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ZPRAVODAJ 

 

Modleme se za Ukrajinu! 

Připojme se k výzvě papeže Františka i českých a moravských biskupů a modleme 
se v této závažné situaci za Ukrajinu. 
    

Dobrý a milosrdný Bože, 

Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých 
rukou. 

Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině. 

Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě 
a usmíření.  

Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou 
náručí. 

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem 
odpouštět. 

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako 
v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my 
odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.  

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s Tebou; požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života 
tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.  

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.  
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás. 
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás. 
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás. 
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás. 
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás. 
 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 

Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže – DDM Č. Budějovice 
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10. Světové setkání rodin se uskuteční po celém světě 

Papežská rada pro laiky rodinu a život představila inovace v organizaci Světového setkání rodin, které 
je plánováno na červen tohoto roku v Římě (22. – 26. června 2022). Přestože jeho centrem zůstane 
pořadatelské město, jak bývalo zvykem, současně budou probíhat decentralizovaná setkání na 
dalších místech. 

První Světové setkání rodin se uskutečnilo v Římě v roce 1994 na popud sv. Jana Pavla II. Ve věčném 
městě se konalo také v roce 2000. Setkání probíhají každé tři roky a poslední z nich hostil irský Dublin 
v roce 2018. 10. světové setkání rodin bude tedy tentokrát v Římě potřetí. Původně bylo 
naplánováno na červen 2021, ale bylo o rok posunuto kvůli pandemii koronaviru. 

Setkání se uskuteční závěrem Roku rodiny Amoris Laetitia, který započal 19. března 2021. Papež 
František vyzval k organizaci menších místních setkání na celém světě v termínu oficiálního setkání 
v Římě. 

„Všichni se budou moci zúčastnit, také ti, kdo nemohou přijet do Říma,” zdůraznil papež František 
ve zvláštním videoposelství, zveřejněném v pátek 2. července 2021, kterým zve k aktivnímu zapojení 
do akcí v rámci 10. Světového dne rodin: 

„Vyzývám diecézní společenství, aby podle možností plánovala iniciativy vycházející z tématu 
setkání. Buďte dynamičtí, aktivní a kreativní; spolupracujte s rodinami na přípravě inspirované 
programem v Římě. Je to vzácná příležitost, jak se s entuziasmem věnovat pastoraci rodin; manželé, 
rodiny a pastýři mohou pracovat bok po boku.  Naberte tedy odvahu, drazí pastýři a drahé rodiny, 
pomáhejte si navzájem při organizaci setkání v diecézích a farnostech na všech světadílech. Přeji vám 
šťastnou cestu směřující k příštímu Světovému setkání rodin!” 

„Je to příležitost zapojit do akce daleko více rodin, které chtějí pocítit přináležitost ke společenství 
církve,” vysvětluje Gabriella Gambino, podsekretářka vatikánského Úřadu pro Laiky, rodinu a život. 

„10. světové setkání rodin se uskuteční v mimořádném čase velké naděje, znovuzrození po těžké 
zkoušce pandemie. Proto bude mít mimořádnou podobu, kterou vnímáme jako příležitost 
nabídnutou Prozřetelností. Do celosvětové akce se může zapojit velký počet rodin, a proto – jak 
vysvětlil Svatý otec - se uvažuje o širokém a víceúrovňovém vzorci s akcemi v jednotlivých diecézích, 
aby každá místní církev mohla být centrem setkání pro rodiny a společenství. Díky tomu je také 
možné přiblížit se přání papeže Františka, aby účast byla umožněna všem, včetně těch, kdo například 
nyní kvůli pandemii nebudou mít prostředky na cestu do Říma. Na druhou stranu, třeba říci, že 
předchozích setkání, pastoračních kongresů se neúčastnilo víc než 35 000 lidí, což je velmi málo 
v porovnání s rodinami, které zůstaly doma a setkání pro ně bylo čímsi velmi vzdáleným. 
Prozřetelnost nám tedy nabízí příležitost, abychom v této situaci rozpoznali možnost pro všechny, 
kdo chtějí pocítit, že jsou součástí církevního společenství, a aktivně se účastnit této akce.” 
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Synoda 2021–2023  
 

