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Abstrakt

Diplomová práce Sociodemografický profil salesiánů a jejich deklarovaná cesta do 

řádu na příkladu salesiánské komunity v Praze-Kobylisích je mikrosondou do života 

vybrané náboženské komunity v České republice.

Teoretická část práce poskytuje přehled o náboženských postojích obyvatelstva na 

základě statistických dat za několik posledních desetiletí, základní data o vzniku a historii 

salesiánského společenství v cizině a u nás, včetně postojů tohoto společenství a 

římskokatolické církve během obtížných let komunistické nadvlády v této zemi. Popisuje 

také činnost salesiánského společenství po jeho obnově v roce 1990 až do dnešní doby.

Těžištěm práce je však její empirická část. Ta zahrnuje vlastní kvalitativní výzkum 

salesiánské lokality v Praze-Kobylisích probíhající od července 2008 do června 2009, 

včetně zúčastněného pozorování a nestrukturovaných rozhovorů s vybraným vzorkem 

respondentů zmíněné komunity. Tyto rozhovory byly následně podrobeny analýze 

z hlediska sociodemografického a z hlediska deklarované cesty salesiánů do řádu.

Klíčová slova

Víra, persekuce, společenství, charisma, pastorace, empatie
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Abstract

The Thesis Sociodemographic profile of Salesians and their declared Path to the 

Order exemplified on the Salesian community in Prague – Kobylisy is a microprobe into 

the life of selected religion community in Czech Republic.

Theoretical part of the work provides a survey of the religious attitudes of the 

population based on statistical data of last several decades, basic data of the origins and 

history of the Salesians abroad and in our country, including conduct of this Fellowship 

and Roman Catholic church during difficult years of communist rule in this country. It also 

describes activities of the Salesians community after its restoration in 1990 until nowdays.

Center of the work is however its empirical part. It covers original qualitative 

research of Salesian site in Praha – Kobylisy carried out between  July 2008 and June 2009 

including participant observation and unstructured interviews with selected sample of 

respondents of mentioned community. These talks were then subjected to the analyse from 

the sociodemographic and declared path to the Order standpoint of view.

Keywords

Faith, charisma, fellowship, persecution, path, pastoralism, empathy 
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1. Úvod

Po roce 1989, po tzv. sametové revoluci, naše společnost procházela rozsáhlými 

změnami v ekonomické, politické a společenské oblasti. 

Došlo k určitému vytěsnění starých hodnot a k hodnotové krizi. Mnoho lidí se ocitlo 

na okraji společnosti a začaly se zde zviditelňovat různé negativní sociální jevy, které 

bývají v totalitních systémech potlačovány, a proto byly pro mnoho lidí nové a nečekané. 

Takové okolnosti dopadají tíživě i na mladou generaci, která ve změněných podmínkách 

volá po pomoci při snaze se v nové situaci orientovat, a po morální podpoře. 

V rámci demokratizace života společnosti se vytvořilo nové pole působnosti pro 

starší i novější řády. Mnoho z nich po roce 1989 obnovilo svou činnost, a jedním z nich je 

kongregace salesiánů uvnitř znovu posílené římskokatolické církve. Toto společenství na 

výše zmíněnou výzvu dokázalo svou pastorační činností adekvátně odpovědět dnes i v 

minulosti jak v této zemi, tak v mnoha dalších zemích po celém světě. 

Slova uznání pro jejich práci zaznívají také z řad církevních činitelů. Například

monsignor Karel Novák z Brněnské tiskové mise na náš dotaz začátkem května tohoto 

roku prohlašuje, že salesiáni jsou v rámci církve ojediněle zastoupeni v práci s mladými 

lidmi a v programech pro ně, protože ve svém volném čase a za své prostředky vytvářejí 

pro mládež alternativní podmínky a posilují v ní křesťanské hodnoty. Takovýto postoj je 

zvláště důležitý v české společnosti, kde se v posledních desetiletích negativně projevil 

relativně značný odklon od křesťanství.1

Mezi důvody pro tuto práci je, že cíl, který jsme si zde stanovili, je podle našich 

vědomostí svým způsobem v českých poměrech originální. Dalším z důvodů je, že 

salesiáni jsou nejpočetnější řeholní kongregací katolické církve na našem území,2 a proto 

jsme si z velkého počtu náboženských společenství vybrali právě je, konkrétně jejich 

komunitu v Praze-Kobylisích.

                                                
1 Viz následující kapitola.
2 Marie Beránková, Salesiánské středisko mládeže (nejen) pro Romy, Fakulta sociálních věd UK, Praha 2009, 
s. 12.



8

2. Cíl, vzorek, metody

2.1. Cíl

Cílem této práce je analýza sociodemografického profilu člena pražské salesiánské 

komunity v Kobylisích a jeho cesta do řádu. Tato komunita je středobodem salesiánského 

života v České republice. 

Úbytek religiozity posledních desetiletí ve společnosti je jedním z důvodů, proč se 

stává tento úkol aktuální. Podíváme-li se na historický vývoj přístupu k náboženství, dle 

statistik z roku 1921 pouze 724 000 lidí, nebo-li 5,32% z celkového počtu obyvatel, bylo 

bez náboženského vyznání. Počet lidí bez vyznání měl zprvu mírně stoupající tendenci; o 

deset let později činil 5,80%, přesto v roce 1950, po dvouletém tažení komunistické moci 

proti církvím, se tento podíl snížil na 4,18%, přičemž podíl katolíků v obyvatelstvu tvořil 

76,40%.3

V období po roce 1950 až do roku 1990 se na náboženský profil obyvatelstva při 

sčítání lidu přestal brát zřetel, protože vláda v roce 1954 zrušila veškerou evidenci o 

příslušnosti občanů k církvi4, ale již v roce 1991 bylo zjištěno, že bez náboženského 

vyznání je 39,90% obyvatel.5

Více než čtyř pětinový podíl věřících římskokatolické církve na celkovém počtu 

věřících se podle výsledků všech sčítání lidu od roku 1921 udržoval prakticky stejný. Ke 

změnám docházelo především u kategorie osob bez vyznání a pak u jiných církví. 

Nejnižšího podílu dosáhly osoby římskokatolického vyznání v roce 1950, kdy naopak 

počet osob hlásících se především k Československé církvi husitské překročil hranici jedné 

desetiny všech věřících. Vliv na tuto skutečnost měla kromě změny skladby obyvatel také 

atmosféra té doby, kdy se především katolická církev stávala pro tehdejší režim stále méně 

přijatelnější. Téměř devadesát procent všech věřících se k římskokatolické církvi hlásilo 

v roce 1991, kdy přetrvával pohled na tuto komunitu jako na jednu z odpůrců 

předlistopadového režimu. V průběhu následujícího desetiletí pak její podíl na úhrnu o pět 

                                                
3Karel Kaplan: Stát a církev v Československu v letech 1948 – 1953, nakladatelství Doplněk, Brno, 1993, s.5. 
4Tamtéž, s. 175.
5Tyto údaje jsou dostupné na webových stránkách Českého statistického úřadu: 
http://www.czso.cz/sldb/sldb.nsf/i/souhrnne_tabulky navštívené dne 15.3. 2009.
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procent poklesl.6

Pro úplnost uvádíme historický vývoj náboženského vyznání obyvatel, jak je na 

svých internetových stránkách v tabulce č.1 přináší ČSÚ.7

Tab. 1. Skladba obyvatelstva podle náboženského vyznání v roce 1950 a v letech 1991 a 

2001

Úbytek v počtu věřících je aktuální především pro římskokatolickou církev, která má u nás 

již tradičně dominantní postavení mezi církvemi. Jak Český statistický úřad dále uvádí, 

z celkového počtu 3 288 088 věřících jich k 1.3. 2001 připadne na tuto církev 2 740 780, 

neboli 83,35%.8 Z celkového počtu obyvatel se jedná zhruba o jednu čtvrtinu.

                                                
6
Dostupné na http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/o/4110-03--

obyvatelstvo_hlasici_se_k_jednotlivym_cirkvim_a_nabozenskym_spolecnostem
navštívené dne 29.3. 2009.
7
Dostupné na http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/o/4110-03--

obyvatelstvo_hlasici_se_k_jednotlivym_cirkvim_a_nabozenskym_spolecnostem
navštívené dne 29.3. 2009.
8 Dostupné na http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/o/4110-03--
obyvatelstvo_hlasici_se_k_jednotlivym_cirkvim_a_nabozenskym_spolecnostem navštívené dne 15.3. 2009.
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2.2. Vzorek

Jedním příkladem aktivit římskokatolické církve směrem k laické veřejnosti je 

činnost kongregace Salesiánů Dona Bosca (SDB), založené tímto knězem a pozdějším 

světcem v druhé polovině 19. století v Itálii.9 Toto společenství působí ve 135 zemích 

světa, má přes 20 000 členů a je třetí největší světovou misijní organizací.10 Je to -

kongregace - kněží a laických bratří, kteří se zabývají výchovou a vzděláváním dospívající 

mládeže, zvláště mládeže problémové, včetně mládeže romského původu.11 Při této 

výchově používají preventivní systém, který jejich zakladatel chápal jako nezištně se 

dávající lásku. V České republice mají dvouset člennou komunitu a rozvinuli zde široké 

spektrum aktivit.

Salesiáni jsou řeholním společenstvím, které se již na začátku své existence rozhodlo 

pro větší otevřenost vůči veřejnosti nejen v duchovním smyslu, ale taky pozměněním 

vnějších symbolů. Kvůli lepší interakci s vnějším prostředím změnili již v 19. století 

například také názvosloví; nehovořili o klášterech, v nichž přebývali, ale o domech. Tyto 

domy pak nespravovali opati ale ředitelé. Salesiáni také nenosí žádný řeholní šat. Oblékají 

se podle prostředí, v němž působí, a podle společenské situace.

Žádost o vstup do kongregace se podává provinciálovi. Před noviciátem je doba 

přípravy v přednoviciátě, který trvá nejméně půl roku a noviciát trvá rok. Časné sliby se 

skládají dvakrát na tři roky.12 Pak následují sliby věčné: čistoty, poslušnosti a chudoby; 

salesiáni jsou nedílnou částí římskokatolické církve. Aby naplnili zhora zmíněné poslání, 

mají v naší zemi střediska mládeže, kluby, kostely a další zařízení. 

Antropologický výzkum proběhl v provinciálním domě v Praze – Kobylisích, nebo-li 

v Provincii svatého Jana Boska, jak zní jeho oficiální název. Tento dům slouží jako 

salesiánské centrum pro celou ČR.

Podle údajů ředitele tohoto domu zde pracuje přibližně osmdesát lidí, většinou 

dobrovolníků, včetně dvaceti čtyř salesiánů. Tento počet ovšem není stálý, salesiáni se 

přesunují čas od času z jednoho místa republiky na druhý nebo na misie do zahraničí podle 

                                                
9 Kongregace slaví letos svoje 150. výročí.
10Dostupné na http://en.wikipedia.org/wiki/Salesians_of_Don_Bosco navštívené dne 16.3. 2009.
11Dostupné na www.iencyklopedie.cz/salesiani/ navštívené dne 15. 3. 2009.
12Řeholní život v českých zemích, řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského 
života v České republice, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 1997, s. 89.
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potřeby řádu a podle přání svých nadřízených, a na takových nových místech zpravidla 

působí další léta. Mezi salesiány, respektive mezi jejich adepty je také menší počet 

studentů teologické fakulty JU v Českých Budějovicích, kteří zde v rámci studia 

vykonávají povinnou stáž, zpravidla dvouletou. Tři ze salesiánů nebydlí ve společném 

domě v Kobylisích, nýbrž jsou ubytováni někde poblíž, jeden z nich je profesorem na UK 

a bydlí ve vlastním bytě. 

Výzkum byl proveden s větší částí osazenstva komunity, konkrétně s patnácti z nich. 

Klíčovým informantem se stal její ředitel, jenž nám zprostředkoval vstup do této komunity 

a bez jehož pomoci by se práce jenom velmi obtížně realizovala. Jedná se o 

charismatického kněze středních let nevšedního vzhledu, v jehož osobě jakoby se 

personifikovalo motto salesiánů pomáhat druhým. Je vždy s úsměvem nakloněn ke 

spolupráci, i když je sám značně zaneprázdněn organizací domů jak v Praze, tak po celé 

ČR, a také svou angažovaností v Jaboku13 a v KTF UK, kde přednáší. Původně stavební 

inženýr, jistou devizou pro výkon jeho úřadu byl zřejmě také jeho dlouholetý pobyt 

v Římě, kde již jako člen salesiánského řádu v osmdesátých letech minulého století tajně 

studoval teologii. 

V následujícím profilu respondentů jsou ti ze salesiánů, kteří spolu v centru bydlí. 

Pocházejí z různých koutů celé republiky, ale nejvíce se jich do Prahy přistěhovalo 

z moravského kraje, tedy z oblastí, kde má náboženství historicky hlubokou tradici, 

v tomto případě se jedná o silný vliv katolické církve. Z celkového počtu patnácti 

dotazovaných respondentů jich tak pochází z tohoto prostředí deset, ze Středočeského kraje 

jsou dva a ze Západočeského kraje tři salesiáni. 

Jak bylo řečeno, podrobnější výzkum byl zaměřen na větší část komunity, kterou je 

možno rozdělit do tří věkových skupin. První skupinu tvoří šest mužů od 35 do 40 let, ve 

druhé skupině od 42 do 50 let je opět šest lidí, a třetí tvoří  dva muži ve věku 60 a 84 let. 

Vně těchto skupin stojí student na povinné stáži v centru, jemuž je 28 let. Za předpokladu, 

že střední generaci představují lidé ve věku 36 až 55 let, je v této skupině 11 respondentů, 

nebo-li naprostá většina. 

                                                
13Jabok je jednou z 58 vysokých škol a univerzit, které společenství v devadesátých letech minulého století 
po celém světě založilo. Oficiální univerzitou salesiánského společenství je přitom Salesiánská pontifikální 
univerzita v Římě. Dostupné na http://en.wikipedia.org/wiki/Salesians_of_Don_Bosco navštívené dne 20.3. 
2009.
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Všichni  respondenti mají kromě uvedeného studenta ukončené vysokoškolské vzdělání, 

ale tři z nich promovali na jiných než teologických fakultách, a proto mají v komunitě 

status spolubratrů, nebo-li koadjutorů.14 Další tři salesiáni absolvovali jak fakultu 

technického zaměření, tak fakultu teologickou. Sedm z budoucích kněží se v mládí 

rozhodlo pro studium na střední škole nehumanitního typu.

Stručné shrnutí profilu informátorů:

 Respondent A

Věk: 42 let

Národnost: česká

Místo narození: malá obec na Vysočině blízko Boskovic

Typ vzdělání: SŠ zemědělská, nedokončená VŠ zemědělská, KTF JU

Rok dokončení vysoké školy: 2000

Rok vstupu do salesiánské kongregace: 1993

Status: kněz

Funkce v centru: ekonom komunity�

Místa působení před odjezdem do Prahy: Šlapanice u Brna, České Budějovice, Kunštát, 

Český Brod

Délka působení v salesiánském centru Praze-Kobylisích: od roku 2000

Počet sourozenců: dvě sestry a jeden bratr

Typ vzdělání jeho sourozenců: sestry středoškolské, bratr vysokoškolské, též kněz a 

salesián v Praze - Kobylisích

Typ vzdělání jeho rodičů: otec vyučen, matka základní 

Místo, datum a doba trvání rozhovorů: salesiánské centrum Praha-Kobylisy, 26.9. 2008, 35 

minut, návratný rozhovor via email ze dne 23.11. 2008, 31.1. 2009, 7.3. 2009 a 11.6. 2009

Osobnost: informátor byl ochotný i když poněkud zdrženlivý.

                                                
14 Mezi salesiány, kteří se rozhodli následovat Krista službou chudé a opuštěné mládeži, nacházíme tzv. 
koadjutory. Tito muži, stejně jako jejich spolubratři v kněžské službě, odpověděli na Boží výzvu k 
následování a nabídli, že prožijí celý svůj život ve společenství bratří, v čistotě, chudobě a poslušnosti. 
Dostupné na http://www.sdb.cz/koadjutori/ navštívené dne 22.3. 2009.
Uvedená náplň práce salesiánů v centru je pouze orientační a není přesně ohraničená. Například sloužení 
mší na různých místech v Praze se řídí jejich momentálními časovými možnostmi, a v této službě se střídají.
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 Respondent B

Věk: 60 let

Národnost: česká

Místo narození: vesnička nedaleko Brna

Typ vzdělání: SŠ zemědělská, KTF Litoměřice

Rok dokončení vysoké školy: 1978

Rok vstupu do salesiánské kongregace: 1982

Status: kněz

Funkce v centru: farář v kostele sv. Terezie

Místa působení před odjezdem do Prahy: Vyškov, Kutná Hora, Litoměřice, Znojemsko

Délka působení v salesiánském centru Praze-Kobylisích: od roku 2002

Počet sourozenců: tři bratři a jedna sestra

Typ vzdělání jeho sourozenců: sestra středoškolské, jeden bratr vysokoškolské, další 

vyučeni

Typ vzdělání jeho rodičů: základní

Místo, datum a doba trvání rozhovorů: salesiánské centrum Praha-Kobylisy, 13.10. 2008, 

44 minut, návratný rozhovor via email ze dne 31.1. 2009 a 12.6. 2009

Osobnost: informátor byl ochotný a věcný.

 Respondent C

Věk: 46 let

Národnost: česká

Místo narození: Praha

Typ vzdělání: ČVUT Praha, KTF UK 

Rok dokončení vysoké školy: ČVUT 1985, KTF 1995

Rok vstupu do salesiánské kongregace: 1981

Status: kněz 

Funkce v centru: správce počítačové sítě a duchovní pro domovy důchodců

Místa působení před Prahou:

Délka působení v salesiánském centru Praze-Kobylisích: od roku 1995

Počet sourozenců: dva bratři a jedna sestra
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Typ vzdělání jeho sourozenců: sestra i bratři vysokoškolské

Typ vzdělání jeho rodičů: otec vysokoškolské, matka středoškolské 

Místo, datum a doba trvání rozhovorů: salesiánské centrum Praha-Kobylisy, 19.8. 2008,  

104 minut, návratný rozhovor via email ze dne 23.11. 2008, 31.1. 2009 a 12.6. 2009

Osobnost: informátor byl ochotný ale působil poněkud nejistě, mluvil pomalu, vážil slova.

 Respondent D

Věk: 48 let

Národnost: česká

Místo narození: Nový Jičín

Typ vzdělání: SŠ stavební, VUT Brno, Universita Pontificia Urbaniana (UPU) Řím, 

Universita Pontificia Salesiana (UPS) Řím, Pontificio Istituto Biblico (PIB) Řím  

Rok dokončení vysoké školy: VUT 1983, UPU 1989, UPS 1993, PIB 1997

Rok vstupu do salesiánské kongregace: 1981

Status: kněz

Funkce v centru: ředitel

Místa působení před Prahou: Brno, České Budějovice, Itálie

Délka působení v salesiánském centru Praze-Kobylisích: od roku 2002

Počet sourozenců: jeden bratr

Typ vzdělání jeho sourozenců: vyučen

Typ vzdělání jeho rodičů: základní

Místo, datum a doba trvání rozhovorů: salesiánské centrum Praha-Kobylisy, 19.8. 2008, 50 

minut, návratný rozhovor via email ze dne 29.12. 2008, 30.1. 2009, 7.3. 2009 a 29.4. 2009

Osobnost: informátor byl usměvavý a přívětivý, velice sdílný.

