-
rant. Následně do roku 1966 byl 
zaměstnán jako skladník na pře-
hradě Nechranice u Chomutova. 
Od roku 1966 do srpna 1968 
pracoval na Želivce nad Sázavou, 
kde také 8. 12. 1967 složil věčné 
sliby. Poté do roku 1974 pasto-
račně působil na salesiánské faře 

v Trmicích u Ústí nad Labem. 
Z Trmic odešel pracovat do ZOO 
Praha, kde setrval až do roku 
1989. V této pražské etapě měl 
v pěstounské péči bratry Petra 
a Pavla Ondrušovy. V Praze zůstal 
až do roku 1992, kdy v kobyliském 
salesiánském domě pomáhal. 
Následně se přestěhoval do Vře-
sovic, kde do roku 1997 pracoval 
jako vychovatel v učňovském 
středisku. Pak se vrátil na 3 roky 
opět do Prahy.  V letech 2000 
až 2005 působil v Římě v domě 
Velehrad, kde se staral o české 
poutníky, čímž se částečně napl-
nily jeho misionářské touhy. 

V roce 2005 jeho kroky míří 
do Ostravy, aby do roku 2015 žil 
a pracoval v salesiánské ko-
munitě. V roce 2015 se stěhuje 
do Hrabyně, aby do prosince 
2017 obětavě pečoval o svého 
rodného bratra Jaroslava. Dne 31. 
ledna 2018 na svátek Dona Boska 
po krátkém pobytu v opavské 
nemocnici a následně v charitním 
Domově pokojného stáří v Ost-
ravě se vrací zpět do ostravské 
komunity, kde se během února 
a března zdálo, že nabírá opět 

Odešel koadjutor Jan Rychlý

P. Jaroslav Kuchař P. Michael Martinek

J
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sílu. Na Velikonoce ale onemoc-
něl chřipkou a ve čtvrtek veliko-
nočního oktávu 5. dubna 2018 
brzy ráno ve spánku zemřel. 

Jenda byl salesiánský živel, 
neposedný duch. Když byl ještě 
ve formě v Praze -Kobylisích 
a v Ostravě, byl jedním z nej-
komunikativnějších starších 
spolubratrů, kteří jako salesiáni 
dospívali za totality. V podmín-
kách, kdy se nic nesmělo, si tito 
muži Boží nacházeli svou cestu 
k mládeži a v Jendově případě 
i ke zvířatům. Jako u několika 
dalších salesiánů ze staré školy si 
uchoval smysl pro divadlo, který 
si udržoval také tím, že v časech 
normalizačních dělal rád kompar-
zy v barrandovských ateliérech. 
Kdysi si zahrál taky mrtvolu, která 
měla v rakvi sjet ze schodů, a ne-
božtík měl přitom z rakve spekta-
kulárně vypadnout. Režisérovi se 
to po několikátém záběru 

pořád nelíbilo, takže Jenda v rakvi 
sjížděl ze schodů asi pětkrát 
a domů přišel pořádně potlučený. 
V trojské ZOO krmil šelmy a opice 
a rád o tom vyprávěl. 

Rád se spontánně staral o za-
hradu a kytky v domě. Pomáhal 
v kuchyni a všude, kde bylo třeba 
dle svého hesla: „Když možu, po-
možu, když němožu, ležím v ložu“. 
V Ostravě bylo nezapomenutel-
né jeho točení lanem a rekordní 
počty přeskoků malých romských 
dětí, kterým to vždycky, jak sám 
trefně říkal, dobře spočítal. Stále 
vychovával nejen děti a mladé, 
ale i nás salesiány. Jeho vzruše-
né diskuze s Aloisem Hurníkem 
u jídelního stolu by se daly použít 
pro Silvestrovské vysílání TV Noe. 

Jan Rychlý
Návrat z Říma do Ostravy

Jak jsem přijel do Ostravy,
byl jsem ještě jakš tak zdravy.

Ale při letošní žimě,
lepší by to bylo v Římě.

Ale choč baj občas lehnu
a z domu se ani něhnu,
sem rad, že jsem doma, 
ze synkoma chacharoma.

Že to hevaj lehke něni,
přecaj to je k vydržení.
Ráno vstanu tak jak možu,
jak němožu, ležim v ložu.

Že se furt ležeč něda,
tuž ležim tak do oběda.
Chodim tež i mezi Romy,
ať něrostu jak ty stromy.

Furt se tu tež cošik slavi,
nedivče se šak su zdravi.
A ti staři s hulčičkoma, no
jak chcu, možu byč doma.

Inač žijem ve svornosti,
i když nahleduv je dosti.
Bo při společnem modleni,
na hněvani mista. 