Synoda – nejde jen 
o shromažďování 
názorů, ale o živé 
setkání lidí 
 

Probíhající Synodu někdo 
přivítal s nadějí a radostí, někdo 

se skeptickou nedůvěrou. Zeptali jsme se proto P. Prokopa Brože, člena Národního 
synodálního týmu, na otázky, které mohou lidi v souvislosti se Synodou napadat. Snad se mu 
povedlo rozptýlit některé obavy a předsudky, které můžeme mít, když o Synodě přemýšlíme. 

Co ti, kteří synodnímu procesu nevěří a nedoufají, že by jejich hlas byl brán vážně? Jaký je 
postup práce s výstupy, které skupinky pošlou? Kdo je bude číst a jak se bude určovat, který 
podnět bude tlumočen dál a který skončí v šuplíku? Bude se s výstupy pracovat i dál, nejen 
v rámci Synody? 

Abych mohl odpovědět na tuto otázku, je dobré si připomenout, o co v synodálním procesu 
jde. Synodalita je způsob soužití nás lidí, jakým způsobem společně žijeme a kráčíme v čase 
coby Boží lid. A tak není v prvním plánu synody o synodalitě shromažďovat všechny názory, co 
si lidé myslí, ale především je nechat potkat se. Jde o živé setkání lidí, kteří si naslouchají, zvažují 
své pohledy, modlí se a prosí Ducha Svatého, aby uměli nacházet společnou řeč. Pán Ježíš 
říká: „Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od 
mého nebeského Otce“ (Mt 18,19). Jak říká papež František, jde o změnu stylu života jednání. 
Najít nově řeč, která nás spojuje. Říkám s trochou nadsázky: V tomto kole nejde o myšlenkové 
perly, které pro vnitřní neshodu si jen navzájem pošlapáváme, ale jde o vytvoření podmínek 
pro to, abychom v dalším kroku mohli své názory skutečně sdílet, a ne se jimi probodávat. 

 
Jsou lidé, kteří si myslí, že pokud už by se v církvi něco mělo měnit, rozhodně by to nemělo 
být motivováno hlasem lidu. Jaký důsledek může mít zjištění zkušeností a postojů 
jednotlivých lidí? Mohou nastat nějaké zásadní změny v církvi, kterých by se někteří mohli 
obávat? 
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Změna a proměna je skutečným srdcem naší víry. Jak píše sv. Pavel: „A nepřizpůsobujte se už 
tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, 
co je dobré, bohulibé a dokonalé“ (Řím 12,2). Hlas lidu je v synodálním procesu utvářen jako 
souhlas všech i každého s tím, jak nás společně Duch Svatý vede. K tomu je třeba se učit 
společnému rozlišování – a to přesně je téma synodálního procesu. Umíme projít společným 
rozlišováním? Víme, co to je? Jak to probíhá? Pokud ne, můžeme se hlouběji zajímat o synodální 
proces. 

A pokud se někdo bojí, že některé země kvůli povaze svých obyvatel výzvu přijmou a ve 
velkém se zúčastní a jiné národy budou Synodu ignorovat? Co říct na obavy, že mlčícím 
národům budou vnuceny nějaké důsledky, které vyplynou z výstupů aktivních národů? 

Každé prostředí, každá diecéze, každá národní církev, můžeme-li to tak říci, má svou podobu, 
která vykazuje synodální rysy, a s ní se pojí bohužel také charakteristiky, které poukazují na její 
asynodální podobu. I my budeme moci konstatovat, v čem jsme synodální a v čem asynodální. 
V asynodálním prostředí nemá valného smyslu něco měnit. Ježíš se také zamýšlel nad 
prostředím, které pro něho nemělo perspektivu: „K čemu přirovnám toto pokolení? Je jako 
děti, které sedí na tržišti a pokřikují“ (Mt 11,16). Základní změnou je, že se společně vydáme na 
cestu, vrátíme lidskému soužití v církvi přítomnost Ducha Svatého, Moudrosti, a dynamičnost 
rozvíjejícího se nového života ze křtu. 

