
Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem A (dále R)
ze dne 26.9. 2008, v salesiánském centru v Praze-Kobylisích, 
provedený Jindřichem Novákem (dále T)

T:
Prosím vás mě by zajímaly vaše univerzálie, pak jak jste se k salesiánům dostal, co to pro 
vás znamenalo, jak jste se rozhodoval pro kněžství, jestli jste zaslechl nějaké to volání, 
z jaké pocházíte rodiny a podobně.
R:
Tak pocházím z malinkaté vesničky, na Vysočině, kousek od Boskovic, tak tam v tom 
kraji, je to Halasovo Kunštátsko, jsem vlastně z tradičně věřící rodiny, tam v naší rodině ta 
tradice vždycky byla, byl jsem vychovanej spíš v takovým zemědělským prostředí 
takovým pracovním, měli jsme v baráku i hospodu, takže od malička takovým způsobem 
byla na mě dávána zodpovědnost to od rodičů, že co už můžu tak můžu dělat, ohledně 
výchovy, jako v mládí, nás ještě nějakým způsobem nechtěli pouštět ven, takže jsme si 
museli vystačit, protože jsme měli dost práce, hodně prostoru, zahradu všechno, ale museli 
jsem se jako mezi sourozenci, my jsme byli tři sourozenci tedy během těch čtyřech roků, 
brácha, sestra a já, a nějakým způsobem i v tom v rodině, příbuzenstvu to vyžití ve stejné 
věkové kategorii bylo až potom, když mě bylo deset let, tak ještě naši měli jednu sestru, 
takže jsem deset let byl dá se říct jako tím posledním miláčkem. A vod malička nějakým 
způsobem mě táhla dejme tomu to hospodářství, zemědělství, tak jsem přešel na střední 
zemědělskou školu obor zootechnik, kterou jsem absolvoval v tom, myslím že to bylo v 85 
roce, 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. Tak jsem šel na vojnu, kde tady u Českýho 
Brodu jsem byl dva roky na vojně, a vrátil jsem se pracovat zpátky jako zootechnik do 
JZD, kde jsem měl na starosti dva kravíny a teletník. A po vojně mě přesvědčil hlavní 
zootechnik, abych zkusil dálkově dělat zemědělku a že se za mě nějakým způsobem 
postaví, tak jsem se připravoval na přijímačky na zemědělku, dostal jsem se, i když to bylo 
opět s nějakýma problémama kvůli tady těm církevním záležitostem, kvůli bráchovi, tak 
jsem se dostal, dělal jsem dva roky dálkově zemědělku, obor zootechnika, ale po prváku 
nějakým způsobem jsem si už začal klást otázky, když mě bylo dejme tomu už těch 23 let, 
že jako jsem spokojenej, ale ještě to, jako dejme tomu…nedává mi to smysl života a 
takový, byl jsem přesvědčen, že se ožením, že budu mít rodinu, že budu pokračovat v tom 
hospodářství, a tak jsem začal nějakým způsobem nad tím intenzívnějš přemýšlet a…v 
okamžiku kdy, hm, nějak jsem byl v tom rozpolcení tak 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. Ale v tom pohledu, že už brácha byl
vysvěcený a nějakým způsobem třeba jsem tam míval i na sebe tlak už předtím, i když to 
byla možná otázka subjektivní, že na mě tam třeba někdo taky tlačí, tak jsem se tomu 
vzepřel a na tuto dejme tomu že to ze mě vypadlo že být knězem, tak jsem na to 
odpověděl, ty vole doma snad jeden stačí. No ale už mě to dejme tomu tahleta myšlenka 
neopustila a najednou jsem si začal pokládat i tuto možnost, která se potom ve mně 
nějakým způsobem dozrála, nebo jsem se pro ni rozhodl, nebo jsem vnímal že to byla ta 
správná cesta, tak jsem v druháku, když jsem dokončil druhák na té vysoké škole, po těch 
pěti letech praxe v tom zemědělství jsem se rozhodl teda jít tou cestou kněžství. Protože 
jsem ještě v té době nevnímal, jakej je rozdíl mezi knězem, řeholníkem a diecézním, 
protože jsem si říkal to je jen takové přihlášení, protože jsem to viděl u bráchy, který byl, 
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už jako by se dalo říct salesián, ale byl sekretářem u pana biskupa, a spoustu jako kněží 
nebo tak byli jako řeholníci, ale byli ve farnostech, nežili v komunitách, to jsem jako v tom 
neviděl rozdíl. 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 a zjišťoval jsem si že jsem si začal číst literaturu, která se mě dá se říct 
nějak necílevědomě, nebo čistě náhodou dostala do ruky, protože mě to někdo dodal, a 
zjistil jsem, že ten řeholní život že to je pro mě přijatelnější, že to, že tohle společenství je 
pro mě přijatelné a oslovující, tak začalo vlastně rozhodnutí že teda do řádu, ale do 
kterýho, a potom z toho teda vyšli salesiáni.  
T:
Hm.
R:
Bylo to srozumitelné, nebo…
T:
Jo, velice. Já jsem se asi přeslechl kolik je vám let.
R:
Jo já jsem narozený v šedesátým šestým, takže mi je 42 let.
T:
Hm, dobře. Takže to rodinný zázemí je celkem jasný; vaše rodiče jsou tedy věřící …
R:
Jsou věřící, silně věřící, ale takový jako, vnímám to když se podívám zpětně tak hodně mi 
dali, jako přístup mamky ta je trošičku jako praktičtější, a takový ten pro tu rodinu a dejme 
tomu tou pracovitostí na tom poli, že to je pro ni třeba modlitba že to je určitej způsob 
komunikace s Bohem, a takový věci, jo, taťka zas byl zase 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 starosti, takže jsem byl neustále v kontaktu, v tom 
církevním, ale bylo to takové až po tu dobu toho nějakýho přemejšlení nad tím životem, 
tak bylo to takový dejme tomu patří to do života, ale nebylo to, dalo by se říct, vědomý. 
Takovýto i když jsem byl biřmovanej někdy ve třinácti nebo takhle, tak…takovýto 
pevnější bylo až v tom okamžiku nebo to rozhodnutí, že co s tim životem.
T:
Dobře, takže vaše širší rodina byla s vírou vždy spjatá…
R:
Co jako vím, nebo když jsem se díval do rodokmenu, nebo tak, tak není, nenašel jsem že 
by byl někdo nevěřící, že to všecko v té katolické víře nějaký způsobem ta historičnost je.
T:
Hm. A v té vesnici kde vy jste vyrůstal, tak jak na tom ti ostatní lidé byli co se týče víry?
R:
No tak tam to bylo, teď je to zase už něco jinýho, ale když jsem byl jako malej, tak skoro 
všichni se tak nějak kolem toho kostela pohybovali, kromě teda samozřejmě nějakých 
vyjímek, který třeba byli zapřisáhlí komunisti, nebo dejme tomu se vyznávali jako ateisti, 
ale jinak všichni jako byli, byli pohřbíváni jako, jinej pohřeb než v kostele u nás 
neexistoval, nebo něco takovýho, takže u nás…a ješte to, že…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 
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intelektuálně trošičku vejš než to, a dokázal za ty dejme tomu kopat, dokázal se ptát, a 
dokázal to organizovat, a ještě velkej, velkej vliv v naší rodině bylo, že tam byli dva 
manželé, učitelé, kteří tam bydleli a měli školu, taky praktikující, praktikující katolíci, i 
s těma problémama jakej na ně byl tlak, pan učitel byl dvakrát zavřenej za politický, v těch 
padesátejch letech, ale byli silně věřící a to mě nějakým způsobem ovlivňovalo, protože ta 
škola a kostel byly nejdůležitější místa u nás na dědině.
T:
Hm, hm.
R:
Že jsme to jako malá dědina, kde je nějakejch dvě stě obyvatel, a to se jako bylo ovlivněno 
tím, protože farář tam rozdělal ochotnické divadlo, potom to převzali ti Vlachovi, jako ti 
učitelové, a předávání 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.
T:
Hm, a takže váš starší bratr je salesián, jak jste říkal, a další sourozenci…
R:
Tak mám dvě sestry, a ty jsou vdané a mají už, jedna má tři děti, a druhá dvě. 
T:
Takže ty pracují tam někde poblíž, nebo…
R:
Jedna, ta mladší bydlí u našich je teď na mateřské, a ta druhá je 16km od toho, a obě dvě 
mají zahradníky, a dělají v zemědělství. 
T:
Hm. A vy jste tedy jako děti chodily pravidelně do kostela?
R:
Ano.
T:
To znamená nedělní mše…
R:
Nedělní mše, ve všední den, protože to jsem ministroval, babička chtěla abychom ji tam 
přiváděli, a protože byla starší, tak ještě se muselo chodit dřív a když to klouzalo, ale 
chtěla tam zavést, tak to bylo vždycky dejme tomu na někom z nás, a padalo to třeba na 
mě, protože jsem byl nejmladší, nebo něco takovýho, protože už třeba ti ostatní byli ve 
škole, na středních školách a já jsem tam zbyl doma, tak já vim že jsem chodíval skoro 
každý den do kostela, když byla mše, a potom když jsem se stal varhaníkem, tak to byla 
vlastně povinnost. Potom když jsem byl mimo třeba v práci, a ještě jsem musel objíždět ty 
dvě farnosti, a když bylo, že třeba byly čtyři pohřby za tejden, tak to jsem byl v kostele 
skoro furt. 
T:
Hm. A ještě kdybychom se vrátili k tomu, jak jste se dostal vlastně k salesiánům, váš bratr 
byl salesián…
R:
Byl salesián, ale o tom se nevědělo, protože já jsem, když jsem to hodnotil do jakýho řádu 
bych dejme tomu šel tak jsem zjistil, že ten můj život vlastně ovlivnili salesiáni, brácha se 
dostal vlastně do semináře, a potom první rok přišel s tím, že by sme mohli jet na takovou 
chaloupku, co se pořádaly ještě v době tý totality, tak jsem vlastně když 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 
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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. Potom jsem tam vlastně byl asi tak dva roky na to, 
na těch chaloupkách, potom jsem teda byl na vojně, ale po vojně jsem přišel, jako nabídka 
mi přišla že jsem dělal asistenta, takže to bylo u nás rozjetý to jsme dělali u nás v dědině 
s děckama, díky tomu že brácha už dejme tomu zase byl už v tom semináři, tak to mi dával 
nějakej impuls, že by se nějakým způsobem ti mládežníci měli něco dělat, tak jsme tam 
vytvořili svoji kapelu, zpívali jsme písničky, jezdili jsme třeba i po soutěžích, potom z toho 
vyšlo že jsme třeba organizovali nějakej ten tábor s někým že jsme se přidali, a potom jako 
už bylo, že jsem tam začal nějakým způsobem chodit, a potkával jsem se tam s lidma, 
potom jsem zjišťoval teda po revoluci že to byli salesiáni, ale to rozhodnutí že, jsem si 
právě řekl, že to nic neznamená, že jsem je třeba znal, že to by bylo docela laciný 
rozhodnutí, ale tak jsem si třeba nechal potom, protože strejc na mě měl velkej vliv v tom 
jak jsem tam hrával třeba na varhany v tom Kunštátě, že tam na rok přišel taky kněz 
salesián, tak jsem si od něho vyžádal pravidla, nebo stanovy salesiánský, a který jsem četl 
když jsem třeba jezdil autem, když jsme sváželi telata ještě v práci, a v tom jsem si četl ty 
stanovy, tak takový úplný, pro mě v uvozovkách jistota bylo, že když jsem si přečetl větu 
že Don Bosko dával svým synům, říkal že chleba práci a nebe jim dá, tak to bylo pro mne 
takové jako podškrtnutí že teda do toho jdu.
T:
Hm. To je zajímavý. To bylo v tom roce…
R:
91.
T:
91. Takový ten větší zlom nastal. A po tom co jste přerušil ty studia na vysoké zemědělské 
jste šel na teologii?
R:
Ne, to už potom jsem si podával přihlášku jako na kněze, a to jak jsem říkal o tom panu 
biskupovi Cikerlovi, a mezitim jsem absolvoval přijímačky jako do semináře.
T:
Hm.
R:
Ale…už jsem měl danej dopis tady představenému, tady v Praze, že bych měl zájem jít 
k salesiánům, no a po tom absolvování za mnou, to jsme se teda sešli, a přešel jsem do 
aspirantátu ve Šlapanicích u Brna, v tom devadesátým prvním, a v devadesátým druhým 
jsem přestoupil do noviciátu, a v devadesátým třetím jsem skládal první sliby. 
T:
Ten noviciát trvá nějak rok nebo…
R:
Rok, u nás rok. 
T:
Takže jste absolvoval potom teologii…
R:
A potom, potom, po těch prvních slibech jsme šli studovat teologii v Praze, my jsme ještě 
byli ročník co jsme začínali rok v Praze, a dodělával jsem to v Českých Budějovicích na 
fakultě JU. Skončil jsem v roce 2000 jsem byl vysvěcenej. V 99 jsem měl věčný sliby, a 
2000 jsem byl vysvěcenej na kněze.
T:
Hm. Ty tři sliby, to je taky něco na co jsem se chtěl ještě zeptat, to jsou ty tři sliby 
salesiánský; čistota, chudoba a poslušnost.
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R:
Ty jsou nejenom salesiánský, ale i řeholní. 
T:
I tak si myslím že jsou poměrně pro salesiány dost specifické. Například by mne zajímalo 
co vnímáte pod slibem chudoby.
R:
No je to tak, že každý ten řád má svou spiritualitu a prožívá tu chudobu, čistotu, poslušnost 
trošičku jiným způsobem. To je ta spiritualita protože, když to vezmu jako chudobu, tak to 
znamená, že jak tady třeba žijeme v té komunitě, máme společnou kasu, a já teďka v tomto 
případě to obhospodařuju. Ale, že nemám nějaký žádný zadní vrátka dejme tomu, že 
žijeme tady v tom společně, že jsem závislej na tom, že i v tom okamžiku třeba když jsem 
neměl na starosti ty peníze, že jsem musel třeba za tím spolubratrem jít, co měl ty peníze 
na starosti si o to říct. Že potřebuju, a někdy než se to člověk naučí tak to nebylo až tak 
jako příjemný, ale bylo to že, a najednou si člověk uvědomuje, že je to strašně 
osvobozující, čili nemusí se o to starat, nemusí počítat, protože jinak to tady máme jako 
zabezpečený, hm, tak to  pro mě třeba i po té ekonomické stránce je takhle prožívání 
chudoby, ale taková spíš…třeba pro některej, teďka hospodařím s penězi, tak pro mě je 
teďka důležitý, jako pro chudobu, aby se používaly a využívaly pouze věci, který slouží 
k něčemu. Že pro mě je velkej přestupek, nebo prostě nepochopení, že třeba něco koupit, a 
aby to bylo nevyužitý. Aby se koupilo auto, a stálo na dvoře. Ale když to auto tam třeba je, 
a může být třeba luxusní, ale zas je to bezpečný, protože tam, slouží to třeba pro děcka, že 
se to využívá i s tím rizikem že je to, jezdí s tim třeba každej, a to, ale že to slouží dané 
věci. A že to má najetý ty daný kilometry, a takhle to beru se spoustou věcí, že se třeba 
rozhoduju, mám teďka tu zodpovědnost, aby se udělalo to co, je teďka opravdu nutný aby 
to sloužilo. 
T:
Takže vy tu fungujete jako hospodář?
R:
Jo, já jsem tady jako ekonom komunity, ekonom střediska celýho ještě mám na starosti, a 
takovej dalo by se říct mám na starosti ten chod domu. Protože taky mám k tomu hodně 
blízko díky tomu že ta zahrada a to sečení, to pro mě nějakým způsobem patří, já vím že to 
nemůžu očekávat od někoho kterej je z města, kterej k tomu nepřišel, takže to beru i jako 
zásluhu. A k té chudobě dejme tomu to patří, jako v tom že co se dá udělat, co jako 
můžeme udělat tak si to jako uděláme sami, nebo že to jenom…potom ta poslušnost, to pro 
mě znamená, a jak to jako vnímám jako takovou tu odpovědnost..že to jak žijeme 
pohromadě tak z toho vychází že, člověk je ovlivňovanej třeba i tím druhým názorem a 
jsou z toho třeba i  požadavky, a že už teďka jsem odkázanej na to, že co třeba řekne 
představenej, nebo na to, co se třeba společně dohodne, že to není že, a neočekávám, že 
někdo mě napíše dopis a budeš tam a tam, ale že se to se mnou prodiskutuje, a najde se, a 
budou vyslechnutý třeba i mé názory, třeba i rozdílné, ale v okamžiku kdy bude 
rozhodnutí, tak já ho respektuju, a věřím v to, že to má opravdu ten nejlepší význam, který 
ten představený, který má ten rozhled nad tou provincií má větší a širší, takže je to 
rozumější a podřídím se. A to je třeba v tomhletom jako i v místním, že jsme tady jako 
v komunitě, tak ale máme to tady nastavený že třeba s ředitelem panem D. prožívám 
úžasný přátelský vztah, jo že tam není něco jako že bych žil v nějakým stresu že se s ním 
setkám, nebo že ode mě bude chtít něco vědět, ale že tady máme prostě vyložený karty. 
T:
Hm. Vy jste takový kamarádi tady všichni.
R:
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No samozřejmě, s někým jsem dejme tomu kamarád, jako že tady spolu bydlíme, ale 
s někým, jako třeba s panem D prožívám myslím že přátelský vztah.
T:
Hm.
R:
No a čistota je otázka takovýho toho otevřenosti, vůči druhým že, hm, být čistý ve svém 
srdci umožňuje abych dokázal k těm dalším osobám přistupovat bez nějakýho omezení, 
bez toho, abych tam tak nějak tlačil sám sebe do toho, i takovéto, ta vydanost, takovéto, to 
pro mě znamená ta čistota, samozřejmě i s těma, s tím závazkem celibátu.
T:
Tak ten se bere samozřejmě, ale možná je to i ta snaha, jak jste teď naznačil, pomáhat 
druhým, ale to je spíše v oblasti hodnot, jež zastáváte. 
R:
Tak jedna věc je poslání, ale i právě to, že si myslím jako v přístupu k jednotlivému 
člověku, jakkoliv abych ho nějakým způsobem nedeterminoval, abych ho nesvazoval, 
abych mu předával to evangelium v tom pokud možno nejryzejším stavu který přichází, tak 
musím mít já, osobně musím mít čisté srdce. Jinak potom tam budu cpát sebe, budu tam 
cpát svoje výhody, a budu to nějakým způsobem jako zkreslovat, a to si myslím že je, nebo 
jeden z důležitejch aspektů té čistoty…samozřejmě i s tím, že to má pak dopad na 
tu…dejme tomu sexuální stránku. 
T:
Tak s tou jste se asi už musel nějak smířit…
R:
Tak jo, ale aby to nebylo jenom o tom, že když se řekne čistota, aby to nevyznělo že to je 
jenom tato věc. 
T:
Hm.
R:
Jo jako že beru to první co jsem říkal, že je to tento přístup. Jako, tak to beru já. Tak jsem 
k tomu došel.
T:
Ano. A když jsme tedy mluvili o tom působení na okolní svět, tak vy tady máte nějakou 
komunitu, kde se stýkáte mezi sebou, a pak je nějaký okolní svět s kterým nějak 
komunikujete –  jak vy ho vnímáte, jak byste ten dnešní svět posoudil, třeba i z toho 
historického hlediska, když vezmu ten předěl roku 89, jak se vyvíjí podle vás ta společnost, 
hlavně po té morální stránce mám na mysli?
R:
Do toho roku 89 jsem měl, jako dalo by se říct, vesnickej jako dejme tomu, pouze pohled a 
neměl jsem jako vůbec žádnej přehled, jenom to že jsem byl pouze dva roky někde na 
vojně, což bylo pro mě taky nějaká jako zkušenost životní, ale jinak jsem byl uzavřenej 
doma a politika mě, nebo dejme tomu ta společnost mě tak až nezajímala. Ta revoluce to, 
jako nějakým způsobem jsem to emočně prožíval, jako že se tady něco třeba děje, že se 
třeba bude změna z toho komunismu, ale já až potom, až když jsem vlastně přišel do toho 
pohledu že jsem začal cestovat po té republice, že jsem prošel tu třeba formaci 
salesiánskou, tak jsem trošičku taky začal chápat ty souvislosti. Jo tak, do té doby jsem to 
nějak nebral a vnímal jsem, ať už před revolucí nebo po revoluci, že jsou okamžiky kdy 
z toho morálního hlediska společnost selže, a nebo že ta společnost se dokáže postavit za 
něco, za nějakou hodnotu jo.
Když to vezmu, rok 2002, co jsem tady zažil třeba ohledně povodní, to byly okamžiky kdy 
jako společnost se vybičuje. No a to samý se dokázala vybičovat ta společnost když třeba 
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byla ta revoluce, nebo něco takovýho, že najednou proti těm komunistům že se to nějakým 
způsobem, i když historicky je to kdovíjak, že byly okamžiky jako že tam třeba bylo, co 
jsem třeba zažil v těch menších společenstvích, nebo v těch kde jsem se třeba dostal, v těch 
věřících, tak tam bylo takovýto, ten strach z toho, abychom nebyli, takže dokázali být 
strašně blízko u sebe a držet si ty hodnoty jo, ale nevidim v tom až tak jako velkej jako 
rozdíl, protože vždycky když je potřeba tak třeba i ta společnost zabejčí.
