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Slovo úvodem 
 
Milí dobrodinci a přátelé Salesiánského díla, 

   nacházíme se na prahu toho „nejpodivnějšího“ Velikonočního tridua, 

které kdo z nás pamatuje. Ani ve snu nás při výběru ústředního tématu 

„Dobří křesťané a poctiví občané“ tohoto Zpravodaje nenapadlo, že 

bude více než jindy tak spjat s celospolečenskou náladou a situací, ve 

které se nyní všichni nacházíme. Sám Don Bosko rád používal toto 

heslo.  

   Nikdo z nás se nemůže vyvázat z občanské odpovědnosti a 

sounáležitosti, všichni do jednoho jsme součástí společnosti, ve které 

žijeme a ve které se nacházíme, a je naší povinností se podílet na jejím 

„životě“. Jsme to my, občané, kteří vytváříme obraz a morální hodnoty 

společnosti. Máme právo vyžadovat jeden od druhého přijetí a 

naplňování celospolečenských pravidel. „Společnost se může změnit 

jen tehdy, pokud změnou, kterou hledáme ve světě, se staneme my 

sami.“(M. Gándhí) V listu svatého apoštola Jakuba čteme „Stejně tak 

je tomu i s vírou: když se neprojevuje skutky, je sama o sobě mrtvá. Ale 

někdo by mohl říci: ‚Ty máš víru, a já mám skutky. Ukaž mi tu svou víru, 

která je beze skutků! Já ti však ze svých skutků mohu dokázat svou 

víru.‘“  

   V těchto dnech více než jindy můžeme v sobě probudit zájem o své 

bližní a přicházet s pomocí. A musím říci, že jsem řadu těchto lidí v 

posledních dnech opravdu potkal. Zakrýváme si rouškou svá ústa, 

naopak rouška z našich srdcí v těchto dnech opadá, a najednou jsme 

citlivější a otevřenější k druhým. Už se neptáme „Jak se máš, máš co jíst, 

jsi zdráv?“ Nespokojíme se jen s odpovědí ANO/NE… ale ptáme se „Co 

budeš dnes dělat, jak se dnes cítíš, jak to vše prožíváš?“  

   Úsměv, který rouška zakrývá, se přenáší do jiskry v očích. Najednou 

jsem „donucený“ se druhým dívat do očí a číst v nich příběh, který 

prožívají. 

   Milí přátelé a dobrodinci, čeká nás slavení velikonočního tajemství, 

které nebude o vnějším prožívání ve společenstvích, tak jak jsme byli 

doposud zvyklí, ale prožívání v rodinách ve svých domovech. Ať tato 

změna v nás probudí náš vnitřní, nikoliv vnější postoj k tomuto bohatství 

Církve. Nezáleží na tom, co se stane, záleží na tom, jak se zachováme. 

   Přeji nám všem požehnané Velikonoční svátky a kéž přijde již brzy 

den, kdy si podáme ruce, obejmeme přátele, a to vše beze strachu a 

zákazu, stejně jako Ježíš se skláněl a objímal nemocné, umírající a 

společností zatracené a opovrhované.  

   Bůh žehnej nám všem v těchto nelehkých dnech a zůstávejme v 

radosti a naději. 

     Ondřej Trojek, ředitel 
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Strenna 2020 

Ángel Fernández Artime SDB (* 21. srpna 1960 Gozón) je španělský 

salesiánský kněz, od roku 2014 hlavní představený salesiánů (rector 

major) a desátý nástupce Jana Boska. 

Jako hlavní představený salesiánů vydal pro rok 2020 Salesiánské 

heslo (tzv. Strenna 2020), které zní: „Dobří křesťané a poctiví 

občané“. Heslo prohlubuje verš evangelia: „Staň se tvá vůle jako 

v nebi, tak i na zemi.“  

 

Hlavní představený začal připomenutím mnoha různých způsobů 

a projevů, kterými Don Bosco vyzýval k formování mladých lidí, kteří 

vědí, jak být kvasem spravedlivějšího a lidštějšího světa. 