Co Vy sám si od tohoto synodního dění slibujete, proč mu věnujete svůj čas a energii? Co 
věříte, že skutečně bude důsledkem tohoto zjišťování postojů lidí? A co byste své církvi přál? 

Považuji synodální proces za velmi zralý plod života církve a vývoje teologie po 2. vatikánském 
koncilu. Zatímco institucionální sestavu církve předpokládá, věnuje se skutečnému soužití lidí 
tak, aby vedlo ke skutečné jednotě, která je plodem působení Ducha Svatého. Nejde jen 
o zjišťování názorů, ale o dobrou vůli svými názory přispívat k vnitřní svornosti a rozvoji života 
církve tak, jak nás Duch Svatý vede. Nejde to uspěchat, jen trpělivě vítat každý krok a každého 
člověka, který společnou cestu objeví. A tak si přeji, aby soužití na společné cestě (synodalitu) 
objevilo a docenilo tolik lidí, že by přece jen synoda o synodalitě byla dobrým časem, který 
přinese v budoucnu své plody. 

 

Modlitba papeže Františka ze zahájení synody 

Přijď, Duchu svatý. Ty, který probouzíš nové jazyky a vkládáš nám do úst slova života, chraň 
nás, abychom se nestali muzejní církví, která je krásná ale němá, s velkou minulostí a malou 
budoucností. Přijď mezi nás, abychom se v synodální zkušenosti nenechali přemoci 
zklamáním, nerozředili proroctví, abychom všechno nezredukovali na neplodné diskuse.  



 
5   03-04/2022 
 

Přijď, Svatý Duchu lásky, otevři naše srdce, abychom naslouchali. Přijď, Duchu svatosti, obnov 
svatý lid věrný Bohu. Přijď, Duchu Stvořiteli, a obnov tvář země. 

Cílem synody není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví 
a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit 
nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat 
mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu. 
(Přípravný dokument, 32) 

 

Startuje milostivé léto svatého Františka Saleského  

V prosinci 2022 (28. 12.) uplyne 400 let od smrti „světce laskavosti“, inspirátora svatého Jana 
Boska, propagátora výroku Dej mi duše, ostatní si vezmi, velikána humanistické doby, který dal 
salesiánům jméno: svatého Františka Saleského.  

A jak to bylo s jeho smrtí a kolik je to vlastně let od jeho pohřbu? V prosinci 1622 byl ženevský 
biskup a neúnavný bojovník za katolickou víru v porevoluční Francii pozván na dvůr savojského 
knížete Karla Emanuela I. do Lyonu. Po příjezdu do města postihl sv. Františka infarkt 
v lyonském útulku sester vizitantinek. Zemřel těsně po hlavním vánočním svátku 28. prosince 
1622. Přes odpor lyonských katolíků byly jeho ostatky převezeny do kláštera vizitantinek, které 
Saleský založil spolu se sv. Františkou de Chantal, do Anneçy. Tam byl slavnostně pohřben 
v klášterním kostele dne 24. ledna 1623, tedy před 399 lety. V tento den tedy neslavíme oněch 
400 let od jeho pohřbu, ale hlavní představený salesiánů odstartoval „milostivé léto“ 
sv. Františka Saleského, jež bude trvat celý rok.  