Z promluvy Z. Jančaříka 
při posledním rozloučení 

Jendovým specifi ckým evan-
gelizačním žánrem bylo mluvení 
o smrti. O své vlastní smrti mluvil 
rád, už když mu bylo asi šedesát. 
Pořád hodně kašlal a to ho přivá-
dělo k eschatologickým tématům, 
ať vhod, či nevhod. Velmi tím 
popouzel například na římském 
Velehradě otce Vojtěcha Hrubé-
ho, který se smrti bál a Jendu to 
povzbuzovalo k tomu, aby se k ní 
stále vracel. „On se jí bojí! Straš-
pytel!“ říkal a plel zahrádku nebo 
kypřil hlínu v truhlících s citróny 
a pomeranči, kterým se v Římě 
na Velehradě dařilo. 

Měl blízko k prostým až velmi 
prostým lidem, nebál se děcek 
v oratoři ani římských bezdomov-
ců, které honil podél trasy autobu-
su č. 64, když obírali turisty o eura. 
„Tak jsem jí vynadal, ale asi mé 
italštině moc nerozuměla,“ vyprá-
věl historku, jak vyhodil z římské 
tramvaje nějakou zlodějku. Scénku 

s rakví, ve které hrál na kameru 
mrtvolu, která několikrát vypadla 
z rakve, se už objevila v nekrologu. 

Dnes ji, žel Bohu, přehráváme 
v přímém přenosu. V sakristii 
někteří pravili, že „se ti ta scéna 
konečně povedla“… Jeníku, bra-
terku dobrý, vzpomínáme na tebe 
především jako na salesiána s vel-
kým srdcem! 

Odešel Jeník do nebe
Co budem, chachare, 
robit bez tebe
Co budem, chachare, robit
když nás už nebudeš zlobit!

Odešel Jenik k Pánu Kristu
odešel do Krista Pana
Jeniku, chacharku, praví Mistr
Neboj sa, si tu s nama 
– salesianama...
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Blahopřejeme 
všem výhercům 
správně vyluštěné 
křížovky Salesián-
ského magazínu  
č. 2/2018.  

Tajenka křížovky 
zněla: „K čemu  
nemáme dnes dost 
odvahy, k tomu 
zítra nebudeme mít 
dost sil.“

KNIŽNÍ CENU  
VYHRÁVAJÍ: 

Pawla  
DABROWSKA  
Ostrava Zábřeh 

Hana  
CACKOVÁ 
Polička

Marie  
HALUZOVÁ 
Valašské Meziříčí 

Alena  
PROCHÁZKOVÁ 
Oslavany

Jan  
KAVALEC 
Litoměřice

Josef  
TOMAŠTÍK 
Halenkovice

Vlasta  
HARTIGOVÁ 
Zlín 

Pavel 
JELÍNEK 
Vsetín

Jarmila  
ODVÁŘKOVÁ  
Hustopeče

Blanka 
HOLASOVÁ 
Polná

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. července 2018.

SOUTĚŽ

Křížovka o ceny

Peníze jsou jako sekera, 
… (tajenka).  

Malajsijské přísloví

NIČEMOVÉ
OKRASNÍ 

PTÁCI
HUDEBNÍ 

STYL
PŘÍBYTEK 

KRAV

KOPÁNÍ 
DO MÍČE 
(hovor.)

ZMĚNĚNÁ 
PRACOVNÍ 

SCHOPNOST 
(zkr.)

ČESKÁ MĚNA 
(zkr.)

KONZER
VAČNÍ 

ROZTOK

INT. DOM. 
RUSKA
2. DÍL 

TAJENKY
POMŮCKA: 
ALEA, KTM, 
LBÍN, RU, 

TITUS

FIALOVÝ 
DRAHOKAM

ZNAČKA 
PRACÍHO 
PRÁŠKU

1. DÍL 
TAJENKY

INICIÁLY 
ZÁVODNÍKA 

ENGEHO
CHŘADNOUT

OHLEDUPL
NOST

ZVRATNÉ 
ZÁJMENO

ČÍNSKÉ ŽEN. 
JMÉNO

PŘÍPONA 
ŽENS. PŘÍJM.
PODNIK LET. 
PRŮMYSLU

ROZSUDKY

OBEC OKR. 
LITOMĚŘICE
TECH. SPR. 
KOM. (zkr.)