Následně se postupně dostával k mnoha oblastem, ve kterých 

bychom měli být dobrými křesťany: v každodenním životě ve světle 

víry, v pečlivém rozlišování, v apoštolské horlivosti a evangelizování, 

autentičtí v salesiánské spiritualitě, v misiích ad gentes, 

ve statečném vycházení na periferii, ven z naší komfortní zóny. 

Podobným způsobem ukázal priority a kritéria, jak žít ve světě jako 

poctivý občan: být svědectvím mladým lidem o spravedlnosti 

a solidaritě, být ochranou nejvíce zranitelným, vést mladé lidi 

k aktivnímu, zodpovědnému občanství a ke službě v politice, bránit 

se všem způsobům sebeuplácení, starat se o měnící se svět 

a migraci, pečovat o společný domov, o účinné dodržování 

lidských práv…   

 

 

 

 Představujeme 
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Strenna 2020: 

"Dobří křesťané a 

poctiví občané" 

  

 

 
 

 

 

Zdroj: Salesiáni 

Dona Boska 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/SDB
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1960
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Goz%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rector_major_salesi%C3%A1n%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Bosko
https://www.sdb.org/en/Rector_Major/Strenna/Strenna_2020/Strenna_2020__Presentation
https://www.sdb.org/en/Rector_Major/Strenna/Strenna_2020/Strenna_2020__Presentation
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Teologická fakulta JčU 

Dobrý křesťan a poctivý občan 

Na sklonku 4. st. se rozpadla Římská říše na východořímskou 

a západořímskou. Pro obyvatele západořímské říše samotná 

Římská říše stále existovala, jen došlo k odštěpení její východní 

části. Proto celou situaci vnímali jako rozpad a rozvrat stávajících 

pořádků a prožívali jako období, kdy musel být znovu etablován 

stát a získána mocenská a vojenská kontrola nad jeho územím. 

Průvodními jevy tohoto období byly krádeže a rabování, 

podvodné obchody, přesuny obyvatel a uprchlíků do bezpečí, 

atp. 

Sv. Maximus pochopil svou historickou úlohu biskupa, který 

se musel jako církevní autorita vyjadřovat i ke světským 

záležitostem. Vyzýval proto křesťany k tomu, že pokud chtějí být 

dobrými křesťany, musí být i poctivými občany. Kdo chce být 

dobrým křesťanem, musí dostát svým povinnostem vůči 

politickému společenství, ve kterém žije. Toto téma Maximových 

kázání zdůraznil při generální audienci v říjnu 2007 i tehdejší papež 

Benedikt XVI. Jak uvedl, i když je dnes naše společenská a politická 

situace zcela odlišná, i dnes platí, že křesťané musí dostát 

povinnostem vůči komunitě, ve které žijí, že kdo chce být dobrým 

křesťanem, musí být i poctivým občanem.    

Poctivost zde ovšem není míněna jen negativně. Tedy 

v morálním smyslu, co nesmí občan dělat, protože jinak by se stal 

nepoctivým. Jak v době sv. Maxima, tak dnes o to více jde o 

poctivost existenciální. Nestačí jen nepodvádět, nekrást a nelhat, 

je také třeba, poctivě plnit své povinnosti, převzít odpovědnost 

tam, kde je to třeba a kde je k tomu člověk kompetentní. 

Je nasnadě, že i my jsme se dnes ocitli během jednoho 

dvou týdnů ve zcela jiné životní situaci, než na jakou jsme byli 

doposud zvyklí. Prožíváme pandemii, kvůli které státy sahají 

k drakonickým opatřením omezujícím různé svobody, které jsme 

více jak třicet let považovali za samozřejmost. Nejde jen o 

svobodu, chodit s odkrytým obličejem, ale také o svobodu pohybu 

nebo svobodu podnikání. Vnímáme velmi citlivě a stále 

intenzivněji, že omezení těchto svobod s sebou přináší i nebezpečí 

kolapsu ekonomiky. Hospodářský život se dostal do hibernace, 

útlumu, jaký ještě nezažil. Jeho nutným důsledkem bude 

ekonomická stagnace a propad do hospodářské recese. To 

s sebou nese negativní společenské jevy, jako chudnutí populace,  

 
 

 
 

„Heslo dobrý 

křesťan – poctivý 

občan má svůj 

původ v historii 

Turína, ovšem 

mnohem hlubší 

historii, než je ta, 

kdy do města 

poprvé přišel 

Giovanni Bosco. 