 Respondent F

Věk: 28 let

Národnost: česká

Místo narození: Litomyšl

Typ vzdělání: SŠ elektrotechnická, přerušená KTF JU

Rok vstupu do salesiánské kongregace: 2004
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Status: student

Funkce v centru: asistent

Místa působení před Prahou: České Budějovice, Sebranice

Délka působení v salesiánském centru Praze-Kobylisích: od roku 2007

Počet sourozenců: jeden bratr a dvě sestry

Typ vzdělání jeho sourozenců: sestry vyučeny, bratr středoškolské

Typ vzdělání jeho rodičů: vyučeni

Místo, datum a doba trvání rozhovorů: salesiánské centrum Praha-Kobylisy, 8.9. 2008, 51 

minut, návratný rozhovor via email ze dne 26.11. 2008, 31.1. 2009 a 12.6. 2009

Osobnost: informátor byl ochotný a věcný.

 Respondent G

Věk: 35 let

Národnost: česká

Místo narození: Černá Hora u Brna

Typ vzdělání: SŠ stavební, VUT Brno, studijní stáže v Irsku, dvě fakulty humanitního 

směru JU 

Rok dokončení vysoké školy: VUT 1998, JU 2008

Rok vstupu do salesiánské kongregace: 2000

Status: spolubratr

Funkce v centru: vedoucí střediska pro mládež

Místa působení před Prahou: Brno, České Budějovice, Sebranice, Irsko

Délka působení v salesiánském centru Praze-Kobylisích: od roku 2008

Počet sourozenců: jeden bratr 

Typ vzdělání jeho sourozenců: vysokoškolské

Typ vzdělání jeho rodičů: vyučeni

Místo, datum a doba trvání rozhovorů: salesiánské centrum Praha-Kobylisy, 16.9. 2008, 37 

minut, návratný rozhovor via email ze dne 23.11. 2008, 2.2. 2009  a 12.6. 2009

Osobnost: informátor byl ochotný, věcný, ale i poněkud odměřený.
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 Respondent H

Věk: 48 let

Národnost: česká

Místo narození: Plzeň

Typ vzdělání: SŠ elektrotechnická, ČVUT Praha 

Rok dokončení vysoké školy: 1984

Rok vstupu do salesiánské kongregace: 1989

Status: spolubratr

Funkce v centru: organizace a vedení dětských táborů a chaloupek, správa PC a telefonní 

ústředny v centru

Místa působení před Prahou: Plzeň, Rokycany, Klatovsko

Délka působení v salesiánském centru Praze-Kobylisích: od roku 1992

Počet sourozenců: jedna sestra 

Typ vzdělání jeho sourozenců: vysokoškolské

Typ vzdělání jeho rodičů: otec VŠ, matka SŠ

Místo, datum a doba trvání rozhovorů: salesiánské centrum Praha-Kobylisy, 5.11. 2008, 37 

minut, návratný rozhovor via email ze dne 31.1. 2009 a 12.6. 2009

Osobnost: informátor byl ochotný a věcný.

 Respondent J

Věk: 36 let

Národnost: česká

Místo narození: Brno

Typ vzdělání: gymnázium, KTF UK, KTF JU 

Rok dokončení vysoké školy: 2001

Rok vstupu do salesiánské kongregace: 1992

Status: kněz 

Funkce v centru: farní vikář, kaplan

Místa působení před Prahou: Brno, Šlapanice u Brna, Rosice u Brna,  Sebranice, České 

Budějovice, Čtyry Dvory

Délka působení v salesiánském centru Praze-Kobylisích: od roku 2005
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Počet sourozenců: čtyry sestry a dva bratři 

Typ vzdělání jeho sourozenců: jeden bratr vysokoškolské – salesiánský kněz 

v Moravských Budějovicích, ostatní středoškolské, jedna ze sester působí v řádu 

Boromejek

Typ vzdělání jeho rodičů: základní

Místo, datum a doba trvání rozhovorů: salesiánské centrum Praha-Kobylisy, 30.9. 2008 , 

47 minut, návratný rozhovor ze dne 28.11. 2008 a 12.6. 2009 via email

Osobnost: informátor byl ochotný a sdílný.

 Respondent K

Věk: 40 let

Národnost: česká

Místo narození: Zlín

Typ vzdělání: SPŠ, KTF UK 

Rok dokončení vysoké školy: 1996

Rok vstupu do salesiánské kongregace: 1990

Status: kněz 

Funkce v centru: vedoucí střediska pro mládež

Místa působení před Prahou: Držková, Holešov

Délka působení v salesiánském centru Praze-Kobylisích: od roku 1998, koncem září 2008 

přesun do Plzně

Počet sourozenců: dva bratři 

Typ vzdělání jeho sourozenců: jeden bratr vysokoškolské, druhý středoškolské

Typ vzdělání jeho rodičů: otec základní, matka SŠ

Místo, datum a doba trvání rozhovorů: salesiánské centrum Praha-Kobylisy, 17.9. 2008, 43 

minut, návratný rozhovor ze dne 23.11. 2008 a 12.6. 2009 via email

Osobnost: informátor byl ochotný, velmi otevřený a sdílný.

 Respondent L

Věk: 37 let

Národnost: česká
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Místo narození: Zlín

Typ vzdělání: gymnásium, strojní fakulta Západočeské univerzity

Rok dokončení vysoké školy: 1993

Rok vstupu do salesiánské kongregace: 1996

Status: spolubratr

Funkce v centru: správce ubytování, organizace úklidu, technický redaktor salesiánského 

magazínu, vedoucí zájmových kroužků ve středisku mládeže 

Místa působení před Prahou: Planá na Tachovsku, Plzeň

Délka působení v salesiánském centru Praze-Kobylisích: od roku 1996

Počet sourozenců: tři bratři 

Typ vzdělání jeho sourozenců: dva bratři vysokoškolské, třetí bratr středoškolské

Typ vzdělání jeho rodičů: otec vysokoškolské, matka základní

Místo, datum a doba trvání rozhovorů: salesiánské centrum Praha-Kobylisy, 14.10. 2008, 

34 minut, návratný rozhovor ze dne 23.11. 2008 a 12.6. 2009 via email

Osobnost: informátor byl ochotný ale poněkud nesoustředěný, roztržitý.

 Respondent M

Věk: 50 let

Národnost: česká

Místo narození: Ostrava

Typ vzdělání: gymnásium, KTF Litoměřice 

Rok dokončení vysoké školy: 1985

Rok vstupu do salesiánské kongregace: 1985

Status: kněz

Funkce v centru: správa kostela sv. Kříže

Místa působení před Prahou: Havířov, Litoměřice, Olomouc, Prostějovsko, Fryšták

Délka působení v salesiánském centru Praze-Kobylisích: od roku 2000

Počet sourozenců: tři sestry a jeden bratr 

Typ vzdělání jeho sourozenců: dvě sestry vysokoškolské, další sestra a bratr středoškolské

Typ vzdělání jeho rodičů: otec vyučen, matka základní

Místo, datum a doba trvání rozhovorů: salesiánské centrum Praha-Kobylisy, 3.11. 2008, 53 

minut, návratný rozhovor via email 22.12. 2008 a 12.6. 2009
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Osobnost: informátor byl ochotný, otevřený a sdílný.

 Respondent N

Věk: 45 let

Národnost: česká

Místo narození: Břeclav

Typ vzdělání: SPŠ, KTF Litoměřice

Rok dokončení vysoké školy: 1989

Rok vstupu do salesiánské kongregace: 1989

Status: kněz

Funkce v centru: provinciální ekonom

Místa působení před Prahou: Brno, Břeclav, Litoměřice, Michalovce, Boskovice, Velké 

Meziříčí, Líšeň

Délka působení v salesiánském centru Praze-Kobylisích: od roku 2005

Počet sourozenců: žádný sourozenec 

Typ vzdělání jeho rodičů: vyučeni

Místo, datum a doba trvání rozhovorů: salesiánské centrum Praha-Kobylisy, 28.10. 2008, 

24 minut, návratný rozhovor via email 12.6. 2009

Osobnost: informátor byl ochotný a věcný.

 Respondent P

Věk: 37 let

Národnost: česká

Místo narození: Praha

Typ vzdělání: SPŠ dopravní, KTF JU 

Rok dokončení vysoké školy: 2001

Rok vstupu do salesiánské kongregace: 1994

Status: kněz

Funkce v centru: vikář, zástupce principála

Místa působení před Prahou: Plzeň

Délka působení v salesiánském centru Praze-Kobylisích: od roku 2007
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Počet sourozenců: čtyři bratři a tři sestry 

Typ vzdělání jeho sourozenců: jeden bratr základní, jeden bratr a dvě sestry středoškolské, 

dva bratři a jedna sestra vysokoškolské 

Typ vzdělání jeho rodičů: otec vysokoškolské, matka vyučena

Místo, datum a doba trvání rozhovorů: salesiánské centrum Praha-Kobylisy, 31.10. 2008, 5 

minut, návratný rozhovor 13.11. 2008, 9 minut, a návratný rozhovor ze dne 22.12. 2008, 

31.1. 2009 a 12.6. 2009 via email

Osobnost: informátor byl ochotný ale poněkud uspěchaný a úsečný.

 Respondent S

Věk: 39 let

Národnost: česká

Místo narození: Plzeň

Typ vzdělání: gymnásium, ČVUT Praha, KTF UK 

Rok dokončení vysoké školy: ČVUT 1992, KTF UK 2003

Rok vstupu do salesiánské kongregace: 1993

Status: kněz

Funkce v centru: provinciální pastorace mládeže v oblasti dobrovolnictví, příprava 

salesiánských animátorů, pastorace povolání

Místa působení před Prahou: Plzeň, Hodoňovice u Frýdku-Místku, Sebranice,  Dolní 

Počernice

Délka působení v salesiánském centru Praze-Kobylisích: od roku 2004

Počet sourozenců: jedna sestra 

Typ vzdělání jeho sourozenců: vysokoškolské

Typ vzdělání jeho rodičů: vysokoškolské

Místo, datum a doba trvání rozhovorů: salesiánské centrum Praha-Kobylisy, 21.10. 2008, 

31 minut, návratný rozhovor ze dne 25.11. 2008 a 12.6. 2009 via email

Osobnost: informátor byl ochotný a věcný.

 Respondent T

Věk: 84 let
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Národnost: česká

Místo narození: Bánovce nad Bebravou, Slovensko

Typ vzdělání: vyučen, strojní průmyslovka, teologická fakulta 

Rok dokončení teologického studia: 1968

Rok vstupu do salesiánské kongregace: 1946

Status: kněz

Funkce v centru: pomocný duchovní a kronikář

Místa působení před Prahou: Fryšták, Dvorek, Ostrava, Bílina

Délka působení v salesiánském centru Praze-Kobylisích: od roku 1984

Počet sourozenců: jedna sestra 

Typ vzdělání jeho sourozenců: vysokoškolské

Typ vzdělání jeho rodičů: otec vyučen, matka středoškolské

Místo, datum a doba trvání rozhovorů: salesiánské centrum Praha-Kobylisy, 15.1. 2009, 55 

minut, návratný rozhovor ze dne 22.1. 2009, 5.5. 2009 a 16.6. 2009 telefonicky

Osobnost: informátor byl ochotný, usměvavý, otevřený a sdílný.

2.2.1. Kobyliské centrum

V roce 1926 věnoval statkář Antonín Ženíšek pozemek o rozloze cca 2 000 m2 na 

vybudování dlouho zamýšleného kostela. Později byla od něj odkoupena ještě další část 

parcel za třetinovou cenu. Darované i odkoupené pozemky byly nejprve v majetku 

katolického stavebního družstva "Charitas". Od něj ji převzalo "Dílo blahoslavené Anežky 

Přemyslovny". Tento spolek byl založený za účelem pečovat o stavby nových kostelů na 

periférii Prahy.15

Stavbu kobyliského komplexu budov na těchto pozemcích inicioval na žádost 

kardinála Kašpara salesiánský kněz Štěpán Trochta16, se samotnou stavbou na místě 

nynějšího Kobyliského náměstí bylo započato v červenci roku 1936, ale celý komplex 

navzájem propojených budov i s divadlem byl dokončen až po druhé světové válce, v roce 

1947. První část domu byla dostavěna v roce 1937 a Štěpán Trochta se také stal jeho 

                                                
15Dostupné na http://old.terezicka.org/profil/historie/ navštívené dne 20.3. 2009. 
16Štěpán Trochta – narozen roku 1905 ve Francově Lhotě, zemřel roku 1974 v Litoměřicích. V mládí členem 
Junáka, pak salesiánský kněz. Roku 1947 jmenován biskupem litoměřickým papežem Piusem XII. Byl 
mluvčím československé episkupální konference v jednáních s komunistickou vládou v letech 1948 až 1949. 
Touto vládou pak vězněn sedm let. Od roku 1969 kardinálem. Dostupné na: 
http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1n_Trochta, navštívené dne 20.3. 2009.
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prvním ředitelem.17 Ústav zahrnoval Salesiánský chlapecký domov J. Em. kardinála 

Kašpara (konvikt), oratoř a ústavní kapli sv. Terezie. 

Poslední velkou stavební akcí byla rekonstrukce kaple sv. Terezie na kostel sv. 

Terezie od Dítěte Ježíše, která začala roku 1997. Tento kostel byl pak vysvěcen v roce 

2000.18 Podle údajů  ekonoma centra se nyní kobyliský komplex nachází na pozemku o 

rozloze 15 801m2.

Jak jsme byli informováni, obydlí salesiánů zaujímají obě patra hlavní budovy, která 

sousedí s kostelem sv. Terezie. Bydlí jednotlivě v malých, skromně vybavených 

jednopokojových bytech s předsíní a sociálním zařízením. Několik z těchto bytových 

jednotek je neobsazených, aby byly vždy připraveny pro případné návštěvy, na patrech 

jsou navíc společná sociální zařízení a kuchyňka s posezením. V horním patře v zadní části 

je společná jídelna, v nižším patře je v této části domácí kaple, kde se salesiáni každý den 

scházejí k ranní bohoslužbě. V přízemí budovy je počítačová místnost, prádelna, pracovny 

a další technické a společenské místnosti. Je zde také dostatek prostoru pro zájmovou 

činnost dětí a mládeže, kteří do centra docházejí. 

2.2.2. Publikační činnost salesiánského centra 

Informace o pražském salesiánském centru byly čerpány též z řady publikací, jež 

centrum vydává. Layout pro své tiskoviny vytvářejí odborníci z řad salesiánů v

místnostech v přízemí budovy, které slouží současně jako kanceláře a redakce pro 

časopisy. Tento layout je pak zasílán do některé z tiskáren, s níž salesiáni spolupracují. 

Na prvním místě je třeba se zmínit o časopisu Salesiánský magazín, jenž vycházel v 

Čechách již od roku 1935 pod názvem Blahoslavený Jan Bosco a do roku 1950 pod 

názvem Salesiánský věstník. Jedná se o dvouměsíčník, který propaguje dílo a myšlenky 

salesiánské kongregace. Je nabízen prostřednictvím internetu a tisku a bezplatně zasílán na 

adresy zájemců, přátel a příznivců díla Dona Bosca.19 Další možnost jak ho získat, stejně 

jako u dalších tiskovin, jež se v Kobylisích vydávají, je osobní odběr na místě. 

Od roku 1991 vycházel Salesiánský magazín pod názvem Salesiánská rodina a 

dnešní název nese od roku 2003. Na přibližně třiceti stranách se nacházejí reportáže, 

                                                
17Stavba byla provedena podle návrhu architekta Čeňka Voříška. Dostupné na: CD Salesiáni dona Boska 
v Praze Kobylisích, vydavatelství Portál, Praha, 2007.
18CD Salesiáni dona Boska v Praze Kobylisích, vydavatelství Portál, Praha, 2007.
19Dostupné na www.sdb.cz navštívené dne 21.3. 2009.
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rozhovory, recenze, témata, ukázky z knih, krátké zprávy a zajímavosti ze života církve i 

dopisy čtenářů. Na konci periodika najdeme také křížovku se soutěží o věcné ceny. 

V žádném čísle nechybí na druhé straně Slovo redakce od šéfredaktora,  v úvodníku na 

třetí straně je stať od významného salesiána, jež zhruba od roku 2007 pochází od Pascuala 

Cháveze Villanuevy, hlavního představeného salesiánů, a obvykle pojednává o duchovních 

hodnotách, které salesiáni zastávají.20 Jako vydavatel magazínu je uváděna Salesiánská 

provincie Praha, Kobyliské náměstí 1, Praha 8; je zde uveden P. Zdeněk Jančařík, SDB, 

jako šéfredaktor, redaktor je Jiří Kučera, a sazbu provádí Miroslav Palíšek, rovněž SDB. 

Na zadní straně je  dvouměsíčník označen jako neprodejný. 

V podobném rozsahu a od stejného vydavatele vychází věstník pod názvem Salesiáni 

dnes. Zevrubně je zde popsána činnost, struktura, a historie salesiánské obce u nás i ve 

světě.21 Tato publikace též prosazuje větší aktivizaci mládeže; například na stránkách 

pojmenovaných Zapoj se…a Kde nás najdeš?, vybízí mladé lidi, aby se zapojili do 

vyjmenovaných aktivit, které salesiánská obec organizuje, na stránkách s názvem Inspiruj 

se…popisuje životopisy významných salesiánů, a na dvoustraně pod názvem Jít za svým 

snem s podtitulem Jak se stát…salesiánem?…fotbalovým reprezentantem? vtipným 

způsobem srovnává tyto dvě životní cesty a poukazuje na jejich podobnosti.  

Značná část aktivit salesiánů se zaměřuje na dobrovolnickou službu a misijní činnost. 

Salesiánská asociace Dona Bosca v roce 2005 převzala program Cagliero-salesiánský 

volontariát, a od té doby vysílá každý rok 15-20 dobrovolníků do řady zemí světa, píše se 

v dalším věstníku Zadarmo jsme dostali, zadarmo dávejme, jež o rozvojové a misijní 

činnosti salesiánů pojednává. Právě volontariát je zde popisován jako dobrá vůle lidí 

nemotivovaná finančním ziskem, kde hrají důležitou roli solidarita a vzájemné sdílení, tedy 

hodnoty, za něž se salesiáni staví především. Tato brožurka vychází opět pod hlavičkou 

SADBY a SDB, má na 80 stran a byla podpořena z prostředků MZV ČR v rámci Programu 

zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Podobnou náplň, vydavatele i podporu má další 

publikace Don Bosco ve světě, v rozsahu cca 30 stran. 

Nakladatelství Portál, v jehož vedení působí především salesiáni, se svými 

publikacemi zaměřuje hlavně na rodiče, školy, sociální pracovníky a odborníky 

                                                
20Salesiánský magazín je obdobou podobného časopisu vycházejícího v Itálii, který se tam jmenuje Il 
Bollettino Salesiano. Dostupné na: www.sdb.cz/magazin/ navštívené dne 22.3. 2009.
21Je zde také popsáno logo Salesiánů Dona Bosca: znázorňuje preventivní systém práce s mládeží jakožto 
domečku, kde vládne rodinné prostředí, lidi kteří se drží vzájemně za ruce a současně představuje i šipku, 
která ukazuje vzhůru k Bohu. In: Salesiáni dnes, SADBA, Praha, 2008, s. 5.
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v pedagogice a psychologii.  Podle slov jeho šéfredaktora pátera Zdeňka Jančaříka Portál 

vydává ročně na sto novinek a sto dvacet dotisků. Na základě rozhovoru ze dne 5.2. 2009 

nám ale bohužel nemohl prozradit, jakým nákladem vychází Salesiánský magazín či další 

periodika s tím, že se jedná o tajné informace.

V provincii najdeme kromě řady letáků a brožurek také tak zvané publikace pro 

vnitřní potřebu, například vydání s názvy jako Dopisy sv. Františka Saleského, Pastorace 

mládeže, Životopisy svatých, Hrdinství pro každý den nebo Kalendář salesiánské rodiny. 