KOLÁČ 
(anglicky)

VNITŘNÍ

STŘEDOVĚKÝ 
NÁJEZDNÍK

LETADLA 
(zastarale)

JISTÁ 
(slovensky)

BOLÁK 
V ÚSTECH

ÚPLNÁ
STARO

EGYPTSKÁ 
BOHYNĚ

VĚHLAS

VRCHY

MOZARTOVA 
OPERA

ZHOUBA

SPORTOVNÍ 
ČLUN
OBALY 

KOŘENŮ

NÍZKÝ LESNÍ 
KEŘÍK

UKAZOVACÍ 
ZÁJMENO

ZŘÍTIT

CITOSLOVCE 
NECHUTI

ŠICÍ 
POTŘEBY

PRODUKT 
MAZOVÝCH 

ŽLÁZ

VRAŽEDNÝ 
ÚTOK

SYMBOL 
LÁSKY

KOSTKA 
(latinsky)

SVAZ

MOČ

KRČNÍ 
OBRATEL

AUSTRALSKÝ 
STROMOVÝ 
VAČNATEC

PRAVIDELNÉ 
OPAKOVÁNÍ

PRES
INIC. ZPĚV. 
ABSALO

NOVÉ
AUTOMOBIL. 
ORIENTAČNÍ 

SOUTĚŽE 
(zkr.)

SEVEŘAN
POHYB 

OČNÍHO 
VÍČKA

VELKÁ OBEC

ZN. 
MOTOCYKLŮ

SVĚTADÍL

DŘEVĚNÉ 
STROPY

INIC. REŽIS. 
MOŠI

DÁLNÝ 
VÝCHOD

POHYBOVÉ 
ÚSTROJÍ

SPORTOVNÍ 
KLUB (zkr.)

OTÁZKA 
NA MÍSTO

KUCHYŇSKÁ 
NÁDOBA



FOTOGRAFIE  13. 10. 2018
základy kompozice - režimy focení - zpracování fotek

Jak správně nastavit fotoaparát. Jak pracovat se světlem. 
Jak dobře nafotit akci a upravit fotky.

PRÁCE S TEXTEM 12. 1. 2019
články - titulky - rozhovor - copywriting - principy - triky

Jak upoutat a udržet pozornost čtenáře. Jak psát pro web. 
Jak pokládat otázky a vést dobrý rozhovor.  

SOCIÁLNÍ SÍTĚ  9. 2. 2019
facebook - instagram - youtube - specifika komunikace

Jak spravovat fb stránky organizace. Jak efektivně 
komunikovat přes sociální sítě. Nástroje, možnosti a hrozby.

MODEROVÁNÍ 16. 3. 2019
práce s hlasem - překonání trémy - výslovnost - projev

Jak mluvit na veřejnosti. Jak uspořádat svůj výstup, aby měl 
hlavu a patu. Práce s mikrofonem. Moderování akce.

PRO KOHO JSOU KURZY URČENY
Pro začátečníky i pokročilejší účastníky, kteří chtějí (lépe) 
využívat média pro své osobní potřeby nebo k prezentaci 
organizace, skupiny či hnutí.

PROGRAM
Probíhá od 9 do 18 hodin a je složený z přednášek, 
workshopů a aktivit, které vám pomohou pochopit základní 
principy daného oboru a zároveň si vše vyzkoušet v praxi.

Kurzy na sebe nenavazují, na každý se přihlašuje zvlášť.

CENA
1 kurz  800 Kč   
2 kurzy  1500 Kč
3 kurzy  2100 Kč 
4 kurzy  2600 Kč 

Cena zahrnuje mediální školení, využití prostor a techniky,
oběd a drobné občerstvení během dne.

MÍSTO
Salesiánské středisko mládeže, 
Foerstrova 2, Brno-Žabovřesky

VEDOUCÍ TÝM
Anežka Hesová, ASC

Libor Všetula, SDB
Zdeněk Jančařík, SDB

... a zkušení lektoři jednotlivých mediálních oborů

PŘIHLAŠOVÁNÍ A VÍCE INFORMACÍ
www.medialnivychova.org

KONTAKT
medialniskola@gmail.com

celodenní
 mediální kurzy
  pro dospělé!4

2018-2019
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ačátkem dubna zveřejnil papež František nový 
okružní list, který se týká povolání ke svatosti.
Don Chávez věnoval svůj první list Salesiánské 

rodině právě tématu svatosti, zatímco současný ge-
nerál nám začátkem tohoto roku svěřil heslo Dej mi tu 
vodu, které se týká povolání ke křesťanskému životu. 