Toto slovní spojení 

vystihuje obsah 

souboru 

devadesáti kázání 

sv. Maxima, 

turínského biskupa 

na sklonku 4. stol.“ 
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 Teologická fakulta JčU 
    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ztrátu zaměstnání, atd. Dalšími důsledky se tato situace může 

projevit po volbách v politice. Vedle toho se nutnost prožívat více 

času se svými nejbližšími ve společném domově - která se mnohdy 

mění spíše ve společné přežívání  - jeví jako banální problém. 

Nad to jsme doposud nevídaným způsobem konfrontováni 

s naší vlastní lidskou křehkostí. Za posledních sto let jsme jako 

západní civilizace odvykli tomu, že existují nemoci, které mohou 

člověka zabít během několika málo dní. Minimálně počítáme 

s tím, že závažné onemocnění dokáže medicína zmírnit a 

zdravotnický systém s ním dokáže dlouhou dobu účinně bojovat. 

Nyní jsme však znenadání byli obohaceni o zkušenost našich 

předků, že když člověk zdánlivě banálně onemocní, nemusí mu 

být nakonec pomoci. 

Je zřejmé, že i v této situaci nemůže odpovědný křesťan 

jednat nepoctivě – krást, podvádět nebo lhát. Ale takto negativně 

vymezená, morální poctivost je pouhým minimem morálky. Dobrý 

křesťan je nyní volán k odpovědnosti existenciální. Každá životní 

situace, kdy musí lidé bojovat o svoji důstojnost, je totiž také situací, 

kdy mají křesťané odpovědět na Boží volání. „Víra totiž osvěcuje 

všecko novým světlem,“ říká pastorální konstituce II. vatikánského 

koncilu, takže „zjevuje Boží úmysl týkající se celkového povolání 

člověka,“ a proto v situacích, kdy lidé bojují o svoji důstojnost, víra 

„vede mysl k řešením plně lidským.“ Hledání „plně lidských“ řešení 

pandemické situace, ve které se nacházíme, a drobných situací, 

které přináší v našich životech, je tedy i úkolem dobrého křesťana. 

V našich podmínkách, kdy selhává stát a část samosprávy, 

je proto především potřeba, aby se křesťan zapojil do občanských 

aktivit, které na toto selhání reagují větší odpovědností. To by se 

mohlo zdát jako dobrý a celkem pozitivní závěr této úvahy. Neměli 

bychom přitom ale přehlédnout, že dobrý křesťan musí být 

občansky poctivý tam, kde byl ve chvíli, kde pandemie propukla. I 

když mnoho lidí nepracuje, firmy a organizace jsou v útlumu, 

neznamená to, že na nás nejsou závislí naši studenti, klienti nebo 

zákazníci. To přimělo nejednoho manažera k rozhodnutí, inovovat 

činnosti firmy nebo organizace, např. přejít konečně na dlouho 

odkládané formy on-line komunikace a poskytování služeb nebo 

produktů, inovovat a rekonstruovat své nemovitosti, apod. 

Občanská poctivost dobrého křesťana začíná tedy v poctivém 

plnění svých dosavadních úkolů, stále více ale také v poctivém 

hledání nových způsobů, jak svoje dosavadní úkoly naplňovat. 

 

  
 

 

FOTO  

„Nestačí jen 

nepodvádět, 

nekrást a nelhat, je 

také nutné poctivě 

plnit své 

povinnosti, převzít 

odpovědnost tam, 

kde je to třeba a 

kde je k tomu 

člověk 

kompetentní.“ 

 

 

Autor textu: Michal 

Opatrný 
 

Autor je trvalý jáhen. 