Poslední jmenovaný titul je menší publikace do kapsy, kde je na každý den uvedeno jméno 

z občanského, národního liturgického, případně salesiánského kalendáře. Kromě 

zajímavých odkazů a informací na začátku a na konci kalendáře se pro každý den v roce 

objevují jména světců, svátky a slavnosti. V záhlaví každého týdne jsou vybrány citáty 

z evangelia následující neděle.

Farnost sv. Terezie od dítěte Ježíše vydává pro své farníky měsíčník Kobylístek, kde 

jako redakční rada jsou uvedeni páteři Josef Brtník a Petr Matula, oba SDB, a několik 

dalších spolupracovníků. Náklad se pohybuje kolem 750 výtisků.  Má podobný rozsah jako 

Salesiánský magazín, je však na rozdíl od něj a ostatních publikací, které vycházejí 

barevně tištěn pouze černobíle. Jsou zde zprávy z farnosti, podněty, úvahy a názory, 

reportáže, zprávy o skautech, z SHM a SSM, a například v prosincovém čísle loňského 

roku je zpráva o dotazníku, jenž mapuje  demografické složení dětí navštěvující tamní 

kostel. 

Další informace o činnosti, struktuře či historii komunity jsme získávali z webových 

stránek, nebo z CD poskytnutém ředitelem vydané k 70. výročí vstupu salesiánů do Čech, 

nazvané Salesiáni Dona Bosca  Praha – Kobylisy. 

2.3. Metody

Naší hlavní metodou při výzkumu byl způsob tak koncipovaných rozhovorů, při 

nichž byla snaha zrušit hranici mezi rolí výzkumníka a rolí zkoumané osoby a vytvořit 

vztah rovnocenných partnerů tak, aby se respondenti cítili uvolněně. Ten, kdo rozhovory 

vede, by se měl v takovém případě vyvarovat kladení takových otázek, jež vyžadují 

odpovědi typu ano, či ne, ale nechat subjekt vyprávět příběh svého života svými slovy. A 

jak Hendl dále poznamenává, na rozdíl od strukturovaného rozhovoru s uzavřenými 

otázkami se při kvalitativním dotazování nikdy nepředkládají dotazovaným předem určené 



25

formulace odpovědí nebo jejich kategorie.22 Nutno poznamenat, že v souladu například 

s Dismanem jsme museli výzkum průběžně korigovat, protože metodologie výzkumu není 

vytvářena předem, ale v průběhu sběru dat.23 Jako naši strategii jsme zvolili 

nestandardizovaný, polořízený rozhovor.

I když jsou salesiáni jedna z mála katolických kongregací, která přistupuje 

k veřejnosti tak otevřeně jako oni,  přesto je nutno počítat s tím, že každý výzkum 

v prostředí řeholního řádu je delikátní záležitostí a tudíž  bylo nutno k otázkám z jejich 

soukromí přistupovat citlivě a diskrétně, nevynucovat odpovědi a vytvořit rozhovorům 

spíše volnější rámec. Metoda se tedy pohybovala v rozmezí volných asociací od 

nestrukturovaného k polostrukturovanému rozhovoru.24

Jakkoliv tato metoda našla své uplatnění, tak ani zde jsme se neobešli bez alespoň 

přibližných okruhů otázek, jež by vymezily charakter rozhovorů a nasměrovaly nás k 

vytčenému cíli. 

První rovina otázek kladených jednotlivým salesiánům se zabývala jejich sociálními 

východisky a rodinným prostředím, z něhož pocházejí. Zde byly kladeny otázky týkající se 

sociálního postavení rodičů, úrovně vzdělání členů rodiny a přístupu příslušníků rodiny i 

respondentů samotných k víře v jejich ranném věku.

Dále jsme se zajímali o to, jaké zázemí pro jejich duchovní rozvoj a jejich rozhodnutí 

týkající se jejich dalšího směřování v životě tvořilo širší sociokulturní prostředí, respektive 

regiony, z nichž pocházejí. 

Druhý okruh otázek se týkal deklarativní motivace respondentů pro vstup do 

salesiánského řádu, respektive do kněžského stavu, okolnostem, jež tomuto rozhodnutí 

předcházely, případně reakcí rodinných příslušníků, či partnerů respondentů na tento krok. 

Další okruh otázek se snažil zdokumentovat názorový profil salesiánů. Otázky se týkaly 

hodnot, které tito lidé vyznávají, perspektiv křesťanské víry ve společnosti, a jak mohou 

svým působením ovlivnit situaci v zemi, kde je vzhledem k evropským tradicím statisticky 

minimum lidí hlásících se ke křesťanské víře.

Navazující otázky se týkaly jejich pohledu na širší laickou veřejnost, na společnost 

jako celek, respektive jsme se zajímali o jejich politický názor. Zajímal nás jejich pohled 

na společnost před rokem 1989 a po tomto datu.

                                                
22Jan Hendl: Kvalitativní výzkum, základní metody a aplikace, 1. vyd., Portál, Praha, 2005, s. 166. 
23Miroslav Disman: Jak se vyrábí sociologická znalost, Karolinum, Praha, 1993, s. 300
24Ján Ferjenčík: Úvod do metodologie psychologického výzkumu, 1. vyd., Portál, Praha, 2000, s. 175.
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Druhou hlavní metodou při výzkumu bylo přímé zúčastněné pozorování, jež probíhalo 

v kobyliském komplexu v letech 2008 až 2009. Bylo to pozorování výzkumníka, který 

působí jako observer-as-participant, komunikuje s lidmi, ale interakce s nimi nejsou 

hlavním aspektem výzkumu a ani to není účast, ale pozorování sociálního chování v určité 

sociální situaci.25

Jednalo se o nestrukturované pozorování použitelné v přirozeném prostředí, a to 

chování či událostí, nad nimiž má pozorovatel malou či žádnou kontrolu, a s nimiž 

nemůže jednoduše manipulovat. Nestrukturované pozorování je jednou z technik při 

zúčastněném pozorování běžně používaných.26

Při návštěvách salesiánského komplexu v Kobylisích jsme měli možnost pozorovat 

chování salesiánů a hodnotit vybavení jak společných, tak soukromých prostor, kde jsou 

ubytováni, aniž bylo rozkryto, že se jedná v tom či onom případě o pozorování za účelem 

výzkumu. Mohli jsme tak nahlédnout do kluboven či kanceláří budovy, prohlédli jsme si 

chodby a haly, a porovnali jsme chování pracovníků v domě.

Prostřednictvím letáků i oznámení na jejich internetovém portále jsme se dověděli o 

veřejných akcích salesiánů, a ty jsme navštívili. Popis takových akcí a dalších pozorování 

je součástí přílohy.

Protože jsme chtěli použít nějakou formu metodologické triangulace, jak o ní hovoří 

například Silverman27, bylo při sběru dat o salesiánech též přihlédnuto k jejich publikační 

činnosti.

Komparativní metoda je další použitý způsob analýzy sociálního chování 

pozorovaných subjektů. Metodické hledisko komparativní metody zahrnuje řadu technik, 

jejichž užití vyplývá z charakteru objektů komparace i z cílů, jež sledujeme. Z tohoto 

hlediska je tedy třeba zvažovat, zda budeme techniky komparace orientovat spíše na 

dynamické či na statické složky objektivní reality, budeme-li srovnávat struktury, či 

procesy a změny.28

Zde jsme použili asynchronní komparativní analýzu na stanovení stupně 

nerovnoměrnosti výskytu určitého sociokulturního jevu tak, abychom zjistili, v čem jsou 

popsané charakteristiky specifické a v čem jsou obecné.

                                                
25John F. Runcie: Experiencing social research, Irwin-Dorsey Press, Homewood, 1980, s. 74.
26Bruce A.Chadwick, Howard M. Bahr, Stan L. Albrecht: Social Science Research Methods, Prentice Hall 
Inc.,      Englewood Cliffs, NJ, 1984, s. 79.
27David Silverman: Doing Qualitative Research, A Practical Handbook, Sage Publications, London, 2000, s. 
98.
28Miroslav Hroch a kol.: Úvod do studia dějepisu IV. Metody historikovy práce. SPN, Praha, 1985, s. 238.
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Během sociodemografické analýzy jsme použili řadu kritérií a snažili jsme se porovnat její 

výsledky, stejně jako výsledky analýzy rozhovorů mezi sebou, a hledat příčinné vztahy a 

shodné rysy.

Výzkum byl zaměřen na skupinu informátorů, kterou zprostředkoval klíčový 

informátor, ředitel salesiánského centra po té, co byl při osobním setkání informován o 

účelu a podmínkách výzkumu. Byl požádán, aby provedl náhodný výběr potřebného počtu 

respondentů z komunity. 

V červenci minulého roku potom ředitel získal souhlas těchto osob a následně nám 

poskytl jejich jména, telefony, a e-mailové adresy.

Po telefonické domluvě se pak tazatel osobně s jednotlivými salesiány setkával, až na 

jednoho z nich, kterého nezastihl, jelikož mezitím odjel na dlouhodobou zahraniční stáž. 

Za něho byla ale později nalezena náhrada, protože se mezitím objevila možnost hovořit s 

kronikářem komunity, a ten se potom ukázal jak vhodný, tak také ochotný 

k polostrukturovanému rozhovoru. 

Výběr místa pro rozhovory byl ponechán na jednotlivých dotazovaných. Ty pak 

probíhaly výlučně v prostorách hlavní budovy centra, nejčastěji v přijímací místnosti vedle 

recepce budovy.  Ve světlé místnosti o rozloze asi 25 m2 se příležitostně může setkávat u 

kulatého stolu asi deset osob, nový světlý nábytek je doplněn v rozích květinami a velkým 

obrazem Madony na stěně.

Poté, co se tazatel znovu představil, vysvětlil jednotlivým osobám podrobněji důvod  

a zaměření výzkumu. Respondenti byli ujištěni o anonymitě a diskrétnosti výzkumu tak, 

jak to vyplývá z etických zásad popsaných v odborné literatuře29, a byli požádáni o svolení 

s natáčením rozhovoru pomocí diktafonu. Ten pak byl pomocí PC programu zpracován a 

přepsán; všechny přepisy rozhovorů jsou součástí přílohy diplomové práce.  Tazatel měl 

pro další postřehy navíc připraven zápisník.

Je třeba upozornit na fakt, že salesiáni nemají předepsanou pevnou pracovní dobu, a i 

když každý má  svou pracovní náplň přibližně stanovenou, pokud je třeba, bývají 

k dispozici a dělí se o různé povinnosti, jichž je při správě domu poměrně mnoho. Z toho 

vyplývá, že rozhovory, jež se vedly výlučně v denní době, musely být v jednotlivých 

případech předem a po vzájemné dohodě přibližně časově ohraničeny. Rozhovory trvaly 

                                                
29Například: Jan Hendl: Kvalitativní výzkum, základní metody a aplikace, 1. vyd., Portál, Praha, 2005, s. 155.
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zhruba 30 až 100 minut, nejčastěji však okolo 45 minut. Nejkratší 14-ti minutový 

rozhovor, který proběhl s informátorem P, bylo nutné zkrátit kvůli jeho velké časové 

vytíženosti, ale souhlasil s návratným rozhovorem a ostatně jako ostatní dotazovaní s tím, 

že se můžeme k vybraným záležitostem později vrátit prostřednictvím telefonického či 

písemného dotazu. Tato možnost nám byla většinou respondentů po rozhovoru přímo 

nabídnuta.

Všichni salesiáni se snažili k rozhovorům přistupovat s ochotou a otevřeností. 

V zájmu dosažení volnější atmosféry a větší vzájemné důvěry tazatel v některých 

případech rozkryl v rozhovoru i něco ze svého soukromí. Někteří však odpovídali 

zdrženlivě a úsečně, jako tomu bylo u respondenta P, informátor C zase mluvil tiše a 

rozvláčně, často vážil slova. Respondent N odpovídal na otázky věcně a výstižně, u něj se 

nepodařilo vytvořit takovou atmosféru, aby se více rozpovídal. 

Téměř všichni dotazovaní projevovali živý zájem o to, jak se práce bude nazývat, a 

také vyjádřili přání, aby kopie hotové diplomové práce byla centru k dispozici, což jim 

bylo přislíbeno. Jeden z respondentů projevil zájem o to, aby si mohl svůj již přepsaný 

rozhovor přečíst a zkontrolovat. To mu bylo umožněno, protože je důležité, aby cílené 

osoby, pokud o to projeví zájem, obdržely přepisy svého rozhovoru, aby věděly jak jsou 

interpretovány.30 Jemu i řediteli komunity byla nabídnuta možnost podepsat oficiální 

formulář informovaného souhlasu, ale ani jeden této možnosti nevyužil, snad jako projev 

důvěry tazateli.

Po té, co natáčený rozhovor skončil, tak ještě někteří z respondentů spontánně 

navázali na kratší neformální rozhovor s tazatelem. Nejčastější otázky se týkaly motivace 

výzkumu a toho, jak se tazatel k jejich řádu a k tomuto tématu dostal, hovořilo se také o 

jeho vlastním postoji ke křesťanství.

                                                
30Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln: Qualitative research, 3. vyd., Sage Publications, Thousand Oaks, 
2005, s. 459.
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3. Nástin dějin řádu salesiánů

Řád salesiánů založil Don Bosco v roce 1859 v Turíně. Jméno dostali po sv. 

Františku Saleském, biskupovi ze 16. století, kterého Don Bosco obdivoval pro jeho 

velkou laskavost a vlídnost k lidem. Převzali od něho také heslo: „Da mihi animas, cetera 

tolle.“ 

O Donu Boscovi se mezi salesiány traduje, že to byl jejich první hlavní představený. 

Jan Bosco se narodil roku 1815 v severní Itálii nedaleko dnešního Turína v chudé 

venkovské rodině. Již od dětství v něm zrálo rozhodnutí věnovat se výchově mladých, 

neboť jako chlapec ve volných chvílích shromažďoval své vrstevníky, bavil je artistickými 

kousky a na závěr jim dával náboženské poučení, které přejímal z nedělních kázání. 

Jedna z legend, jež mezi salesiány o Donu Boscovi kolují, se týká snu, který měl 

údajně ve svých devíti letech a jenž hluboce ovlivnil jeho pozdější postoje. Viděl v něm 

množství dětí, které se smály, hrály si, ale také užívaly hrubě Boží jméno a jména světců. 

Jan byl doma vedený k úctě k Bohu a všem svatým, a tak je verbálně i fyzicky napadl. 

Vtom se před ním vztyčil vznešený muž, který mu řekl: „Přátele nezískáš ranami, ale 

laskavostí a láskou k bližnímu“.31 Tento sen na něj mocně zapůsobil, a tak po práci 

shromažďuje své vrstevníky, nabízí dobrou zábavu i poučení a společně se s nimi modlí. 

Zábava a poučení se u něj propojovaly, jeho přáním bylo stát se knězem, ale jeho 

touha se naplnila poměrně pozdě; vysvěcen byl až v roce 1841 v Turíně. V tomto roce pro 

něj nastává další rozhodující okamžik, kdy se setkává s prostým chlapcem Bartolomějem 

Garelli. Nabízí mu svoji ochranu a lekce katechismu. Současně ho vybídl, aby přivedl i své 

kamarády, jichž pak každou neděli přibývalo. Tím byla založena první oratoř.32

Don Bosco věnoval své myšlence na vytvoření salesiánské kongregace mnoho úsilí, 

a kvůli svému neortodoxnímu přístupu se dostal do sporu s mnoha církevními činiteli, 

zejména s turínským arcibiskupem Gastaldim. Využil ale všech kontaktů, jež měl i na 

samotného papeže, a v roce 1869 byly stanovy jeho kongregace konečně schváleny. 

Rozmach řádu se pak velmi urychlil; prvním salesiánským domem mimo území Italie se 

stal dům v Nice ve Francii, otevřený v roce 1875.33  Týž rok se pro ně stal důležitým 

                                                
31Robert Schiélé: Don Bosco, nakladatelství Portál, Praha, 1999, s. 10.
32Tamtéž, s. 12.
33Dostupné na http://www.newadvent.org/cathen/13398b.htm navštívené dne 26.3. 2009.
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předělem také začátek misijní činnosti, neboť je Don Bosco vysílá na první misie do 

Latinské Ameriky.

Don Bosco se nevěnoval jen mladým chlapcům z nižších vrstev. V roce 1872 

zakládá pro dívky společně se sv. Marií Dominikou Mazzarellovou řád Dcery Panny Marie 

Pomocnice; tato světice se pak stává jejich první představenou. 

Ke konci svého života Don Bosco získával na svých cestách po Francii a Itálii již 

obrovský věhlas. Zemřel v Turíně v lednu 1888. Smrt Dona Bosca však nezastavila 

rozmach řádu a do roku 1911 se salesiáni etablovali v mnoha zemích světa včetně Číny, 

Indie, jižní Afriky, Tuniska a USA.34

3.1. Katolická církev a salesiáni po roce 1948 (kompilace z odborné literatury)

Do tehdejšího Československa přišli salesiáni v roce 1925, nejprve  přes území 

Slovenska. Do Čech a na Moravu je v roce 1927 přivedl první český salesián Ignác Stuchlý 

a pozdější biskup Štěpán Trochta. Zde se prvním sídlem řádu stal Fryšták u Zlína. 

Postupně se zakládají nové domy v Ostravě, Praze-Kobylisích, Brně-Žabovřeskách, 

Pardubicích, Ořechově u Polešovic, Dvorku u Přibyslavi, Hodoňovicích, Mníšku pod 

Brdy, Přestavlkách u Přerova, Oseku Duchcova, Ústí nad Labem-Trmicích, Vidnavě a ve 

Vinoři u Prahy. Vytvářejí se chlapecké ústavy, formační domy pro přípravu budoucích 

salesiánů, ale i první oratoře. Období druhé světové války s sebou přineslo pro salesiánské 

dílo řadu přesunů a změn. Útvary SS byl zabrán ústav ve Fryštáku. Štěpán Trochta byl 

odvlečen do koncentračního tábora a někteří další salesiáni uvězněni. Přes všechny těžkosti 

však salesiánské dílo pokračovalo dál.35

V poválečném období šlo o boj za udržení pozic katolické církve především v oblasti 

školství, rodiny, a dodržování základních přikázání; své programy měla  řeholní 

společenství, zvláště dominikáni, jezuité, salesiáni a františkáni.36

V prosinci roku 1946 byla v Kobylisích oficiálně zřízena farnost. Velmi brzo se podařilo 

vybudovat živou církevní obec, tedy až do té doby, než v roce 1950 došlo k záboru domu 

tehdejší komunistickou mocí.37

                                                
34Dostupné na http://en.wikipedia.org/wiki/Salesians_of_Don_Bosco navštívené dne 27.3. 2009.
35Dostupné na http://www.sdb.cz/salesiani-u-nas/ navštívené dne 29.3. 2009.
36Petr Fiala, Jiří Hanuš (eds.): Katolická církev a totalitarismus v českých zemích, I. vyd., Centrum pro 
studium demokracie a kultury, Praha, 2002, s. 22.
37CD Salesiáni dona Boska v Praze Kobylisích, vydavatelství Portál, Praha, 2007.
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Římskokatolická církev byla podle hodnocení historika Jana Rataje po únoru 1948 jedinou 

legálně působící nekomunistickou silou s tradiční farní a řádovou strukturou, se sítí spolků, 

škol, tisku i se zahraničními kontakty a vatikánským centrem.38 Vedení KSČ si však 

potřebovalo církev získat a podmanit. Generální tajemník Národní fronty a ministr 

spravedlnosti Alexej Čepička se snažil s církevní hierarchií v čele s pražským 

arcibiskupem a primasem Josefem Beranem vyjednávat o podpoře, nebo alespoň neutralitě 

v květnových volbách toho roku.39 Předmětem jednání byly také otázky kolem 

náboženského tisku, církevního školství a náhrady za vyvlastněný církevní majetek; státní 

moci se však nepodařilo z vlivu na jednání vyloučit Vatikán, episkopát veškeré řešení 

takticky přesouval na papežskou kurii.