T:
Hm. Ale já měl na mysli hlavně tu duchovní stránku věci, je přeci problém, že tahleta 
společnost je příliš sekularizovaná, zda vy jako salesiáni se k tomu nějak stavíte, zda se 
s tím dá nějak pohnout?
R:
Tak já myslim že každej, jako dejme tomu z nás spolubratří děláme v nějaké té společnosti, 
kromě toho teda, když jako jsou ve farnosti tak je to tam jako v tom církevním čistě, i když 
v uvozovkách, ale když to vemete tak je to tadyta služba v oratoři, nebo toho střediska, 
služba Portálu, nakladatelství Portálu, třeba i to co dělám já, že máme tady to salesiánské 
divadlo, to se člověk absolutně setkává s lidma této společnosti, můžu to nazvat 
sekularizovaný, ale v okamžiku, kdy se začneme, když se dostaneme do nějakého, do té 
oblasti, že oni se začnou zajímat, třeba vůči mě nebo co ty salesiáni jsou nebo co dělají, tak 
já to vnímám, že jsou jako dejme tomu, duchovně jako na výši, i když třeba tam ten Bůh 
nehraje roli.
T:
Hm.
R:
Ale přemejšlí o tom, hlavně teda jako dejme tomu, co teďka beru z Prahy. Jo že úplně 
zazní něco jinýho tady jak je pražská společnost, a něco jinýho tam na dědině někde na 
Moravě. Že u nás byl takový střet, takovýto že to jsem docela znal když jsem přijel už jako 
kněz na jižní Moravu, do těch krojovanejch ten, tak jsem si tam připadal v jako Jiříkově 
vidění. A vůbec jsem si říkal co tady dělám ohledně toho, jo že jsem to vůbec nechápal, to 
zas bych tam musel dejme tomu být, jo, třeba ta Praha, nebo ta města který jsem prošel, 
třeba Český Budějovice, i ti věřící lidi, že byli pro mě hodně blízcí, že najednou se, že už 
se tu stala ta víra jako dejme tomu, že už se dokázali se za ní postavit. A i v tom přístupu 
do té další společnosti že spoustu lidí, s kterýma se znám, dokážou být třeba i dobrými 
podnikateli a přitom zůstávat na těch hodnotách. A jsou věci který můžu přinášet než že 
jsem určitým světlem, a to si myslím že můžu tady přinášet, že tady, jako dejme tomu je 
spousta dalších sociálních zařízení, nízkoprahových klubů přistupuje k tej mládeži na 
určité části Prahy, ale my to tady máme že, přece jen to máme že kvůli tomu, že to vidíme 
v Donu Boskovi, a že to chceme nějakým způsobem předávat ty hodnoty Dona Boska, a 
evangelia dál.
T:
Hm, dobře, tak já myslím že čas jenž jsme si vyměřili se již naplnil, tak já vám pro 
tentokrát poděkuji za rozhovor.
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Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem B (dále R)
ze dne 13.10. 2008, v salesiánském centru v Praze-Kobylisích, 
provedený Jindřichem Novákem (dále T)

T:
Kdyby jste byl tak laskav, a řekl mi něco o sobě, jak jste stár, jaké je vaše vzdělání, jaké 
bylo vaše rodinné zázemí, odkud pocházíte, jak jste se dostal k salesiánům, jak jste se 
rozhodoval pro kněžství, zda tam bylo to příslovečné volání a tak podobně.
R:
Takže já pocházím kousek od Brna, 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, asi 15 km od Brna, a také táta soukromě hospodařil na té 
vesnici než přišla kolektivizace v těch padesátých letech, takže já si ještě pamatuju jako 
takové maličké dítě, kousíček toho soukromničení a pak už že jo, JZD a jak zabrali naše 
stáje, přivezli tam krávy, nebo býky napřed a krávy a tak dál, a tak to bylo takovýto co 
jsem vnímal jako v dětství že tam došlo nejdřív k takovéto změně, 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, pak jsem chodil taky do vedlejší vesnice 
do farního kostela, do party ministrantů a potom později zas deset let mezi partu mládeže, 
takže jsem vyrůstal co myslím v takovém dobrém, křesťanském prostředí, jak rodinném, 
tak té obci naší, a farnosti, takový první náraz možná pro mě byl když jsem šel na střední 
školu, zemědělskou, do Vyškova, pěstitel chovatel, tak tam jsem se vlastně setkal poprvé 
s takovým tím ateismem, anebo programovým útočným ateismem jednoho ze svých 
spolužáků, po střední škole jsem šel na vojnu, byl jsem dva roky v Kutné Hoře, u vojska 
civilní obrany kde jsem měl na sobě takové zázemí, takové to hraní na vojáky, kdyby došlo 
k atomovému napadení Prahy, a po vojně jsem se vrátil domů a pracoval jsem 
v zemědělství, čtyři roky, a tehdy jsem začal hodně přemýšlet o hlubším smyslu života lidí, 
i o svém životním povolání.
Takže napřed jsem měl představu oženit se, mít pět dětí jak to bylo u nás doma, protože se 
mi to moc líbilo, ale pak právě přišly takové okamžiky které mi začaly ukazovat jinou 
cestu, první asi bylo že, jsme měli přípravu na biřmování na naší farnosti, odkud pocházím, 
a což byla taková řekl bych ojedinělá příprava, protože náš pan farář byl nesmírně 
vzdělaný, a zároveň takový důsledný, tak s námi dělal roční přípravu, což jinde bylo že se 
dvakrát, třikrát, čtyřikrát setkali a bylo po biřmování, tak tady to bylo velice důkladné, a 
bylo to vlastně první biřmování po té komunistické éře, v tom trochu uvolnění v letech 69 
až 71, takže jsem byl zároveň prvním, který jsem byl v 71 biřmován, ta příprava byla 
vlastně 70-71, to jsem právě přišel z vojny, takže tam vlastně jsem si takového vědomého 
hledání a hlubšího uvědomění si svého křesťanství a přijetí za vlastní, takže to bylo takové 
moc pěkné, a bylo to takové teď jsem si zpětně uvědomil když už jsem knězem, že to 
muselo být náročné, pro toho pana faráře protože nás bylo připravováno asi 450, to bylo po 
mnoha letech, takže to bylo v sobotu dopoledne, v sobotu odpoledne, v neděli odpoledne, 
příprava po skupinách, třeba po stovce lidí, to bylo náročné, a taky to biřmování muselo 
pak být nadvakrát, protože by se tam vůbec nevešli ti biřmovaní a jejich kmotrové a 
příbuzní do toho kostela, i když u nás je mohutný kostel…a právě po tom biřmování jsem 
začal hlouběji přemýšlet o svém životním povolání, a tam se začaly objevovat takové, jaksi 
hlasy, z vnějšku a zevnitř, zvnějšku třeba takový příklad kaplana, který byl u nás ve 
farnosti a velice pěkně tam pracoval s dětma a mládeží, tak to jsem si říkal, - no, nemohl 
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bys taky někdy dělat něco takového co on, tak to byl jeden z takových impulzů, pak třeba 
taková krizovka mého kamaráda ze základní školy, který se oženil, a za rok na to se začal 
rozvádět, tak jsem si říkal tak to je takový divný, taky co to znamená, tak jsem přemýšlel, 
taky mě napadlo jestli bych právě neměl být knězem a pomáhat těm mladým lidem 
objevovat hlubší smysl života a třeba potom připravovat je na manželství jako mě, a pak 
takové vnitřní že poznávání, že to je moje cesta, protože jsem se vlastně začal setkávat 
s dalšími kněžími ve farnosti, a s dalšími lidmi, kteří třeba také o tom uvažovali o tomto 
povolání, a tak jsem vlastně v sedmdesátým třetím podal přihlášku, na tehdy jedinou 
fakultu teologickou v Litoměřicích, to bylo pro celý český země, a říkal jsem Pán Bůh 
přede mne předestřel takové jakési Gedeonovo rouno(úsměv), když budu přijat, tak to je 
potvrzení, když nebudu, tak že to není moje cesta protože tehdy to nebylo jednoduché, 
někteří se hlásili třikrát pětkrát než byli přijati třeba, ti moji vrstevníci, já tam byl 
samozřejmě po tom sedmdesátém roce hodně tam bylo co se tam nedostali celou totalitu, 
takže tam byli padesátiletí, šedesátiletí, kteří šli studovat, nebo dostudovávat teologii, když 
ji nedokončili v těch padesátých letech.
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, kteří už buďto 
měli přípravu na sliby nebo byli salesiáni, takže tam jsem se poprvé dostal do takového 
kontaktu, i když předtím jsem kdysi dávno četl život svatého Jana Boska tak mě to zaujalo 
velice, no a tady že jsem měl možnost jednak potom že poznali, že mě mohou důvěřovat, 
protože to bylo takový oťukávání, protože to bylo hodně nebezpečný za komunismu, 
protože nám dali striktně najevo když nás přijímali na studium teologie, tak jsme museli 
dokonce podepsat že nejsme v žádném řádu, a nikdy nebudeme. Samozřejmě to dělali 
státní dozorci za církví, protože ten církevní tajemník, který by se měl spíše nazývat ve 
správném duchu proticírkevní tajemník, že jo, ne církevní tajemník. Takže tam jsem byl že 
jo na těch prázdninových chaloupkách, to znamená že se skupina těch starších kluků pod 
alespoň vzdáleným vedením kněze salesiána věnovala dalším asi patnácti klukům v tom 
zařízení zvané jako chaloupky, jako v týdenním, nebo čtrnáctidenním pobytu někde 
v přírodě a mělo to takovou náplň sportovní že jo, tak takovou kamarádskou, tak také 
náboženskou, no a tam jsem začal poznávat ten rozměr toho salesiánského poslání, a to se 
mi taky velice líbilo, takže já jsem byl dřív knězem…
T:
Hm.
R:
Což u nás vlastně opačně musí být, nejdřív se člověk musí stát salesiánem a složit sliby a 
pak teprve být vysvěcen na jáhna a pak na kněze, takže já za té totality jsem nejdřív došel 
ke kněžství, a během toho kněžství jsem se začal vlastně v těch prvních letech, rozhodl 
jsem se tedy že bych chtěl být salesiánem, že je to taková moje cesta, pak jsem začal zase 
potajmu, protože tady žádný oficiální noviciát nemohl být, takže jsem se setkal zase 
s jedním salesiánem na Moravě a jezdit za ním na setkání a začal přijímat tu jeho formaci 
salesiánskou.
Takže pak jsem se stal asi po…v sedmdesátém osmém jsem byl vysvěcen na kněze, takže 
si myslím že to bylo v osmdesátém druhém jsem měl první sliby, a pak tři roky na to věčné 
sliby, takže až po několika letech kněžství, a tam to bylo taky hodně rozhodující, pro mě to 
definitivní rozhodnutí pro tu cestu salesiánskou, že jsem v jedné slavnosti kde jsem byl na 
prvním místě, tak tam jsem mohl jen chvilečku pracovat s ministranty a pak mě to děkan 
striktně zakázal, s mládeží pracovat zakázal, protože vlastně byl hodně pod tlakem StB a 
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měl za úkol nás bohužel kaplany tam hlídat, abychom nedělali něco co by přespříliš 
podporovalo růst víry u mládeže, tak jsem dostal zákaz ale já jsem přešel na druhé místo na 
působiště nové, taky jako kaplan, a tam pan děkan nebyl takový plný strachu a nebyl že jo, 
svázaný jako s tou mocí vládní, tak ten říkal dělej co umíš, ale ať to nikdo neví a já o 
ničem nevím. 
Takže tam jsem dostal hodně velký prostor pro práci s ministranty, pak hodně mezi 
mládeží jsem mohl působit a s jejich rodinami, takže tam mi to zase cíleně naskočilo to 
salesiánské povolání, že to je opravdu, že to v sobě mám tento rozměr, takže tam jsem se 
definitivně rozhodl, a stal jsem se salesiánem.
T:
Teď jestli vás mohu přerušit, vy jste se tam nezmínil o svém věku, tak jestli…
R:
Ano, mohu říct že zrovna letos jsem měl kulatiny, slavil jsem šedesátiny, protože jsem 
čtyřicátý osmý ročník.
T:
Aha, a ještě co se týče salesiánů, vy jste se zmínil, že jste se stal salesiánem až po 
vysvěcení, ale není to tak že člověk musí projít než se stane salesiánem určitým procesem 
jako je aspirantura, noviciát a tak dále?
R:
Za totality to bylo právě jiné, nebo jiné, tam nešlo vůbec nic dělat oficiálně, to bylo 
všechno potajmu, i když vlastně že jo, takovým způsobem nějak jsem procházel, protože 
když jsem byl v těch Litoměřicích tak jsem se minimálně tři roky setkával se salesiány, a 
to byla taková jako…co se dneska nazývá předaspirantát, že takové vlastně oťukávání se 
oboustranné, z jedné strany že jo se mohl salesiánem stát ten, kterému se to povolání nebo 
poslání líbí, pak vlastně byl ten aspirantát, a to je to co teď vlastně můžeme oficiálně 
působit, takže aspirantát, pak je přednoviciát, asi půl roku, ten aspirantát může být že 
člověk je doma a setkává se se salesiány, přednoviciát už je v nějakém tom našem domě, a 
pak je roční noviciát, že jo, příprava vyloženě k tomu složení těch slibů, potom se zase 
rozhoduje po řadě měsíců, spíš roků poznává to dílo, a pak holt jde po noviciátě studovat tu 
teologii a pak vlastně je po dvou letech za tak zvané asistence, to znamená ve kterém tom 
našem domě bude kde si vlastně odbyde praxi, to znamená ověřuje se to praxí jestli to je 
skutečně to jeho místo, a pak pokračuje dál v teologii a pak je vysvěcen na jáhna, na kněze, 
a pak vlastně teprve skládá sliby. Ano, předtím má časné sliby, ale věčné sliby může složit 
až teprve se stane knězem, když teda jde tou kněžskou cestou. Takže za totality to vůbec 
nešlo, tady v té oficiální struktuře to bylo dané okolnostmi se muselo dělat většinou vše 
potajmu a mělo to ten charakter, ale nebylo to tak jak to má správně být, ve společnosti, že 
jo, tam to šlo jen individuálně, protože tam bylo obrovský nebezpečí toho jako vyzrazení 
nebo…to byla opravdu jiná situace a dnes to samozřejmě musí být oficiálně všechno tak 
jak to je podle těch pravidel a stanov každého řádu, nebo každé řeholní kongregace.
T:
Samozřejmě. A ještě kdybych se vrátil k vaší rodině, všichni vaši sourozenci pracují 
v nějakých světských povoláních předpokládám…
R:
Ano, ano.
T:
Vaše rodiče tedy…
R:
Maminka už zemřela, tatínek ještě žije a už má tedy požehnaný věk 87 roků, a již je to stáří 
takové náročnější, ať už hodně sluchově postižený a zrakově méně, ale jako oba rodiče, že 
jo potom pracovali v tom zemědělství, v JZD jak to bylo celý komunismus, no ale když 
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komunismus padl, tak už se potom nevrátili k hospodaření, protože jak říkám maminka už 
zemřela předtím, a táta tomu bylo když komunismus skončil asi těch 70 roků, tak to už 
nebyla žádná šance nějak dělat, ale sourozenci dělají všichni ve světských profesích, jeden, 
dva bratři pracují v soukromé firmě kterou založili, stolařskou dílnu a další vystudoval 
lesnickou vysokou školu, ale nedělá to teďka, dělá pro ně takovýho manažera, že dává 
dohromady lidi, kteří u nich opravují a staví domy, a sestra ta měla střední zemědělskou 
školu drůbežárskou, ale nedělá to protože se pak vdala a má čtyři kluky, takže byla 
víceméně dlouhou dobu doma, a teďka ona pracuje také v jednom našem zařízení v Brně, 
ale vlastně v těch kroužcích pro volný čas, protože měla vlastně takové podobné tíhnutí tak 
jako já, být mezi mladými lidmi a pomáhat jim v jejich růstu a rozvoji, takže už to dělala 
když měla vlastní děti, tak se další připojovaly a dělaly různé tábory, a teď asi před 15 lety 
nebo tak začala dělat v tom našem středisku mládeže. Takže všichni jsou vlastně ve 
světských prostředích a také mají, myslím si takové pěkné manželství a pěkné rodiny, dva 
sourozenci mají po třech dětech, dva po čtyřech dětech, takže takový vícečlenný rodiny 
vědomě, a teď se začínají ty jejich děti zase ženit a vdávat a vlastně chtějí abych je já 
připravoval a oddával, teďka budu za čtrnáct dnů křtít jednoho z těch synovců jeho 
maličký dítě. Tak je to takové překvapivé, a samozřejmě pro mě velice radostné, že vlastně 
všichni moji sourozenci žijí z víry i s těmi svými partnery…
T:
Hm.
R:
...takže je to taková jako, kdosi se mě teď nedávno ptal, takže je to spíš taková, skoro 
ojedinělost, že to není tak úplně pravidlem, že by celá rodina ti sourozenci si vybrali věřící 
partnery a žili z víry, tak z toho mám takovou radost no. 
T:
Takže vy jste říkal kousek od Brna, tam určitě byla celá ta vesnice nábožensky založená…
R:
To bylo věřící prostředí jak v té mojí vesnici rodné, odkud pocházel táta, tak potom té 
rodné vesnici maminky, to je asi sedm kilometrů přes dálnici, jak je mohyla Míru, tak tam 
poblíž toho slavkovskýho bojiště, takže obě dvě ty vesnice byly tehdy velmi silně 
náboženské a vůbec tam ten kraj. To bylo od Brna z této strany…třeba taková zajímavost 
když jsem chodil do národní školy takzvané, prvního stupně, to bylo u nás třeba na vesnici, 
a tam jsme chodili do hodin náboženství od druhé do čtvrté třídy, tak jsme chodili všichni 
kromě dvou spolužáků. Úplně celá třída, takže to byla opravdu věřící vesnice, 
hodně..samozřejmě dneska už je to za těch 40-50 let jiné, protože ten komunismus se 
podepsal úplně všude, ať různým vlastně vymýváním mozků, nebo donucováním různými 
prostředky aby ti lidé křesťanství odložili kvůli kariéře své či svých dětí, takže k tomu byli 
hodně tlačeni, to jsem pak už jako kněz třeba zažíval s mnoha rodinama, že to hodně 
narušilo jak tu strukturu tý vesnice, lidskou že jo, všechny ty spolky co tam byly musely 
být zrušeny a všecko to muselo jít pod Národní Frontu, takže vlastně ztratily takovou svou 
svébytnost jakousi, taky to mělo vliv na tu náboženskost, ale jinak to v době mého dětství 
můžu říct bylo silně náboženské.
T:
Takže možná už je celkem zbytečný se ptát, ale přece, jak se vaše rodina postavila k tomu 
vašemu rozhodnutí stát se knězem, nebo jak to přijmula?
R:
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 
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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.
T:
A vy se tam předpokládám občas vracíte do své vesnice, nakonec máte tam ještě svého 
otce, a když srovnáte dobu kdy jste tam vyrůstal a dnešek, myslím hlavně dobu po roku 89, 
jak to prostředí vnímáte z hlediska náboženského, a vůbec i celou tuto společnost, která 
podle mnohých na tom není příliš po morální stránce dobře, je materialistická a 
sekularizovaná, a co vy jako salesiáni se s tím snažíte dělat, aby se to zlepšilo?
R:
Takže do toho svého rodiště sice jezdívám, pravidelně dejme tomu třikrát do roka, 
nárazově taky jindy když máme rodinná setkání, takže o těchto věcech taky hodně 
hovoříme, ta farnost ta moje rodná, bych řekl že se udržuje pořád dobrá. Protože tam byli 
vždycky dobří kněží a aktivní kněží, to je jedna věc, protože tam hodně vyrostlo aktivních 
laiků v řadách mládeže a potom rodin, pak tam je spoustu společenství mladých lidí a 
společenství mladých rodin, takže tam samozřejmě pokles je, pokles je tam určitě, ale není 
to že by to tam jaksi zmizelo úplně, to vůbec ne, řekl bych že se to tam udržuje na takové 
dobré úrovni, že to je jedna z oblastí Moravy kde se já nevím chodí do kostela tak z 25 až 
30% že jo, když vezmu průměr v Brně byly asi 4% obyvatelstva jsou praktikující křesťané, 
v Praze je to jedno procento, takže u nás je to asi 25%, jako teď nevím přesně, ale hodně 
nad tím obecným průměrem, takže to si myslím že se tam udržuje pořád dobře, ale když 
bych mohl říct jako takový zhodnocení ze svých působišť městských kde jsem byl, tak 
samozřejmě je to všude různé, když jsem byl v prvním městě tak to byla taková oblast 
dobrá, živá farnost, ještě v těch sedmdesátých letech když jsem tam začínal, protože se tam 
sešli ti pronásledovaní ještě z těch padesátých let tak se tam zocelili a vlastně se nedali 
odradit, ale samozřejmě bylo to takový dobrý jádro, v druhé farnosti kde jsem byl tak to 
bylo takový klasický, tradiční, hodně lidí ale především starší generace nebo nejstarší 
generace, spíše méně těch rodin a dětí, i když tam ta tendence byla taková narůstající, 
protože ty lidi se tam postupně  probouzeli k takové žité víře, živé, osobně přesvědčené.