Na Teologické 

fakultě v Českých 

Budějovicích 

přednáší pastorální 

teologii a sociální 

práci .  
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Portál: knižní novinky 
Thomas Frings - Bůh nefunguje, a proto v něho věřím 

Thomas Frings je německý katolický kněz, který v roce 2016 

rezignoval na všechny církevní úřady a odešel do kláštera, protože byl 

frustrovaný z toho, jak církev tápe ve svém poslání působit v moderním 

světě, nedokáže čelit novým výzvám a měnícím se společenským 

podmínkám a „více než na budoucnosti jí záleží na vlastní minulosti“. 

Ve své knize Bůh nefunguje, a proto v něho věřím odpovídá na 

otázky, PROČ věří, ČEMU věří a JAK věří. 

Frings vychází vstříc všem, kteří nemají o Bohu jasnou 

představu, pochybují a hledají a zápolí s vírou: přiznává, že i on je 

jedním z nich. Nehovoří o církevních strukturách, naukách, zbožnosti 

ani o problémech církve. Hovoří o své vlastní víře, jak se vyvíjela a jak 

vypadala jeho vlastní cesta hledání. Frings netvrdí, že ví, že má na 

Boha nějaké „know-how“: přiznává každému možnost jeho vlastní 

cesty a vlastní představy Boha, ale vysvětluje, proč některé běžné a 

obecně sdílené představy odmítl: především pak představu Boha 

„funkčního“, který v představách mnoha lidí má fungovat jako jakýsi 

„automat na modlitby“, na plnění jejich přání. 

Guy Gilbert - Odpuštění 
Kniha známého kněze a vychovatele delikventní mládeže 

přibližuje mimořádné důležité téma odpuštění, které je nejkrásnější 

cestou ke svobodě. Gilbert skrze svou bohatou zkušenost s lidmi z 

okraje společnosti, zločinci či vězni nijak nebagatelizuje zlo a příkoří, 

která se lidem dějí. Přesto potvrzuje, že jen cesta odpuštění vede k 

vnitřní vyrovnanosti, pokoji a radosti. Právě křesťané jsou pro něj ti, kteří 

mají ve společnosti neustále realizovat obtížný pokyn odpouštět, a to i 

tam, kde je to zdánlivě nemožné. Gilbert ukazuje, kde hledat zdroj síly 

k odpuštění, jak odpouštět v rodině, ve vztazích, jaké nástroje nabízí 

ve svátostech církev. Jak píše: „Kristus nikdy neřekl svým katům: 

‚Odpouštím vám‘, ale: ‚Otče, odpusť jim.‘ Jen tak je totiž možné najít 

sílu k odpuštění. Nejde totiž o skutek naší vůle, je to akt lásky, který nám 

může vdechnout jen sám Bůh.“ 

Petr Horáček - Jak myška snědla měsíc 
Hrdinkou nové knihy známého česko-anglického výtvarníka 

Petra Horáčka je malá myška. Co se stane, když se jí splní přání a z 

nebe spadne kousek voňavého měsíce? Myška si z něj ukousne. Jak to 

ale dopadne? Bude měsíc ještě někdy kulatý? Co na to kamarádi? 

Koukněte se myší dírou! Kniha je velkoformátová, s průřezy a výřezy. Je 

to poetická knížka pro malé i větší čtenáře, kterou si budete prohlížet 

a číst stále dokola! 
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Co se u nás děje 

[Název události] 
[Sem můžete přidat popis 

události a ty nejhlavnější 

Ben Furman - Toníkův zlý sen 
Malého Toníka trápí noční můra. Řítí se na něj obrovské černé 

náklaďáky a on se vždycky hrůzou vzbudí. Jak se mu povede přespat 

v klidu u babičky? A co když právě babička má na zlé sny lék? Snad 

každý rodič někdy utišoval své dítě probuzené hrůzou z děsivého snu. 

Finský psycholog Ben Furman umí s dětmi báječně pracovat a příběh 

Toníkův zlý sen napsal právě pro takové děti a jejich rodiče. Nejenže 

to dobře dopadne, a to díky babičce, ale v knížce určené dětem 3-6 

let najdete na konci i krátký text pro dospělé, jak s opakujícími se zlými 

sny u dětí pracovat a co je může způsobovat. Přičtěte k tomu 

nádherné ilustrace a máte v ruce krásnou a navíc potřebnou knihu 

do dětské knihovničky. 