Komunisté se také snažili získat pro spolupráci katolické kněze bez souhlasu 

hierarchie, navštěvovali je, přemlouvali a nutili přijmout členství v církevních komisích, či 

kandidaturu do parlamentu.40 V dubnu 1948 Beran odmítl ztotožňování komunismu a 

křesťanství, a proto zakázal kněžím veškerou politickou činnost. Ve vztahu 

s komunistickou mocí byl naprosto nekompromisní, byl připraven s ní bojovat a zůstat 

věrný papežské kurii, což způsobilo, že se pro vedení KSČ posléze stal nepřijatelným 

partnerem a symbolem „vatikánské reakce“. Po jistou dobu se pak komunistická moc 

snažila jednat s dalšími církevními činiteli, zejména s litoměřickým biskupem Štěpánem 

Trochtou, který usiloval o zachování pozic katolické církve pomocí kompromisu 

s komunistickou vládou. V květnu Trochta  předložil návrh episkopátu k výuce 

náboženství a k církevním školám a v těchto bodech uspěl, dílčích výsledků se dosáhlo i 

v úhradách věcných nákladů církve, ale sporné stále zůstávaly otázky například kolem 

majetkových věcí církve. Čepička, který vyžadoval veřejné prohlášení biskupů k volbám, 

poukazoval na nepřátelské postoje některých církevních činitelů vůči režimu a připouštěl 

pouze dvě možnosti: buď dohodu o sporných otázkách, nebo boj, v němž však církev 

nemůže obstát.41

                                                
38Jan Rataj: KSČ a Československo I. (1945 – 1960), nakl. Oeconomica, 1. vyd., Praha, 2003, s. 163.
39V roce 1948 se ke katolické církvi hlásilo 73% obyvatelstva. Generální tajemník ÚV KSČ Rudolf Slánský 
v březnu toho roku prohlásil, že by bylo dobré, aby se katoličtí kněží modlili za velké dílo soudruha 
Gottwalda, protože by to působilo na katolicky orientované zemědělce, aby pro Gottwalda hlasovali. Srov.: 
Jan Rataj: KSČ a Československo I. (1945 – 1960), s. 164.
40Karel Kaplan: Stát a církev v Československu v letech 1948 – 1953, nakladatelství Doplněk, Brno, 1993, s. 
28.
41Karel Kaplan: Stát a církev v Československu v letech 1948 – 1953, nakladatelství Doplněk, Brno, 1993, s. 
29.
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V létě 1948 došlo k přerušení rozhovorů, které trvalo půl roku. Mezitím se obě strany 

aktivizovaly; představitelé církve očekávající perzekuci a rozsáhlá proticírkevní opatření 

organizovali desítky poutí a veřejných církevních slavností, a biskupové a kněží 

zahrocovali kázání proti pozemkové reformě, nedělní práci a podobně. Představitelé moci 

se rozhodli pro zostření postupu proti církvi, podřídit si ji prostřednictvím biskupů, oddělit 

ji od Říma a přeměnit ji v národní církev.42

Čepička hovoří o potřebě využití nekatolických církví k tomu, aby katolickou církev 

přiměli k ústupu a vrazili klín mezi ni a Vatikán. KSČ nastoupilo linii výstavby „nového 

katolicismu“, jež vyřazovala katolickou církev z veřejného života mimo bohoslužby a 

výuku náboženství pod státním dozorem. Vytvořila provládní organizaci Katolickou akci 

jako pátou kolonu v katolické církvi. Ta byla vzápětí papežskou kurií odsouzena a její 

členové byli exkomunikováni. Olejem do ohně režimní protivatikánské propagandy se pak 

stalo zveřejnění nového dekretu kongregace sv. Officia o komunismu. Dekret platný pro 

celou církev označil komunismus jako materialistický a protikřesťanský, a proto do 

okamžité exkomunikace upadli všichni, kdo vyznávají, hájí, nebo rozšiřují 

protikřesťanskou nauku komunistickou.43 V březnu 1949 se vztahy mezi státem a církví 

prudce zhoršily po té, co biskupové na své konferenci ve Starém Smokovci našli 

odposlouchávací zařízení. V té době papežská kurie doporučila nepřistupovat na dohodu 

s československou vládou.44

V říjnu 1949 Národní shromáždění schválilo církevní zákony o zřízení Státního 

úřadu pro věci církevní (SÚC) jako nejvyšší církevní vrchnosti a o hospodářském 

zabezpečení církví a náboženských společností státem, Stát vytvořil vlastní strukturu 

organizace církevního života, kterou infiltroval do vnitřní církevní správy a tím zlikvidoval 

její autonomii. Státní církevní politiku určovala tak zvaná církevní šestka ÚV KSČ pod 

vedením Čepičky. Propagační kampaň proti biskupům jako podněcovatelům protistátní 

činnosti vyústila  v internaci Josefa Berana, jež trvala až do roku 1963. Postupně byla 

internace rozšířena i na další biskupy, včetně umírněného Štěpána Trochty.45

V roce 1950 byly ze svazku univerzit vyčleněny bohoslovecké fakulty, jejich počet 

byl omezen, a církevní školení mládeže bylo zakázáno. Diplomatické styky s Vatikánem 

                                                
42Karel Kaplan: Stát a církev v Československu v letech 1948 – 1953, nakladatelství Doplněk, Brno, 1993, s. 
41.
43Jaroslav Cuhra: Československo-vatikánské jednání 1968-1989, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha, 
2001, s. 17.
44Jan Rataj: Komunistické Československo I. (1948 – 1960), vydavatel PF ZČU, Plzeň, 1995, s. 128.
45Jan Rataj: KSČ a Československo I. (1945 – 1960), nakl. Oeconomica, 1. vyd., Praha, 2003, s. 167.
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byly de facto přerušeny, když na základě žádosti čsl. úřadů opustil naše území v červenci 

1949 vatikánský charge d´affaires G. Verolino.46 Současně byly zahájeny postihy 

neloajálních kněží a řeholníků, ti byli posíláni do táborů nucených prací, na vojenská 

cvičení, do internačních klášterů a do vězení. Loajální z nich byli naopak zvýhodňováni 

přídělem šatenek, prémiemi, zvýšením platů a jmenováním do vysokých církevních 

prebend.47 Na lednové schůzce církevní šestky roku 1950 bylo rozhodnuto o soustředění 

jednotlivých řádů do tzv. centralizačních klášterů obsazených spolehlivým personálem, 

aby byla zajištěna kontrola řeholníků a tak znemožněno, aby kláštery byly dále střediskem 

reakčního kléru a protistátní činnosti. Podle předloženého návrhu se mělo provést v první 

etapě soustředění šesti největších řádů.48 Jako první bylo provedeno opatření proti jezuitům 

a proti salesiánům, kteří byli pokládáni za nejnebezpečnější pro svoji relativně pokrokovou 

činnost mezi mládeží.49

Vyvrcholením persekuce katolické církve se pak na přelomu let 1950 až 1951 staly 

veřejné politické procesy s církevními hodnostáři z okolí biskupů. K dlouholetým trestům 

vězení bylo odsouzeno devět obviněných. Do vězení se dostali také salesiáni Václav Mrtvý 

a Alois Zmrzlík, bývalí sekretáři papežské internunciatury v Praze, páter Emil Škurka 

z Oseka za čtení pastýřského listu, a bratr laik Alfons Kováč z Prahy.50 V období od roku 

1948 do roku 1989 bylo odsouzeno a uvězněno celkem 47 salesiánů.51

3.2. Činnost v disentu

Salesiáni od roku 1950 prakticky nemohli legálně působit, anebo jen s velkými 

obtížemi. Stát jim zabavil jejich majetek včetně nemovitostí v Kobylisích, mnoho jich bylo 

posláno do internačních táborů nebo do vězení. Dalšími represivními opatřeními byl 

například zákaz náboženského tisku a spolků a zrušení církevního školství. Bylo však třeba 

                                                
46Jaroslav Cuhra: Československo-vatikánské jednání 1968-1989, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha, 
2001, s. 18.
47Jan Rataj: KSČ a Československo I. (1945 – 1960), nakl. Oeconomica, 1. vyd., Praha, 2003, s. 166.
48Podle celkového počtu řeholníků byl řád salesiánů s 239 členy v inkriminované době největším řádem 
v Československu - srov. Církevní komise ÚV KSČ 1949 – 1951, s. 361. Salesiáni byli v roce 1950 
internováni v klášteře Osek u Duchcova: Tamtéž, s.364.
49Církevní komise ÚV KSČ 1949 – 1951, edice dokumentů, díl I.,eds. M. Bulínová, M. Janišová, K.Kaplan. 
nakladatelství Doplněk, Praha-Brno, 1994, s. 334.
50Václav Vaško: Neumlčená – kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce II, Zvon, 
Praha, 1990, s. 161.
51Dostupné na: http://www.sdb.cz/salesiani-u-nas/ navštívené dne 23.3. 2009.
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zajistit přetrvání církve i ve stavu útlaku, a to v rovině správní i svátostné.52 Jako odpověď 

vůči represáliím papežská kurie vydala nouzové směrnice a pomohla tak vytvořit tajnou 

hierarchickou strukturu biskupů. Tak byl například jmenován papežem Piusem XII a 

vysvěcen na biskupa pozdější kardinál a arcibiskup František Tomášek, litoměřický biskup 

Trochta v roce 1950 vysvětil na pomocného biskupa Ladislava Hlada, ten byl pak na 

podzim téhož roku odsouzen na tři roky do vězení. Podobně byl vysvěcen Karel Otčenášek 

na světícího biskupa biskupem Píchou.

Pražská katolická fakulta sice mohla dále existovat, ale pod přísným státním 

dozorem, a proto se mnozí rozhodli pro tajná studia v rámci řeholí, nebo u profesora 

Krátkého, který rozvinul propracovaný systém ilegálního studia teologie.53

I když režim v reakci na maďarské události a politické uvolnění po smrti Josefa V. Stalina 

mírně korigoval svůj postoj k církvi, persekuce zdaleka neustala. Množily se výzvy k boji 

s přežitky minulosti, mezi nimiž bylo na prvním místě náboženské tmářství. K doposud 

nepopsaným případům první poloviny 60. let patří proces proti skupině šesti věřících 

v Přibyslavi, kteří patřili k bývalým lidovcům vyloučených ze strany po únoru 1948, nebo 

byli postiženi jako členové řádu salesiánů. Všichni byli obviněni a krajským soudem 

v Hradci Králové odsouzeni k trestům v rozmezí od jednoho roku do tří let nepodmíněně 

za to, že údajně vytvořili ilegální skupinu s cílem stěžovat státní dozor nad církví, hanobit 

socialistický řád a tím podvracet republiku.54

V období Pražského jara se v kostele sv. Kříže v ulici Na Příkopě začala scházet 

mládež. Pořádaly se bohoslužby slova, promítaly diapozitivy, vytvořila se rytmická 

skupina Giovani, mnoho mladých lidí se dalo pokřtít. Po nástupu Gustáva Husáka k moci 

však nastala nová vlna represí, za pomoci StB se režim snažil vniknout do skrytých 

struktur církve a rozložit je zevnitř. Katolická církev, která byla opět tak jako v padesátých 

letech považována za jednoho z nejnebezpečnějších odpůrců režimu, musela část svého 

působení přenést na neoficiální úroveň.55

Salesiáni byli v neveřejné činnosti pravděpodobně nejzkušenější a nejaktivnější. 

Vydávali samizdatovou literaturu. Pod vedením pátera Václava Filipce vytvářeli malé 

komunity, v nichž pokračovali v duchovní formaci noviců. Navíc už v průběhu první 

                                                
52Ondřej Liška: Církev v podzemí a společenství Koinotés, 1. vydání, Sursum, Brno, 1999, s. 20.
53Tamtéž, s. 25.
54Pavel Marek: Teorie a praxe politického katolicismu 1870-2007, Centrum pro studium demokracie a 
kultury, Praha, 2008, s. 254.
55Miroslav Vaněk: Mocní? A bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace, Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR, Prostor, Praha, 2006, s. 59.
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poloviny 50. let pořádali pro děti o letních prázdninách tzv. chaloupky. Pojem „chaloupky“ 

označuje křesťanské prázdninové pobytové akce pro menší počet věřících účastníků (do 20 

chlapců nebo dívek) pořádané v salesiánském duchu, k nimž neoddělitelně patřila i 

systematická příprava a formace vedoucích a asistentů a osobní vztahy s dětmi. Chaloupky 

byly jedním ze stěžejních a důležitých děl nejen v salesiánské provincii, ale i v celé české 

pronásledované církvi. Projevilo velkou životnost a podílelo se na upevnění víry a 

orientaci v povolání tisíců mladých lidí. Bylo v něm také formováno mnoho současných 

diecézních i řeholních kněží, salesiánů a ostatních členů salesiánské rodiny. Je to dílo, 

které nebylo odnikud převzato a je církvi v České republice vlastní. Základními 

výchovnými principy byly priorita osobních vztahů, propojení lidí z různých oblastí a 

model žité víry“, rodinný duch a zapojování starších chlapců do výchovné práce.56

V letech 1950 – 70 studovali salesiáni v malých skupinkách či jednotlivě, ale po roce 

1970 již organizovali tajné studium i pro nečleny. Do roku 1990 toto studium, jež trvalo 

v průměru osm až devět let, absolvovalo 80-90 osob. Vedle toho existovala možnost studia 

tzv. malé teologie pro vedoucí mládežnických prázdninových programů, ale i pro další 

zájemce. Toto studium trvalo tři a půl roku. Salesiánská kongregace organizovala pro 

vybrané osoby také studium teologie v zahraničí; dvě z těchto osob nyní působí v Praze-

Kobylisích.

3.3. Salesiáni po roce 1989

Kobyliský ústav byl salesiánům navrácen státem v roce 1991, a ti  dokázali prakticky 

okamžitě obnovit svou činnost. V roce 1995, kdy byla přestěhována Speciální škola pro 

děti s vadami řeči, se uvolnila i hlavní budova, a bylo možné začít s nutnými stavebními 

úpravami objektu. Podařilo se obnovit prostory v budově i venkovní hřiště a rozvinout 

činnost pro několik stovek dětí v Salesiánském středisku mládeže.

Jako součásti kobyliského díla sami salesiáni uvádějí:

 Salesiánské středisko mládeže, o.p.s.

 Salesiánské divadlo

                                                
56CD Salesiáni dona Boska v Praze Kobylisích, vydavatelství Portál, Praha, 2007.
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 Salesiánské hnutí mládeže (klub SHM)

 Římskokatolická farnost sv. Terezie od Dítěte Ježíše

 Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích

 Rektorátní kostel sv. Kříže v ulici Na příkopech

 Salesiánská asociace Dona Boska, o.s. (SADBA)

 Salesiánský magazín

 Vydavatelství Portál, s.r.o.

Kobylisy jsou správním střediskem všech šestnácti57 komunit, nebo-li tzv. domů 

rozesetých po celé republice, sídlí zde provinciát pro celou zem. V hierarchickém 

zobrazení je pod provinciálem umístěn provinciální vikář, ekonom a provinciální delegát 

pro Salesiány - spolupracovníky (ASC). Jednou za půl roku se schází provinciální 

šestičlenná rada složená z členů pražské komunity a z dalších komunit. Provinciát v Praze 

řídí a kontroluje další domy v republice, vedené jednotlivými řediteli.

Na celosvětové úrovni je současným hlavním představeným všech salesiánů Pascual 

Chávez Villanueva z Mexika, který je tak již devátým nástupcem Dona Bosca a předsedá 

hlavní radě společenství. Každá z devadesáti čtyř oblastních provincií je podřízena 

jednomu provinciálovi, jenž slouží šest let. Hlavní představený a členové rady jsou voleni 

generální kapitulou58, která se schází jednou za šest let, nebo při úmrtí hlavního 

představeného. Každá místní komunita je vedena ředitelem ustanoveným na tři roky; toto 

období může být jednou prodlouženo.59

Řád se v ČR zaměřuje na několik druhů činností:

 Práce ve střediscích mládeže

 Práce ve farnostech

 Prázdninové akce

 Duchovní akce

                                                
57Sedmnáctá komunita, jež podléhá správě z Prahy, je umístěna od roku 1994 v Bulharsku, v místě zvaném 
Kazanlak. Ve službě se zde střídá přibližně šest českých salesiánů. In: Don Bosco ve světě, SADBA, Praha.
58Generální kapitula představuje podle ustanovení 147. článku Stanov „nejvyšší autoritu“, od které se 
očekává „vynášet zákony pro celou Společnost, projednávat nejdůležitější záležitosti, volit hlavního 
představeného a členy hlavní rady“. Dostupné na  http://www.sdb.cz/clanky/udalosti-2008/generalni-
kapitula-za-dvermi/.
59Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Salesians_of_Don_Bosco navštívené dne 20.3. 2009.



37

 Média, divadlo, školy

 Dobrovolnické programy

 Pastorace povolání

 Národní a mezinárodní akce60

Pastorace je součástí aktivit kostela u sv. Kříže, farnosti jsou v Praze Kobylisích a 

v Bohnicích. V přístupu salesiánů jsou důležité volnočasové a pastorační aktivity zaměřené 

převážně na mládež; těmi se zabývají hlavně salesiánské středisko mládeže a klub SHM. 

Středisko mládeže například zajišťuje činnost Oratoře – zde se nachází střed činnosti 

salesiánů, středisko volného času dětí a mládeže, kde je příležitost ke sportu, zájmové 

činnosti i sebevzdělání, kde mladí lidé nacházejí upřímný zájem a přátelské prostředí.61

Společenské hry, zkušebnu kapel a další smysluplné trávení volného času nabízí i 

nízkoprahový klub Vrtule, vnitřní prostory salesiánského centra v Kobylisích vyplňuje i 

horolezecká stěna s posilovnou, tělocvičnou a půjčovnou sportovních potřeb. V domě

existuje možnost věnovat se dalším zájmům v různých kroužcích, je zde i divadelní scéna.

Klub SHM zase nabízí tři základní programy: volnočasové aktivity, centrum pro rodinu,  a 

prázdninové chaloupky.

Občanské sdružení SADBA je jakousi společenskou platformou pro salesiánské 

subjekty v naší republice a zároveň je i partnerem na mezinárodním poli salesiánského 

světa.

Toto sdružení bylo založeno v roce 2005 za účelem podpory výchovy dětí a mládeže 

k etickým hodnotám v salesiánském stylu. Hlavními aktivitami SADBY jsou tři programy: 

Cagliero – salesiánský volontariát, jenž je určen pro mladé lidi, kteří se rozhodnou nezištně 

věnovat část svého života službě druhým v rámci některého salesiánského díla  v ČR nebo 

v zahraničí. V dobrovolnickém programu Salesiánští animátoři se tři roky školí mladí lidé, 

kteří se pak zapojují do činnosti salesiánských zařízení po celé naší zemi.  Margherita je 

třetím z dobrovolnických programů, je pojmenovaný po matce Dona Boska a je určen 

především pro zkušenější spolupracovníky s dětmi a mládeží; po 10-ti hodinovém školení 

se stávají akreditovanými dobrovolníky.62

                                                
60Kalendář salesiánské rodiny, vydává SDB Praha-Kobylisy.
61Řeholní život v českých zemích, řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského 
života v České republice, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 1997, s. 88.
62Salesiáni dnes, SADBA, Praha, 2008, s. 26.
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Come In je cyklus podnětných setkání pro ty, kteří vážně hledají svou životní cestu, a je 

určen pro mladé muže od 17 do 30 let.63

Aktivity salesiánů jsou vskutku široké, namátkou lze zmínit například Jabok - vyšší 

odbornou školu sociálně pedagogickou a teologickou v Praze, nebo známé celorepublikové 

vysílání TV Noe. Popis všech takových aktivit by však byl příliš obsáhlý a tato práce 

aspiruje především na popis dění v kobyliském centru.