Pak jsem byl sedm let úplně v pohraničí kde to bylo řekl bych úplně skoro na nulovém 
bodu, nebo hodně dolů, řekl bych to byla nejhorší oblast na Znojemsku, kde byli hodně ti 
lidé odsunutí tak tam to samozřejmě prošlo i v severních Čechách, v severní Moravě, část 
jižní Moravy tak tam to poznamenání bylo velice silný, takže tam potom chodilo do 
kostela tak patnáct, dvacet lidí. Takže tam byly vlastně jen takové maličké ostrůvky lidí, že 
tam opravdu v těch farnostech v tom pohraničí jsem měl třeba jen čtyři rodiny které byly 
celé, že chodily všichni do kostela, jinak tam byli jen nějací jednotlivci, takže tam ta 
mravní úroveň, společenská úroveň, lidská úroveň byla hodně nízká, protože to byli 
všechno dosídlenci a ti vlastní lidé jsou takoví vykořenění, odněkud přišli, a tady se vůbec 
nezakořenili, tak to bylo, ale to je všude, nikoliv jen tady v Čechách.
A obecně samozřejmě je, po tom osmdesátém devátém, do té totality to bylo samozřejmě 
pod pokličkou, po tom osmdesátém devátém kdy svoboda, a často velmi špatně pochopená 
svoboda tak, že si člověk může dělat co chce, a pak samozřejmě ten nárůst konzumního, 
materialistického smýšlení byl samozřejmě rapidní, to se samozřejmě sem hrnulo 
otevřenými dveřmi, takže to bylo taky od církve i společnosti očekávání, že bude nárůst 
lidí do kostela a probuzení k víře, ale byla to trochu iluze, hodně iluze protože, přeci jenom 
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celá ta společnost za těch čtyřicet let komunismu byla zdevastovaná, protože jak to řekl 
jeden z našich spolubratří salesiánů, až přijde svoboda, tak teprve uvidíme jak ten stav tý 
společnosti vlastně je, protože v tom uzavření jsme viděli jen takový, dejme tomu kvalitní 
odvážlivce kteří se nebáli setkávat a tak dál, takže potom teprve uvidíme jak je to Kristovo 
tělo zubožené říkal.
A samozřejmě ta církev byla zeslabená tím komunismem, takže ten nárůst nějaký byl 
chvilkový, to bylo opravdu v tom devadesátým prvním a druhým to bylo dobrý, ale to byli 
vlastně ti, kteří dostali odvahu se vrátit nějak k té víře, i když to trvá pořád, že jednotlivci 
se vrací, to trvá celou dobu, ale opravdu to jsou to jednotlivci, nejsou to zástupy a davy, 
takže spíš křesťanů ubývá, jednak proto, že strašně silná generace křesťanů vymírá, to je 
samozřejmě největší úbytek, ale pak že mnozí jsou ve víře vlažní a že dávají přednost 
jiným věcem, tomu konzumismu, nebo tomu kariérismu taky, dneska mnoho lidí žije 
možná, že toho Boha odloží vlastně na vedlejší kolej ale božstvem je ta kariéra, nebo 
společenský výhody, nebo prestiž, postavení nebo hodně majetku, co možná nejvíc, takže 
to největší nebezpečí je ten konzumismus, materialismus a hedonismus, což je směr jakýsi 
pohanský, nebo novopohanský to je jasný. Že jo a pak hodně těch okultních praktik lidí, 
když nemají živou víru tak hledají všechno možný, východní náboženství a všechno 
možný, směsi všeho druhu, což z jedné strany není dobře ale z druhé strany je to, že aspoň 
něco hledají, protože zase mnozí z nich protože poznají, jaksi tu nedostatečnost a 
prázdnotu tady těch směrů, jaksi takových pseudonáboženských, a začnou hledat hlubší 
jádro v náboženství, takže třeba já mám jednu takovou, velice pozitivní zkušenost ať když 
jsem působil v Brně, kde jsem vlastně byl řadu let, tak i tady v Praze, taky jsem tady už 
sedmý rok postupně, takže je docela velká řada dospělých co hledají cestu k víře, takže to 
je zase takový milý překvapení, že je hodně lidí, kteří hledají Krista a porozumění v církvi 
a chtějí být dobrými křesťany, samozřejmě v tom davu lidí je jich jako špetka, ale přesto je 
to pozitivní, takže v dnešní době těch negativních jevů je hledání hlubších hodnot výborné, 
takže si myslím že v tom je taková naděje taky do budoucna, i když říkám že to jsou ne 
stovky, ale třeba desítky lidí.
T:
Jak se to projevuje, oni za vámi tihle starší lidé přijdou s nějakým problémem nebo…
R:
Oni většinou ti lidé už delší dobu hledají, jako jsou nespokojeni s tou plytkostí možná toho 
života, který se žije, a mají tušení že by přeci jen mělo být něco hlubšího, pak většinou se 
potkají lidi s nějakými křesťany s kterými se třeba pak dají o těchhle věcech do řeči, a ti je 
potom třeba nasměrují, když vlastně vidí že to jejich hledání je takové opravdové a 
upřímné, tak je nasměrují někde do farností, buďto tam kde se ta příprava na křest 
dospělých dělá, anebo tam mají zas nějaké kontakty, buďto jsou to přímo přímo naši 
farníci, anebo jsou to lidi odjinud a pošlou je sem, protože k nám tady do Kobylis jezdí 
třeba lidi z celé Prahy, takže…
T:
Vy máte na mysli lidi, kteří se třeba chtějí nechat poprvé pokřtít…
R:
Ano, ano, to jsou, to je takzvaný katechumenát, příprava dospělých na křest. Můžeme říct, 
že potom existuje takový kvasikatechumenát, jakoby katechumenát, a to jsou třeba lidé, 
kteří jsou pokřtěni v dětství, jako maličcí byli třeba pokřtění, ale rodiči vůbec vychováváni 
ve víře nebyli. Takže ti taky občas zase objeví hodnoty křesťanství a chtějí vlastně žít 
praktickým životem z víry, tak ti taky přicházejí, a chtějí se potom připravit třeba ke 
svátostem, ke svátosti smíření, aby mohli naplno slavit eucharistii že jo, přijímat Ježíše, 
svátosti ve společenství církve, někteří z nich, letos jsem asi tři manželství lidí cíleně 
uzavřených splatňoval do církevního rozměru, protože třeba aspoň jeden z nich žije v živé 
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víře, a vlastně chce mít to manželství požehnané Bohem, s Boží pomocí, takže to jsou 
takové ty dobré známky toho hledání v srdci lidí, je to hledání třeba jak to vyjádřil sv. 
Augustin: „Nepokojné je lidské srdce ó Bože, dokud nespočine v tobě“.  To znamená že 
člověk hledá pořád nějaké ty hodnoty dobrý lidský, ale nenaplňující úplně ty rozměry 
náboženské. Takže třeba letos připravujeme, třeba taky v této místnosti kde teď sedíme, tak 
těch co se nově přihlásilo letos úplně je jich patnáct, takže to je pro mne překvapením, 
takové číslo, no…
T:
A k biřmování také…
R:
K biřmování to je zase další skupina, tam jsou lidé věřící že jo, chodící do kostela, a ti se 
zase připravují v jiných skupinách, tam jich je každý rok, což je pro nás taky celkem 
překvapivé, tak mezi třicítkou a čtyřicítkou, a tam je tak kolem desítky dospělých, to 
znamená lidí starší těch asi dvaceti let. 
T:
Takže vidím že nám uběhl ten čas, který jsme si vyměřili…
R:
Tak jestli máte ještě otázku poslední…
T:
Tak dobře, tak alespoň krátce ten váš pohled na tu společnost z toho politicko-sociálního 
hlediska, nebo z toho pohledu že společnost je poměrně sekularizovaná a že se v 
průzkumech ukázalo, že v českých zemích je křesťanů poměrně nejméně; čím myslíte že je 
to způsobený a myslíte že je možná nějaká náprava v tomto směru?
R:
No tak náprava, církev nebude už nikdy většinovým společenstvím, který bude určovat běh 
dějin konkrétního národa, bude vždycky vlastně to co říkal Ježíš, solí země a světlem, a 
bude vždycky menší, ale nemůžeme říkat úplně menšinová, protože církev katolická u nás 
je jako nejsilnější církví, a myslim že bude v tomto směru dál, ale nejde o kvantitu, jde o 
kvalitu, ale samozřejmě církev má touhu aby každý člověk poznal Krista, a ony průzkumy 
jsou trochu zavádějící v tom, že se člověk hlásí k církvi, nebo jak to v tom dotazníku bylo, 
v našem národě je silná alergie na církev, ale nejenom na církev, ale na cokoliv 
organizovaného, to jsem teda zakusil tady v Praze hodně silně, protože, já si myslím že je 
to je akce a reakce, za komunismu byli lidi vlastně cpáni do různých organizací, mládeže 
že jo, Pionýra, SSM, do KSČ, nebo taky do Národní fronty, a že to vlastně bylo nucený,
takže vlastně lidi to dali do protiváhy, je možný že to byl jeden z aspektů, který vlastně 
zkresloval ty průzkumy, druhá věc je samozřejmě že, po pádu totality, že sem přišla 
svoboda, a svoboda často chápaná lidmi že to je, a individualismus ještě musim říct, to 
znamená já sám si budu cestou jakou budu chtít a tak dále, což je dobré, a zároveň to 
nejde, protože každý žijeme ve společnosti obecně lidské, a tam si nemůžu dělat co chci. 
Zároveň když je člověk ve společenství církve, tak tam si nemůže v uvozovkách, věřit 
čemu chce a žít jak chce, protože tady je jasně proud dějin křesťanství, který je 2000 let 
starý, který nese poselství pravdy o člověku a poselství mravní, jak má člověk jako stvořen 
k obrazu Božímu žít, takže samozřejmě ten individualismus zase je přemrštěná věc, 
protože pomalu se zas to kyvadýlko dostává, že člověk musí být v určité shodě a harmonii 
jak se společností lidskou, tak s křesťanskou neboli s církví, že.
Samozřejmě myslím že…moc se mi líbí názor Tomáše Halíka, že říká, že u nás dejme 
tomu je zaslabený křesťanství, ale není zeslabení náboženskosti. To znamená že to ukazuje 
na všechny možný proudy náboženství, různý východní náboženství nebo 
pseudonáboženství, nebo různý módní vlny, takže ti lidé hodně hledají, to znamená že 
právě, že ten konzumismus, materialismus a hedonismus je negativní, ale na druhou stranu 
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pozitivní, protože lidé dřív nebo později zjišťují, že je to nenaplní, že jestli má barák za 15 
miliónů a auto za milión, a na kontě kolik miliónů, tak že ho to šťastným neudělá, na tohle 
přijde víceméně každý člověk v nějakém věku, protože 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. 
A že vlastně to nejzákladnější povolání každýho člověka k životu, a k životu v lásce do nás 
bylo vtištěno, takže v tomhle si myslím že je vždycky ta šance každé společnosti, i když to 
trvá ta zaslepenost třeba tou kariérou nějakou, nebo majetkem, nebo čím, může být řadu 
let, ale vždycky ta šance je, a to ilustruje to, že je tolik těch katechemanů nejen tady ale na 
těch ostatních farnostech také, takže to je známka toho hledání těch lidí, nebo jedna z těch 
známek, takže ta naděje do budoucna tady vždycky je, já si myslím že křesťanství 
nemůže(pousmání) nikdy zaniknout, i když může být v konkrétní zemi, nebo v konkrétní 
době hodně zeslabeno, že jo, tak přeci jen je to dílo Boží, ne dílo lidský, takže myslím si že 
pořád má tendenci růst. 
T:
Hm.
R:
A to nejen kvantitativně ale i kvalitativně. 
T:
Dobře, tak my bychom si mohli povídat ještě dlouho, ale máme tady to časové omezení, 
takže já vám pro tentokrát poděkuji za rozhovor. 



16

Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem C (dále R)
ze dne 19.8. 2008, v salesiánském centru v Praze-Kobylisích, 
provedený Jindřichem Novákem (dále T)

T:
Záleží na tom, aby jste se rozhovořil a rozvedl své zkušenosti a svůj dosavadní postoj; ze 
začátku by mne zajímalo jak jste se vlastně k salesiánské obci dostal, jak vypadalo vaše 
rodinné zázemí od vašeho dětství, jaké byly postoje vašich rodičů k náboženství a k 
salesiánům, jak to ovlivnilo váš život a vaše hodnoty. Sdělte mi prosím vaše stáří a vaše 
vzdělání.
R:
Tak je mi 46 roků a abych odpověděl na otázky ohledně rodinného zázemí, tak můj otec 
byl dlouhá léta odborný asistent na vysoké škole na strojní fakultě, moje maminka byla 
s průmyslovkou léta kreslička konstruktérka, ale 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, jinak  já 
pocházím ze čtyř dětí, moje sestra se narodila když mě bylo asi sedm a půl roku, a teprve 
potom vlastně byla maminka pořád doma a můj nejmladší bratr je o 18 roků mladší. Takže 
jsem si vlastně nějaké to vychovávání mohl vyzkoušet, moje maminka byla známá tím, že 
si na všechno sehnala knížku, která byla o výchově dětí a tak, měla aspoň čtyři knížky ještě 
než s tím začaly nějaké problémy a tak, no a já jsem se pak seznámil se salesiány  tím, že 
jsem se dostal do nějaké party kterou vlastně salesiáni vedli a to bylo ještě v době, kdy to 
bylo vlastně ještě zakázané, vůbec že ještě salesiáni existovat nesměli tak, teď nevím 
mluvím dost nahlas…
T:
Možná trochu víc nahlas, ono je to pak hůř slyšet při přehrávání a já to pak musím ještě z 
PC přepsat.
R:
To bude nadělení, protože dělám občas odbočky a tak…
T:
Nee, to je v pořádku, to je v pořádku, klidně se rozhovořte jak chcete.
R:
Ale jen ten čas si budu takhle hlídat. Tak opravdu jsem se setkal mezi těmi lidmi s 
nejbližšími, nakonec mezi ně patřil i náš farář, který potom co zažil různé kriminály a tak, 
za to své působení a tak, tak vlastně po šedesátém osmém dostal povolení tu faru řídit jako 
kaplan. A jeden z takových momentů které si pamatuji, že jsem se taky setkal s lidmi, kteří 
byli nějak perzekuováni, a kteří byli nejlepší, nejlepší lidi, jaké jsem znal, tak jsem měl 
takové jako nadšení, nadšení a odhodlání tak to určitě. Já třeba jsem jak jste se ptal na ty 
kořeny, a že jsem byl tak trochu jako samotář tak to bylo právě výchovou od babičky, že 
ona ač sama mne vedla dosti přísně, ona měla vlastně životní zkušenost že jí řada lidí, 
míněno jako sousedů a tak vlastně nějakým způsobem zradilo, takže mě vychovávala spíš 
jako takového samotáře.
A to bylo tak asi tak do období mých sedmi roků, a díky vlastně panu faráři tak jsem se 
dostal k různým možnostem, třeba chodit na různé výlety nebo já sám vlastně jsem v šesté 
třídě nebo to bylo již v páté,  jsem se rozhodl že budu ministrovat, tak jsem se přihlásil, no, 
vlastně to taky byla finta mé maminky, a sice že pan farář takhle zkusil namátkově, že než 
by to dával do nějaké prádelny, nebo nějaké stálé osobě, ale jednak že pořádal setkání pro 
rodiče, tenkrát v kostele namátkově požádal některé maminky zda by nemohly vyprat 
prádlo pro ministranty a dost, a já když jsem viděl jak to oblečení maminka pak po vyprání 
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žehlila, tak jsem si říkal, že je to doposud pro mne něco lákavého a nedosažitelného, no a 
tak mamince se samotné hodilo, že to po vyprání zanesu zase zpátky, no to bylo jako že 
budu mít šanci že budu moct udělat něco, co mě přišlo jako hezké a dobré…
T:
Takže tam to vidíte něco jako takový zlom, kdy jste se rozhodoval pro tu cestu…
R:
Kdy jsem se rozhodoval sám za sebe, tak. Nejdřív tam bylo toto, protože potom přišlo že 
taková soutěživost nebo takové soutěžit třeba v tom, jak je člověk takový svědomitý a 
spolehlivý, to jsem se přihlásil jako kluk, to bylo někdy možná v sedmé či osmé třídě, že 
budu někdy v neděli, pardon to bylo dokonce v sobotu v šest hodin ráno, před tím než lidé 
šli na mši svatou, to dokonce byla moje možná první a jediná mše na kterou jsem ve všední 
den pravidelně chodil.
T:
Hm.
R:
A měl jsem, měl jsem takový velmi dobrý pocit protože…no tak.
T:
Takže vás to tak uspokojovalo vnitřně, že jste měl dobrý pocit chodit na tu mši a sloužit 
v tom kostele…
R:
Hm,hm.
T:
Že jste měl prostě takový pocit uspokojení.
R:
Ale bylo to v souvislosti…takhle ještě, hrozně důležitý pro mne bylo to, že se mezi těmi 
kluky pro mne otevřela nějaká parta, nějaká skupinka vznikla, kteří v podstatě chtěli něco 
víc i když to bylo takové, prostě takové klukovské co si kluci sami vymýšlí co by tak 
mohlo být, mohlo být dobrého a jeden z těch kluků se vlastně seznámil se salesiány, 
protože jeho otec tady býval a docházel v Kobylisích za salesiány než oni byli zrušeni, také
jako student. A tak díky tomu, jako byl toho názoru jako že i mí rodiče jsou důvěryhodní, 
že to nikde nerozpovídáme, a pak jsem začal chodit do skupinky mladých, kluků a dívek 
takových středoškoláků, črtnáct patnáct roků nám bylo a teď, 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, a na jedné akci jsme se právě vraceli 
z túry nějakou lesní vesnicí v Tatrách, a já jsem s ním začal mít takový vážnější rozhovor, 
on pochopil, že to začíná být takové vážnější i když velmi opatrně začínal a tak, takže se 
třeba nenechal vyrušit nějakými takovými podněty, i když v jednu chvíli už chtěl začít 
povídat vtipy, a na základě toho pak začal povídat také o svých zkušenostech, a byl takový 
otevřený otevřený a tak jsem se rozhovořil že i já sám bych chtěl něco podobného jako 
velkou důvěru poskytovat mladým, protože se mě zdálo, že s něčím takovým jsem se 
doposud ještě nesetkal, také to bylo nakonec možná dané tím, že předtím to všechno bylo 
takové, takové kolektivní, pestré ale zároveň takové kolektivní…
T:
Hm.
R:
A že předtím a tento rozhovor byl takový vážný, tam člověk může říct mnohem, mnohem 
víc, nebo může, takové prostě že jsem se vůbec nebál, co to udělá, když na sebe řeknu něco 
ne moc šťastného, protože on mě odpověděl, nebo reagoval třeba způsobem tak 
zajímavým, že jakákoliv hloupost, kterou jsem řekl vlastně nakonec podnítila takový 
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nějaký další růst, že jsem vlastně byl rád, že jsem, že jsem řekl nějaké své názory, které 
byly převážně vážně míněny, ale ne úplně domyšleny, tak asi.
T:
Ano.
R:
No vidíte tady je to docela, docela takový zajímavý, zajímavý moment, a pak jsem se 
rozhodoval třeba co budu dál dělat, že bych vlastně chodil na nějakou takovou přípravku, o 
tom co to jsou vlastně salesiáni a tak…
T:
Pardon a ještě můžu vám do toho skočit, takže to byl takový zlomový rozhovor který…
R:
Který byl vlastně daný tím, že jsem vlastně odjel na čtrnáct dní na Slovensko, kdy 
z nějakých důvodů se přesně nevědělo kam se to jede, i když jak já i moje rodiče jsme 
věděli s kým se to setkám, a byl to člověk, byl to právě přítel toho kněze, který tam měl 
nějakou takovou vizitku nebo tak…
T:
Hm.
R:
Ale nikdy předtím jsem ho neviděl, a takové to bylo všechno do neznáma. Takové 
dobrodružné a to mě pomohlo se tak nějak nastartovat ještě víc, když jsem ještě v té době 
ještě četl takové pěkné knihy, které pomáhají mladému člověku, který chce ze svého života 
chtít, chtít vědomě něco vytvořit. 
T:
Ano. Kdybych vás ještě mohl přerušit, a vaše rodiče, abychom na to nezapoměli, byli 
věřící?