Sabine Groth - Cesta hrdinky 
Hledáte sebe samu? Vydala jste se po nesnadné cestě ke své 

skutečné podstatě? Pak jistě víte, že uskutečnění podobných 

hlubokých změn vyžaduje dlouhodobé nasazení a že návrat k 

prapůvodním ženským instinktům je náročný. Kniha německé 

terapeutky inspirovaná slavným titulem Ženy, které běhaly s vlky byla 

napsána na pomoc všem ženám, které se na podobnou pouť vydaly.

 Na základě archetypů přiřazených k jednotlivým úsekům cesty 

– Ničitelky, Milenky, Válečnice, Královny a Divošky – provádí čtenářky 

po této nesnadné cestě. Text je koncipován jako průvodce, který 

doporučuje zvláště zajímavá místa a varuje před úskalími, inspiruje a 

nabízí dosud nepoznané zážitky. Autorka doporučuje pročítat 

jednotlivé kapitoly několikrát a nahlížet je z různých pozic osobního 

vývoje.  

Text je rozdělen na tři části – sestup do říše stínu, kdy je 

odhaleno skutečné já, návrat k sobě samé, jenž obnáší prožití 

autentických pocitů, proces odpuštění a dosažení emoční 

autonomie, pochopení vlastních potřeb a vlastní ceny a využívání 

intuice, a konečně dospění k cíli – k optimálnímu využívání vlastní 

kreativity. 

Sylvia Schaab - Jde to i bez plastů 
Není vám lhostejné, kolik odpadu vaše rodina produkuje, a 

snažíte se zavést opatření, která produkci odpadu omezují? 

Nakupujete do vlastních látkových sáčků? Vyrábíte vlastní čisticí a 

kosmetické prostředky? Pak je tato kniha právě pro vás! 

Základem knihy je pět principů: odmítat nepotřebné, 

redukovat, používat znovu, recyklovat, kompostovat. Vyžaduje to 

poměrně velký zásah do navyklého způsobu života, ale s trochou 

promyšleného plánování je přechod snadno uskutečnitelný.  
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Adéla 

Navrátilová  

 

chvílemi salesiánská 

dobrovolnice,  

chvílemi zaměstnankyně,  

ale vždy dobrá duše našeho 

Střediska 

 

 

 „V září to bude 

neuvěřitelných 20 

let, během kterých 

Středisko ovlivňuje 

můj život. Jako 

ryba ve vodě se 

stále cítím jako 

dobrovolník.“ 
 
 
 

 

 

   4RÁCKÝ    e-zpravodaj 
 

Zeptali jsme se…  
 

Adélko, Tvůj život je ve spojení s naším Střediskem 

mnoho let… Jak to vlastně začalo? 

Když koukám na svou první „vstupní“ kartičku do střediska, 

je datovaná na školní rok 2000/2001. Takže v září to bude 

neuvěřitelných 20 let, během kterých Středisko ovlivňuje můj život. 

Myslím, že to zavinila jednoduše má maminka, která byla určitě 

ráda, že její dcera může trávit volný čas někde v bezpečí pod 

dozorem, a navíc blízko domova (bydleli jsme tehdy na 

Branišovský, takže jsem do střediska mohla chodit sama) a její 

dcera byla ráda, že není doma (slova mé maminky :D) Tak jsem 

začala chodit do kroužků a pak i jezdit na chaloupky. 

Byla jsi účastník, postupem času dobrovolník, poté 

i zaměstnanec. V jaké roli ses cítila nejlíp? Proč? 

Jako ryba ve vodě se stále cítím jako dobrovolník. Zvlášť po 

všech těch letech, kdy jsem středisko poznala více do hloubky. Teď 

už mi nedělá problém účastnit se jakékoliv akce. Být 

dobrovolníkem je velmi ceněná pozice v každé sekci střediska, což 

je voda na mlýn mého sobectví. Být potřebná holt nutně potřebuju 

pro svůj život. 😊  

Co se Ti na Středisku líbilo? / Kdo Tě nějak výrazně 

ovlivnil? 