Jak již bylo uvedeno, počet salesiánských domů v ČR je šestnáct; jsou to kromě 

Prahy Kobylis a Počernic lokality Brno – Líšeň a Žabovřesky, České Budějovice – Čtyry 

dvory a Špitálek, Pardubice, Ostrava, Teplice, Rumburk – Jiříkov, Fryšták, Sebranice, 

Moravské Budějovice,  Prostějov, Plzeň a Zlín. Do tzv. salesiánské rodiny64, kromě již 

zmíněného SHM, jež působí na území naší republiky, patří další skupiny inspirované 

Donem Boscem. Jsou to například Dcery Panny Marie Pomocnice (FMA). Mají podobné 

poslání jako salesiáni, jen s tím rozdílem, že se věnují děvčatům. V ČR je šest komunit 

těchto sester, z toho dvě jsou v Praze.

Dalším společenstvím jsou salesiáni – spolupracovníci (ASC). Byli založeni Donem 

Boscem v roce 1876. Tvoří ho manželé i svobodní, kteří nežijí v řeholních domech a kteří 

chtějí v salesiánském duchu společně pracovat pro mladé.

CDB, volontéři Dona Bosca, jsou svobodní muži, kteří žijí v rámci salesiánské 

rodiny, ale ne v klášteře či v salesiánské komunitě. Je to nová forma zasvěceného života 

prožívaného ve světě.

Sdružení Volontarie Dona Bosca (VDB) bylo založeno bl. Filipem Rinaldim. Jsou 

zasvěceni Bohu, ale jejich okolí o tom neví. Nežijí v komunitě, nýbrž sami nebo ve svých 

původních rodinách. Pracují v nejrůznějších zaměstnáních, kde se snaží působit 

v salesiánském duchu. Na internetových stránkách SDB jsou do salesiánské rodiny 

zařazeni také Nazaréni. Kontemplativní Fraternita Marie z Nazareta (FCMN) je duchovní 

hnutí založené v Uruguayi salesiánem mons. Nicolou Cotugnem, který je nyní 

arcibiskupem v Montevideu. Jsou tam také uvedeni  Bývalí žáci Dona Bosca exalievi. 

                                                
63Kalendář salesiánské rodiny, vydává SDB Kobylisy.
64 Salesiánská rodina Dona Boska je tvořena třemi hlavními skupinami (salesiány SDB, salesiánkami FMA a 
salesiány spolupracovníky ASC) ,  jejichž založení sám Don Bosco věnoval čas, energii, formační a 
organizační úsilí, aby vytvářely nosné jádro jeho díla, a dalšími početnými skupinami. Dostupné na 
www.shm.cz/res/data/079/009009.doc , s. 8, navštívené dne 22.5. 2009.
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Kvůli předchozímu režimu je činnost exalievů výrazně omezena.65 Posledním zmiňovaným 

společenstvím jsou Staré Páky (SP). To jsou muži, kteří jako chlapci jezdívali na 

salesiánské chaloupky a chtějí se setkávat i jako dospělí. Pořádají duchovní obnovy, akce 

pro své dospívající děti a organizují setkání jak pro sebe, tak pro bývalé kuchařky na 

chaloupkách.66

V současnosti čeští salesiáni působí nejen v mnoha střediscích mládeže, farnostech, 

školách či misiích, ale také v médiích nebo v divadle.

4. Sociodemografický profil salesiánů

4.1. Věkové složení

Jak již bylo zmíněno, v Kobylisích žije v současné době 24 salesiánů. Podle slov 

ředitele domu však principál společenství do pražské komunity salesiánů nepatří, takže 

budeme pracovat s počtem zbývajících 23 salesiánů.

Věk salesiánů této komunity se pohybuje v rozpětí 28 až 84 let. Průměrný věk členů 

komunity je 49.3 let, ale kdybychom vyloučili 28-letého studenta, který představuje určitou 

vyjímku a který tak údaje mírně zkresluje, bude věkový průměr celé skupiny o rok vyšší. 

Salesiány lze rozdělit do tří generačních skupin. Ve skupině, kterou lze označit jako 

mladou generaci ve věku od 25 – 35 let jsou dva muži, ve střední generaci ve věku od 36 –

55 let je  patnáct lidí a v generaci starší nad 56 let včetně je pak šest jedinců. Z uvedeného 

vyplývá, že nejpočetnější skupinou salesiánské komunity v Kobylisích je střední generace, 

kde se nachází patnáct lidí, a nejméně početnou je mladá generace se dvěma jedinci. 

Tab. 2. Generační složení salesiánů v komunitě

Počet jedinců Věkový průměr

Mladá generace 2 31.5

Střední generace 15 44.4

Starší generace 6 58

                                                
65Dostupné na http://www.sdb.cz/byvali-zaci-dona-boska-exalievi/ navštívené dne 29.3. 2009.
66Salesiánský magazín,  vydavatel salesiánská provincie Praha, ročník 3/2008, s. 6-7.
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4.2. Vzdělanostní profil

Společně s věkem členů komunity jsme sledovali vzdělání, kterého tito jedinci 

dosáhli. Více než třetina z nich se připravovala na středních školách na životní kariéru 

v technických oborech, avšak v tomto přehledu se budeme zabývat pouze jejich 

vysokoškolským studiem.

V následující tabulce číslo 3 jsme rozdělili komunitu salesiánů na skupinu, s níž 

jsme vedli rozhovor a jež má patnáct členů, a na osmi člennou skupinu, jejichž základní 

údaje potřebné pro naši analýzu jsme získali prostřednictvím ředitele domu. Respondenty 

jako účastníky rozhovoru jsme označili zkratkou Resp., ostatní mají označení Pan. V této 

skupině převažují absolventi tajného studia teologického.

Ve skupině mladé generace je jeden student teologie a jeden absolvent technické 

fakulty a fakulty sociálních věd bez teologického vzdělání.

Výchozím vzděláním skupiny střední generace salesiánů je vysokoškolské vzdělání 

teologické, které je deklarováno u třinácti členů, jeden salesián je elektrotechnický a další 

strojní inženýr, oba bez teologického vzdělání. Než však šest ze třinácti zmíněných 

salesiánů zahájilo studium teologie, absolvovali přírodovědecké, technické, či ekonomické 

fakulty; konkrétně čtyři z nich technické, jeden přírodovědeckou a jeden ekonomickou 

fakultu. 

Ve skupině starší generace jsou všichni s výchozím vzděláním teologickým, přičemž 

jeden salesián z této generace vystudoval před teologickou fakultou fakultu technického 

zaměření. Z uvedeného vplývá, že typickým vzděláním absolvovaným před teologickým 

studiem bylo vzdělání technického směru, které se vyskytuje u pěti salesiánů centra.

Dva salesiáni ze střední generace a čtyři ze starší generace jsou absolventy tajného 

teologického studia probíhajícího před rokem 1989, jejich věkový průměr činí 65.2 let. 

Další dva jedinci, členové střední generace, studovali teologii na zahraničních školách.
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Tab. 3. Vzdělanostní profil salesiánů v Kobylisích

Věk Vzdělání

Resp. A 42 KTF JU

Resp. B 60 KTF Litoměřice

Resp. C 46 ČVUT, KTF UK

Resp. D 48 VUT, UPU, UPS, PIB

Resp. F 28 SŠ

Resp. G 35 VUT, JU

Resp. H 48 ČVUT

Resp. J 36 KTF UK a JU

Resp. K 40 KTF UK

Resp. L 37 SFZU

Resp. M 50 KTF Litoměřice

Resp. N 45 KTF Litoměřice

Resp. P 37 KTF JU

Resp. S 39 ČVUT, KTF UK

Resp.T 84 Tajné studium teologie

Pan X 58 Tajné studium teologie

Pan XY 44 KTF, UPS

Pan Z 58 CMBF

Pan ZX 52 ČVUT, Tajné studium teologie

Pan ZY 51 VŠE, Tajné studium teologie

Pan V 66 Tajné studium teologie

Pan VX 51 UJEP, CMBF

Pan TX 80 ČVUT, Tajné studium teologie

Devět respondentů dokončilo vysokoškolská studia po roce 1989, jejich věkový průměr je 

čtyřicet let. Ostatní z patnácti respondentů, vyjma zmíněného studenta, tato studia ukončili 

před tímto rokem, jejich věkový průměr činí 57.4 let.
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4.3. Regionální původ 

V této části analýzy budeme hledat potvrzení či vyvrácení našeho předpokladu, že se 

salesiáni rekrutují z více nábožensky založených oblastí, než z oblastí méně takto 

orientovaných. Většina jich totiž, jak se zdá, pochází z moravské oblasti, jež je  tradičně 

více nábožensky založená.67

Na základě údajů ze sčítání lidu v roce 2001 čerpaných z Českého statistického úřadu 

můžeme posoudit jak se regiony, z nichž jednotliví salesiáni pocházejí, podílely na jejich 

náboženské formaci. Dole v tabulce č. 4. přinášíme počet věřících v ČR absolutně k počtu 

lidí hlásících se k římskokatolické církvi.68

Tab. 4. Náboženské vyznání obyvatel podle jednotlivých krajů

Z regionálního výzkumu komunity nicméně musíme vyloučit pana X, který se 

narodil a žil na Slovensku a tak sledovaný vzorek pro tento účel bude obsahovat pouze 22 

členů. Náš záměr je sice zmapovat regiony, z nichž jednotliví salesiáni pocházejí, zároveň 

se však chceme omezit pouze na Českou republiku. Dále pokládáme za potřebné zdůraznit, 

                                                
67Území Moravy v rozsahu z roku 1928 je od roku 2000 rozděleno mezi kraje Jihomoravský, 
Moravskoslezský, Olomoucký, Vysočinu, Zlínský, Jihočeský a Pardubický. Dostupné na 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Morava navštívené dne 1. 4. 2009.
68

Dostupné na
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?cislotab=OB010+%28kraje%29&stranka=2&kapitola_id=20  
navštívené dne 2.4. 2009.
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že jsme pracovali pouze s místem narození salesiánů (až na jednu vyjímku, viz pozn. č.

69), jako určujícím pro tuto část analýzy.

Tab. 5. Regionální profil salesiánů v Kobylisích

Věk Místo narození Kraj

Resp. A 42 Obec u Boskovic Jihomoravský

Resp. B 60 Obec u Brna Jihomoravský

Resp. C 46 Praha Praha

Resp. D 48 Nový Jičín Moravskoslezský

Resp. F 28 Litomyšl Pardubický

Resp. G 35 Černá Hora u Brna Jihomoravský

Resp. H 48 Plzeň Plzeňský

Resp. J 36 Brno Jihomoravský

Resp. K 40 Zlín Zlínský

Resp. L 37 Planá u Tachova Plzeňský

Resp. M 50 Ostrava Moravskoslezský

Resp. N 45 Břeclav Jihomoravský

Resp. P 37 Praha Praha

Resp. S 39 Plzeň Plzeňský

Resp. T 84 Bánovce nad Bebravou69 Moravskoslezský

Pan X 58 Slovenská Kajňa Slovensko

Pan XY 44 Kyjov Jihomoravský

Pan Z 58 Poštorná u Břeclavi Jihomoravský

Pan ZX 52 Litomyšl Pardubický

Pan ZY 51 Kyjov Jihomoravský

Pan V 66 Dubí Ústecký

Pan VX 51 Zlín Zlínský

Pan TX 80 Horní Roveň u Pardubic Pardubický

                                                
69Respondent T se sice narodil na Slovensku, ale pak na rozdíl od pana X celý život prožil v Čechách, své 
mládí na Ostravsku.
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Zkoumané subjekty v našem případě pocházejí ze sedmi z uvedených čtrnácti krajů, české 

kraje včetně Prahy jsou dohromady tři a zbytek krajů se nachází zcela, nebo zčásti na 

území Moravy. Pro větší názornost jsme tyto kraje spolu s počtem salesiánů a dalšími údaji 

seřadili do následující tabulky č. 6  sestupně, podle počtu římskokatolických věřících zde 

žijících.

Tab. 6. Podíl věřících římskokatolického vyznání v krajích, odkud salesiáni pocházejí

Kraj Počet katolíků v krajích 

v %

Počet katolíků z 

obyvatel ČR v %

Počet salesiánů

z těchto krajů

Zlínský 48.9 5.82 2

Jihomoravský 38.9 4.28 8

Moravskoslezský 32.5 4.04 3

Pardubický 26.3 1.31 3

Plzeňský 20.7 1.11 3

Praha 17.6 2.01 2

Ústecký 12.0 0.96 1

ČR celkem 26.8 19.53

Z tabulky č. 4 a 6 vyplývá početní převaha věřících římskokatolického vyznání v 

moravských regionech, odkud salesiáni pocházejí, a kde se průměrně hlásí k tomuto 

náboženství 36.7% obyvatel, což představuje téměř 10% zvýšení oproti celostátnímu 

průměru. Z celkového počtu katolíků v ČR jich zde žije 57.8%. Druhý nejvyšší výskyt této 

denominace z českých krajů zaznamenáváme v kraji Plzeňském, odkud pocházejí tři ze 

sledovaných salesiánů.

Současně druhý nejvyšší počet katolíků na Moravě se vyskytuje v Jihomoravském 

kraji spolu s nejvyšším počtem – osmi salesiánů, kteří zde vyrůstali, viz tabulka č. 6.

Zřejmý je také vysoký podíl věřících hlásících se k římskokatolické církvi celkově 

v krajích, odkud naše subjekty pocházejí, přestože představují pouze  polovinu všech krajů 

ČR, žije zde 72.9% všech katolíků naší země.
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Rozdělíme-li naše subjekty podle jejich věku v relaci ke kraji, kde vyrůstali, dostáváme 

tabulku č.7. Z té vyplývá, že nejpočetnější střední generace je nejvíce zastoupena v kraji 

Jihomoravském. 

Tab. 7. Regionální původ salesiánů v relaci k jejich věku

Kraj Mladá generace Střední generace Starší generace Věkový 

průměr

Zlínský 0 2 0 45.5

Jihomoravský 1 5 2 46.4

Moravskoslezský 0 2 1 60.7

Pardubický 1 1 1 53.3

Plzeňský 0 3 0 41.3

Praha 0 2 0 41.5

Ústecký 0 0 1 66

Nejméně salesiánů, respektive pouze jeden, pochází ze severních Čech, konkrétně 

z Ústeckého kraje.

4.4. Rodinné zázemí 

Abychom získali komplexní obraz o všech sociodemografických vlivech na vývoj 

zmiňovaných jedinců, pokusíme se zjistit, jaké bylo výchozí sociální prostředí v 

jednotlivých rodinách.

I když jsme si vědomi určitého zjednodušujícího přístupu k této problematice, jako 

základ pro tuto část analýzy jsme posuzovali vzdělání, respektive profese rodičů 

jednotlivých salesiánů, přičemž jako vysokoškolské vzdělání obou z nich jsme vyhodnotili 

jako intelektuální prostředí. V případě středoškolského vzdělání alespoň jednoho z nich 

bylo prostředí smíšené, a v případě úplné absence vysokoškolského či středoškolského 

vzdělání jsme posuzovali takové prostředí jako dělnické. V kolonce vzdělání rodičů v 

tabulce č. 8 je vzdělání otce uvedeno jako první.
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Tab. 8. Sociální prostředí rodin salesiánů

Typ 

vzdělání

rodičů

Intelektuální Smíšené Dělnické Generace Počet 

sourozenců

Resp. A UŠ/ZŠ * Střední 3

Resp. B ZŠ/ZŠ * Starší 4

Resp. C VŠ/SŠ * Střední 3

Resp. D ZŠ/ZŠ * Střední 1

Resp. F UŠ/UŠ * Mladá 3

Resp. G UŠ/UŠ * Mladá 1

Resp. H VŠ/SŠ * Střední 1

Resp. J ZŠ/ZŠ * Střední 6

Resp. K ZŠ/SŠ * Střední 2

Resp. L VŠ/ZŠ * Střední 3

Resp. M UŠ/ZŠ * Střední 4

Resp. N UŠ/UŠ * Střední 0

Resp. P VŠ/UŠ * Střední 7

Resp. S VŠ/VŠ * Střední 1

Resp. T UŠ/SŠ * Starší 1

Pan X UŠ/ZŠ * Starší 1

Pan XY VŠ/VŠ * Střední 1

Pan Z SŠ/SŠ * Starší 2

Pan ZX UŠ/UŠ * Střední 3

Pan ZY SŠ/UŠ * Střední 3

Pan V UŠ/ZŠ * Starší 1

Pan VX ZŠ/ZŠ * Střední 1

Pan TX ZŠ/ZŠ * Starší 3

Z uvedené tabulky vyplývá, že dva salesiáni vyrůstali v rodinách s prostředím 

intelektuálním, třináct v prostředí dělnickém, a osm v prostředí smíšeném. Tento poznatek 

se více či méně kryje s faktem, že se rané dětství salesiánů nejpočetnější skupiny dělnické  
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většinou odehrávalo ve vesnickém prostředí, a jejich rodiče pracovali ponejvíce v takových 

profesích, jež se tam nejvíce vyskytovaly.

Dalším kritériem výše zmíněného hodnocení se stal počet sourozenců salesiánů. 

Polovina z nich žila v rodinách s třemi a více sourozenci. Vyšší počet sourozenců obvykle 

přispívá u mladého člověka k upevňování sociálního podvědomí, pěstuje u něj smysl pro 

soudržnost, vzájemnou solidaritu a ohleduplnost. Tento fakt je ještě více podpořen tím, že 

se jedná o katolické rodiny70 žijící na vesnici, kde se tradičně atomizace společnosti 

uplatňuje méně. Průměrně nejpočetnější rodiny (5) pocházejí z Prahy, ale protože se za 

základ výpočtu vzaly pouze dvě pražské rodiny, je tento údaj poněkud zavádějící. Vyšší 

vypovídající hodnotu mají údaje z Jihomoravského kraje, kde bylo v rodinách zjištěno 

průměrně 2.3 sourozenců. Nejvyšší průměrný počet sourozenců se vyskytuje u střední 

generace salesiánů, nejnižší u mladé generace.

Provedená analýza potvrzuje naši hypotézu, že se salesiáni povětšinou rekrutují 

z tradičně více religionisticky založených oblastí, než je celorepublikový průměr, 

viz tabulka č. 4.71 Nejčastěji zastoupený salesián kobyliského centra je potom muž střední 

generace pocházející z početnější dělnické rodiny. Jak vyplývá z tabulky č. 7, z patnácti 

členů této generace je jich z takovýchto rodin sedm. Takovýto jedinec vyrůstal v prostředí 

moravského katolického venkova; poměrně nejvíce salesiánů přišlo přitom pracovat do 

provinciálního domu v Praze z kraje Jihomoravského.

                                                
70Katolické rodiny se také tradičně více staví proti používání antikoncepce.  
71

Podle posledního sčítání lidu je více než polovina všech katolíků soustředěna na Moravě, celkem se jedná o 
počet blížící se jednomu a půl miliónu věřících. Dostupné na 

http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/o/4110-03--
obyvatelstvo_hlasici_se_k_jednotlivym_cirkvim_a_nabozenskym_spolecnostem
navštívené dne 29.3. 2009.
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5. Cesta k víře

Jako tajemství úspěchu pro práci s mladými dal Don Bosko salesiánům jedinečnou 

výchovnou metodu, tzv. preventivní systém založený na rozumu, náboženství a laskavosti. 

Systém inspirovaný láskou zakořeněnou v živém setkání s Ježíšem Kristem, především v 

eucharistii, v neomezené důvěře v Pannu Marii, ve věrnosti církvi a jejímu učení.72

V těchto slovech z oficiálních internetových stránek SDB Praha je obsažena základní 

charakteristika přístupu řádu salesiánů. Aby se mohli své nezištné práci s mládeží věnovat 

se skutečným nasazením, které jim vskutku nechybí, musí být každý z nich zakotven 

v hodnotách, kterých se v dnešní společnosti příliš nedostává. Na vrcholu jejich hodnot tak 

stojí kromě neochvějné víry v Pána Boha obětavost, láska, soucit, porozumění a empatie.