R:
Ano, moje maminka když byla…v nějakých šesti letech jí zemřel otec, a takže, pak po 
nějakých těžkostech když ještě chodila do normální školy a tak, tak se její matka rozhodla, 
že ji dá do jedné klášterní školy, a to pro ni mělo nějaký…i když to možná pro vás může 
znít tak trochu podivně, prostě ona si s vírou tak nějak byla naprosto jistá, nebo si jako 
malá i když by byla v těch těžkých situacích, kdy ji nikdo s dospělých neříkal pravdu nebo 
tak, tak byla zvyklá hovořit se svým vnitřním Bohem.
T:
Hm. A otec?
R:
A otec, ten pocházel z venkova, jakoby sedlák nebo tak, takže uměl prostě spoustu věcí a 
pocházel ze čtyř dětí a pan farář si ho všiml že je velmi chytrý, a že by bylo dobře aby šel 
studovat, původně si myslel že by mohl být knězem, ale potom, před maturitou když přišel 
padesátý rok, kdy ty vedoucí, tenkrát to bylo jezuitské gymnázium tak ty jezuity zavřeli do 
kriminálu, a spojili to s nějakou jinou školou, takže nakonec všichni odmaturovali, ale 
protože to opravdu by bylo spojené s nějakým vězením a zavřením vlastně řádných 
seminářů  a otevřením takového náhradního centrálního a komunistického v Litoměřicích, 
tak pak se rozhodl, že nebude v tuhle chvíli pokračovat, neměl by, neměl by taky vůbec 
žádnou šanci a tak se rozhodl vystudovat právě tu strojařinu. 
T:
A vy jste říkal, pardon, vaše babička byla trochu jiná než vaše rodiče?
R:
Ano, ona byla taková, jednak jako bych řekl taková lehkomyslná, nebo…
T:
A v tom postoji k víře, ke křesťanství?
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R:
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.
T:
Hm,hm. Takže vlastně nějakou tu zpověď zmeškala možná…
R:
Až do svých osmdesáti roků. Potom, potom najednou, babička byla, když jsem se stal 
salesiánem a když jsem jako přemýšlel pak jako o mladých lidech a taky vlastně o starších, 
tak ona byla takový můj první pokusný…teď bych nechtěl říct přímo klient, ale najednou 
se podařilo, že taková ta zranění babičky a nedůvěra životní…
T:
Hm.
R:
Kterou projevovala vůči svému…
T:
Synovi?
R:
Eh, zeťovi, tak že pominula, a že začala říkat vždyť já ani proti faráři vlastně nic nemám a 
zeťák je vlastně takovej dobrej a smála se jako taková šťastná žena.
T:
Hm.
R:
Díky ale taky tomuhle co jsem říkal tatínek vynikal takovou neuvěřitelnou dobrotou, sice 
někdy mi taky řekl takové tvrdé slovo když bylo potřeba, nad kterým jsem se musel 
zamyslet, ale myslím si, že málokdo měl takového tolerantního, tak jako chápajícího tátu, 
tak jako jsem měl já.
T:
Dobře. Ale já jsem vás přerušil někde v tom bodě když jste říkal, že jste měl odjet na to 
Slovensko?
R:
No prostě tehdy jsem byl takovým člověkem, jako proti svým kamarádům a tak, jako velmi 
akční se smyslem pro dobrodružství; a že bylo takových momentů mnoho, které velmi 
napomohly k takovému velmi samostatnému rozhodnutí, rozhodování jako třeba jestli se 
stát salesiánem a knězem, to jsem vlastně sdělil rodičům až jako takovou hotovou věc.
T:
Hm.
R:
A tehdy říkal táta, vidíš to mámo, máš z toho taky radost, ale zároveň říkal že má takovou 
nějakou obavu, říkal rozmysli si to, abys byl dobrý kněz, jestli bys byl špatný kněz tak to 
radši vůbec ne.
T:
Ano. Ale pro rodiče taková zpráva musí být celkem taková, řekl bych…
R:
Ještě táta byl v semináři možná, potom jsem se dověděl, s dost velkým odstupem po 
tomhle rozhovoru.
T:
Jako vás navštívit do semináře?
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R:
Ne, ne. Tak pozor takhle, to já jsem pak vystudoval vysokou školu, vysokou školu, protože 
se to ukázalo jako velice neschůdné, protože činnost salesiánů, tím že vlastně byli zakázáni 
tak byla velmi omezená, omezená právě na ty fary, a já jsem vůbec neměl sklon 
k nějakému veřejnému vystupování, prostě všechno co bylo veřejné mě bylo strašně 
nepříjemné.
T:
Hm. Jste spíš introvert.
R:
I jsem měl nějakou vadu řeči tehdy a prostě těch důvodů byla celá řada, tak kvůli tomu se 
mi do semináře až tak moc, nebo co mě lákalo byly kupodivu ty různé aktivity mimo, 
zatímco bohoslužeb samotných těch jsem se rád zúčastňoval, ale rozhodně jsem si 
nepředstavoval, že bych někdy kázal a tak. 
T:
Jakou školu jste to tehdy studoval?
R:
Elektrotechnickou fakultu. Já totiž jsem měl možnosti tři. Buďto jít do toho semináře, nebo 
jít tak nějak na vojnu, protože se říkalo, že na té vojně člověk tak nějak uzraje a stejně je 
komplikovanější potom jako napůl hotový jít na vojnu než jít na vojnu předtím, a to se mi 
tehdy nechtělo jako kvůli Afghanistánu, kam zrovna Rusové vlítli a čekalo se, že bude 
možná potřeba bratrská pomoc.
T:
Hm.
R:
Anebo vystudovat vysokou školu a studovat tajně, což tehdy bylo možné. A zdálo se, že to 
má nějakou volnost, nebo aby řád stál nějak tak na dvou nohách, takže je to velmi dobré. 
Tak jsem se proto rozhodl a vlastně ten noviciát a veškerou přípravu, to bylo v roce 
osmdesát, tak veškerou přípravu tak jako v osmnácti letech jsem tak nějak začal přípravu, 
že bych chtěl vstoupit k salesiánům, a složit slib.
T:
Tak v roce osmdesát jste tedy souběžně studoval ČVÚT…
R:
Chvilku jsem pracoval na Akademii věd, tak to bylo všechno zaměřeno na to, abych měl 
tak nějak snadné studovat, protože velmi těžko se studuje, když člověk přijde večer udřený 
z fabriky…
T:
Hm.
R:
Každopádně jsem to do revoluce nestihl, potom jsem normálně v denním studiu vystudoval 
teologickou fakultu. Ale sliby jsem složil v roce osmdesát jedna, potom v roce osmdesát 
sedm na celý život. 
T:
Mohu? Denní studium jste měl zkrácené?
R:
Denní studium jsem měl normálně pětileté. 
T:
Takže jste inženýr a navíc máte vystudovanou KTF UK.
R:
Ano.
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T:
Vy jste se narodil v Praze?
R:
Ano. 
T:
Takže, ještě, kdy jste dostudoval teologickou fakultu, v jakém roce?
R:
V roce devadesát pět. A tehdy jsem také byl vysvěcen na kněze.
T:
Hm. 
R:
Ale tehdy se…ještě předtím jsem vedl nějakou skupinku, skupinku kluků, kteří se scházeli 
porůzně po bytech, a dalo by se říct že to bylo jakési vyučování náboženství spojené se 
životem. Takže to nebylo ve školním prostředí, ale přímo v bytech těch kluků, těch 
účastníků, a tím to velmi snadno šlo.
T:
Hm. Ještě jsem se vás chtěl zeptat na vaše sourozence, vy jste říkal že jste ze čtyř dětí.
R:
Tak moje sestra vystudovala strojní fakultu, ale velmi ji bavilo kreslení, také z té techniky 
nakonec chtěla být především učitelkou, takhle všichni byli kromě mě skauti. Skauti a 
směřovali pak úplně přirozeně kvůli tomu být vedoucími, protože nějakou chvíli byli v tom 
oddíle třeba i nejstarší dva. Vesměs byli všichni, kromě mýho táty byli aktivní, že zkrátka 
byli schopni vést celý oddíl.
T:
Hm. 
R:
Takže moje sestra byla učitelka, teď má tedy domácí školu a má osm dětí, a ještě ke všemu 
klidně třeba o víkendu pozve známé na chalupu teda, takže tam se najednou pohybuje 
sedmnáct malých dětí a říká že pro ní to je úplně v pohodě, že…
T:
A vlastních dětí má kolik?
R:
Osm dětí má teďka. 
T:
Ježíš to je hodně.
R:
Docela (smích), to mi docela dává zabrat, ale opravdu, ona její manžel to…jak říkám 
kromě mne jsou tak v rodině skauti, a její manžel také vlastně je skautský vedoucí nebo 
takhle se taky nějak seznámili, takže to úplně úžasně s dětmi umí, dokonce když, až teda 
na to že teďka vlastně jsem s nimi spíše jen o prázdninách, tak říkám pro něj po osobní 
stránce se dokáže těm dětem věnovat stejně důkladně, jako v normální rodině dětem 
dvěma. Protože on třeba má metodu při výchově dětí takovou, že i když je malé tak se mu 
věnovat pozorně, no a když se někomu stane třeba nějaká nehoda, tak se snaží třeba…toho 
kdo třeba spadl, dotykem, nebo ho třeba vzít do náruče a dát mu teda znát tu fyzickou 
přítomnost, ale pak taky rozhovorem a podobně dbát na to, aby to dítě bylo spokojené, a 
pak se věnovat tomu, který třeba upadl, nebo který někoho bil, nebo, nebo dostal po nose a 
tak, takhle říkal že se můžeš dvěma dětem aktuálně věnovat, a prostě je taková výchovná 
zásada jednomu se věnovat pořádně…
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T:
Hm.
R:
A zároveň mít jakýsi, trochu prostě sledovat úplně všechny. A to platí v rodině i v oddíle, 
no a tuhletu schopnost mají vlastně oba dva. A takže vlastně, oni jsou schopní se takhle 
věnovat klidně polovině svých dětí, zatímco v jiných rodinách kde…některé matky třeba 
jsou trochu nevrlé z toho, když je dítě takzvaně zlobí, tak oni jsou schopni po téhle stránce 
pozornosti věnovat se právě stejně i své velké rodině. Protože z těch osmi dětí polovina 
nemá tu pozornost, jo, ale to je třeba táta jim už roky vypráví, vymýšlí si pohádku, protože 
co už taky vymýšlet a tak (smích), ale je to ale (smích)…ale je to zkrátka tak, že to nemusí 
být ani při tolika dětech je vychovávat žádný problém.
T:
Hm. A ti ostatní, jen tak v krátkosti, jste říkal že jsou ještě další dva…
R:
Brácha ten nejmladší ten má teďka holčičku…
T:
A jak se vlastně vaši příbuzní stavěli k tomu, že jste se rozhodl pro dráhu kněze? 
R:
No bráchové ti byli o hodně mladší, takže když jsem je vzal někam třeba na tábor, tak to 
byla pro ně taková ohromná pocta, prostě můj brácha je vedoucí a on mě vzal mezi kluky, 
protože mě bylo nějakých pětadvacet a jim bylo deset, a tak to byl takový velmi hezký 
vztah že jsem byl o hodně starší, a přitom jsem se nad ně nějak nevyvyšoval…je dobře 
pokavad to jde nějakou rovnost ukazovat.
T:
Ano, ano. Jednat s nimi jako s plnoprávnými členy.
R:
To je, to je složité, takhle s těmi právy je to horší, spíš je to tak, že každé dítě by mělo být 
pro mne zajímavé, tak. Myslim, že žádné dítě nemá a nemůže mít stejná práva jako 
dospělý, ale brát to dítě v tom smyslu, že i postoj dítěte může přinést něco zajímavého a 
podnětného.
T:
Hm,hm. Jasně.
R:
Sestra…já nevím my to asi trochu už přetahujeme, nebo tak…
T:
Ne to záleží na vás, já mám tedy dost času.
R:
Sestra byla taková jako bezproblémová, ona se pak chovala tak trochu jako chůva vůči těm 
našim klukům,  ale nedokážu teďka prostě charakterizovat jak to bylo.
T:
Hm.
R:
Ale já jsem tak trochu měl třeba o ní starost, ale byl mezi námi příliš velký věkový rozdíl 
na to, aby to šlo tak nějak uvědoměle, a zase moc velký věkový rozdíl na to, abychom si 
spolu hráli…je zajímavý i to, že jeden z mých bratrů, který je mi strašlivě podobný, asi 
jako opravdu fotka, tak Hynek před patnácti lety, kdy se někdy špatně rozezná, jestli to 
není Tomáš, tak když jsem začal sbírat takové knížky o výchově tak jsem si chtěl na něm 
jaksi vyzkoušet jestli to funguje, a jemu byli tři a mě osmnáct, tak jsem na to nebyl dost 
zralý, a myslím si že jsem jako nadělal spoustu, spoustu chyb. Protože jsem to bral jako 
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takovou věc, věc ctižádosti, a opravdu tam jestli mi šlo o to, jestli bych někoho zvládnul 
nebo nezvládnul, tak se mě vlastně moc nedařilo.
T:
Hm.
R:
Já jsem pravidelně po nějakých osm roků vedl takové malé letní tábory pro zhruba dvacet 
lidí, a potom vlastně co jsem šel studovat tu teologii, tak jsem se k tomu již nedokázal 
nikdy vrátit na té správné úrovni, kdy je třeba převzít odpovědnost, takže stále to má pro 
mne veliký smysl, ale už rozhodně nejsem organizátor, a asi už bych to ani nedokázal.
T:
Hm. Takže pro vaši rodinu to, že jste se rozhodl pro kněžství nebylo asi žádným velkým 
překvapením.
R:
No takhle, oni to vlastně ani takových šest roků nemohli vědět, protože jako…například 
sestra s tou nebyly samozřejmě žádné problémy, ale obvykle se to dozvěděli až tak v těch 
deseti letech, když jsem je vzal na ty letní tábory, a občas jsme se věnovali slovům o 
víře…
a když jsem šel na tu teologickou fakultu, tak mi bylo už osmadvacet roků. A tehdy se 
velice divili tomu, že to není nic zvláštního a že jsem vlastně byl rozhodnutý již osm roků 
před tím.
T:
Rozumím, ve vaší rodině se to bralo spíše jako samozřejmost, než překvapení.
R:
Spíš pro mě byla těžká krize z toho, že najednou přišla svoboda. Protože najednou je třeba 
dělat věci úplně jinak, protože najednou bylo třeba mít před státem spoustu certifikátů, a já 
jsem se vlastně nikdy z takových domácích rozměrů nevymotal, nebo nikdy jsem na to 
neměl ambice, a ještě taková další věc je, že jak jsem třeba v té Akademii věd pracoval a 
tak, tak že si ode mě docela slibovali představení, že bych spíš mohl být někým, kdo něco 
vytvoří spíš hlavou abych tak řekl, a že jsem tak nějak dost starý na to, abych potřeboval 
nějaká další studia a mohl začít jaksi něco dělat a…nejsem si jistý jestli se mi to úplně 
podařilo, tak třeba jsem byl tak pověstný tím, že jsem se vyznal v počítačích nebo že 
v minulém zaměstnání, kde jsem se ze dvou třetin právě živil počítači, takže mne to 
profesně tak nějak moc nevzrušuje, a nějak to nějakým způsobem kompenzuji, třeba jsem 
si udělal kurz psychoterapie, protože co mne hodně lákalo mít takové nějaké rozhovory 
s lidmi, kteří mají nějakou těžkost, nebo s lidmi, pro které třeba kvůli nemoci nebo něčemu 
takovému víra představuje problém, a zároveň,   zároveň třeba mladý člověk, student nebo 
tak, vlastně to už byli někteří, s kterými jsem vedl rozhovory, tak třeba osmnáctiletí, kde 
jsem tušil, že jsou už nějak duševně nemocní, a právě proto najednou pro ně víra byla 
problém, protože jednak nemohli dostát nějak tak  tomu co by po nich ta víra žádala, a 
zároveň je to trýznilo víc, než normálního člověka, který většinou nad tím mávne rukou, a 
nic si z toho nedělá, takže, protože jsem ale když může člověk takhle pomocí rozhovoru 
někomu věnovat čas a pozornost, tak jsem si pak našel tenhle kurz psychoterapie, který 
jsem pak absolvoval a to mě hodně pomohlo, ale hnedka vlastně právě v té své závěrečné 
práci jsem si ukousl dost velké sousto, takže to všechno, všechno to dobře dopadlo, ono se 
to vlastně nějakým způsobem táhlo, možná dva roky po tom, co jsem ten kurz dokončil, ale 
když jsem pak byl za to svým způsobem obdivovaný tak se mi ptali ti učitelé na tý 
psychoterapii teda jak to jako pokračuje dál, tak jsem říkal hele já jsem rád že to dobře 
dopadlo, ale že, člověk si myslí kolika věcem třeba rozumí a tak, a najednou zjistí že to, že 
mnohé bylo vlastně úplně jinak, a jak jedna klientka, jeden čas byla strašně moc nemocná a 
pak se tedy uzdravila, a je v pořádku, najednou se vysvětlilo, že nejenom děti je třeba brát 
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vážně, tak člověk pochopí, že je třeba kolikrát se věnovat nejenom těm mladým, ale že to 
potřebujou i lidé starší. Tak jsem přesvědčený, že jsem ji pomohl, i když já jsem za rok asi 
o pět roků zešedivěl.
T:
Tak že to bylo náročný. Kolika lidem myslíte že jste jim takto zatím pomohl?
R:
Asi tak do sedmi lidí počítám, já jsem než jsem ten kurz dokončil jsem se až zamiloval, 
miněno tím, že má člověk sklon na toho jednoho stále myslet. A…jestli ještě do někoho 
dalšího, ale u někoho to byla jen taková krátká epizoda, ale to že bych byl v roli že mi 
říkala že nikdo v jejím životě se tak nesnažil jí porozumět tak, jako to děláš ty; já myslím 
že to ale máš marný, že nikdy nemůžeš pochopit co jsem prožila.
T:
Když jste se do té osoby zamiloval tak jste asi měl dilema vyplývající z toho, že jste kněz.
R:
To, to jsem dilema až tak moc neměl, protože ono bylo stejně jasné, že vždycky je v nějaké 
terapii nebo tak vlastně ničivé až smrtelné navázat nějaký blízký vztah. Bylo by to ničivé 
jak vůči mě i jí tak spíš ehm, spíš jsem věděl jak si takový řekl bych vnitřní odstup udržet 
víc, protože zkrátka pro dobro toho člověka spíš ten větší odstup by byl vhodnější. Ono se 
také ukazuje, že takový blízký vztah jakoby zpočátku něco urychlí, ale potom později 
právě když je potřeba aby člověk byl jaksi samostatný, tak může mít o to větší potíže se 
zase od té osoby odpoutávat, takže to vůbec k ničemu, vůbec k ničemu dobré není…takhle 
a samozřejmě, že jako kněz jsem s tím měl takovou těžkou vypořádku, ale prostě tahle 
hranice byla daná a je zhruba stejná jako jinde.
T:
Stejná jako kde?
R:
Zhruba stejná hranice co mohu a nemohu jako kněz, zejména když jde o nějaké pomáhání.
T:
Je to vlastně jako vztah lékař – pacient.
R:
Přesně tak. Protože ono to je ještě možná o to komplikovanější, že ten kdo je nemocný, 
takže v nějakém rozměru osobnosti je třeba o mnoho roků mladší, takže najednou by se 
mohl cítit právě tak podvedený, jako by to třeba šlo o zneužití dítěte.
T:
Hm.
R:
To prostě, to pomáhání, v uvozovkách, já třeba chodím do domova důchodců, tam se do 
mne může sice zamilovat třeba nějaká babička, ale to stejně moc nehrozí; dneska tam třeba 
jdu, chodívám tam tak v průměru dvakrát do týdne, pardon tohle byla odbočka, takže 
člověk si zpočátku myslí že pomáhá, ale vlastně sám přitom nějakým způsobem taky 
dostává…teď jsem něco…měl jsem takovou dobrou myšlenku, ale už je prostě už je pryč. 
T:
No, v každém případě jste správně řekl, že ten kdo dává kolikrát dostává víc, než ten kdo 
přijímá.
R:
A to bych, hm, to bych se styděl kdyby to bylo až tak…já už vím, že…že to pomáhání 
přeci jen má taková jiná pravidla, jiná pravidla…jo a tohleto, že právě skrz to pomáhání by 
se mohlo získat nad tím druhým ohromnou moc. 
T:
To jistě, hm.
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R:
A potom, a potom je strašně zrádné nějaké to sblížení, nějakým způsobem intimní, kdy pak 
tomu druhému se může třeba až po roce po dvou rozležet, že tam nebylo něco v pořádku.