Mně se asi nejvíc líbilo to, že mě brali takovou, jaká jsem. 

Rychlou, ukecanou, ztřeštěnou. Když už to přesahovalo své meze, 

dokázali mě uklidnit a říct, kde je problém. A já kupodivu 

poslechla. Nejvíc mě asi ovlivnila má chaloupková vedoucí 

Anežka Hesová, které, když já začala jezdit v páté třídě na 

chaloupky, bylo něco kolem 15, 16 let, měla spoustu nápadů, 

energie a nadšení a dobroty, kterou dokázala předat dál.  

Měla jsi někdy pocit, že Ti je ve Středisku nucena 

víra v Boha? 

Rozhodně ne. Já chodívala s babičkou od mala do kostela, 

ale pouze tak dvakrát do měsíce, takže jsem trochu tušila, o co 

jde. Rozhodně jsem tomu nerozuměla (a to nerozumím ani teď), 
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„Od naší první 

společné chaloupky 

jsme dost vyrostly.“ 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

ale vždycky mě bavilo se ptát a diskutovat a přemýšlet PROČ. A 

k tomu byly chaloupky jako stvořené. Takhle zpětně nemám pocit, 

že bychom byli nějak „vzděláváni“ v oblasti víry (asi jo, ale já si to 

neuvědomuju), ale spíše v oblasti života, jak se chovat slušně a 

dobře, respektovat se navzájem a pomáhat si.  

Don Bosko měl jasný cíl: z chlapců, o které se 

staral, chtěl vychovat dobré křesťany a poctivé 

občany. Ten samý cíl máme i my – vychovatelé 

salesiánského střediska. Myslíš, že to na Tvůj 

osobnostní rozvoj mělo nějaký vliv? Jaký? 

Určitě. Myslím, že to všechno působí podprahově. Nejde o 

to, že bychom seděli někde ve třídě a učili se nazpaměť desatero 

správného křesťana a dvacatero správného občana, opakovali to 

před třídou a jen jedničkáři byli pak vpuštěni do reálného světa. 

  Jde spíše o to, že jsme vždycky byli v kolektivu různorodých 

lidí, viděli chování jiných, jak dětí, tak vedoucích, že jsme my sami 

často byli v situaci, která se musela nějak řešit, za přítomnosti dítěte 

i vychovatele. A že ti vychovatelé byli nejen učitelé, ale i 

kamarádi. A že to v kombinaci se skvělou výchovou mých rodičů 

mělo pozitivní dopad i na mě. Snad.  

Jak se dá, podle Tebe, uplatnit tato „dvojčlenka 

Dona Boska“ u nás při výchově dětí v dnešní 

době? (Společnost Itálie 18. století byla přeci jen 

hodně jiná, než společnost České republiky 21. 

století.) 

Najít takové vychovatele, kteří tu chtějí být pro děti, kteří jim 

mají co předat, a ví, jak to předat. Kteří se dovedou adaptovat na 

dnešní mládež a nejedou jen podle zavedených kolejí a příruček, 

nic nenutí, hlavně nabízí. Sebe. Protože tohle nejde dělat jen pro 

peníze, tohle se musí dělat hlavně s láskou.  

Kdybys měla vyjádřit jedním slovem, co pro Tebe 

naše Středisko znamená… 

RODINA 
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Slovo fundraisera 
 

Milí dobrodinci, 

celým číslem našeho zpravodaje se promítá téma „dobrý 

křesťan - poctivý občan“.  Ve svém svědomí máme asi práh 

poctivého občana každý různě. Někdo se tak považuje proto, že 

dodržuje všechny zákony a vládní nařízení, chodí poctivě k volbám. 

Jiný má laťku výš a má potřebu přiložit ruku k dílu a aktivně se zajímá o 

dění kolem něj, řeší nebo nabízí řešení problémů v komunitě, nebo 

právě taky pomáhá lidem, kteří nejsou v jeho blízkosti, a přesto mu 

jejich problémy nejsou lhostejné.  