Pán povolává 

 „Všechny věřící křesťany volá 
Pán k dokonalé svatosti, jako 
je dokonalý sám Otec“ (Lumen 
gentium, 11). „Každého jeho vlastní 
cestou“, říká koncil. Není tedy 
třeba klesat na mysli při pohledu 
na vzory svatosti, které se jeví 
nedostižné. Existují svědectví, 
která jsou užitečná, povzbuzují 
nás a motivují, ale nikoli proto, 
abychom je kopírovali, což by nás 
dokonce mohlo vzdalovat od té 
jediné a specifi cké cesty, kterou 
Pán vyhradil nám. Záleží na tom, 
aby každý věřící rozpoznal svoji 
vlastní cestu a dal vzejít tomu nej-
lepšímu ze sebe, co do něho zcela 
osobně vložil Bůh (srov. 1 Kor 12,7), 
a nevyčerpával se ve snaze napo-
dobovat něco, co není zamýšleno 
pro něho. Všichni jsme povoláni 
být svědky, ale „existuje mnoho 
existenciálních forem svědectví“. 
Když totiž velký mystik, svatý 
Jan od Kříže, psal svoji Duchovní 
píseň, snažil se vyhýbat pravidlům 

ustáleným pro všechny a vysvět-
loval, že jeho verše byly napsány, 
aby z nich každý měl prospěch 
„po svém způsobu“ (Duchovní 
píseň, Prolog). Božský život se totiž 
sdílí „jedněm tímto a druhým oním 
způsobem“.

BUĎ SVATÝ

Mezi různými formami chci 
zdůraznit také „ženský talent“ pro-
jevující se v ženských stylech sva-
tosti, jež jsou nezbytné pro odlesk 
Boží svatosti v tomto světě. Právě 
v dobách, kdy byly ženy nejvíce 
vylučovány, Duch svatý vzbudil 
světice, jejichž kouzlo vyvolalo 
nový duchovní dynamismus a vý-
znamné reformy v církvi. Můžeme 
zmínit svatou Hildegardu z Bingen, 
svatou Brigitu, svatou Kateřinu 
Sienskou, svatou Terezii z Avily či 
svatou Terezii z Lisieux. Považuji 
však za důležité zmínit spoustu 
neznámých či zapomenutých žen, 
které každá svým způsobem nesly 

a proměňovaly rodiny a společen-
ství silou svého svědectví.

To by mělo nadchnout a po-
vzbudit každého, aby ze sebe vydal 
všechno ve snaze dorůst do onoho 
jedinečného a neopakovatelného 
projektu, který pro něho či pro ni 
Bůh od věčnosti vysnil: „Dříve než 
jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě; 
dříve než jsi vyšel z mateřského živo-
ta, posvětil jsem tě“ (Jer 1,5).

Také pro tebe 

Ke svatosti není třeba být 
biskupem, knězem, řeholnicí či 
řeholníkem. Všichni jsme povoláni 
být svatými tím, že budeme žít 
lásku a nabízet každému svědec-
tví v každodenním zaměstnání 
tam, kde jsme. Jsi zasvěcená nebo 
zasvěcený? Buď svatý (svatá) tím, 
že budeš radostně prožívat svoje 
zasvěcení. Jsi ženatý či vdaná? 
Buď svatý v lásce a oddanosti 
vůči své manželce či manželovi, 
jako Kristus a církev. Jsi pracující? 
Buď svatý poctivou a kompetentní 
prací ve službě bratřím. Jsi matka 
či babička? Buď svatá trpělivým 
vyučováním dětí, aby následovali 
Ježíše. Máš pravomoc? Buď svatý 
zápasem o obecné dobro a zříká-
ním se svých osobních zájmů.

Přeložil Milan Glaser SJ
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GDPR 
ochrana osobních údajů

ž jste možná v médiích četli nebo 
slyšeli o tzv. GDPR (General Data Pro-
tection Regulation – Obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů). „Osobní údaje“ 
jsou všechna data, která se týkají identifi-
kovatelnosti osob, tj. podle nichž lze přímo 
nebo nepřímo poznat, o koho jde.  
Jde tedy o poštovní adresy, telefonní čísla, 
e-mail, účet na sociálních sítích a fotografie.

U

Další informace o GDPR najdete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
Pokud nechcete dostávat náš magazín napište nám prosím na adresu magazin@sdb.cz.

Redakce Salesiánského magazínu

Co to znamená pro Vás?
Redakce Salesiánského magazínu 
Vás registruje jako čtenáře  
Salesiánského magazínu  
a respektuje všechna Vaše  
osobní práva.

Náš časopis dostáváte na vlastní 
žádost. V našem adresáři jste 
proto, že si to sami přejete.

Ochraňujeme
• Vaše data ochraňujeme tím, 

že jsou uchována pod heslem 
podle pravidel GDPR. 

• Jakmile odhlásíte odběr časo-
pisu, Vaše data jsou neprodleně 
smazána a nebudou užívána 
k další korespondenci.

• Všechna data dárců jsou  
rovněž v adresáři chráněna  
pod heslem.

Neposíláme dál
• Vaše data nepředáváme  

nikomu dalšímu.

• S Vašimi daty neprovádíme 
žádné statistické analýzy.

• Neprovádíme žádnou reklamu 
formou „přímého marketingu“.

ZPRÁVY
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