Jak píše don Ángel F. Artime ve svém okružním listě, „po 400 letech jsou výzvy sv. Františka 
k obnově křesťanského života, jeho metoda duchovního doprovázení a humanistická vize 
vztahu člověka k Bohu stále živé a aktuální“. Sv. František dokázal přetavit své vysoké vzdělání 
a jemné šlechtické způsoby, které si odnášel z rodových kořenů, do nadšeného apoštolátu 
v jednom z nejtěžších bojišť své doby: do Savojska, do kraje kolem Ženevského a Anneçyského 
jezera, kalvínského kraje, kde šlo katolickému biskupovi, který nesměl do svého biskupského 
města, stále o život. Vytrvalostí, přívětivostí a laskavým přístupem, svými letáky a knihami, 
obracel srdce místního obyvatelstva. Dnes nepřebíráme ani tolik jeho náboženskou bojovnost, 
ale jeho poselství „medu“, na který „se nalepí více much než na sudy octa“, jak krásně praví 
ve své největší knize Filotea. 
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Provinciální kapitula 2022 

Přinášíme střípky z první části provinciální kapituly českých Salesiánů Dona Boska, která se 
konala od 17. do 21. ledna ve Fryštáku. Začala symbolicky ve výroční den smrti zakladatele 
českých salesiánů, dona Ignáce Stuchlého, Staříčka ( 17. 1. 1953). 

Na jeho počest jsme slavili mši v místním kostele, jejímž hlavním celebrantem byl provinciál 
P. Martin Hobza, a u oltáře koncelebrovali nejstarší český salesián P. Jan Vývoda a nejmladší 
účastník kapituly P. Ladislav Banďouch. Po mši jsme se pomodlili na místním hřbitově u hrobu 
Ignáce Stuchlého a Augustina Štancla a pokračovali jsme konferencí o českých salesiánech 
v místní hospodě U Žáků. Přestože tam byla zima, uvnitř nám bylo teplo, protože jsme byli 
v salesiánské rodině jako doma. P. Petr Zelinka, šéf Ústředního salesiánského archivu v Římě 
povídal o své knize, kterou napsal o zakladatelských létech 1924– 1939, pamětník  

 

Jenda Vývoda se rozpovídal o Staříčkovi a o 50. letech, P. Josef Pavlas probral svá noviciátní léta 
v Hodoňovicích. 

Kapitulní jednání začala až následující den, v úterý 18. ledna. Ve Stanovách se píše, že kapitula 
je bratrské shromáždění, při němž místní komunity posilují svoji sounáležitost s provinciální 
komunitou společnou starostí o všeobecné problémy (170. článek). Šli jsme tedy 
po jednotlivých komunitách a zástupci komunit představili místa, kde působí. Vznikla tak krásná 
koláž, která odráží pestrost českých salesiánů a bohatství různých charismat, která se 
pokoušíme předávat dál, i když nás řeholníků ubývá. Všech 15 našich komunit představilo svoji 
aktuální situaci. Ředitelé a delegáti k tomu využili i prosincové přípravné téma, v němž se 
spolubratry reflektovali svá poslání, zasvěcení a bratrský život, s přihlédnutím k historii 
komunit, závěrů vizitací, organickému a výchovně pastoračnímu projektu provincie. Důležitým 
zadáním pro Provinciální kapitulu bylo hledat způsoby, jak uvádět do života závěry 
28. Generální kapituly. Zjednodušeně řečeno, jak dostat do života Programový návrh Hlavního 
představeného pro salesiánskou kongregaci po 28. GK. (domácky nazývaný „šestiletka“, v níž je 
8 priorit). K tomu nám posloužilo několik referátů, díky nimž jsme se mohli kvalifikovaněji 
věnovat následujícím prioritám: evangelizace, misie, formace a poslání sdílené s laiky 
a zaměření na chudé. Zdánlivě méně důležitým aspektem kapituly bylo neformální setkávání 
bratří o přestávkách, při jídle, o večerech, při liturgii a modlitbě. Ve skutečnosti to je ale jedna 
z těch důležitějších stránek kapituly. Jestliže se třetina spolubratří provincie sdílí, poznává, 
prohlubuje vzájemné přátelské vztahy, pak je to důležitá investice do našeho salesiánského 
života.  

Druhá část kapituly se bude konat v dubnu 2022. 
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