Vy, milí dobrodinci, jste pro nás zrovna takovými hrdiny.  Vaše 

podpora má mnoho podob. Jsme Vám vděční za materiální pomoc, 

finanční jednorázové i pravidelné příspěvky, dobrovolnické aktivity i 

duchovní podporu. Tato pomoc je pro nás nezbytná, díky ní jsme 

schopni zajistit vše potřebné a věnovat se dětem i jejich rodinám tak, 

jak to potřebují.  

Díky vaší pomoci dopřáváme dětem z nízkopříjmových rodin 

cenově dostupné zájmové kroužky (v některých případech ještě se 

slevou) s malým počtem účastníků proto, aby měl lektor na dítě čas, 

měl možnost ho osobně poznat a přizpůsobit mu výuku šitou na míru. 

Při výuce nevyvíjíme tlak na výkon, jako je to běžné na školách, tempo 

je přizpůsobeno dětem - prioritou je, aby měly ze své činnosti radost a 

aby je to bavilo. Děti mají možnost navštěvovat sportovní 

(horolezectví, florbal, stolní tenis, pohybové aktivity), hudební (kytara, 

zobcová flétna), rukodělné či jiné tvořivé kroužky (keramický, 

dřevomodelářský, výtvarný, kroužek pro nejmenší s pedagogikou 

Montessori).   

Jsou ale i děti, které možnosti zájmového vzdělávání z různých 

důvodů nevyužívají. Pro ně máme připraveny neorganizované 

volnočasové programy. V určených časech mohou využít prostory 

Střediska, kde mají k dispozici různé možnosti zábavy a hry (deskové 

hry, klavír, kulečník, tělocvičnu, keramickou a výtvarnou dílnu, 

hudebnu). Pravidelně každý den probíhá zejména doučování dětí, 

zvlášť pro první a druhý stupeň. Zaměstnanci Střediska se i tady dětem 

věnují, v rozhovorech často monitorují různé problémy, se kterými se 

mladí lidé potkávají. Mohou to být potíže ve škole se školním 

prospěchem či šikanou, nebo různé vztahové a rodinné problémy. 

V těchto případech spolupracujeme i s rodiči a školou dítěte.  Velmi 

časté jsou existenční problémy, v tomto případě spolupracujeme 

s různými institucemi, poskytujeme i potravinou pomoc. 

Milí dobrodinci, děkujeme vám za všechny děti a mladé lidi či 

celé rodiny, kterým se můžeme i díky vám věnovat! 

Eva Opatrná 
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„Pokud nejsou 

věřící zároveň 

dobří občané, je i 

ta jejich víra tak 

trochu na baterky.“ 

 

 

 

 

 

 

Autor: Josef Hes 
 

 

 

 

 

 

Dobří křesťané a poctiví občané 

Pan Bohumil Křesťan byl opravdu dobrým křesťanem. 

Domníval se, že i Bohu milým křesťanem, dokud se nestalo… 

Na Velký pátek byl samozřejmě odpoledne ve tři hodiny 

na křížové cestě. Pochopitelně také patřičně vyhladovělý, ač 

už půst újmy v jídle se na něj nevztahoval. Jak tak zbožně 

rozjímal o utrpení našeho Pána, náhle zkolaboval. Záhy se 

octnul u jakési před-nebeské brány, kde probíhalo, jak nějakým 

nadpřirozeným způsobem chápal, prvotní třídění duší, mohli 

bychom říci takové nejhrubější síto. Ani tam nebyl svatý Petr, 

což se pana Křesťana tak trochu dotklo, ale jakýsi pověřený 

anděl. 