T:
Takže vy jste si uvědomil, že byste eventuelně té osobě mohl nějakým způsobem ublížit…
R:
No, takže když jsem si uvědomil co se všecko může změnit a to třeba během já nevím 
dvou roků, kdy je odstup, kdy se najednou nic neděje, tak jsem si říkal no kdy vlastně je 
člověk zralý pro to, aby se do něčeho vážného pouštěl, nebo se ze mne stal takový 
trošinku, trošinku skeptik, že jako spoustě takovým dobrým věcím třeba fandím, říkám si 
že někdo to umí, někdo to umí velmi pěkně, ale že mnozí z těch, kteří jsou takoví strašně 
výkonní a takoví tahouni takže zase nedokážou dohlédnout na takové ty důsledky jaké to 
může mít, mě přijde že, ehm…právě v takovém tom dohlédnutí, že se mě, a právě díky 
stáří že se mě to docela dobře daří mimochodem, to byla taky otázka, když mě pan D říkal 
právě jako o vás, a někdo měl například nějaké váhání, tak jsem se zeptal kolik je vám 
roků, tak jsme se dověděli že nejste žádný mladý kluk, tak jsem říkal to nemám, to nemám 
prostě problém, protože takový ten moment že člověk během několika málo roků 
vyštuduje nějakou tu školu, zdá se mi jako že to neuchopí definitivně  tak potom nutně 
jako působí zase těžko překonatelné problémy právě právě v té oblasti chápání, chápání 
těch druhých lidí. Takže mě to vyhovuje, skoro bych řekl inspiruje, že… 
T:
Tak to jste mne potěšil, a pokud chcete slyšet proč jsem se v takovém vysokém věku pustil 
do studií, tak já si myslím že jsem takový klasický případ  komunistické perzekuce, 
protože jsem se v letech sedmdesát osm a devět snažil dostat právě taky na ČVÚT, na 
dálkové studium, ale nevzali mne, protože jsem se aktivizoval v Chartě 77 a byl jsem kvůli 
tomu vyšetřován, a otec ten měl taky nějaký škraloup z minula.
R:
No vidíte to, 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. Oni říkali…aha, tak když je to vaše 
přesvědčení, tak proti tomu nemůžeme nic dělat, no říkali my jsme jenom slyšeli nějaký 
příklady kdy někdo někoho ovlivňoval, a takže takhle jenom dohlížíme na takovou 
svobodu, a maminka říkala výslech skončil a měla jsem, měla jsem klid, ale...tehdy z těch 
dětí, myslím si kromě mne ve škole třeba zažilo více dětí takové nepříjemné otázky učitele 
na to chození do toho náboženství jako ve smyslu, no...kdyby sis to rozmyslel, nebo 
rozmyslela, a přestala tam chodit, tak by to třeba bylo jednodušší(smích), a to je, to je jako 
pro to dítě docela síla, ale po tomhle se maminka vlastně rozhodla být ještě 
pevnější…a…třeba bylo dobré jak jsme mluvili o tom jejím přesvědčení, tak mi třeba 
říkala já nevím.. třeba co dělá pan farář tak dobrého, protože nakonec, myslím si že jeden 
jako z předmětů toho výslechu bylo najít něco, co bylo jim pomohlo zbavit se faráře, on 
tedy byl stále kaplanem…
T:
Hm.
R:
Tím, že byl zavřený.. za to, že v roce padesát byl vicerektorem semináře, tak naráz se stal 
kaplanem, což bývá obyčejně funkce  zhruba pět roků po dostudování, nikoliv v šedesáti 
letech zůstat kaplanem, tak… ještě možná ty podstatné důvody, to o svém otci jsem se 
dozvěděl vlastně až když jsem já složil, složil sliby, a když jsem svým rodičům řekl své 
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rozhodnutí, tak jsem nebyl ovlivňován nějakým tím motivem, jako že bych se spojoval 
s nějakým pokračováním nějakého přání svého táty, nebo které on nerealizoval, tak to jsem 
strašně oceňoval nakonec, právě takovouhle svobodu, a můj dědeček byl poloviční Němec, 
a po první světové válce se mu podařilo získat české občanství, a jinak o něm vím, že on 
byl různě zavíraný a tak, a díky tomu taky předčasně zemřel, a ta babička si opravdu zažila 
mnoho nepříjemností. 
T:
Hm.
R:
Už za Němců kvůli tomu, že byla Češka a měla člověka který, který…
T:
Byl německého původu.
R:
Který...nesmírně by mu vyhovovalo dávno předtím být Čechem, ale zkrátka to české 
občanství nesehnal, protože…za Rakouska Uherska byl v armádě.
T:
Hm.
R:
No takže…takže, no to, ale…jasně to…to jsou takové perzekuce (tichý smích), které se 
vlastně táhly, já na tuhle historii normálně nepřicházím, nebo se k ní nevracím. Jenom, 
jenom tak pro takové dokreslení, že teda babička mohla být pak najednou člověk 
nedůvěřivý, protože prostě spousta dobrých sousedů jí zradilo. 
T:
Hm,hm, takže…
R:
Jestli vás zajímá mé působení mezi mládeží, nebo to fungování této komunity, tak…my už 
se bavíme přes hodinu…
T:
To záleží čistě na vás, jestli už nechcete mluvit, nebo už nemáte čas…
R:
Já bych ještě zkusil tak čtvrt hodiny, spíš vy mě řekněte, to jste mi řekl již všecky otázky 
které jste chtěl říct…
T:
No, ne úplně všecky…tak jen ve stručnosti…
R:
Tak se ptejte, ještě můžeme chvíli mluvit.
T:
No vy jste se hezky rozhovořil, to jsem moc rád, a o tom nejzajímavějším a 
nejdůležitějším. Vy jste se tedy vlastně včlenil do salesiánské komunity už někdy ve 
třinácti, čtrnácti letech…
R:
To, pozor, v těch patnácti letech jsem znal jednoho jediného salesiána, a přesto, že tu partu 
vedl student o šest sedm roků starší než my, vysokoškolák, tak jsem nevěděl že on je 
salesián.
T:
Hm.
R:
Dokonce… ve chvíli, kdy jsem se hlásil k salesiánům, tak jsem se cítil uražený, že jsem ho 
na jednom setkání viděl také, a že mi to neřekl, on mi to pochopitelně říct nemohl, protože 
tehdy o sobě říkali ti, kteří třeba v padesátých letech zažili nějaké…
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T:
Ano.
R:
I třeba někoho vyhodili ze školy proto, že byli salesiány a podobně…taky to někde v těch 
papírech měli, a všude pak museli říkat, né, já jako nic salesiánského nedělám a tak, tak se 
to nějak o nich tušilo, a nemuseli s tím už dělat tak velké tajnosti, nebo to když někdo byl 
vysvěcený na kněze, tak to také bylo…jako nejchoulostivější to bylo u těch, kdo studovali, 
nebo před krátkou dobou dostudovali.
T:
Víte, to je taky zajímavý, pan D o tom také mluvil o té persekuci, můžete mě říct, proč 
z těch řádů, nebo jestli to můžu říct, náboženských sekt…
R:
Pozor…to(smích)…salesiáni jsou řád, dokonce skládají sliby čistoty, chudoby a 
poslušnosti, které jsou jako pro všechny stejné, a salesiáni mají, jako už od svého 
zakladatele tu zásadu třeba respektovat římského biskupa a papeže, dokonce, dokonce až 
z jednoho hlediska to bylo…až k něčemu, čemu na jednu stranu docela nerozumím. Takže 
se rozhodně nedá říct, že bychom byli nějaká, nějaká sekta, když jsme opravdu v jednotě 
s papežem…já se opravdu domnívám, že taková salesiánská zkušenost zvláštní, je jako 
důvěřovat tomu dobrému, co u člověka má snahu, má, má snahu vyrůst, když se mu 
vytvoří dobré podmínky, například modlit se a tak, a že není nějak zvlášť nutné, já nevím 
něco pranýřovat, nebo já nevim zvlášť usilovně likvidovat takové ty špatné sklony člověka, 
aby se z něj stal člověk dobrý.
T:
Hm.
R:
Tak je to taková, jako, řekl bych, zemědělská důvěra v to, že něco dobrého z člověka 
vyroste,  je taková typická, ale možná, možná, že se mi to spíš tak zdá, no…
T:
Hm, já jsem…
R:
A teď ta vaše otázka padla, když jste mluvil o různých řádech, tak jak zněla ta vaše otázka?
T:
Hm. Já samozřejmě jsem se nechtěl vás dotknout a špatně jsem se vyjádřil, chtěl jsem 
mluvit spíš o řádech…
R:
Jestli tedy můžu tak kongregace, to je salesiánská kongregace, což je docela přesné 
vyjádření, a ty pravé řády, které mají dlouhou historii, tak ty jsou trochu jiné, protože do 
jisté doby mohly vznikat řády, a pak už jen kongregace. 
T:
Hm, hm. Mohl byste mi říct kdy k tomu asi došlo?
R:
V době kdy byli jezuité. Jezuité jsou vůbec takový přelomový období, a do té doby 
vznikaly různé řehole podle svých zakladatelů, ke kterým se jako přiklonily…
T:
Hm. Ale víte, v padesátých letech, kdy došlo ze strany politiků ke změně pohledu na 
katolickou církev, tak ta obsahovala několik řádů, nebo kongregací…myslíte že salesiáni 
byli z nich nejvíce pronásledováni?
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R:
Salesiánů bylo nejvíce, takže asi z hlediska počtu by se něco našlo, taková klasika byla, že 
podezřelí se zdáli více jezuité, protože oni se hodně zaměřují na studium, na takovou 
nějakou práci individuální, a…jak vzdělání, tak i činnost s mladými lidmi je vždycky pro 
totalitní režimy nebezpečná.
T:
Ano, to máte pravdu.
R:
Ty řády, které měly tendenci se uklidit do kláštera, tak ty jakkoliv byly dobré, pro ně 
nebezpečné nebyly, i když samozřejmě i přesto chtěli, aby se rozpustily a…
T:
A jak myslíte, že to bylo…
R:
A…díky tomu pronásledování se řády ohromně sjednotily a začaly spolupracovat…to bylo 
dané tím, že předtím měl každý jako bych řekl svůj píseček a ani pořádně nevěděli nic o 
fungování těch jiných řádů, takže tam kde se toho mnoho neví, nebo kde není prostě 
osobní zkušenost, nebyly možné nějaké osobní setkání lidí z různých řádů, a takové nějaké 
přátelství mezi lidmi, čistě prakticky nemohlo vznikat, takže díky komunistům že právě ti 
představení seděli v jednom kriminále tak se velmi dobře poznali, a třeba řády začaly 
krásně spolupracovat. 
T:
Hm. Takže myslíte, že potom…
R:
Takže rozhodně v té době pronásledování… bych asi ty salesiány nejméně vyčleňoval. 
Dokonce i v té době po, bych…já nevím jezuité, kteří vynikali v moderní vědě o člověku a 
tak, tak si nemyslím, že bychom byli tak úplně ve všem mimořádní…dokonce v takové 
docela velké důvěře, rozumné důvěře, vůči…tomu co je ve světě nové..to může, může 
sloužit k dobru, ale není potřeba u nějakého nového objevu čekat třeba sto let, až se pozná, 
co to s lidma provede.
T:
Hm, ano. 
R:
To myslím třeba ty nové vědy o člověku.
T:
Aha, a to myslíte které?
R:
Právě antropologie je jedna z nich(smích).
T:
Po tom devětaosmdesátém se společnost dost změnila, i podle různých průzkumů se 
odklonila od náboženství, mě by zajímalo, zda vy jako salesiáni jste na tuto skutečnost 
nějak zareagovali, i když je jasné, že máte asi omezené možnosti.
R:
Já si myslím, že my nejsme takoví, kteří by vymýšleli, hm, například přes média nějak tu 
situaci záměrně sledovali, spíš je skutečnost taková, že si salesiány někdo najde a pak se to 
chaoticky nějak zveřejní, a přes i takové ty obyčejné věci, které někdy zaujmou, nějaká 
cestička vést může…já bych měl takovou jednu myšlenku…já mám víc důvěru vůči tomu, 
co směřuje nějak zezdola, ti, kteří tady jsou třeba už dlouho, tak těm se běžně stává, že sem 
docházejí děti těch dětí, kteří tady začínali tehdy, po roce devadesát, když se to středisko 
tady znovu otevřelo.
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T:
Ano.
R:
A že je to mnohem,mnohem dál, potom v té další generaci, a že důležité věci vznikají 
nějakým způsobem nenápadně. Taky si myslím, že se nějaké ty věci kazí nějak nenápadně, 
a to je třeba otázka, otázka majetku. Protože takové… zrovna majetek je pro církev takový 
chyták, tak třeba zejména v době, kdy se objevily nějaké úvahy o privatizaci, třeba o 
navracení majetku, tak to údajně nemělo žádné pozadí jako že by někdo chtěl nějaký 
majetek církvi vracet, nebo že by o něj církev žádala a dělala si naději, ale to že jsou 
podnikatelé, kteří mají, mají úmysly získat nějaké pozemky které dřív patřily církvi a 
nemají stále vyjasněný nějaký takový právní status… podnikatelé čekají až se ty pozemky 
zhodnotí, a teďka si myslí, že jsou tak zhodnocené optimálně, že by bylo velmi šikovné je 
začít rozprodávat, a najednou dokud se tohleto zákonně nevyřeší, takže vlastně protlačí 
myšlenku, jako že to církvi chtějí vrátit, ono se tím probudí veřejné mínění že radši nic 
nevracejme, a tím líp pro ně potom, protože snáz se jim prosadí většinu těch pozemků, 
nebo dokonce všechny a hlavně definitivně zpeněžit, protože věci pochybné se prodávají 
těžko.
T:
Hm.
R:
Takže tohleto je jen takový další…tak jsme tady v tomhle domě, který postavili 
salesiánům, je strašně nutné abychom s tím nezačali. Na druhé straně ty pozemky jasně pro 
ty řády které mají strašně strašně staré kláštery často památkově chráněné, to je důležité, 
ale ani oni by z kusu nějakého lesa, nebo pole nikdy nic nezačali, no prostě to už je nějaké 
ty roky, takže to že se navracení majetku tehdy po revoluci pochopilo nějak..velikášsky, 
myslim si tak nějak bylo dost nešťastné, ale že se nelze nějak až tak moc divit, podobně 
jako v Gruzii se nelze až tak moc divit, že prezident si najednou jako řekl, my si to líbit 
nenecháme, ale možná že ty informace které on dostával, takže mohly být tak nějak 
záměrné... aspoň já třeba jsem v době když jsem byl na teologické fakultě a tím že jsem byl 
starší, tak jsem měl jakousi důvěru, třeba že jsem já nevim Tomáši Halíkovi spravoval 
počítač, nebo panu biskupovi jsem taky jednou spravoval počítač, protože jsem tyhlety 
věci uměl, tak těch rozhovorů o tomhle majetku se vedlo mnoho a jak je to dobré o tohleto 
tu a tam projevit zájem že se člověk až divil kde se to bere, ale člověk nesmí být moc 
podezřívavý.
Ale kdo ví jestli, tak jako v těch padesátých letech, byly takové myšlenky, jak natáhnout 
církev, nebo jestli zde nebyla myšlenka jak církev zeslabit, no zkusíme jim nabídnout 
majetek a zkusíme o tom hodně mluvit.
T:
No já si myslím že co se týče toho majetku tak to je zajímavé, postoj salesiánů k tomu co 
se okolo nás děje mě velice zajímá, takže vy si myslíte že se tam vedou okolo těch 
pozemků nějaké zákulisní boje.
R:
Mám to z několika zdrojů, i se mi to takhle zdá, zdá logické, a ten vývoj někdy od začátku 
letošního roku, jak si vzpomínám, myslim si že tomu zkrátka nasvědčuje.
T:
Hm. A co říkáte postoji Tlustého, který tvrdí, že výměra pozemků, které se mají vyplatit 
církvi se má odvozovat od oficielních soupisů, jež byly sepsány v roce čtyřicet sedm, a 
které říkají, že tato výměra byla mnohem nižší. Myslíte že se jeho postoji dá důvěřovat?
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R:
Takhle, pan Tlustý je pravděpodobně jako člověk velmi zapletený do nejrůznějších her, 
kdy se dostal, kdy se dostal nahoru když právě jako díky já nevim Šloufovi a díky 
nějakým…já si teďka nevzpomenu, myslim že byl taky nějak zapletený s tím podnikatelem 
Mrázkem který byl zavražděný…pan Tlustý je vlastně už dneska taková nějaká taktika, 
taktika na ntou, než že by šlo, že by šlo o nějaký takový názor, který by mne teďka nějak 
svobodně napadnul v tuhle chvíli a tak mám snahu prosadit to jako dobrou věc.
T:
Hm.
R:
Myslim si dokonce i to, že mohl být krásně součástí nějaké hry, na nějakého policajta, 
nebo že nakonec tak my vás tady zkusíme, že byste sepsali…totiž pro ty podnikatele je 
zároveň zajímavé vyhmátnout veškerý majetek, o kterém by mohla být jakákoliv 
pochybnost, toho majetku by mohlo být víc, a pak majetek, o kterém žádná pochybnost být 
nemůže, a přesto nepředpokládat, že by se něco vracelo, tak toho je jistě výrazně méně. No 
a na to se samozřejmě dá, dá nějak zahrát, na to aby donutit někoho, aby musel změnit svůj 
názor a pak mohl být nedůvěryhodný, a tak, ale…
T:
Hm.
R:
Právě třeba jsem měl nějaké signály, že on by měl být dost zapojený dokonce i možná 
v pavučinách různých třeba stran. To se nakonec mezi řádky různého tisku dá rozšifrovat.
Já si třeba zakládám na tom, že v mém postavení oproti lidem jako je on jsem v tomhle 
směru daleko víc svobodný.
T:
Hm, tak čas, který jsme si vyměřili už myslím jsme daleko překročili, a já vás již dál 
nechci zdržovat. Děkuji vám za rozhovor.
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Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem D (dále R)
ze dne 17.7. 2008, v salesiánském centru v Praze-Kobylisích, 
provedený Jindřichem Novákem (dále T)

T:
Co bych se rád od Vás dověděl, rád bych se Vás zeptal jako představeného salesiánů jestli 
byste byl tak hodný a mohl říci něco o sobě, jak jste se vlastně k salesiánům dostal, jak 
dlouho jste jako představený a podobně.
R:
Tak mám 48 let, salesiánem jsem od svých 21 let, 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 takže jsem potom asi od 17 či 18 začal u jednoho pana profesora studovat filosofii a on 
mi postupně vlastně dostal mezi ty mladé salesiány z Ostravska, kteří vlastně již tehdy byli 
na Ostravsku, protože byly různé skupiny po republice, tak na Ostravsku byla taky jedna 
skupina mladých salesiánů a takže já jsem se vlastně s těma salesiánama postupně 
seznámil a pak jsem šel dělat vysokou školu do Brna a přitom jsem udělal noviciát a stal 
jsem se salesiánem a dál jsem pokračoval v těch tajných studiích a oficiálně jsem studoval 
na vysokém učení technickém.
T:
Vysokém učení technickém? Takže vy jste inženýr?
R:
Jsem inženýr.
T:
Á to je zajímavé, ehm. Takže tam se jednalo o jakou fakultu?
R:
Stavební fakultu.
T:
Hm, to je dost náročný, a to bylo v roce?
R:
To bylo v roce 83.
T:
1983, hm. No a potom jste tu profesi nevykonával? 
R:
No pak jsem byl na vojně a pak jsem pracoval jako inženýr v jedné panelárně a přitom 
jsem pořád dál studoval tu tajnou teologii. V roce 87 jsem emigroval do Říma, tam jsem 
vystudoval teologii, filosofii a biblistiku, a vrátil jsem se v roce 97 tady do Čech a pak 
jsem učil pět let na fakultě v Českých Budějovicích biblistiku, a od roku 2002 jsem 
v Praze.
T:
Od roku 2002?
R:
Ano, ale představeným jsem od roku 2004.
T:
To je zajímavé. Takže vy jste byl 10 let v Římě, no já jsem přesně v té době kdy vy jste 
odešel
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odjel do USA kam jsem se přiženil a zůstal jsem tam do roku 1991. Takže to je tak 
v kostce o Vás a mohl bych se ještě zeptat z jakého zázemí tak pocházíte jestli vaše rodiče 
jsou také takového smýšlení jako vy, jestli jsou také nábožensky založení?
R:
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, co se týče vzdělání tak byli bez vzdělání oni 
měli jenom tu základní školu, maminka pracovala půl života jako uklizečka, a půl života 
v továrně, tak teda přímo u stroje, a tatínek pracoval jako řidič v JZD a nakonec pracoval 
jako dělník s asfaltem.
T:
A vy máte ještě nějakého sourozence?
R:
Ještě mám jednoho bratra.
T:
Bratra. A ten je jiného zaměření? 
R:
Můj bratr je, dělá v…u nás do kostela nechodí nikdo, můj bratr dělá ve Vítkovicích na cnc 
strojích.
T:
Cnc jo, a prosim vás vy jste se vlastně narodil někde tam na té Moravě?
R:
Já jsem se narodil v Novém Jičíně.
T:
Aha. Nový Jičín. Já jsem zase z Karlových Varů. Takže to bychom měli tady ty 
věci…takže ti salesiáni tady působili již v té době vy jste říkal že jste se vrátil v 97 a stal 
jste se salesiánem.
R:
Ne já jsem byl v té době už jako salesián. Salesiáni jsou v České republice od roku 1927.
T:
Hm.