Salesiáni se často hlásí k odkazu svatého Dona Boska, a to i ve své Chartě 

společenství členů salesiánské rodiny Dona Boska, v níž dále vysvětlují svou stěžejní 

metodu v přístupu k mládeži: Preventivní systém představuje jistým způsobem podstatu 

pedagogické moudrosti Dona Bosca a tvoří prorocké poselství, které zanechal svým 

následovníkům i celé církvi.

Je to duchovní výchovná zkušenost. Je to láska, která se dává nezištně praktikováním 

křesťanské lásky, která se umí stát milovanou. Je to volba dobroty povýšené na systém 

hodnot, jehož obsahem je rodinný duch, schopnost přátelství a dialogu, prostota v soužití s 

těmi nejpotřebnějšími, radostná a optimistická vlídnost.73

Nezištný přístup, o němž se zde hovoří, lze například demonstrovat na provozu 

středisek mládeže a dalších zařízení, které financují převážně ze svých platů, jež jim 

jakožto kněžím římskokatolické církve stát vyplácí, a z darů, jež se jim podaří pro tuto 

činnost získat. 

Další hodnoty, jež v Chartě zmiňují, se objevují i v rozhovorech, které jsme se 

salesiány vedli. Jsou součástí vztahových hodnot, které například zdůrazňuje respondent 

B: To, co člověka naplňuje, jsou vztahové hodnoty. Ale když začne člověk hledat hlouběji 

vztahovost, tak je na cestě k Bohu. Protože když nás Bůh stvořil k obrazu svému, tak je to

mimo jiné to, že nás stvořil jako vztahové bytosti, že tíhneme do vztahu s ním, který je 

naším původcem, a do vztahů mezi sebou navzájem.74

                                                
72 Dostupné na http://www.sdb.cz/zakladatel-jan-bosco/ navštívené dne 22.5. 2009.
73 Dostupné na www.shm.cz/res/data/079/009009.doc, s. 18, navštívené dne 29. 5. 2009.
74 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem B v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 13.10. 2008, 
s. 8.
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S tím souvisí tvrzení informátora T, který hovoří o potřebě vypěstovat v sobě lásku a 

dobrotu, kterou pak předává dál, respondenta G, který zmiňuje vytváření ostrůvků 

pozitivní deviace, nebo informátora S, jenž mluví o smyslu práce s mládeží: I když se to 

může zdát, že to je jen kapička dobra v tom množství zla, podvodu a lži, tak tam vidíme tu 

potřebu v tý práci s mladými lidmi, v jejich výchově, vzdělávání, formaci, dávat to, co 

nejsou schopni dávat jiní, a to je vlastně ta hodnota toho smyslu a hlubokého vztahu, 

k němuž nás vlastně vede víra. 75

Salesiáni až do své dospělosti vyrůstali v ucelených věřících rodinách s oběma 

biologickými rodiči. V těchto rodinách se pak upevňovala jejich hierarchie hodnot, kde na 

důležitém místě stojí prostá lidská empatie. Pokud se vrátíme ke zmíněným rozhovorům, 

zazněla tam i tato výmluvná slova:  Když to vezmu k rodině, ve které jsem vyrůstal, tak 

jsem byl přijímaný, jako dítě jsem byl vždycky přijímaný a jsem tak nastavený. Jsem 

nastavený prostě přijímat druhé lidi.76

Z hlediska zmíněné hierarchie hodnot ovšem zaujímá první místo v jejich životě víra, 

z níž se pak odvíjejí hodnoty další, protože pro salesiány se v katolické víře výše zmíněné 

hodnoty propojují a získávají vyšší smysl. 

Žádnému z respondentů nebyly v jejich rodině kladeny ze strany rodičů překážky 

k jejímu rozvoji, naopak všichni, až na jednu vyjímku, o níž se zmíníme později, byli 

k víře aktivně vedeni a hodnoty s vírou spojené čerpali z rodinného prostředí již od svého 

útlého věku.

5.1. Předávání víry v rodinách

Abychom mohli popsat různé aspekty jejich náboženského vývoje, museli jsme se 

obrátit k přepisům rozhovorů, které jsme však uskutečnili jen u patnácti z dvaceti dvou 

salesiánů komunity, pro něž používáme označení respondenti, nebo-li informátoři.

Cesty k víře v období jejich dětství byly mnohdy podobné, přesto však se v jejím 

předávání projevovaly rozdíly, které bychom mohli charakterizovat od téměř 

automatického předávání víry až k jistým překážkám, které se jednotlivým respondentům 

                                                
75 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem S v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 21.10. 2008, 
s.3.
76 Tamtéž.
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v životě stavěly do cesty.  Rozhodujícím kritériem v procesu předávání víry v 

jejich rodinách byli samozřejmě rodiče. V této důležité oblasti výchovy dětí se projevovalo 

zázemí, odkud rodiče pocházeli, a s jakou tradicí křesťanské víry sami do manželského 

svazku vstupovali. 

Respondenti pocházejí ze šesti krajů, přísně vzato ze tří moravských a ze tří českých 

krajů. Přihlédneme-li však k tomu, že respondent F z Pardubického kraje vlastně patří do 

území Moravy, viz pozn. č. 67, pak se jedná o čtyři moravské a dva české kraje. Celá 

třetina respondentů přitom pochází z kraje Jihomoravského.

Většina respondentů je tedy z moravských regiónů, jež jsou tradičně nábožensky 

orientované, a takto orientované jsou také jejich rodiny. Jejich rodiče většinou pocházejí 

z tradičních zemědělských věřících rodin, pokud ne oba rodiče, tak alespoň jeden z nich, 

bez ohledu na to, zda v době dospívání dětí žili na vesnici či ve městě. V případě 

respondenta J například, jenž vyrůstal v Brně, žil otec, než se oženil na vesnici u Kyjova. 

Jak J při rozhovoru poznamenal: Táta je od Kyjova, z vesnice, a tam ta víra byla 

samozřejmá věc. Když byl nějaký problém, šlo se na faru za farářem. Takže tam to bylo 

samozřejmé, že se chodilo do kostela, že se věří.77

Vliv charismatického faráře, jenž měl v obci přirozenou autoritu, popisují i další 

respondenti z těchto oblastí, například informátor A: Pan farář, co tam byl, tak to byla 

vlastně hybná síla celé dědiny, bez něho nemohla existovat žádná členská schůze kolchozu, 

červenýho kříže, protože on tam dával do toho, protože byl podle mýho intelektuálně 

trošičku vejš než to, a dokázal, za ty dejme tomu kopat, dokázal se ptát a dokázal to 

organizovat.78

Při předávání víry však nelze mluvit o stejném přístupu obou rodičů ve všech 

rodinách. V pěti případech respondenti prohlásili, že jejich matka byla v náboženské 

výchově aktivnější než otec. Respondent F z Pardubického kraje byl podle svých slov od 

malička vychováván v katolickém prostředí a byl veden od rodičů k víře, ale matka byla 

více nábožensky založená než jeho otec. Respondenti D a T procházejí také odlišným 

procesem předávání víry. Oba pocházejí z městského prostředí, a podpora rozvoje jejich 

víry ze strany rodičů není jednoznačná. 

                                                
77 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem J v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 30. 9. 2008, 
s. 4.
78 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem A v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 26. 9. 2008, 
s. 2.
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Matka respondenta C spolupracovala s místním farářem a seznámila s ním syna; ten pak 

v kostele ministroval. Otec chtěl sice být v mládí knězem, ale ze strachu z politických 

důsledků raději zvolil technické vzdělání. Dalším příkladem je situace v rodině 

respondenta G, kde ale otec jinak hrál dominantní roli: Moje rodina,  ze které já pocházím, 

sice je katolická a moje maminka pocházela z hluboce věřící rodiny, můj táta víceméně ten, 

ten, jak to říct, mu zemřel otec, který byl věřící a který byl vlastně ten, který tu víru 

praktikoval v rodině, jeho, jeho matka ne, vlastně on zůstává s touto matkou, a vlastně 

vyčítá Bohu, že mu vzali otce během jeho puberty, a vlastně nese si to až doteď, až 

doteďka. A v naší rodině měl otec vždycky rozhodující slovo, takže u nás co se týká 

praktikování, praktikování víry, to nebylo až tak viditelné, znatelné.79 Jeho matka ale přesto 

s ním občas kostel navštěvuje.

V jednom případě, v rodině žijící na Valašsku, byla matka praktikující katoličkou a 

otec nepraktikující evangelík; jinde rozdíl mezi rodiči nebyl významný, jako u respondenta 

S: Do určité míry ze strany matky je to větší tradice než ze strany otce, ale oba byli věřící.80

Ve dvou případech byl v předávání víry aktivnější otec, zatímco v ostatních rodinách oba 

rodiče vykazují  v tomto ohledu přibližně stejný přístup. 

Typický příklad shora zmíněného případu tradiční zemědělské rodiny pevně 

ukotvené ve víře, kde oba z rodičů shodně spolupracují na předávání víry dětem, najdeme 

u respondenta A i B. Zřejmě také proto, že oba pocházejí ze stejné oblasti tradičního 

katolického prostředí. Nejlépe to pak ilustruje výrok jednoho z nich: Moje rodiče oba dva 

pocházeli ze zemědělských rodin, z vícečlenných rodin, maminka z osmi dětí, tatínek ze čtyř 

dětí, když se vzali, tak nás pak měli pět dětí, já jsem první nejstarší z nich, mám tři bratry a 

sestru, žili jsme v takové vesnici kolem tisíce obyvatel…oba rodiče byli také z 

velice takových dobrých věřících rodin, praktikující křesťané, takže nás k víře odmalička 

vedli jak teda především svým příkladem, tak také hovořením o víře a také jsme chodili do 

náboženství, co bylo, i když to bylo v padesátých letech tak u nás na Moravě to nikdy 

nepřestalo to vyučování náboženství ve školách.81  Tento informátor měl pravděpodobně na 

cestě k víře ze všech respondentů nejsilnější rodinné zázemí, protože v jeho širší rodině se 

podle jeho slov vyskytovali ještě tři další duchovní. 

                                                
79 Rozhovor se spolubratrem řádu salesiánů panem G v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 16. 9. 
2008, s. 1.
80 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem S v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 21. 10. 2008, 
s. 3.
81 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem B v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 13.10. 2008, 
s. 1.
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Na opačném pólu ke kladnému přístupu ve výchově k víře, jenž existoval v předchozím 

případě, se ocitá již zmíněná jedna výjimka. Respondent D neskrývá, že se musel k víře 

dopracovat sám bez pomoci rodičů: Moji rodiče byli vychovaní jako děti, že jo, že chodili 

do kostela, ale jenom jako děti, ale potom už nechodili, ani mne k tomu nevedli.82

Žádný z respondentů však neuvádí, že jeho rodiče byli nevěřící, samozřejmostí je, že 

byli všichni jako děti pokřtěni. Všichni také přijali biřmování, devět z nich ještě v dětském 

věku.83

Existují rozdíly v předávání víry také z hlediska intelektuálního prostředí, v němž 

jednotliví respondenti žili a které jsme již zmínili v předešlé kapitole, ačkoliv nejsou příliš 

výrazné. Podíváme-li se na typy rodin z tohoto úhlu, nejlepší základ k víře byl 

pravděpodobně poskytnut v dělnických rodinách, z patnácti respondentů jich zde vyrůstala 

většina, čili osm. V této skupině vynikají rodiny respondentů A i B, kteří podle našeho 

názoru tvoří vzorový příklad předávání víry, po nich následují rodiny respondentů J a M. 

Tento předpoklad je podpořen tou skutečností, že ve třech z těchto čtyř rodin vyrostli další 

příští duchovní; u respondenta A to byl jeho starší bratr, jenž mu šel příkladem a stal se 

knězem salesiánem ještě před ním, a nyní je provinciálem salesiánů v ČR. Sestra 

respondenta M slouží jako řádová sestra u Voršilek, a starší bratr respondenta J je knězem, 

salesiánem na faře v Moravských Budějovicích, zatímco jeho sestra je řádovou sestrou u 

Boromejek.

Dalším kritériem pro posouzení přístupu rodičů v procesu předávání víry může být 

fakt, zda děti posílali na hodiny náboženství, či zda je nechávali ministrovat v kostele.

Ve třech případech v dělnických rodinách se děti účastnily obou aktivit, v jedné rodině 

respondent chodil pouze na náboženství a v další pouze ministroval. Tento respondent se 

ale natolik účastnil náboženského života ve své obci i okolí, že mu to zřejmě nahradilo 

hodiny náboženství: Taťka zas byl, co si pamatuju, vždycky kostelníkem a v církevních 

kruzích jsem se pohyboval od malička. Jo že třeba i s panem, pan farář místní co tam byl, 

byl takovej úžasnej chlap a vim, když bylo potřeba, tak sem, když on odjel na exercii, tak 

jsem hlídal faru, jeho hospodyni, aby se tam nebála a, takže od těch pěti let jsem přišel do 

toho kostela a potom jsem začal hrát na varhany a i to, že v okamžiku, kdy dědeček zemřel, 

a byl v sousední farnosti varhaníkem, tak jsem hrával ve dvou farnostech, jsem to měl na 

                                                
82 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem D v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 17.7. 2008, 
s. 2.
83 Údajně jedním z prvních, kdo přistoupil po částečném uvolnění politické situace koncem 60. let minulého 
století k biřmování byl respondent B. Bylo mu v té době 23 let.
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starosti, takže jsem byl neustále v kontaktu, v tom církevním.84 Do rodiny respondenta N 

zase často docházel rodinný přítel, tajně vysvěcený kněz, takže v tomto případě 

předpokládáme přenos víry a informací náboženského charakteru od tohoto duchovního. 

Respondent P údajně vyrůstal ve věřící rodině a rodiče ho posílali na hodiny náboženství. 

Později se aktivně zapojoval do života na faře, podle svých slov vedl mládež k aktivnímu 

prožívání křesťanství.

Rodiny smíšeného prostředí jsou zastoupeny šesti respondenty. Jeden z nich chodil 

do kostela ministrovat a další dva byli posíláni na hodiny náboženství. Jak jeden z těchto 

dvou jedinců poznamenává, do hodin náboženství byl posílán, ale předávání víry nebylo 

příliš intenzivní: Jako rodiče byli věřící ale zas ne nějak jako přehnaně, řekněme no, nebo 

jako jo, takže jsme chodili do kostela, to jako jo a posílali mě na náboženství, což tehdá 

byla docela odvaha asi, že jo.85

Pravidelnou účast na bohoslužbách v kostele deklaruje šest respondentů z dělnických 

a pět ze smíšených rodin.    

Respondent S jako jediný pochází z rodiny s intelektuálním prostředím. Zde došlo 

k intenzivnějšímu seznámení s vírou až v pozdějším věku, zřejmě také z důvodů, jež 

popíšeme dále. 

5.1.1. Předávání víry mimo rodinu

Mezi vlivy vně rodinného prostředí v předávání víry lze svým způsobem počítat řadu 

věcí, například také zmiňované hodiny náboženství, ministrování v kostele, návštěva 

bohoslužeb; avšak zde zmíníme jen ty z nich, na něž sami respondenti upozornili a které 

zdůraznili.

Nejčastěji udávaným a zároveň jedním z nejdůležitějších faktorů mimo nukleární 

rodinu bylo setkání s knězem; to se stalo v devíti případech. Často to byl vliv tak zásadní, 

že respondenta přesvědčil o vstupu na kněžskou dráhu, či do řeholního řádu; tyto okolnosti 

pak pojednáme v další kapitole.

Dalším nejčastěji zmiňovaným vlivem byly aktivity kolem hnutí chaloupek. Zde je 

tento fenomén indikován osmkrát; v několika případech spolu s dalšími vlivy, jako je právě 

                                                
84 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem A v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 26.9. 2008, 
s. 2.
85 Rozhovor se spolubratrem řádu salesiánů panem H v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 5. 11. 
2008, s. 2.
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setkání s duchovním. Dále respondenti udávali jako podněty, které pro ně znamenaly určitý 

posun v pohledu na křesťanskou víru, například vliv místního učitele, oratoře, trenéra 

házené, četby jak o Donu Boskovi, tak o salesiánech jako takových, působení prarodičů, 

ministrování v kostele, ale i řádových sester Notrdamek.  O vlivu chaloupek spolu 

s důležitými setkáními vypráví jeden z respondentů takto:  Během těch prázdnin jsem byl 

na takový salesiánský akci, aniž jsem věděl, že je to salesiánská akce, a říkalo se tomu 

chaloupky, takovej malej tábor, organizovanej v takovým systému chaloupek v rámci celý 

republiky. No a tam byli další křesťané a věřící děcka, a mnozí z nich byly z Prahy, tak 

jsem se těšil, že tam potkám někoho, s kým se pak budu tady v Praze moc stýkat, abych 

tady nebyl tak ztracenej, poznal jsem tam taky prvního salesiána, Pavla, který měl ty 

chaloupky na starosti a který taky bydlel v Praze, a když jsem byl v Praze, tak jsem tady 

začal hledat i další skupiny křesťanský v kolejích na Strahově, byl tady třeba i náš bývalý 

kněz z Plzně, tam jsme chodívali taky třeba na video se dívat ke sv. Markétě, nebo jsme 

vytvářeli takový skupiny křesťanů na kolejích, takový ilegální tehdy.86

Jak již bylo řečeno, jednalo se o originální způsob formace mládeže, kdy děti 

v malých skupinkách jezdily o letních prázdninách místo na oficiální pionýrské tábory, 

například na vypůjčenou chalupu. Kromě sportovních a duchovních aktivit animátoři 

přicházeli s tzv. témátky, jež duše dětí formovaly. Každý den se totiž vyprávěl nějaký 

příběh na nějakou vlastnost, či životní hodnotu. Pro respondenty bylo také důležité, že se 

zde setkali s podobně smýšlejícími vrstevníky, v jejichž kolektivu a mimo rodinu mohli 

společně praktikovat víru. Emotivně popisuje zážitek s chaloupkami respondent A: Mě 

bylo 14 let, tak jsem se dostal na tu chaloupku, což bylo pro mě i pro bráchu, i když byl o ty 

čtyři roky starší, něco úplně neznalýho, co jsme mysleli, že vůbec neexistuje. Že jsme tam 

třeba prožili, já jsem tam prožil moc pěknej tejden, i těch vztahů s těma stejně starýma, 

nebo ve většině případů staršíma klukama o ten rok o dva, v úžasné atmosféře, že se 

modlilo třeba společně, že to nebylo zas až tak v rodině, mluvilo se o víře, že tam byly 

příběhy, tak to bylo na jednu stranu něco pro mě novýho, hezkýho, ale na druhou něco co 

jsem neznal, a měl jsem problémy, jako o tom mluvit.87 Tento respondent udává jako další 

vliv při předávání víry a hodnot s ní spojených místní učitele ve svém bydlišti: Farář tam 

rozdělal ochotnické divadlo, potom to převzali ti Vlachovi, jako ti učitelové, a předávání 

                                                
86 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem S v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 21.10. 2008, 
s. 1.
87 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem A v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 26.9. 2008, 
s. 3.
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těch hodnot, takže když je třeba, že by se mluvilo, nebo že se dělaly nějaký procesy, to ne, 

ale ty hodnoty křesťanství se tam hodně předávaly.88

Pro respondenta T byla zásadním vlivem oratoř, kam docházel se svými vrstevníky 

během druhé světové války. Životní podmínky s válkou spojené v něm posilovaly pocit 

oratoře jako svého útočiště. Pro respondenta J bylo kromě chaloupek také důležité setkání 

s trenérem házené: Druhý takový velký krok pro mě bylo, že se v naší farnosti jeden věřící 

člověk dozvěděl o tom, že v podstatě všichni kluci, co chodili do kostela, tak chodili na 

házenou, takže díky sportu se taky utvářela jakási parta, a díky pronásledování ze strany 

úřadů tento člověk pak musel odstoupit z vedení tohoto oddílu.89

Tento jedinec dále mluví o vlivu shora zmíněné literatury na jeho rozhodování, 

jakým směrem se v životě dát, a spolu s ním ještě další dva respondenti. 