„Jak vidíte sám sebe? Můžete vejít onou pověstnou 

těsnou branou do Božího království?“ 

„Tak doufám, že ano. Snažil jsem se žít jako dobrý 

křesťan.“ 

„A co jste udělal jako občan? Víte, nám sem jeden 

světec, don Bosco z Turína, přinesl nové zajímavé heslo ´dobrý 

křesťan a poctivý občan´.“ 

„To ale asi platí pro salesiány, ale že by takto obecně 

pro všechny?“ 

„Už je to tak, pane Křesťane. Bojoval jste za lidi 

nespravedlivě vězněné, angažoval jste se v občanských 

iniciativách nebo třeba v politice?“ 

„To snad po mně nikdo nemůže chtít. Politika je přece 

jen špína a svinstvo…“ 

„My tady mluvíme především o pozitivních hodnotách,“ 

prohodil anděl, „to znamená, že otázka je ´Co jste udělal VY 

dobrého?´ Ostatní taky pak budou mluvit o sobě samých.“ 

„A co nevěřící společnost udělala pro mě? Každý z nich 

se stará především sám o sebe.“ 

„Nemyslíte, že věřící jsou přinejmenším hodně podobní? 

Pokud nejsou zároveň dobří občané, je i ta jejich víra tak trochu 

na baterky.“ 
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„Nechci rozebírat 

politickou situaci či 

si hrát na soudce, 

kdo že co 

zanedbal. Faktem 

je, že prostě 

nebyly roušky ani 

jiné ochranné 

prostředky. Všichni 

víte, co 

následovalo. 

(Ne)uvěřitelná 

lavina solidarity a 

vzájemné pomoci. 

Je jedno, kdo je 

katolík, křesťan, 

jinověrec nebo tzv. 

ateista. Kdo jenom 

trošku může, 

zapojil se. Šije celá 

země.“ 

 

Autor: Josef Hes 

 

 

 

 

„To není pravda. Znám spousty výborných věřících 

doktorů, vědců a umělců. Naopak znám spoustu nevěřících, 

kteří jsou špatní doktoři a špatní lidé. Jsou to především věřící, 

kdo dokáže opravdově myslet na druhé.“ 

„Myslím, že se trochu mýlíte. Ona sice ta brána není tak 

nepropustně uzoučká, jak se o ní říká, ale pro vás bude přece 

jen lepší, když se ještě vrátíte, abyste některé věci pochopil.“ 

Na Boží hod brzo za svítání se pan Bohumil Křesťan 

probral z hlubokého bezvědomí. Chtěl se o svých zážitcích 

s někým podělit. Zeptal se sestřičky: „Sestřičko, jste věřící?“ 

„Nejsem. Ale na mou práci to vliv nemá. Netřídím lidi na 

věřící a nevěřící. Starám se o každého stejně.“ 

„Pane doktore, a vy jste křesťan?“, zkusil to ještě nejistě 

na lékaře, který byl očividně imigrantem snědší pleti. 

„Já jsem na prvním místě člověk. Proto pomáhám lidem. 

Vy ale máte opravdu štěstí. Už jsem skoro nevěřil, že se nám 

vrátíte do života. Dokonce zrovna na Velikonoce. Aleluja, jak vy 

říkáte. Allah akbar! Bůh je veliký!“ 

 

Blíží se Velikonoce. Sice se to děje jako každý rok na jaře. 

Ale letos jsou v mnohém jiné. Možná jsou jiné úplně ve všem. 

Aneb přesněji, jsou jiné v jediné věci. Máme tady covid 19 

(snad jsem to napsal správně, ono se ten název mění jako 

nákupní doba rezervovaná pro důchodce). Takže o 

Velikonocích místo zbožného trávení času v kostele při slavení 

tridua a radostného aleluja, budeme sedět doma a sledovat 

vše v televizi. (Pozor, před televizi nemusíte klečet, to hraničí až 

s modloslužbou.) I velikonoční pondělí bude bez hromadné 

pomlázky. 

Ale letošní Velikonoce jsou jiné ještě v jedné věci. Ač 

jsme si to sami nevymysleli a ani si to nepřáli, začali jsme „z 

donucení“ svým životem naplňovat salesiánské heslo na letošní 

rok. 

Možná jsme se celý život učili (s menším či větším 

úspěchem) být „dobří křesťané“, teď nastala ta správná doba 

zlepšovat svou schopnost být také (a neméně) „poctiví 

občané“. 

 

 

  

 