R:
No a potom vlastně za války, nebo po válce…takto v roce 50 tady spoustu salesiánů 
pozavírali a zakázali v té době komunisti, a když je potom pouštěli z vězení tak se oni 
začali postupně zase aktivizovat a prostě tajně tady vytvářeli takové možnosti nějakého 
apoštolátu a společného života a postupně to začalo přinášet nebo přivádět do jejich řad 
nové zájemce já nevím i přes tu komunistickou snahu to tady zlikvidovat.
T:
Hm. Takže vy jste se vlastně o to začal zajímat už v tom Novém Jičíně, tam té oblasti.
R:
No tam, ne sice přímo v Novém Jičíně, ale v té oblasti.
T:
No jasně. Hm. Pak co se týče počtu lidí jen tak pro zajímavost, kolik je tu vlastně 
salesiánů?
R:
Tahleta komunita má celkem…naše komunita čítá celkem (počítá), 28 lidí, v domě ale žije 
24, a jelikož je to provinciální dům, tak tady bydlí taky provinciál který je taky salesián, 
ale nepočítá se do komunity, takže co se týče komunity tak tady bydlí 23 lidí, no 24 ale 
z komunity 23 a pět lidí z nich jsou dva těžce nemocní a tři jsou v domově pro staré kněze 
a tři spolubratři kteří bydlí mimo centrum, jeden je profesor na fakultě, na universitě
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Karlově tak ten bydlí ve vlastním bytě a pak jeden starý spolubratr už léta bydlí tady v bytě 
kousek od nás a jeden je tady spolubratr u sester v Řepích takže, ale oni všichni formálně 
patří tady do té komunity. 
T:
Jo, takže asi 30 lidí de facto.
R:
Jo, jo.
T:
A to jsou vlastně, já to vlastně pořádně nevím jak to je protože jsem si to co jsem od vás
dostal ještě pořádně nepřečetl, protože jsem na to neměl tolik času, zde se jedná - jen co 
jsem jen tak zaslechl, o mnišský statut, nebo jak to je?
R:
Ne, to nejsou mniši, mniši to jsou, že jo, mniši žijou v klášteřích, a to podle určité řehole 
neboli regule-latinské slovo regule nebo-li pravidlo…
T:
Ano.
R:
Tak tady jsou dvě větve jedna augustiniánská a jedna benediktinská, a to jsou takové 
vlastně větve mnišské že jo, a ten mnišský život je jiný než ten náš život, my jsme 
oficiálně, ten statut náš je kongregace, což je vlastně obdoba zasvěceného života, nebo tři 
sliby zasvěceného života, to jsou ty naše tři sliby řeholní, který je ale zaměřen určitým 
směrem v našem případě, a hlavně naše zaměření je přispět mládeži. 
Mnich je někdo kdo žije v klášteře že jo, a tam se modlí, a my žijeme někde jako neříkáme 
v klášteře říkáme dům, nemáme žádný oděv, mnišský oděv, tak je to jinak než mniši.
T:
Hmm. To je stejně zajímavý, že jste k tomu již od mládí takhle inklinoval když nikdo 
z vaší rodiny se k tomu nepřikláněl.
R:
Tak já jsem neinklinoval v té době k salesiánství ale prostě být knězem že jo.
T:
Ano.
R:
Ale tím kontaktem s tím knězem který byl salesiánem jsem se dostal k salesiánům a tím 
jsem se pak také stal.
T:
Jasně. To mi připomíná že jsem se také prý v 16 letech toužil stát knězem, já si na to moc 
nevzpomínám, ale různé okolnosti mne pak od toho odradily. Takže, já jsem chtěl od vás 
prosím vás, co se týče náboženskosti Čechů, jako takový; myslíte si třeba že by tahleta 
věc…když se to srovná s tou náboženskostí italskou, že jsme na tom mnohem hůř než ti 
Italové. A já když jsem byl v těch Spojených Státech tak tam samozřejmě taky, tam se 
chodilo taky hodně do kostela ale tady je ten ateismus moc rozvinutej, myslíte si že by 
salesiáni mohli nějak přispět k zlepšení toho stavu, protože ten stav je dost neutěšenej 
vlastně z celé Evropy a z celého světa že jsme na tom tak špatně z pohledu křesťanství, ke 
kterému bychom měli inklinovat z tradice jako Češi?
R:
Tak já nevim jak by, já mohu mluvit jenom za salesiány tady v Kobylisích, a tady jsou jen 
dvě takové reality, jednou z nich je ta farnost a druhou to středisko mládeže, a v tom 
středisku mládeže jsou děti, nebo mladí, takzvaně nevěřící, já říkám vždycky takzvaní.
T:
Hm.
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R:
A do kostela chodili takzvaní věřící že jo. No a, že jo, v kostele každoročně třeba tady bývá 
pokřtěno takových 10-15 dospělých, a co se týče toho střediska, tak my tady těm dětem 
jaksi nechceme vtloukat do hlavy víru, nechceme je obracet na víru, ale naším cílem je 
pomoci těm dětem se integrálně rozvinout, nabídnout jim využití volného času takovým 
způsobem, aby se mohli tak nějak integrálně rozvíjet a k tomu samozřejmě patří taky ten 
duchovní rozměr, a ten duchovní rozměr my ho nabízíme tím, že sami jsme takzvaně 
věřící(smích), takže v tomto směru to středisko moc nepracuje, protože tam pracují 
zaměstnanci, kteří sami jsou věřící, ale takzvaně věřící jsou aspoň duchovně otevření 
nějakým duchovním hodnotám, takže v rámci asistence a mezi těma dětma se jim snažíme 
nabízet takovou nějakou alternativu toho, těch hodnot vůči těm hodnotám které jsou mimo 
naší působnost, které tam tak často nepotkají.
Takže naším cílem není ty děti přivádět k víře i když jedním z nabízených služeb to 
samozřejmě je, protože co může být lepšího v životě než potkat Pána Boha a žít třeba 
podle toho Ježíšova příkladu, takže nakolik my té situaci v republice můžeme přispět nebo 
to mě přijde takové že to nedokážu ihned odhadnout, ale jedním z těch přínosů můžeme 
být i my(pousmání). Ale mě to přijde že až tak velkým ne pokud se naší komunity týče, 
vždyť Čechů je 10 miliónů(pousmání).
T:
No ale vlastně ty děti jsou dost tvarovatelný, takže tim vlastně, že jim budete některé 
hodnoty preferovat v tom že jo, přístupu k tomu životu, takže se to hodně blíží k tomu 
náboženství, že by tu náhradní funkci mohlo mít taky; a jak se oni pak rozhodnou jakým 
směrem jít to je už každého věc, jestli začnou chodit do kostela na mši a podobně.
R:
Já myslim že podle mne jako nejde moc o nějaké chození do kostela, protože já znám 
spoustu lidí kteří věří v Boha, věří v Krista a do kostela nechodí, takže to je další otázka 
prostě jako pro spoustu lidí je jít do kostela pro ně je jako svým způsobem těžké, takže 
není to podle mne jenom o tom chození do kostela, je to spíš o nějakých hodnotách 
kterými člověk žije především.
T:
Je to tom že víru může člověk vlastně sám soukromě vyznávat a jeho světový názor je buď 
materialistický nebo idealistický; vlastně salesiáni mají ještě další aktivity například 
misijní a jiné a tam se to také projevuje ten váš postoj tím vlastně dáváte najevo soucit a 
lásku a takovéhle věci a že vyznáváte jisté hodnoty tím ten zájem přitahujete taky; jako 
mne by třeba zajímalo ten osud těch lidí na které jste mi dal telefony; možná bude podobný 
jako ten váš, a oni jsou právě v té kongregaci o které jste mluvil.
R:
Ano, oni jsou spolubratří z té komunity.
T:
Hm, a ještě by mne zajímalo, oni všichni žijou tady?
R:
Ano, ale jeden bude do Plzně a jeden do Českých Budějovic, takže, takže hm…
T:
Takže vlastně teď ubydou…
R:
A jednoho jsem vám vlastně nedal který z těch Budějovic sem přijde, máte tam v seznamu 
jméno Michal Svoboda?
T:
Michal Svoboda? Nemám ho tu, ne. Chtěl jsem se prosím vás zeptat co to znamená to P. 
před některými jmény?
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R:
To je páter, protože někteří jsou kněží a někteří nejsou.
T:
A můžu se zeptat vy to vysvěcení na kněze jste získal, vy jste říkal v tom tajném studiu 
nějak?
R:
Ne, ne, ne. Tady jsem studoval…pokud bych neemigroval tak bych byl vysvěcen na kněze 
asi tak do dvou let. Ale já jsem měl takový plán že emigruju, že dostuduju to co mi chybí a 
že půjdu do Afriky, a do misií, ale když jsem přišel do Říma, tak samozřejmě se zde 
nemohly o těchhle studiích nemohly vést žádné záznamy, takže jsem neměl žádné doklady 
o tom, že jsem studoval, prostě jsem musel začít studovat od začátku, do toho pak přišla 
revoluce, a pak představení chtěli abych vystudoval postgraduálně na Moravě, takže já 
jsem jako byl vysvěcený v roce 94 tady v Praze, ale přitom jsem studoval vlastně ještě 
v Římě, když jsem po tom vysvěcení ještě tři roky studoval dál v Římě.
T:
Hmm, a mohu se zeptat vy tedy nosíte nějaký oděv jenž by vás jako kněze odlišoval, vy 
jste se nějak zmiňoval, že v tomto ty formality…
R:
Don Bosko nechtěl abychom měli nějaký řeholní oděv a prostě salesiáni se oblékali v té 
jeho době jako normální kněží, čili měli ten kolárek no a v dnešní době tak, někteří 
spolubratří se v určitých příležitostech oblékají jako kněží; ti kteří kooperativně žijí a já 
osobně se tak neoblíkám nikdy, takže mě to není příjemné.
T:
Takže podle vašeho názoru proč ti lidé přicházejí, teď se budeme bavit například o té 
mládeži, tak je to pravděpodobně hlavně kvůli těm aktivitám sportovním a v divadle, 
taková ta společenská činnost.
R:
Tak děti potřebujou že jo, aby nějakým způsobem trávily svůj volný čas, tak buď mohou 
trávit svůj volný čas tím, že budou prostě bloumat po ulicích, krást, chlastat a já nevim co, 
a nebo mohou svůj volný čas trávit nějak smysluplně, protože ne všechny mají takové 
sociální zázemí, aby jim rodiče platili nějaké kroužky a takže tady k nám chodí různé typy 
dětí, jeden typ dětí je prostě…my máme také nějaké kroužkovné a je to tak že je to hodně 
levné a prostě tak , aby si to mohli dovolit sociálně slabší rodiny. Ale nicméně ty děti že 
jsou schopny fungovat v kroužku tak to znamená že mají za sebou nějaké sociální zázemí, 
a pak je spoustu dětí které do žádných kroužků nechodí, kteří chodí prostě tady k nám, 
protože je to jakýsi jejich prostor, kde se můžou nějakým způsobem realizovat, můžou 
potkat nějaké kamarády, není to jenom o tom sportu, taky třeba, ale je to taky třeba o tom 
jejich prostoru, my máme ještě různé skupiny, ono se to taky liší, tohle je podle těch 
věkových kategorií, ty mladší děti ty si jenom tak rádi hrají třeba a ti starší ty tady hlavně 
jsou žejo, že tady máme například taky klub a v tom klubu je celá řada dalších aktivit, 
třeba takové tvořivé, nebo promítání filmů nebo různé takové věci; takže třeba ten sport to 
je jenom jedna z forem trávení volného času.
T:
Hm, dobře. Když se ještě vrátíme k té české společnosti, jak vnímáte vy ji a jak si myslíte, 
že česká společnost vnímá vás?
R:
Mě to přijde jako otázka hodně široká jo, já vám můžu například říct jak nás jako salesiány 
vnímají na úřadech, protože že jo, celou tu naši činnost jedeme jenom z grantu, tak nás a 
celou tu naši činnost vnímají velice pozitivně, tady v naší městské části máme takové 
dobré jméno, protože s tou jaksi sociální vrstvou mládeže tady v podstatě nikdo nedělá. 
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Oni nás vnímají spíše jako salesiány než nějaké kněze nebo něco takového, oni nás vnímají 
jako organizaci která prostě pracuje pro děti, která je nějak spojená s církví, ale prostě 
úplně nějak jako kdo jsme tak nějak jakoby ve smyslu, že my jsme pro ně poskytovateli 
sociálních služeb a kteří je poskytují nějak dobře, ale prostě oni neřeší, že jsme nějací 
kněží, nebo tak že jo ale, prostě konkrétní úředníci nevědí někteří že jsme kněží třeba, nebo 
že jsme někteří kněží, prostě je to mě třeba jako že někdo řekne že jsem kněz, jako že se 
pohybuju v nějakém prostředí tak málokdy se setkám s nějakým negativním postojem. 
Nebo spíš jsou lidé překvapeni.
Lidi se o to buď moc nezajímají nebo jim to v podstatě moc nic neříká a jak nás vnímá 
společnost to prostě nedokážu přesně zodpovědět protože to mi přijde jako otázka hodně 
široká.
T:
Hmm.
R:
Je to tak že úřady mne vnímají podobně tak, jako když přijdu do kontaktu s lidma no.
No a jak my vnímáme společnost to je taky široká otázka protože, zase já jsem schopen říct 
jak já vnímám českou společnost, ale nemůžu mluvit za někoho jiného.
T:
Jaký vy máte názor na to co se děje dejme tomu od té listopadové revoluce nebo v tom co 
se týče toho přístupu jednak k tomu náboženství…
R:
No to vám upřímně řeknu že jednak ta společnost jako celek jako mě v podstatě moc 
nezajímá.
Protože já se jakoby pohybuju, já se vlastně nepohybuju ve společnosti jako v celku, ale 
pohybuju se v určitých prostředích jo. A to prostředí ve kterém se pohybuju, tak to je třeba 
tohleto nebo třeba potom jinde kde třeba působím, tak jsou to prostředí, která jsou 
samozřejmě nějakým způsobem blízká, a kde mi přijde že tam jsem tak že to má nějaký 
smysl jo, takže vnímám tu společnost vždycky třeba přes nějaké konkrétní lidi, jako třeba 
společnost jako pojem je pro mě jako takový nekonkrétní, prostě, to je něco nekonkrétního. 
Společnost to je, i když je fakt že společnost se skládá z lidí no. No a, a já třeba lidi které, 
já se rád stýkám s lidmi kteří jsou mi blízcí, takže když bych měl odpovědět na to co si 
jako já myslím o české společnosti tak je to pro mě(smích) otázka, na kterou nedokážu 
odpovědět.
Jako, není to tak, kdybych se měl pokusit odpovědět, jakoby řekněme z toho náboženského 
hlediska, tak není to tak že naše společnost je hrozně ateistická, to je podle mě, to jsou 
podle mě jako kecy no. Protože každý člověk má prostě nějaký duchovní rozměr, který 
musí kultivovat a bez toho nedokáže fungovat prostě. A jestli prostě na otázku nějakého 
pitomého dotazníku někdo odpoví že je ateista, tak je to prostě blbost, protože prostě když 
se jako setkávám s konkrétními lidmi tak prostě najít v podstatě nějakého ateistu, tak to je 
v podstatě jako nemožné, že.
T:
Hmm.
R:
Že, když to lidi maj tak jako že odmítají, někteří odmítají církev, ale protože ta dikce 
odmítání tý církve mají v těch hlavách, a ještě to krmí ta média, tak v těch lidech to je, ale 
je to takové ignoranství a neznalost toho co církev je a jak to vlastně bylo; to je prostě 
pořád ta komunistická propaganda co v těch lidech pořád podle mne je. 
A to co bylo předtím to má vlastně historické kořeny tam bylo prostě ten monarchismus, že 
jo proti tomu rakouství, no a to je třeba jeden z těch motivů proč lidi můžou říct že jsem 
ateista nebo že nejspíš že odmítám církev jo, pak třeba lidé jsou že vlastně, pro ně ten 
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duchovní rozměr je příliš jakoby těžko vyslovitelný, nebo těžko uchopitelný, jako spíš lidi 
řeknou no něco je, nebo řeknou třeba ateista, aniž vědí co tim říkají že jo, ale jako když 
třeba mám pohřeb nebo svatbu nebo, jo, to jsou jako vždycky momenty, kdy se účastní 
většina těch lidí, nebo hodně lidí tam takzvaně nevěřících nebo mimo ten kontext jako 
církevní, tak se tam nějak projevím jako kněz a to už mám za ty roky vyzkoušené, že 
vždycky prostě ty lidi to berou strašně pozitivně a řeknou víte já nechodím do kostela, 
nebo víte já to a to a bylo to pěkné, protože tak je člověk tak nějak uzpůsobený no, třeba že 
jo, když někdo říká že je ateista, já jsem teď třeba četl Nietzscheho, třeba  Nietzscheho 
Antikrist, to je prostě tak hluboce bezbožná kniha, že by si ji každý ateista měl přečíst 
prostě(pousmání).
Ateismus je prostě popření života, prostě praktický ateismus, kdyby to člověk nějakým 
způsobem měl praktikovat, tak by musel spáchat sebevraždu podle mne, nebo to jako 
vůbec nevím to prostě vůbec nejde. A praktický ateismus lze provozovat jenom, jenom 
podle mne jenom do určité míry, to znamená do té míry kdy člověk má dost peněz, a 
uspokojuje ho to, ale potom se v člověku musí nutně začít projevovat ta prázdnota a nebo
když se v člověku děje nějaké neštěstí nebo, to si každý pak klade otázky které, dneska 
když já myslím že ten kdo se považuje za ateistu tak je to v podstatě póza ten ateista.
T:
Hm tak ono, asi je to zakrytý tou touhou po tom materiálnu ta duchovní stránka toho 
člověka,
protože se pořád žene za těma materiálníma statkama a na tu duchovní část zapomíná. 
Ale třeba vy jste říkal že se teda spíš soustřeďujete na ty komunity, které jsou spíš odtrženy 
od společnosti jako celku nebo…
R:
My se jako nesoustřeďujeme, my prostě jako jsme a vlastně kdo k nám přijde ten k nám 
přijde že jo, postě nějak, my neděláme nějaký nábor nebo, my prostě jsme tím jak jsme že 
jo.
T:
Hm,hm. A lidi mají dost velký zájem, přihlašují se, chtějí přihlásit ty děti do toho střediska 
salesiánského nebo je tam…
R:
No tak zhruba projdou tím střediskem podle toho jak je registrujem tak kolem tisícovky 
dětí no.
T:
To je hodně. Tam se něco nějak platí nebo jak?
R:
Platí se symbolicky sto korun na rok. A v kroužcích tam se, v klubu se neplatí, a ta stovka 
je pro děti v základní škole, středoškoláci platí sto padesát a vysokoškoláci dvěstě. Ale těch 
je málo, no a ty děti ty pak dostanou průkazku, my jim dáme za tu stovku průkazku, 
protože potřebujeme ty děti mít nějakým způsobem podchycené, to je tak nějak kontaktní 
adresy a různě nějak nějakého kontaktu na rodiče.
No a potom v kroužcích tam je to kroužkovné a to kroužkovné to je tak tuším pětistovka na 
půlrok.
T:
Hm. Na půl roku?
R:
Hm.
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T:
Ještě se vrátím, abych to nezapoměl, ještě k tomu přístupu ke společnosti jako celku, takže 
vy teda nemáte ten zájem o politické dění vy jako salesiáni nebo o ten ekonomický aspekt 
společnosti?
R:
Mě třeba osobně, hm, jako, tak samozřejmě že nežiju ve vzduchoprázdnu, takže třeba ta 
politika mne do jisté míry i zajímá, ale já se přiznám že já nečtu vůbec noviny, ani se 
nedívám vůbec na televizi, jednak prostě na to nemám ani kdy, a jednak mne to ani nebaví. 
A tak já třeba sleduju tu politiku když si spustím počítač tak ji sleduju já nevím třeba na 
Seznamu, nebo si kupuju občas Respekt, abych se udržoval v takovým povědomí, ale 
jakoby nežiju tou politikou jakoby, ne že bych sledoval všechno to co kdo řekne a tím taky 
teď už moc nežiju, tak je to prostě ze dvou důvodů, jednak nemám hlavně čas se tím 
zabývat, a jednak mne to ani tak moc nezajímá že bych tomu ten čas chtěl věnovat jako. 
Ale na druhou stranu se znám osobně třeba s panem Čunkem i s panem knížetem 
Schwarzenbergem(pousmání).
T:
Jo?
R:
No, a…
T:
Takže vy tedy inklinujete ke KDU-ČSL?
R:
Ne já neinklinuju ke KDU ani k žádné jiné straně, já se s nimi prostě znám jako s lidma.
T:
Aha. Takže vy se s nimi prostě občas potkáváte.
R:
Potkáváme, ano.
T:
To je pěkné, no.
R:
Tak s Čunkem se znám jako z mládí, no a se Schwarzenbergem mne seznámil on.