Vně vnitřní rodinu lze zařadit i vliv prarodičů, například babičky, která prý vychovávala 

respondenta C, protože oba rodiče byli zaměstnaní. Zda to byl faktor pozitivní či negativní 

ve vztahu k víře, možná zůstává poněkud sporné: Zkrátka to bylo někdy v létech, když jsem 

se narodil, takže mne dlouho vychovávala moje babička, většinou přes den, nebo já nevím, 

takových šest hodin denně, asi to bývalo, a ta měla dost opačné postoje k lidem.90 Dále v 

rozhovoru na otázku  ohledně babiččiných postojů k víře totiž respondent uvádí: Ona byla 

věřící, ale od nějakého věku, od svých já nevím nácti až do osmdesáti roků přibližně, ona 

chodila do kostela, ale byla, byla kritická, měla takovou zásadu jako chodit prostě pozdě 

do toho kostela, a nebyla takzvaně praktikující jako ti ostatní, kteří přijímají, věří že 

přijímají od Krista eucharistii  a usmiřují se s Bohem i s lidmi.91

Vliv ministrování v kostele na rozvoj víry zdůraznili čtyři informátoři. 

Nejvýmluvněji o této věci hovořil asi respondent M: Takže možná už tak od těch deseti

roků jsem zažil takové církevní společenství ministrantů, zpěváků, skautů, takže to mělo 

velký vliv na to, co potom budu dál dělat, a to co rodiči nebyli schopni, to znamená oni toto 

neprožili, oni byli mimo toto dění, víceméně, a poznali to až skrze nás, když my jsme to 

jako uváděli.92

                                                
88 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem A v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 26.9. 2008, 
s. 3.
89 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem J v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 30.9. 2008, s. 
1.
90 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem C v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 19.8. 2008, 
s. 1.
91 Tamtéž, s. 4.
92 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem M v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 3.11. 2008, 
s. 2.
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Tento informátor se také zmiňuje o jiném vlivu, doslovně „dalšího impulsu“ na cestě k 

víře, a sice dvou řádových sester Notrdamek, které ho jako dítě učily v hodinách 

náboženství.

5.2. Obtíže na cestě

Respondenti museli na své cestě upevňování víry překonávat různě velké obtíže, 

mnohdy se negativní vlivy kombinovaly. Takové okolnosti uvádějí kromě dvou všichni 

informátoři a všechny se týkají období před rokem 1989.

Respondenty lze na základě těchto sdělení rozdělit zhruba do čtyř skupin. Ve 

skupině, kde cítili nepřízeň ze strany úřadů včetně učitelů ve škole, a z toho vyplývající 

tlak okolí, je osm jedinců, přičemž několik z nich udává více kombinovaných vlivů. Obavy 

rodičů z pronásledování, čímž bránili dítěti v rozvoji víry, jsou však také důsledkem 

politických tlaků. V takové situaci se ocitají tři až čtyři rodiny. Přímé konfrontaci 

s policejními orgány se nevyhnuli tři jedinci, přičemž jeden z nich, respondent T, byl kvůli 

své víře dokonce uvězněn. Na druhé straně jsou zde ale také dva informátoři, kteří museli 

překonávat překážky nepolitického, osobního charakteru.

V první skupině, ač jinak měli jedny z nejlepších podmínek pro předávání víry, jsou 

také respondenti B a A:  Chtěl jsem přejít na vysokou školu, ale diky tomu, že už můj bratr 

byl v semináři, tak už to bylo problém, sem se tam nedostal, protože se nás hlásilo sedm 

z jedné třídy, já jsem měl nejlepší známky ze všech a jediný jsem se tam nedostal, a později 

jsem se dozvěděl, že to bylo díky tomu, že brácha už byl v semináři.93 Respondent B zase 

mluví o tom, že když byl přijímán na teologickou fakultu, tak musel podepsat prohlášení, 

že není v žádném řádu a že nikdy do žádného nevstoupí.

Rodina respondenta J se pravidelně zúčastňovala bohoslužeb v kostele a J byl posílán 

na hodiny náboženství i přesto, že z toho prý otec měl problémy, a tato činnost byla 

potlačovaná: Díky pronásledování ty děcka přestávaly chodit na náboženství, na základě 

toho taky ve škole byly takový pokusy o výsměch, těch žáků, kteří chodí na náboženství, že 

potom jsem byl rád, že mě rodiče třeba v tomto podpořili.94 Tento informátor také uvádí, že 

kvůli nevěřícímu prostředí musel zanechat sport, kterému se předtím dlouho věnoval. 

                                                
93 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem A v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 26.9. 2008, 
s.1.
94 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem J v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 30.9. 2008, s. 
1.
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Rodiče respondenta M pocházejí z Valašska, na Ostravsku však nemají od okolí ve víře 

podporu. Dětí v místě, kam docházejí na výuku náboženství, je málo, protože pociťují 

oficiální tlak na to, aby se na výuku náboženství přestalo chodit. Respondent uvádí, že se 

kvůli víře často cítili v menšině:  I když nás nebylo mnoho, tak zas nám to až tak nevadilo a 

my jsme byli vedeni v tomto, takže se v určitých věcech odlišujeme a budem odlišovat, 

protože to v podstatě patří k životu, takže třeba nám to ani tolik nevadilo, že jsme v tomto 

smyslu tak trošku jako bílé vrány.95

V obci, kde žili, byla jeho rodina podle jeho soudu jediná, která víru praktikovala, 

většina jeho tehdejších kamarádů byla nevěřících. Ve škole kvůli víře musel občas trpět 

posměšky ze strany pedagogů. Když si podával žádost o přijetí na teologickou fakultu, 

ředitelka gymnasia, kde skládal maturitní zkoušku, se mu pokoušela tento úmysl rozmluvit 

s tím, že se přeci nechce zahazovat a být parazitem společnosti. 

Ani respondent F, ač nejmladší, se nevyhnul kvůli víře posměškům ze strany učitelů: 

Když jsem byl v první třídě, tak…tam jako mám takový konkrétní zážitky, kdy prostě 

jako…ti učitelé se jako po těch pár jako dětech ve třídě trochu vozili, říkali, podívejte se, 

on to neumí, chodí do kostela, a takové lidi naše vlast nepotřebuje a takový řeči. Na to 

některé soudružky tam byly jako odbornice.96 Vypráví, že jako praktikující křesťani byli 

v jeho vesnici asi jediní, a většina jeho kamarádů byla nevěřících.

Respondent L byl vychováván, jak říká, v klasické katolické rodině.  Rodiče se však 

odstěhovali z Moravy ještě před jeho narozením na Tachovsko, do ateistického prostředí, 

které jim prý z hlediska praktikování víry nevyhovovalo. Jak uvádí, cítili, že jdou proti 

proudu: No a to bylo ještě podporovaný režimem, kterej vlastně náboženství zesměšňoval, 

že jo, a potíral ho a tak, takže my jsme tam byli jako takový dost exoti, to vim, že my jsme 

tam měli jako takovou nálepku, prostě to jsou ti faráři a tak.97 Je však třeba říci, že dotyčné 

respondenty přemístění z věřícího prostředí a následné nepříznivé regionální vlivy ve víře 

spíše posílily, než oslabily. 

Respondent G se musel smířit s pragmatickým postojem otce, jenž se obával 

v případě větších náboženských aktivit syna negativní reakce úřadů, podobná situace 

nastala u respondenta D. Tento jedinec měl v cestě k víře základ ve věřících rodičích, v

                                                
95 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem M v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 3.11.2008, 
s. 1.
96 Rozhovor se spolubratrem řádu salesiánů panem F v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 8. 9. 
2009, s. 3.
97 Rozhovor se spolubratrem řádu salesiánů panem L v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 14. 
10. 2008, s. 2.
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rozhovoru však poznamenal, že do hodin náboženství sice rok chodil, ale potom mu je 

rodiče zakázali ze strachu, že se nedostane na střední školu.

Z Plzeňského kraje jsou také respondenti H a S. Rodiče respondenta H jsou podle 

jeho slov mírně věřící, ale do kostela spolu s dětmi chodili. Za výraz odvahy prý považuje 

to, že ho rodiče posílali na výuku náboženství, kam chodilo jen pět dětí z celé školy. 

Prostředí, v němž respondent S vyrůstal bylo ateistické, kvůli víře museli rodiče 

měnit zaměstnání, aby se vyhnuli persekuci. Větší náboženská formace tak přichází až 

v dospělém věku při setkání se salesiány během studií na vysoké škole v Praze. Tyto čtyři 

respondenty lze pravděpodobně zařadit do zmíněné druhé skupiny.

Další skupinu tvoří lidé pronásledovaní policejními orgány. Respondent C se zmiňuje 

o tom, že jeho matka byla kvůli tomu, že on navštěvoval hodiny náboženství, předvolána 

na okrsek Veřejné bezpečnosti:  Moje maminka třeba musela, my jsme chodili na výuku 

náboženství, tedy jakkoliv to šlo, ale zažila třeba to, že si ji zavolali na okrsek Veřejné 

bezpečnosti, aby podala nějaké vysvětlení, nevěděli teda pořádně, o co že mělo jít, a jeden 

ze směrů otázek byla, proč posílá děti na výuku náboženství a tak, a ona se zamyslela, a 

potom řekla stručně, no protože je to moje přesvědčení. 98

Několik negativních vlivů musel překonávat respondent M, mezi nimi i nabídku 

spolupráce s StB poté, co nastoupil do prvního ročníku teologické fakulty: No, a když jsem 

tam ráno přišel, tak mě tam přívítal takový civil, odvedl mne kamsi dozadu, zamkl za mnou 

dveře, a to jsem si říkal, to je výborný, tak to se odsud asi nedostanu (smích), tak jsem tam 

šel a taky se to potvrdilo, poté mi jako nabízel spolupráci, tak mi říkal, my jako budem 

potřebovat, nebo mám tady možnosti ty studia vám nějak pomoct, nebo ulehčit s tím, že se 

občas sejdeme a povykládáme o té situaci a takové ty věci.99 Takovouto nabídku však tento 

respondent nakonec odmítl.

Nejhorším případem persekuce ze strany represivních orgánů je však respondent T, 

který byl v padesátých letech minulého století kvůli svému přesvědčení zatčen, a na dva 

roky uvězněn na základě paragrafu o narušování státního dozoru nad církvemi.

Další obtíže na cestě, kterou si respondenti zvolili, jsou spíše osobního charakteru. 

Zde se zmíníme o dvou informátorech, kteří se museli rozhodovat mezi fyzickou láskou 

k partnerce a cestou celibátu. Informátor J se musel kvůli tomu jednoho dne rozejít se svou 

                                                
98 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem C v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 19.8. 2008, 
s.10.
99 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem M v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 3.11. 2008, 
s.4.



59

dívkou, avšak pro dalšího z nich to byla těžká zkouška: Prostě mne oslovila jedna holka, to 

už jsem měl přihlášku do noviciátu, a že prostě, dlouhodobě na mě nějak myslí a byla by 

ráda, kdyby jsme, kdyby jsme třeba spolu nějak mohli začít chodit, a byl to pro mne těžký 

okamžik, protože já jsem ji znal dlouho, a velice pěkná, sympatická holčina, ale udělal 

jsem to rozhodnutí že ne, a pralo se to ve mně ještě, ještě možná dva tři roky po tom.100

Tento informátor si ze svého soukromému zájmu zjišťoval počet salesiánů, kteří 

kvůli různým překážkám z řádu odejdou: Řeknu to odhadem teďka, ale plus mínus to tak 

je, a je to i v rámci Evropy a u nás v republice taky, že od prvních slibů, kdy člověk se 

stává salesiánem, po věčné sliby, což je dejme tomu časové rozmezí šesti let, tak padesát 

procent spolubratrů vlastně nedojde k těm věčnejm slibům.101

O něco dál se ve svém rozhovoru zmiňuje o tom, že se v rámci salesiánské provincie 

v České republice provedlo před třemi lety dotazníkové šetření důvodů odchodu salesiánů 

z řádu. Tímto výzkumem se zjistilo, že vztah se ženou jako důvod byl v pořadí až na 

sedmém místě. 

Podle respondentů obecně existuje mylná představa o tom, že odchodem do řádu, či 

do kněžského stavu se jednotlivci obětují, a že tím trpí. Klasickou rodinu s manželkou a 

dětmi jim totiž nahrazuje jejich společenství a  širší rodina jejich svěřenců; celkově spíše 

působili dojmem, že svojí volbou více získali než ztratili.

5.3. Cesta do řádu a ke kněžství 

Cesta informátorů od upevňování křesťanské víry jak v jejich rodinách, tak mimo ně, 

k rozhodnutí realizovat nabyté přesvědčení konkrétním činem, probíhala u daných 

jednotlivců nestejně dlouho a nestejně obtížně. Přitom se uplatňovaly různé vlivy postupně 

i najednou, jako byly zmíněné chaloupky, ministrování, bohoslužby a různá setkání, včetně 

vlivů bytostně duchovních, jako jsou vnuknutí či komunikace s nejvyšší bytostí pomocí 

modlitby.

Cesta k salesiánství se prolínala s cestou ke kněžství u většiny z nich, připomínáme, že 

jedenáct respondentů jsou zároveň salesiáni a také vysvěcení katoličtí kněží, ostatní čtyři 

jsou salesiáni spolubratři, včetně nejmladšího z nich, který studuje na KTF JU. 

                                                
100 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem K v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 17.9. 2008, 
s. 3.
101  Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem K v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 17.9. 2008, 
s.4.
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Informátoři se seznamovali s řádem salesiánů v různém věku. Pokud je pak rozdělíme do 

tří věkových skupin podle toho, kdy s nimi poprvé přišli do styku, zjistíme, že nejčastěji 

tomu bylo ve věku od devíti do čtrnácti let. Tato skupina má sedm členů a jsou v ní 

respondenti A, C, F, J, K, M a T. V nejmladším věku devíti let se se salesiány seznámil 

respondent J: V roce 81 tak přišla taková zajímavá nabídka od salesiánů, což jsem vůbec 

nevěděl, že to byli salesiáni, že jestli bych nejel na křesťanskej tábor, že díky svým 

bráchům, tak jsem jel na tajnej křesťanskej tábor, rodiče ani pořádně nevěděli, kam 

jedeme nebo (pousmání), no v té době už jsem začal jezdit pravidelně na tábory ve 

křesťanském duchu, kde jsme se společně modlili, měli jsme bohoslužby, mše, hráli 

jsme…102

Střední věková skupina od patnácti do sedmnácti let má dva členy, respondenty D a 

L, a nejstarší skupinu, skupinu dospělého věku od osmnácti let až do věku dvaceti šesti let 

tvoří  šest respondentů, a sice B, G, H, N, P a S. V nejstarším věku dvaceti šesti let se se 

salesiány seznamuje respondent B: Takže pět let jsem vlastně studoval v Litoměřicích a 

tam jsem se vlastně setkal poprvé s živými salesiány, a bylo to takové konspirativní 

samozřejmě tehdy, protože zase jeden brácha můj byl na brigádě, v Trmicích nebo někde a 

tam byli taky salesiáni, a jeden salesián, když se dověděl že jsem v semináři, tak mě 

vyhledal a zkontaktoval mě zas s těmi salesiány, co tady byli v Litoměřicích, ať už tajní 

kněží, nebo bohoslovci.103

Nejsilněji zastoupená skupina respondentů se se salesiány seznámila na již 

zmíněných akcích zvané chaloupky. Z patnácti respondentů je jich sedm. Nejčastěji se 

o těchto letních pobytech dozvěděli od svých vrstevníků, kamarádů, příbuzných a 

známých. Nejlépe o těchto akcích vypovídá asi respondent H:  Při těch studiích jsem se 

teda setkal se salesiány, čili někde v roce 80 a něco málo řekněme, byl to nynější biskup 

Karel Herbst,104 který tehdá vedl tak zvané chaloupky, což byly takové malé tábory pro 

kluky, jo většinou někde skutečně na chalupě, na faře, nebo někde na chalupě, kterou jsme 

dostávali od nějakých dobrodinců půjčenou, bylo tam vždycky málo těch kluků, já nevim 

                                                
102 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem J v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 30.9. 2008, 
s. 1.
103 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem B v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 13.10. 
2008, s. 2.
104

Karel Herbst (* 6. listopadu 1943 Praha), salesián, v osmdesátých letech hlavní organizátor salesiánských 
chaloupek, prázdninových akcí pro děti v rámci podzemního fungování církve. Mezi jejich účastníky byl 
známý pod jménem Kája. 19. února 2002 byl jmenován a 6. dubna 2002 ustanoven pomocným biskupem
pražské římskokatolické ardidiecéze. Dostupné na http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Herbst navštívené dne 
22. 5. 2009.
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10, 12, 15 a k tomu několik tak zvaných asistentů, což byli větší kluci, kteří se o ně starali, 

mělo to vždycky nějaký náboženský smysl jako řekněme, byly tam tak zvaná témátka, což 

byly katecheze v podstatě, a plus samozřejmě běžné modlitby a k tomu samozřejmě nějaký 

program sportovní, výlety a podobně. 105

O Karlu Herbstovi jako hlavním organizátorovi chaloupek se zmiňují ještě další dva 

respondenti. Pro informátora H se chaloupky také staly životní náplní. Začal jezdit na tyto 

akce nikoliv jen jako účastník, ale velmi brzy jako asistent a potom jako vedoucí a jezdí na 

ně prakticky dodnes, protože se v kobyliské komunitě stará o jejich organizaci.

Druhým nejčastěji uváděným kontaktem, který respondenty seznámil se salesiány, 

byli katoličtí kněží. Zmiňují se o tom tři informátoři, D, K a P. Poslední z nich o tomto 

setkání vypráví takto:  Na začátku roku 1990 jsem navštívil jednoho kněze na faře, kterého 

jsem do té doby znal jen minimálně. Uvažoval jsem, že se stanu diecézním knězem, s tímto 

jsem za ním jel. Chtěl jsem od něho v této otázce duchovní doprovázení. Tento kněz byl 

salesián, jak se pro mne později ukázalo. Díky němu jsem se pak setkal s dalšími salesiány. 

Celkově jsem pak díky tomu přehodnotil svoji volbu – z diecézního kněze na cestu 

salesiánského kněze. 106

Zde se také, podobně jako u respondenta D nebo K,  prolíná proces seznámení se se 

salesiány a rozhodováním se pro kněžství. Ve všech těchto případech se totiž jednalo o 

kněze salesiány: Když mě bylo nějak 16 let, tak jsem vyhledal jednoho kněze, o kterém jsem 

věděl, že je salesiánem, prostě to byl starý kněz na naší farnosti, kde jsem byl jako malý 

kluk, a řekl jsem mu, že chci být knězem, ale v té době byli salesiáni zakázaní u nás, 

všechny ty řeholní řády byly zakázané, no a on říkal, no knězem, takže budeš tajným 

knězem, protože jít do semináře komunistického to prostě ne...a on mi postupně vlastně 

dostal mezi ty mladé salesiány z Ostravska.107

Respondenti M a C se seznámili se salesiány při ministrování v kostele. U respondenta M 

se tak stalo při tom, když na ně jako skupinu dětí tito starší salesiáni dohlíželi: Začal jsem 

asi ve třetí třídě, když jsem byl tam ministrovat, a tam jsem vlastně potkal poprvé salesiány 

v tom smyslu, že se tam o nás starali dva…nebo jeden muž, kterej byl vlastně ve Fryštáku, 

                                                
105 Rozhovor se spolubratrem řádu salesiánů panem H v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 5. 11. 
2008, s. 1.
106

Návratný rozhovor s páterem řádu salesiánů panem P ze dne 13.11. 2008 v salesiánském centru v Praze-
Kobylisích, s. 1.
107 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem D v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 17.7. 2008, 
s. 1.
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v tom salesiánském ústavu jako mladej kluk, takže byl dospělý chlap, který měl rodinu, a 

věnovali se nám tam velice a bylo to takovým  jakoby křesťansko skautským způsobem.108

Odlišným způsobem se seznámil se salesiány respondent G, když byl nejdříve 

zapojen do skautského hnutí, jež mělo svou klubovnu v salesiánském středisku v místě 

jeho bydliště. K bližšímu seznámení se salesiány došlo v okamžiku, kdy byl jako student 

posledního ročníku brněnské stavební fakulty požádán o vyhotovení nového stavebního 

projektu salesiánského střediska v Brně-Líšni.