T:
Takže ty veřejné aktivity toho mládežnického střediska to jsou například ty v tom 
divadle…
R:
Divadlo celkem je mimo to středisko, divadlo je prostor kde je 400 míst, profesionálně 
vybavené divadlo, který my jako sami moc nevyužíváme, spíše je nabízíme různým 
neziskovým organizacím k využití za celkem nízké ceny, takže no, protože jinak by bylo 
dost nevyužité. Takže na druhé straně je řada těch takových základních uměleckých škol, 
tanečních škol a nebo i třeba základních škol které třeba pracují s mládeží a potřebují třeba 
prezentovat tu svoji práci těm rodičům nebo společnosti a teď nemají kde, tak když jdou 
prostě do nějakého divadla někam, tak za to chcou tři až pět tisíc na hodinu, a u nás to mají 
za osm až devětset na hodinu. Takže to divadlo je využité hlavně tímto směrem.
T:
Hmm. No já teda si myslím, že jsem vás zdržel už dost ale určitě jsem moc rád že jsem si 
s vámi popovídal, protože jsem se dověděl zajímavé věci, ale když bych něco měl dalšího 
tak to už eventuelně necháme napříště.
R:
Já teda jsem tady ani dnes neměl být, a budu tady zase až třetí týden v srpnu. Ale měl bych 
čas jenom dopoledne, protože pak odpoledne něco mám.
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T:
Tak to je dobře že jste si udělal čas aspoň takhle. Takže to bych se vám pak případně ozval.
Takže vy máte takových aktivit, že vlastně ani nemůžete mít čas na televizi nebo noviny…
R:
Občas se podívám na nějaký program na té dvojce, ale když někdy třeba zajedu za 
mamkou, a slyším jen ten zvuk té televize, tak mi to dělá úplně zle(smích). Nebo když si 
člověk občas koupí noviny tak mě to někdy přijde, že vše je najednou bulvár a jako když se 
tam nějaký novinář začne obouvat třeba do knížete Schwarzenberga a vytahovat na něj 
nějaké hlouposti z minulosti, tak to nechápu, proč nějaký malý blbeček má potřebu 
vytahovat na prostě takovouhle evropskou osobnost takové věci.
T:
No já když srovnám tu úroveň novinářů a redaktorů s jejich protějšky v USA nebo i v té 
Indii, kde jsem půl roku pracovně působil, tak mám dojem že mají ještě dost co dohánět, 
no. Je zbytečné když se nástroje které v ruce novináři mají takto zneužívají, ale je to o té 
etice těch lidí. Právě problém celé této společnosti je etika a to si myslím že má zase co 
činit s náboženstvím, protože člověk který vyznává určité hodnoty tak má určitý morální 
profil a podle toho se i chová.
Dobře, takže já vám protentokrát poděkuju, a budu se těšit případně na příště.
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Rozhovor se spolubratrem řádu salesiánů panem F (dále R)
ze dne 8.9. 2008 v salesiánském centru v Praze-Kobylisích 
provedený Jindřichem Novákem (dále T)

T:
V první řadě jsem se vás chtěl zeptat na…kdyby jste rozpovídal o své vlastní osobě, o 
svém mládí, jak jste se dostal k salesiánům, o vašem rodinném zázemí, kde jste se narodil, 
atd, to by mne zajímalo.
R:
Dobře. Tak já pocházím z východních Čech, z takové malé vesnice, tam jsem jako chodil 
na základní školu a jako vyrůstal, a mám tři sourozence, starší, já jsem nejmladší, rodiče 
pracovali v zemědělství, a já jsem po základce vystudoval střední elektroprůmyslovku, a 
tomuhle zaměstnání jsem se věnoval i nějaký čas po škole. Asi rok a půl jsem pracoval 
v jedný firmě jako na servise. No a už jako během tý základní školy a střední školy jsem se 
tak nějak dostal do kontaktu se salesiánama, kteří tam u nás mají takový podobný středisko 
jako je tady, ale jako v menším, v takových jako vesnických podmínkách, a hlavně jako co 
oni tam pro nás dělali jako pro děti, jako tenkrát pro nás, tak to byly prázdninový pobyty –
Chaloupky se tomu říkalo, kam jsme společně jezdili, no a ten systém vlastně ty chaloupky 
byl takovej, ehm, že ti účastníci který tam jezdili jako ty děti, tak když měly zájem, tak až 
odrostly tak se mohly zapojit do vedení tady toho pobytu nejdřív jako asistenti se tomu 
říkalo, jako pomáhat nějakým těm zkušeným vedoucím, později jako po nějakejch letech 
mohli pokračovat jako vedoucí, no a já jsem tady v tom byl taky tak nějak činnej(úsměv), 
a…takže jsem od svejch patnácti tam začal jezdit jako ten asistent a potom jako vedoucí a 
byly to pro mě 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, ač jako salesián ještě není, a takže jsem bydlel  v tom 
pobytě těch salesiánů, a podílel jsem se tam na všem, co oni tam jakoby dělali, na celým 
tom jejich denním programu  v tom životě…no a na základě toho jsem se pak rozhodl, že 
budu pokračovat a  salesiánem se stát.
T:
A vy jste jaký ročník vlastně?
R:
Osmdesát.
T:
Takže vy jste se vlastně účastnil jako kluk v těchto aktivitách u salesiánů…
R:
Hm, už asi od dvanácti let.
T:
Hm, v tom místě vašeho bydliště tedy…
R:
Hm, nedaleko, asi těch patnáct kilometrů odtud, jsem tam dojížděl.
T:
Jaké je tam poblíž větší město?
R:
Litomyšl. 
T:
Hezké město. Takže na základě toho jste se rozhodl stát se salesiánem, že tohle je ta 
správná cesta pro vás. A v té době jste se také rozhodoval zda se stát knězem?
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R:
Já jsem to měl asi od začátku té doby kdy jsem tak nějak poznával salesiány nebo kdy jsem 
začal uvažovat o tomhle životě tak jsem to salesiánství a kněžství měl tak nějak spojený, že 
jsem to nikdy neodděloval, vlastně až později, během toho pobytu mezi těmi salesiány 
jsem  začal zjišťovat, že je možný být salesiánem a přitom ne knězem, ale jako 
spolubratrem, ale díky tomu, že ten první popud přišel právě přes ty salesiány kněze, a měl 
jsem to právě od začátku spojený tyhle dvě cesty, tak jsem potom ani nijak jako vážně 
neuvažoval, že bych nebyl salesián kněz.  
T:
Hm. A předtím jste říkal, že si musíte doplnit vzdělání v Českých Budějovicích.
R:
My máme jako salesiáni tu formaci, tu dobu přípravy na věčný sliby, takže na začátku je 
ten aspirantát v těch Sebranicích, pak je rok noviciátu, to znamená takový jako ztišení se, a 
spíš nějaký přemýšlení a modlitba a na konci tohletoho noviciátu je pak takový to 
definitivní, v uvozovkách definitivní rozhodnutí vyjádřený těma časnýma slibama, na dobu 
tří let.
T:
Hm. 
R:
A potom právě salesiáni, kteří směřují k tomu kněžství začínají studium teologie, tak to 
jsem začal v Českých Budějovicích, a mezi salesiánama je jako standartem, že se to 
studium přerušuje…po dvou letech, a nastává jako taková praxe, kterou já právě měl tady 
v Kobylisích, a kterou nyní končím a vracím se do tý školy, ji dokončit.
T:
Hm,hm.
R:
Takže mi zbývají tři roky ještě. 
T:
Hm. Vy jste říkal že jste z vícečlenné rodiny?
R:
Hm. Mám tři sourozence ještě, no. 
T:
A mohu se zeptat – jak se vaše rodina staví k víře?
R:
Jo, tak my jsme jako od malička byli vychováváni tak nějak jako v tom katolickým 
prostředí, mělo to někdy takový specifika, jako například takový, že v tom našem okruhu, 
třeba naší vesnice..ehm, tak jako takoví praktikující křesťani jsme byli asi jediná rodina, a 
takže já jsem měl většinu kamarádů jako, je to takový blbý to takhle rozdělovat, ale jako 
skutečně těch nevěřících, no ale doma jsme byli jako vedený, vedený k tý víře..no.
T:
Takže i vaši sourozenci se řídili těmi zásadami, které vám vaši rodiči vštěpovali, hm..a 
takže jste prakticky byli jedni z mála z celého okolí…
R:
Jako v tý naší obci jo, ale potom v takovým širším rozměru tý farnosti, protože ta naše 
vesnice byla opravdu malá, v tý farnosti tam bylo těch vesnic hodně, takže tam jakoby 
takový to prostředí křesťanský taky bylo, ale není to, jak bych řekl takovýto moravský 
prostředí nebo tak, kde jako těch věřících nebo těch křesťanů je většina, takže jsme byli 
v menšině.
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T:
Ale ty aktivity salesiánů, jak jste říkal, se konaly jinde, tam jste musel dojíždět.
R:
Hm. To byla taková nabídka ze strany salesiánů, kterou oni jako dávali širšímu okolí, než 
jenom v tom centru, kde oni působili, a já díky tomu že jsem znal několik starších 
kamarádů, kteří tam právě jakoby někam jezdili, takže mě právě jakoby pozvali ssebou a 
takže jsem se tam dostal přes někoho koho jsem znal.
T:
Hmm. A vaše rodiče k víře byli vedeni zase asi od svých rodičů…
R:
Jo, jo. Já nevim jestli, no, jako, nikdy jsem se s rodiči o tomhle nějak přímo nebavil, a 
nějak mi nenapadlo se na to ptát, mám takový dojem že ze strany mojí mamky bylo to 
prostředí asi takový víc v tomhletom směřovaný křesťansky, což u taťky to bylo řekněme 
jako takový tradiční, jako víc, ale to je jen taková má domněnka, co s odstupem doby 
vidím.
T:
A nebylo tam…v té době za komunistů, necítili jste vy ze strany spolužáků nebo vaše 
rodiče nějaký tlak či potíže ze strany okolí či úřadů kvůli vašemu přesvědčení, kvůli vaší 
víře?
R:
Tak jako…já když jsem vyrůstal, tak žejo, mě vlastně bylo devět let v osmdesátém 
devátém, takže já jsem jakoby žádnou takovouhle vlnu tady toho jako nezastihnul tolik, co 
si pamatuju ze základní školy z prvního stupně tak...tam jsem chodil na základku, která 
byla dvoutřídná, já nevím, asi pro čtyřicet lidí, první stupeň, do druhého stupně jsme jezdili 
do města, tak tam ti učitelé na tý vesnici byli komunisti docela zarytí pokud si pamatuju 
ten osmdesátej devátej si pamatuju docela živě, jak se vyrovnávali s tim co jako probíhalo, 
ale i předtim, v roce osmdesátsedm, 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.
T:
Hm.
R:
Ale jako takovou nějakou perzekuci jsem jako já už nezažil…co vím z vyprávění jako 
rodičů, tak ta doba tý normalizace byla jako podstatně horší. Protože mí sourozenci jsou 
všichni starší, tak brácha mi říkal, ti s tím potíže měli jako se školou a to…
T:
Hm, to se tak ta komunistická doba projevovala…chtěl jsem se ještě zeptat, když jste se 
zapojil do tý salesiánský komunity, zda jste pociťoval změnu hodnot v pohledu na okolní 
svět, zda to posilovalo ty hodnoty, v kterých vás vaše rodiče vedli.
R:
Já nevim jestli se to dá takhle, takhle popsat jako…a..já jsem do velký míry asi vnímal a 
vnímám ten svůj vstup do salesiánský komunity jako takový rozhodnutí takový jako ve 
službě lidem, jako tomu životu s Bohem ve společenství salesiánů, takže jsem si tam 
jakoby nekladl, takový jakoby očekávání, nějaký změny hodnot že by se tam nějak začali 
proměňovat, spíš jsem si říkal že to vidím jako takovou službu ze svý strany, službu Bohu, 
by se dalo říct, a jakoby takový nabídnutí sebe, než, než..nějakou snahu o zdokonalování 
se, nebo…
T:
Takže služba těm ostatním.
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R:
Ano, hm. 
T:
Tak to je asi hlavním motivem kněží jako takových…ale abych se ještě vrátil k tomu 
pohledu na okolní svět, myslíte, že vstupem do salesiánské komunity se vám opravdu 
nezměnil pohled na okolní svět, že se vám třeba některé věci více vyjasnily, nebo že jste 
začal více chápat nějaké souvislosti?
R:
Tak to asi jo, protože tim jakoby vstupem mezi salesiány jsem dostal jako takový širší, širší 
pohled na…jako ten život nebo díky tomu, kdybych to vzal konkrétně, tak díky tomu že 
jsem teďka tady v Kobylisích, jako že jsem měl tu možnost, tak ten čas, který jsem tady 
strávil jsem většinou strávil tady v našem středisku mládeže, v tom projektu oratoř, kam 
chodí děti třeba tady ze sídliště Kobylisy a tady z Ďáblic a tak, a vidim nějak ty jejich 
životy, třeba do některých trochu víc a některých míň, ehm, tak ten můj pohled na život se 
tím jakoby samozřejmě změnil, vidím že ty hodnoty, který vyznávají oni jsou o trochu 
prostě odlišný než ty hodnoty, který vyznávám já, a myslim si že taky asi jim tim víc po 
týhletý zkušenosti tady třeba rozumim, tak, jak bych jim třeba nerozuměl, kdybych se 
například salesiánem nestal.
Ale myslim si, že jako abych měnil nějak zásadně názory který jsem měl předtím, než jsem 
se stal salesiánem tak to asi ne. Ale spíš si myslím že mě ten život tady učí k takový větší 
otevřenosti, toleranci, to jsou asi možná takový ty změny, jako spíš takový pochopení těch 
ostatních lidí.
T:
Hm. A vy jste, jak jsem slyšel, taky nejmladší z komunity a jeden ze salesiánů, kteří 
nejvíce pracují s dětmi.
R:
Tak každý z nás má takový nějaký podíl na tom společném díle, a já jsem v oratoři jsem 
v tom projektu, který tady běží v rámci salesiánského střediska, takže jsem zapojenej v tý 
přímý práci, jako s těma dětma, čímž jsem k nim asi jako tak reálně blíž, blíž než ostatní 
třeba, který tam nechodí, ale je nás tam jako víc, nejsem to jenom já.
T:
Hm. Takže vy jim nějaké hodnoty tou výchovou předáváte, nebo tomu spíše necháváte 
takový volnější průběh…
R:
Já jak jsem říkal, tak jsem zapojenej v oratoři, což jsou vlastně volnočasové aktivity pro 
děti a mládež, který mohou využívat třeba odpoledne, probíhá to tak, že oni třeba jdou ze 
školy, přijdou k nám, mají třeba možnost vypučit si nějaký sportovní vybavení, nebo 
využít ten prostor, který je tady a ten čas tady prožít, během toho, protože jsme tady 
většinou dva nebo tři se jim snažíme nějak věnovat, ať po tý stránce že prostě jim pučíme 
nějaký míč, nebo co zrovna chtějí, a taky po tý stránce, že se s nima snažíme tak nějak 
komunikovat, aby prostě cejtily, že to není jako takový městský hřiště mezi panelákama, 
kam můžou zajít a, že tam prostě se o ně někdo zajímá, že třeba když oni budou chtít, tak 
se můžou ptát, můžou se třeba svěřit s něčim, a že je tam takový nějaký pro ně bezpečný 
prostředí.
A…no, tak to se jako do jistý míry daří, a nemáme žádný takový programy, který by byly 
vyloženě zaměřený na nějakou systematickou práci s nějakou skupinou, jako že se 
zaměříme, já nevim, na toleranci, a teďka budem mít měsíc tolerance, protože tu skupinu 
nějak v těchhle podmínkách co tu máme vést ani není možný, protože díky tomu jak my 
jsme otevřený oni jednou přijdou, podruhý nepřijdou, takže tam jako žádná systematická 
práce v tomhle není možná. Zase tedy na druhou stranu, bych řekl, že je taková skupina, 
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kteří chodí víceméně pravidelně díky tomu, že to tady jakýmsi způsobem mají rádi, a líbí 
se jim to, na nich je vidět, že to jako vnímají jinak tu naši snahu jo, že jezdíme třeba i na 
víkendy spolu, třeba s nějakou skupinkou, spíš takovou menší, do desíti, a to se jede třeba 
někam na chalupu a připravíme tam nějakej program, kterej pak i třeba takovou nějakou 
myšlenku jednotící má, a myslim si že jako se to do jistý míry daří.
T:
Pracujete potom v tom středisku při práci s těmi dětmi s biblí jako v tom smyslu, že 
odkazujete na bibli, předčítáte z bible či podobně?
R:
Při práci s dětmi přímo ne.
T:
A vy sám než jste se jako dítě zapojil do salesiánských aktivit, seznámil jste se v rodině 
s biblí?
R:
Tak jako, díky tomu, že jsem byl tak nějak vychovávaný v tom křesťanským prostředí, kde 
už při biřmování se člověk setkává s těma čteníma textů, a když jsem navštěvoval základní 
školu tak tam ve výuce náboženství se s těmi texty tak nějak pracuje, tak jako už něco 
znám.
T:
Takže v té době byla možnost navštěvovat kurzy náboženství na základní škole u vás?
R:
Jako já si teďka nevzpomínám, jak to bylo přesně před tím osmdesátým devátým, ale asi 
bylo zřejmě i před tím, to jsme chodili na faru jako malý děti, a po revoluci už to šlo běžně.
T:
Hm, takže ten rozdíl tam byl v tomto směru jako před osmdesátým devátým a po něm.
R:
Hm. Ale na nějaký základy náboženství to jsme chodili i předtím.
T:
Hm.
R:
Jako, já nevim, možná jen na vysvětlenou s tou skupinou těch lidí, co sem chodí do 
střediska, ehm, jako pracovat s biblí…oni jsou většinou jako netknutí křesťanstvím, nebo 
tady těma věcma, a když jsou nějakým způsobem jako informováni, tak to většinou jsou 
takovým jako zvláštním způsobem, oni mají většinou vypěstovaný takový ty předsudky 
vůči církvi, a vůči tomu jako všemu, co nějakým způsobem souvisí s pojmem Bůh a tak 
dále, to oni jako, prostě první reakce na to je jako sranda, takže ono pracovat s nimi 
v tomhle smyslu je asi nemožný, nebo…
T:
Že tu ideu asi trochu profanujou, hm. Takže vy se jim vlastně snažíte pomáhat v souladu 
s tou křesťanskou ideou.
R:
Hm.
T:
No vy jste asi jako malý tu společnost jako celek příliš nevnímal, ale přesto se zeptám, 
myslíte si že se po revoluci tahleta společnost nějak významně změnila? Ptám se taky 
proto, že podle průzkumů se jeví jako dosti ateistická.
R:
Takže, já nevím přesně jak to říct…
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T:
Jestli aktivity salesiánů mají nějaký citelný dopad na společnost podle vás jako v tom 
duchovním směru. Jestli podle vás tyto aktivity mění způsob vnímání společnosti vás jako 
salesiánů.
R:
Jako po zkušenostech tady v Kobylisích vidím že, to naše působení zde se tady určitě jako 
pozitivně promítlo, a že celkově za ty roky co tady salesiáni jsou se udělalo hodně dobrý 
práce v rámci prostě církve katolický a pro křesťanství vůbec. Otázka je jako, jestli, do 
jaký míry se ta společnost vyvíjí jako celkově, já nejsem schopen jako ze svýho pohledu 
říct. Ty lidi s kterýma se tady setkávám já, tedy většinou jako mládež, kteří třeba přicházejí 
sem, do střediska mládeže, a že teďka nemluvím jako o farnosti, která prostě shromažďuje 
lidi, kteří už jsou prostě věřící, kteří mají nějaký zájem o duchovní hodnoty, nebo život, tak 
prostě ti co přicházejí do střediska nejsou jako do tý církve zapojeni, mají většinou pohled, 
mě to připadá, jako ve stylu, kdybych to přirovnal jako ve filmu Slunce, seno, jahody, kde 
ten farář byl něco jako vtipná karikatura, ehm, tak to bych řekl že je pohled asi velký části 
Čechů na církev, a myslím si, že se to daří jakoby trochu mírnit, jo, nebo ukázat že ta 
realita je někde jinde, že něco co je ukazováno jako sranda tak že ten celek není takovej. A 
jestli se tohle nějak vyvíjí tak myslím si že díky tomu třeba co se dělá tady, tak že jakoby 
nějakej posun je, ale…
T:
Takže myslíte, že to je taky trochu dědictví komunismu, že v lidech vypěstoval takový 
možná trochu ironický pohled na tu církev.
R:
Hm, a ten pohled si myslim, nebo na mě to tak působí jako ten normalizační pohled na 
církev prostě mediálně asi podávanej, že to nejsou jako ty padesátý léta, když už ty lidi 
dneska ví že ta církev, že to nejsou vatikáští agenti všichni ti kněží, kteří to tady chtějí 
všechno rozvrátit, ale že církev je spíš taková vtipná instituce, která je trochu mimo, 
myslim že to takhle mezi Čechama dost je takovýto pohled.
T:
Hm. Myslím, že poslání Dona Boska bylo prostě pomáhat dětem, ale zároveň očekávat za 
to určitý postoj k církvi a zapojení do jejích aktivit.