Respondent B se seznámil se salesiány v pokročilejším věku v litoměřickém 

semináři, viz poznámka č. 103. Informátorovi N také bylo již dvacet jedna let, když se 

dostal do kontaktu s tímto řádem poprvé. Bylo to svým způsobem obdobné jako u 

předešlého informátora, protože u obou k prvnímu kontaktu došlo při studiu 

v litoměřickém semináři, ale s tím rozdílem, že respondent N se nejdřív seznámil s otcem 

salesiána ve svém bydlišti Brně-Židenicích a ten ho pak seznámil s dalšími salesiány.

Nejstarší respondent T přišel do styku se salesiány v ostravské oratoři již před druhou 

světovou válkou. Docházel tam potom i během tohoto válečného konfliktu, zatímco 

současně pracoval jako automechanik na údržbě terénních vozů pro německou armádu. 

Respondenti po prvním seznámení se salesiány s nimi již nikdy kontakt neztratili, a buď 

pravidelně, nebo čas od času se účastnili jejich aktivit a setkání. Ty ovšem musely být před 

rokem 1989 většinou utajené. I když tři z respondentů ještě do toho roku dospělosti 

nenabyli, konspiraci při účasti například na chaloupkách se nevyhnuli, viz poznámka č. 

102. 

Pro některé z respondentů překonávání takových překážek mělo smysl samo o sobě: 

Na druhou stranu to mělo příchuť zase takového jako boje proti režimu, nebo něco 

takovýho, že jo, takže jako člověk si taky mohl říct, no jo, tak já jsem ten katolík, takže 

dělám něco proti tomu režimu jo, takže jako, to bylo takový, mělo to dva póly, jednak 

trošku nebezpečí, ale jednak taky trošku dobrodružství, řekněme, nebo něco takovýho.109

Cesta od prvních kontaktů k plnému členství v řádu neprobíhala u všech jedinců 

samozřejmě stejně, na většinu z nich působilo více okolností, například civilní služba u 

salesiánů, návštěvy kostela či čtení bible včetně silných zážitků z chaloupek: Takže jsem od 

svejch patnácti tam začal jezdit jako ten asistent a potom jako vedoucí a byly to pro mě 

                                                
108 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem M v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 3.11. 2008, 
s. 1.
109 Rozhovor se spolubratrem řádu salesiánů panem H v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 5. 11. 
2008, s. 5.
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takový zážitky a zkušenosti, který byly docela natolik silný a oslovující natolik, že jsem se 

pak nakonec rozhodl dál zkusit tady tu cestu tohoto salesiánskýho života tak nějak 

intenzivnějc, takže jsem se potom vlastně asi na rok odstěhoval na takovýto zkušební 

období…a kdy, říká se tomu aspirantát, kdy už člověk jakoby žije tím způsobem toho 

salesiánskýho života.110

Podobná byla cesta informátora A, F, H, L, S i J.  Posledně jmenovaného kromě 

chaloupek ovlivnil životopis Jana Boska, jeho bývalý trenér, ale i katolický kněz (stejně 

jako u osmi následujících respondentů), který ho oslovil v jeho sedmnácti letech: Když 

jsem jednou jel za tímto knězem, tak mě položil otázku, která mě jako hodně zarazila. To 

mě říkal že – to ještě bylo za totality - to ježdění někam jen tak, že je to jako nebezpečný, a 

mě říkal, abych se rozhodl, kterým směrem chci jít. Jestli chci jít jako cestou ke kněžství, 

nebo se stát salesiánem, nebo kterým směrem chci jít.111 Informátor A měl pro kněžství 

vzor ve svém starším bratrovi, který v té době pracoval jako sekretář u pana biskupa, ale 

pro vstup do řádu přišlo povzbuzení právě od tohoto duchovního: A takovej novej impuls, 

že jsem nad tím začal přemejšlet, nad tím řeholním životem bylo v okamžiku, kdy jsem si šel 

pro přihlášku na biskupství a pan biskup Cikrle se mi zeptal, já myslel, že budeš jako do 

řádu, a tak to byl pro mě impuls toho, abych se nad tím popřemýšlel.112

U respondenta B přicházely také první impulsy ke kněžství a ke vstupu do řádu od 

duchovních. Zmiňuje svého pana faráře při přípravě na své biřmování, kaplana, který 

velice pěkně pracoval s mládeží a další kněze ve farnosti, ale i rozvod manželství svého 

kamaráda, protože uvažoval o tom, že by mohl začít pomáhat mladým lidem ukazovat 

správný smysl života.

Informátor C po seznámení se salesiány s nimi dlouho jezdil na různé výlety, ale 

rozhodujícím impulsem se stal také rozhovor s knězem: No a potom to rozhodnutí, že se 

chci stát salesiánem nebo že se chci stát knězem, ale s tím jsem si dost dlouhou dobu nebyl 

jistý, ale po jednom rozhovoru s jedním knězem salesiánem, to mě mohlo být já nevím, 

nějakých tak dvacet čtyři, dvacet pět roků.113

                                                
110 Rozhovor se spolubratrem řádu salesiánů panem F v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 8. 9. 
2008, s. 1.
111 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem J v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 30.9. 2008, 
s. 2.
112 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem A v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 26.9. 2008, 
s. 2.
113 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem C v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 19.8. 2008, 
s. 2.
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Kombinaci vlivů na jeho rozhodnutí, včetně rozhodujícího impulsu od kněze, ale na rozdíl 

od předcházejícího případu již v mladém věku, vidíme také u informátora M: Od takových 

deseti let jsem potom mluvil s tím knězem z toho Havířova, a on se mi ptal, čím vlastně chci 

být, jestli nechci být knězem, já jsem říkal, že se uvidí, že o tom jako uvažuju.114 Tento 

respondent byl později rozhodnut stát se knězem, ale k řeholnímu životu povolání necítil. 

Až po dvou letech na vojně zjistil, že ho Bůh na tuto cestu volá, jak uvádí. 

Vliv kněze salesiána, kterého potkal ještě jako dítě, poznamenal i respondenta K. Jak 

se v rozhovoru vyjádřil, ještě na průmyslovce přemýšlel co bude v životě dělat, a pak více 

méně během vojny v něm dozrálo rozhodnutí ke kněžství a řeholnímu životu. Hned po 

vojně šel do semináře i respondent N. Ten vysvětluje, že se jeho rodina často stýkala 

s tajně vysvěceným knězem, kterého nazýval strýcem: On za námi jezdil a my jsme jezdili 

za ním, potom v období střední školy ten, ten rozhovor s ním, takové setkávání s ním, ten 

byl myslím takovým hlavním motivem, nebo takovým momentem, co hrálo roli v tom 

rozhodnutí se pro kněžství.115 Podobnou poměrně přímou cestou šel i respondent P a D:  

Tak já jsem v té době neinklinoval k salesiánství, ale prostě být knězem, že jo…ale tím 

kontaktem s tím knězem, který byl salesiánem, jsem se dostal k salesiánům a tím jsem se 

pak také stal.116

Ani respondent G se dlouhá léta nerozhodoval. Poté, co spolupracoval se salesiány na 

projektu jejich střediska, zjistil, že žijí život, který ho oslovuje, a proto se rozhodl pro 

členství v jejich řádu. Do stejné skupiny lidí, kteří deklarují poměrně rychlé rozhodnutí, lze 

zařadit i respondenta P, viz poznámka 23, a pravděpodobně i respondenta T: No já jsem 

přišel k tomu rozhodnutí, že se stanu knězem, v oratoři. Protože když jsem viděl, jak se nám

věnovali salesiáni, tak jsem si říkal, já to nějakým způsobem musím splatit.117

Rozhodnutí pro vstup do řádu salesiánů i pro vstup do kněžského stavu má, jak 

vyplývá ze slov respondentů, přibližně stejnou váhu, a jak jsme již uvedli, ve většině 

případů se prolíná. Například respondenti B, M a N se nejdříve stali knězi a až potom 

salesiány, „což u nás vlastně opačně má být“, jak poznamenává respondent B.  

Rozhodování pro cestu ke kněžství bylo například pro respondenta M asi snažší: Protože 

                                                
114 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem M v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 3.11. 2008, 
s. 2.
115 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem N v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 28.10. 
2008, s. 1.
116 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem D v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 17.7. 2008, 
s. 3.
117 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem T v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 14.1. 2009, 
s. 5.
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jsem jako chtěl jít tou cestou kněžství, ale jako řeholník to je zase jiný povolání. A to není 

jako si říct, já budu knězem, nebo já budu řeholníkem, to musí jako vyjít z Pána Boha. No a 

já jsem vlastně potom dva roky v semináři, a potom ještě dva roky na vojně, jsem vlastně 

hledal, teda jestli to povolání mám do té rodiny salesiánů.118

Lze si těžko představit, že by se daní jedinci při takových závažných rozhodnutích, 

jako je vstup do řeholního řádu, či kněžského stavu, neobraceli pomocí modlitby, či jiným 

způsobem komunikace k Bohu o radu či o pomoc. V některých případech respondenti 

mluví o oslovení.

Nejvýstižnější popis intenzivní modlitby k Bohu máme od respondenta K: Tak jsem 

poměrně fakt poctivě a intenzivně jsem se modlil, abych teda poznal tu svoji cestu, a měl 

jsem to ještě tak nějak vnitřně nastavený, že jsem se modlil, hmm jak za, za správnou ženu 

pro svůj život, tak za správný řeholní způsob života…a říkal jsem pane Bože, já ti to 

odevzdávám, a spíš jsem, když se na to podívám teďka zpětně, tak během těch pěti let tam 

přicházely takové, jako různé podněty typu, že jsem se setkal s člověkem, o kterém jsem 

vůbec nevěděl, že je salesián.119

Další příklad komunikace a oslovení předkládá respondent A: Jednou na zastávce, to 

beru jako to promluvení, nebo oslovení, že stojím na zastávce, kdy jedu z práce, a najednou 

se jako modlím, a prosím o to, abych jako dejme tomu našel tu správnou partnerku, a našel 

to, a najednou ze mě vypadlo…anebo se stal knězem.120 Jiný příklad oslovení, respektive 

povolání, uvádí respondent spolubratr G: Dále vnitřní otázka, takovéto oslovení, oslovení 

Bohem, které ve mně neustále je a zůstává, je to, jak se říká povolání, že bych chtěl žít, tak 

jak jsem žil dosud, to znamená naplno pro děti.121

Explicitně o výše popsaném typu komunikace hovoří osm jedinců, konkrétně to jsou, 

kromě již zmíněných, ještě respondenti B, J, L, M a S.

Rozhodnutí pro vstup do řádu či do kněžského stavu informátoři sdíleli se svými 

příbuznými a s jejich bezprostředním okolím. Zmínili jsme dva případy, kdy reakce dívek 

respondentů, bylo pravděpodobně zklamání. Jejich rodiče či sourozenci se k jejich 

                                                
118 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem M v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 3.11. 2008, 
s. 5.
119 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem K v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 17.9. 2008, 
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121 Rozhovor se spolubratrem řádu salesiánů panem G v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 16. 9. 
2008, s. 2.
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rozhodnutí stavěli pozitivně, neutrálně i negativně; ve dvou případech jím byl jeden 

z rodičů, který nebyl příliš respondentovým rozhodnutím srozuměn, nebo ho nechápal. 

V jednom případě je zmíněn dokonce pokus jednoho z rodičů o to, aby respondent nebyl 

na teologickou fakultu přijat. Převládala však pozitivní reakce, respekt pro jejich 

rozhodnutí, ve dvou případech ale s doporučením, aby respondent na takové cestě obstál. 

Na druhou stranu respondent G uvádí také negativní reakci: Potom jednoho dne, už to 

bylo vlastně v pátém ročníku, jsem tohle rozhodnutí, který jsem udělal, musel přednést 

doma, to jsem se jako na to připravil, svolal jsem celou rodinu, tátu, bráchu a mamku, 

koupil jsem růži, pamatuju se na to doteďka, a od té doby se mnou nemluvily ani dveře.122

Je však třeba dodat, že postupem času se s jeho rozhodnutím příbuzní smířili. 

Velmi hezký příklad pozitivního přijetí jeho rozhodnutí ze strany rodičů zmiňuje 

respondent B: Tak dozvěděl jsem se potom od rodičů, že se vlastně, když se vzali, tak že se 

od začátku modlili, že když bude Pán Bůh chtít, tak aby si někoho z nás dětí jako vyvolil do 

své služby, takže rodiče byli samozřejmě pro to jaksi příznivě nakloněni sami, a to jsem se 

taky později dozvěděl, a to nikdy ani máma ani táta vlastně neřekli, že jsem se měl něčím 

takovým stát, jo, takže i jeden bratr měl napřed takový tíhnutí a pak se ale oženil, a pak 

jsem se vlastně dozvěděl později od táty, že taky o tom sám kdysi uvažoval, ještě když byl 

svobodný, tak jestli má jít cestou manželství nebo cestou kněžství, takže víceméně to bylo 

asi v takovém duchu obou těch rodin, jak z maminčiny strany, tak z tátovy strany, protože 

ze strany maminky taky tam byl v příbuzenstvu jeden nebo dva kněží a řeholní sestra, takže 

opravdu byli otevření tomu pomáhání, i když nás nikoho do toho, jako děti, nikdy nenutili, 

nebo já si ani nepamatuji, že by o tom jako někdy mluvili, takže jako spíš to byla ta 

modlitba v pozadí, že jo.123

                                                
122 Rozhovor se spolubratrem řádu salesiánů panem G v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 16. 9. 
2008, s. 2.
123 Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem B v salesiánském centru v Praze-Kobylisích ze dne 13.10. 
2008, s. 4.
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6. Závěr

Po roce 1989 se transformovala nejen ekonomika a politický život této země, ale  

také přístup společnosti k religiozitě. V celonárodním demografickém průzkumu z roku 

2001 bylo sice zjištěno, že lidí hlásících se ke křesťanství v naší zemi ve srovnání s 

výsledky dřívějších průzkumů znatelně ubývá, ale na druhou stranu se poměrně výrazně 

zvyšuje aktivita některých řádů a kongregací katolické církve.

Podobným vývojem prošla také  kongregace salesiánů. Poté, co jsme měli možnost 

podrobněji nahlédnout pomocí kvalitativního výzkumu do života tohoto společenství, náš 

respekt pro jejich práci ještě vzrostl. Svým neortodoxním přístupem k většinové 

společnosti popírají běžnou představu o řeholních řádech uzavírajících se životu a 

okolnímu světu. Smysl svého života naopak nacházejí v maximálním kontaktu s okolím, 

aby mohli co nejvíce pomoci bližnímu, v rámci svého společenství zejména problémové 

mládeži.

Dělají to bez ohledu na svůj majetkový prospěch, naopak tuto svou činnost, jak již 

bylo řečeno, sponzorují ze svých vlastních platů katolických duchovních. Tento postoj 

zvláště vyniká na pozadí té skutečnosti, že téměř polovina salesiánů disponuje technickým, 

ekonomickým, či přírodovědným vzděláním, při jehož uplatnění, pokud by o to stáli, by 

mohli v dnešní době žít pohodlný život v poměrném blahobytu bez většího ohledu na 

ostatní.

Salesiánskou metodu pastorizace mládeže lze zřejmě nejlépe ilustrovat slovy 

respondenta G, který mluví o jejich nenásilné snaze o vytváření ostrůvků pozitivní deviace 

v naší postmoderní společnosti.

Salesiáni mají pro takovou činnost podle našeho názoru všechny morální 

předpoklady. Podle našich zjištění všichni z respondentů, s kterými jsme vedli rozhovory, 

pocházejí z ucelených křesťanských rodin, kde zřejmě ještě nevyhasla původní křesťanská 

idea zdůrazňující pomoc potřebným. Náš předpoklad o tom, že postoje salesiánů pomáhalo 

vybudovat jejich rodinné zázemí, se také potvrdil z hlediska jejich regionálního původu. 

Podle uvedených zjištění podpořených daty z ČSÚ více než dvě třetiny salesiánů pochází 

z moravské oblasti, kde je tradičně silně zastoupeno obyvatelstvo římskokatolického 

vyznání.
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Všem salesiánům z pražské komunity bylo poskytnuto vysokoškolské vzdělání, někteří 

z nich si ho však doplnili studiem na katolických teologických fakultách v zahraničí, 

konkrétně v hlavním sídle salesiánů, v Římě. V době komunistické nadvlády v této zemi, 

obzvláště v padesátých až šedesátých letech minulého století, studium na bohosloveckých 

fakultách bylo obtížné, takže se šest z dvaceti tří salesiánů rozhodlo pro tajné studium 

teologie. Jejich věkový průměr to dosvědčuje, činí šedesát pět let.

Během demografického výzkumu bylo zjištěno, že příslušníci střední generace tvoří 

většinu této komunity, téměř dvě třetiny. Mladá generace do 35 let je zastoupena dvěma 

členy, šest salesiánů nad 56 let patří do starší generace.

Kvalitativní výzkum byl proveden pouze s patnácti příslušníky komunity. Na jeho 

základě jsme se dozvěděli, že rodiny, v nichž byli vychovávaní, měly také pravděpodobně 

rozhodující vliv na jejich postoje již od jejich raného dětství. Ve většině případů nelze 

přehlédnout tendenci těchto jedinců vybudovat si záhy v mládí jasný cíl, kam ve svém 

životě budou směřovat, a pokud je životní okolnosti zavedly na jinou cestu, neváhali ji 

zkorigovat. Vliv chaloupek, bohoslužeb, četby, příkladu dalších salesiánů, ale především 

duchovních samotných měl na jejich rozhodování zásadní dopad.  Podle dat v profilu 

informátorů uvedených na začátku této práce, vstupovali respondenti do řádu většinou ve 

věku kolem dvaceti let, což je na tak závažné rozhodnutí poměrně záhy. 

Jak vyplynulo z rozhovorů, takové rozhodnutí přicházelo většinou přirozeným 

způsobem, bez větších traumatizujících chvil. Společenství, kam vstupovali, je prostě 

zaujalo svým stylem života a vstup do něj byl přirozeným důsledkem jejich snah starat se o 

mladé lidi, jak se několikrát vyjádřili. Není velkým překvapením, že nejdůležitějším 

faktorem pro jejich rozhodnutí stát se členem řádu či knězem byl vliv duchovních.

Závěrem je dlužno říci, že všichni salesiáni, s nimiž jsme vedli rozhovory, se nám 

ochotně věnovali, jejich přístup byl vstřícný, alespoň při počátečních kontaktech. 

V průběhu návratných rozhovorů jsme sice několikrát měli dojem, že někteří z nich  jsou 

již neustálým dotazováním poněkud unaveni,124 ale vždy nám nakonec všechny dotazy 

zodpověděli.

                                                
124 Jak nám bylo řečeno, v této komunitě proběhlo v poslední době již několik výzkumů.
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