R:
Myslim že je to o tom, prostě těm lidem ukázat, že ty hodnoty, které jako křesťanství 
přináší, a nejen ty hodnoty, ale třeba i osobu Ježíšovu a vůbec jako takový osobní vztah 
k Bohu, že prostě nejsou jako jen výmyslem, a že to není jenom jako, nějakou, nějakým 
způsobem já nevím, třeba výtah na peníze, nebo někoho zotročit, ale že je to prostě 
možnost k tomu, aby se jim vlastně i líp žilo na světě, aby ten jejich pohled byl prostě 
lepší.
T:
A poukazovat například na ty křesťanský hodnoty porozumění a lásky, které se dotýkají i 
třeba sociální sféry.
R:
Hm, mě napadá takovej příklad kdy jsme jeli například s klukama na turnaj fotbalový, 
někam do Brna, jeli jsme autem, parta kluků, a teď se tam jeden hrabal v techničáku, komu 
to patří, a viděl tam farnost svaté Terezie, a to se prej babičky složily na tohle auto, aby si 
pan farář mohl vozit prdel někde, a říkal no farář a tihleti kluci, co jedou na fotbal, tak 
proto se na nás složily(smích). Tak jsem chtěl nastínit tady ten příměr o tom, že babičky se 
složily farářovi na auto, ale přitom to není auto kterým by jako farář jezdil někam na 
výlety, ale že se s tim jezdí na výlety jako s nima zrovna, což zrovna jako možná v tu 
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chvíli mu nějak vůbec nespojilo, nebo, že to je auto, kterým se běžně na ty fotbaly jezdí, 
ale aby tam tahle propojka u něj nastala, tak to tam vůbec nebylo.
T:
A co myslíte jak vypadá vztah salesiánů a okolní společnosti, taková ta interakce, a zajímal 
by mne taky váš pohled na tu společnost z hlediska politiky, protože každá veřejná činnost 
nakonec více méně souvisí s politikou.
R:
Já díky tomu, že dělám tuhletu práci a nemusím se starat o takové ty věci, jako je shánění 
grantů a shánění peněz na ten náš provoz, tak nemám tolik osobních zkušeností třeba, se 
zastupitelstvem a s ministerstvama, a tak dále. Všude jsou různí lidi na těch různých 
postech, někteří z nich se snaží jako podívat se na tu situaci a na to co se snažíme dělat a 
podívat se na to nějak ne zaujatě, někdo toho bohužel tak schopen není, protože má třeba 
různý zkušenosti, a..s komunikací prostě jako s místama tady státní správy, a…jako co 
mne třeba napadá je asi ten případ, kterej proběhl asi před čtyřma rokama, s tim, že 
ministerstvo kultury přestalo uznávat, registrovat právnický osoby, který zřizovala církev, 
a třeba pro salesiány to znamenalo to, že to byla většina salesiánských středisek mládeže. 
No a to jsou právnický osoby zřizovaný církví, a…což je v postatě jako hozenej klacek pod 
nohy, jakoby tím bylo řečeno nedělejte to, nechceme to, nebo zařiďte se nějak jinak, takže 
nakonec se všechny mládežnický střediska musela předělávat na jiný právnický subjekty 
jako na opeesky a občanský sdružení a tak dále. A stalo se to proto, že ty posty na 
ministerstvu byly obsazený tak jak byly, a na ty církevní organizace byl takový pohled. 
Takže tady v tom vidim že prostě, některý z těch postupů politickejch tam to nepochopení 
jakoby je, takže někdy jde někomu jen o to, co z toho vytěží, nebo…jako nevěřím tomu, že 
vždycky těm politikům jde jen o to, aby se dělaly jen dobrý věci, a nebo jim jde o to, aby 
ty dobrý věci dělal jen někdo třeba s nimi spřízněnej.
T:
Hm. Mohl bych se ještě zeptat na četnost a povahu komunikace s dalšími církevními 
subjekty?
R:
Tak co se týká dalších církevních kruhů, tak tam ta komunikace probíhá někdy víc, někdy 
míň, ale tak celkově ta snaha o spolupráci asi je, nějak se třeba navzájem poučit, nebo 
udělat společně, já nevím, pro příklad, tady u salesiánů se pořádá církevní setkání mládeže, 
a to se obsadí celý ten areál, přijedou sem, já nevím, všichni z pražských diecézí, a dělaj se 
tady třeba kurzy pro animátory, ale ti animátoři nemusí pracovat zrovna tady, ale dávají se 
k dispozici i jinde, ehm, těch oblastí je asi víc dalo by se říct.
No a s jinýma církvema, já nevim teď mě nenapadá, nenapadá nic konkrétního, vim že 
třeba vztahy mezi tady naší salesiánskou a mezi evangelickou komunitou jsou dobrý, ale 
jestli se z toho odvíjí nějaká další činnost to nevim.
T:
Hm. A pak probíhá taky komunikace samozřejmě uvnitř mezi salesiány v republice, ale i 
navenek, například do Itálie, není tomu tak?
R:
Ta komunikace je…že jo, organizačně to salesiánství funguje tak, že všech těch center v 
ČR je šéfem provinciál, který je vlastně zodpovědný, nebo podřízený představenému 
v Itálii, který ho jakoby jmenuje, ale není to tak že by to pověření z Itálie nějak bylo na 
nějaký konkrétní věci, co se má dělat, je to spíš po takový stránce ideový, nebo…aby 
jakoby salesiáni na celým světě měli jako jednotný směr, a to se projevuje jako tak, že ten 
hlavní představený dává vždycky jakoby heslo na rok, kupříkladu které nějakým způsobem 
jako vyjadřuje o co by se jako ty jednotlivý provencie měly jako snažit, jo. Tak například 
na příští rok je heslo..snaha o sjednocení salesiánských rodin. Protože salesiáni nejsou 
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jenom zasvěcení, jako my, ale i salesiáni spolupracovníci, kteří žijí v manželství, mají 
rodiny, jako tady třeba pan Marek, který by příští rok tady měl spolupracovat v rámci 
prostě nějakých složek. Takže to je taková snaha ústředí tohleto realizovat.
T:
Dobře. Takže vy teď dokončíte studia a budete vysvěcen na kněze. Počítáte s tím, že 
budete pak pracovat zde, nebo ještě nejste rozhodnut.
R:
V rámci té naší provincie předpokládám že zůstanu, a otázka kam půjdu, tři roky jsou ještě 
relativně dlouhá doba, tím že jsem salesián tak počítám že jsem jako k dispozici pro celou 
tu naši oblast, ve který tak nějak působíme.
T:
Takže více méně se budete řídit nejen svým přáním, ale také potřebami provincie.
R:
To vždycky jako probíhá komunikace s tím provinciálem, to hlavní slovo má on, protože 
on je za to jako zodpovědný za to dílo a díky tomu, že se člověk stane salesiánem, tak se 
dává k dispozici a právě omezuje si nějak tu svobodu kam bude pracovat, ale přizpůsobí se 
potřebám komunity.
T:
Ano. Cítíte to tedy tak, že to kněžství vám třeba nahradí vlastní rodinu, že to bude jako 
plná kompenzace?
R:
Já nevím jestli se to dá takhle říct, že jako to kněžství nahradí rodinu, hm, svým způsobem 
tu rodinu jakoby nahrazuje nějaká komunita těch salesiánů, což je svým způsobem pravda, 
svým způsobem jako v uvozovkách, myslím si jako, že když člověk ví, že na ty věci prostě 
co se dějou okolo není sám a dá se jako komunikovat prostě s lidmi, kteří jsou relativně 
hodně blízko, bydlí tam někde v domě vedle sebe, máme tam takový společný prostory 
jako jídelnu, umývárnu a takhle, takže jakoby prostě takový zázemí je, ale samozřejmě to 
jako, ta rodina tý se člověk jako nějak může, musí zříct, a  musí to prostě nahradit, nevim 
no. Jakoby salesiánem jsem teďka čtyři roky, a… z toho bodu v jakým se nacházím teď mě 
připadá, že je to jen taková deziluze, žít takovýmhle způsobem.
T:
Já myslím, že koneckonců toho porozumění a pomoci je v komunitě kolikrát více než 
v rodině. Já vám tedy již nyní poděkuji za rozhovor.    
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Rozhovor se spolubratrem řádu salesiánů panem G (dále R)
ze dne 16.9. 2008 v salesiánském centru v Praze-Kobylisích 
provedený Jindřichem Novákem (dále T)

T:
Můžete mi povědět jak jste stár, jaké máte vzdělání, z jakého rodinného prostředí pocházíte 
a tak dále; můžete se klidně rozpovídat.
R:
To je jako jedna otázka, nebo budete klást další otázky?
T:
To ještě budu podle toho, jak se rozhovor bude vyvíjet, ale zásadně by se mělo jednat o to 
z jakého rodinného zázemí pocházíte, jak jste se k salesiánům dostal, co to pro vás 
znamenalo, a tak podobně.
R:
Dobře. Je mi pětatřicet let, momentální funkce ředitel salesiánského střediska tady v Praze-
Kobylisích, vzdělání, stavební průmyslovka, poté VÚT v Brně, vysoká škola projektant 
pozemních staveb, takže první titul inženýr, potom Jihočeská univerzita, druhý titul 
magistr v oboru Pedagog volného času, potom za třetí, studoval jsem v Irsku, na  National 
university of Ireland Maynooth a St. Patrick college, asi rok, roční stáž kde jsem studoval 
etiku, a studoval jsem Práci s mládeží a komunitní práci, a třetí titul který mám je magistr, 
Jihočeská univerzita z oboru Učitel náboženství a etiky, který jsem vlastně dokončil, 
dokončil loni v roce 2007, v současné době se zaměřuji na další studium při Palackého 
univerzitě v Olomouci, konkrétně Management a personalistika, vzhledem k tomu 
zaměření, které mám. 
T:
Takže vy nestudujete na kněze?
R:
Ne. Jsem salesián spolubratr, a tady skutečně služebně nejmladší ve zdejší komunitě. I 
věkově, věkově nejmladší. Jestliže se podívám na ten svůj život zpátky, víceméně, narodil 
jsem se na vesnici, nebo v takovém malém městečku v Černé Hoře, známá pivovarem, 
pětadvacet kilometrů od Brna, tam jsem prožil svoje dětství, až do páté třídy, potom díky 
tomu že bratr, mám jednoho bratra teda, protože bratr měl astma přestěhovali jsme se do 
Brna, kde jsem vlastně prožil tu druhou část takového svého dětství, to Brno bylo spojené 
s tím, že jsem se vlastně jako vesnický kluk nějakým způsobem zapojoval do toho života 
ve městě, objevoval jsem prostě nové kamarády a navazoval nové vztahy, a díky tomu, že 
na začátku puberty jsem vlastně přišel do úplně cizího prostředí, a také část svého života 
jsem strávil hodně doma, tak jsem neměl až tak velkou příležitost mít nějakou bouřlivou 
pubertu, hodně jsem se teda zaměřil na takové rukodělné práce, práce v dílně, v dílně jsem 
víceméně vyrostl, až když vlastně přišla revoluce, revoluce 89, tak jsem byl v prvním 
ročníku stavební průmyslovky, jsem založením technik a technikem vždycky zůstanu, tak 
jsem…ehm, objevil
organizaci, která se jmenuje Skaut, a díky Skautu jsem se vlastně dostal mezi mládež, mezi 
děti, kde jsem ale vlastně od začátku vykonával spíš funkci vedoucího, tam jsem vlastně 
nastupoval ve svých 14, nebo to bylo…ne v 17, už v 17 letech jsem tam vstupoval jako 
vedoucí, a tahle funkce vedoucího ta mě vlastně zůstala. V tomhle období jsem také prožil 
takovou vnitřní konverzi, protože 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 
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otec vždycky rozhodující slovo, takže u nás co se týká praktikování, praktikování víry, to 
nebylo až tak viditelné, znatelné. A my jako děti jsme vlastně vyrůstali v prostředí, nauč se 
makat, pracovat, zůstaň loajální k tomu systému ve kterém žiješ, moc nevystrkuj růžky, 
a…není moc dobré narážet na ten systém, abys mohl studovat. Takže víceméně, když jsem 
potom přišel ke Skautům, do toho prostředí v Brně, a měl jsem tu možnost dostat se do 
oddílu, kde byli věřící kluci, tak jsem najednou viděl praktikovanou víru..mezi svými 
vrstevníky, což pro mě bylo takovou vnitřní, hm, vnitřní proměnou, něco, co mě taky vedlo 
k vnitřní konverzi, myslim si že k takovému vnitřnímu obrácení někdy v 17 – 18 letech, i 
když prostě člověk byl pokřtěný už jako malé dítě a nějakým způsobem do toho kostela 
občas docházel, s maminkou, takže tohle je vlastně Skaut, ve Skautu jsem byl aktivní 
celých osm let, a díky Skatu jsem se dostal blíž k salesiánům právě proto, že jsme měli naši 
skautskou klubovnu v salesiánském středisku, to byla jedna věc, druhá věc že rodiče dětí, 
který se mnou chodily do oddílu, byli salesiánští spolupracovníci, takže, to že jsem byl 
neustále v salesiánským prostředí, viděl jsem jakým způsobem salesiáni pracují, kladl jsem 
si otázky co budu dělat vlastně až vystuduju, tehdy jsem vlastně nastoupil už na vysokou 
školu stavební a blížil se vlastně závěr toho studia, takže ty otázky co až vystuduju 
stavební fakultu, 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, protože naši mi vždycky říkali, nechceš se tam do tý klubovny už 
odstěhovat, ty tu ani nebydlíš. A já říkám, no, to, to je krásné, ale mám, jsem rád že tady 
mám zázemí kde se můžu nadechnout, nicméně táhne mi to k děckám, takže to mělo 
takové dvě dimenze, táhlo mě to k práci s dětmi ale zároveň mě to táhlo k Bohu, tomu 
zasvěcenýmu životu, který jsem viděl u těch salesiánů, u kterých jsem měl tu klubovnu. 
A…takovou poslední kapkou do..do toho rozhodnutí potom bylo, že přišli za mnou rodiče 
těch dětí, které jsem měl ve Skautu, s tím že vlastně končím fakultu, už to byl čtvrtý 
ročník, a oni potřebovali naprojektovat salesiánský středisko mládeže v Brně-Líšni. Tam se 
to táhlo dlouho, tam bylo množství různých architektů, všichni si na tom vylámali zuby, 
víceméně že to bylo moc drahé, nebo to nesedělo salesiánům pro ty jejich potřeby, takže 
víceméně mě zadali ještě s jedním kamarádem architektem, který shodou okolností 
vystudoval architekturu, kterého jsem znal už z průmyslovky, tak jsme dostali zadání, aby 
sme naprojektovali to středisko mládeže v Brně-Líšni, ten kamarád od toho ustoupil a 
zůstalo to na mě, já jsem udělal projekt, ten se líbil, protože jsem ho udělal ve spojení se 
salesiánama kterým se to líbilo a vyhovovalo, a ten projekt jsem pak realizoval, takže 
současně to středisko, který se teďka v Líšni buduje, tak je jakýsi, jakási x-tá verze, 
upgrade toho, toho původního projektu, který se vytvářel v tom roce 96, no a vlastně díky 
tomu projektu jsem do toho života komunity pronikl úplně na plno, do té doby jsem je 
viděl spíš z dálky, chodil jsem okolo nich, viděl jsem je čas od času, dneska jsem s nima 
byl neustále v kontaktu aby se mohl naprojektovat barák, kterej by se jim líbil a ve kterým 
by se jim dobře žilo musel jsem do jejich života proniknout. A jak jsem jim byl blíž a blíž 
salesiánům, tak jsem si říkal že to je skutečně život, který mne oslovuje. 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.
T:
Vážně?
R:
No toto bylo jako něco, co…protože oba dva rodiče jsou lidé, kteří pro mne udělali první a 
poslední, i pro bráchu…a..to je jedna věc, a druhá věc je, že oni neměli možnost studovat 
ve svém životě, a mě vlastně i mýmu bráchovi umožnili, abychom získali maximum, 
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maximum vzdělání, a já vlastně tímhle tím rozhodnutím jsem v podstatě všechny jejich 
plány, kteří oni měli se svým synem, prvorozeným synem jakoby hodil do koše, jo, ze dne 
na den, a pro ně to bylo hrozně těžké. Nebo doteďka je to hrozně těžké pro ně, tohleto 
přijmout, že vlastně ty roky, co já jsem se dřel po nocích, makal jsem, oni taky, aby mne 
vůbec uživili, protože jsou dělníci, bráchu teda taky, brácha ten je teďka profesorem na 
Masarykově univerzitě v Brně přes informatiku tam přednáší, takže jako, já jsem hrozně 
vděčný za to co pro mě udělali, nicméně bylo nutné udělat tady ten krok a osvobodit se od 
toho, od toho…pouta, které tam bylo, a zároveň je jako přimět k tomu, aby i oni se 
osvobodili a dali nám nějakou svobodu, nebo aspoň mě, protože brácha to pak měl už 
jednodušší. No nicméně to bylo hodně těžké, a já jsem potom vlastně rychle zbalil, zbalil 
věci, a…a za obrovského napětí jsem pak odjížděl do salesiánského aspirantátu do 
Sebranic, který pro mě, jak to říct, byl něčím, co bylo pro mě jinou cestou. Jako, jako pro 
mě jako pro kluka, který za sebou v podstatě spálil most, tak se neměl kam vrátit jo, nebo 
kdybych se vrátil tak by to bylo pro mne takový, takový hrozně nepříjemný a těžký, aspoň 
tak jsem to tehdy prožíval, a bral bych to i jako takovou prohru, na něco na co jsem se 
vlastně připravoval, co mě táhlo prostě k salesiánům a k tomu povolání…
T:
A to bylo v jakém roce prosím vás?
R:
To bylo v roce 98. To bylo na konci v páťáku, přesně před deseti lety. Teď vlastně slavím 
deset let od vstupu k salesiánům. 
T:
Hm.
R:
No, takže v tom roce 98 jsem odjel do aspirantátu v Sebranicích, tam mě taťka sice odvezl, 
nicméně to bylo takové studené, nepříjemné, a…tam jsem teda jel, no a postupně se 
vlastně naši, v průběhu těch deseti let kdy jsem byl ve formaci, začali se zajímat o to kdo to 
jsou vlastně salesiáni..že to není nějaká sekta, že to není chvilkové rozhodnutí, které prostě 
za chvíli upadne, každý návrat vlastně, když jsem se vracel domů byl těžký. Jo, protože 
neustále jsem tam jako měl ty výčitky, který tam byly…
T:
Oni si představovali že budete inženýrem, a že se tam usadíte někde v blízkosti…
R:
No hlavně že přeberu barák, protože máme, máme dost velký dům, aspoň z té Černé Hory 
odkud pocházím, tak tam máme jako velký dům se samoobsluhou, a se třemi velkými 
bytovými buňkami, byly tam i polnosti, byly tam i lesy, máme ještě byt v Brně 
čtyřpokojový, takže tohletoho je celkem hodně, a taťka ten pro to, v podstatě od té doby 
vlastně co si vzal mamku tak dělá jen pro to. Pro něj ten barák a ten grunt prostě znamená 
všechno, a hrozně těžký to pro něj je, že on to neustále opravuje a furt to opravuje, a 
vždycky si položí otázku pro koho to vlastně dělám tak to je jako, tak je to jako výčitka 
zpětně, jako pro ně je to těžké no.
No nicméně uklidnila se ta doba díky tomu, že bratr se oženil, má dneska už dvě děti, 
protože naši se už teďka více zaměřili na tu jeho rodinu, bydlí v Brně, a myslím si že to 
manželství je šťastné, že děti jsou taky zdravý, takže víceméně se to tak trošku 
vykompenzovalo, a já říkám díky Bohu za to, že, že se brácha rozhodl jít touhle cestou, a 
že v podstatě, takhle já nikdy ten barák v podstatě nepřevezmu, protože oni se odtamtud už 
odstěhovali, tenhle barák tam zůstává se vším všudy a…ani brácha by asi neměl tendenci 
se stěhovat zpátky na vesnici.
T:
Hm.
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R:
Nebo na to malé městečko, které tam je. Takže, myslím si že v současné době, já jsem 
vlastně složil věčné sliby v roce 2006, u salesiánů jsem vlastně druhý rok potom tady 
funguji…je to tedy náročné, teďka, v současné době jsem byl vlastně hnedka po fakultě 
v podstatě postavenej do role ředitele. Bez jakýchkoliv zkušeností, což tak jako, na jednu 
stranu to člověk nese, nese statečně, říká si hele už jsi dostudoval, měl bys prostě přijmout 
zodpovědnost, na druhou stranu přece jen mi to přijde nezodpovědné vůči zaměstnancům, 
protože já sám jako zaměstnanec kdybych byl, a zvlášť když tady dělají lidi pět šest let, tak 
bych asi neměl sílu a chuť snášet všechny přešlapy a zkoušení a dotazování se mladýho 
floutka, kterej vlastně teď po fakultě vyleze  a jde mě dělat vedoucího. Přece jen, já bych 
třeba uvítal, že bych, že bych mohl jít třeba nějakým kariérním postupem. Projít si to od 
zaměstnance až po zaměstnavatele.  Tady jsem vlastně přímo z fakulty skočil do role 
zaměstnavatele, a myslim si že to není jednoduché. 
T:
Hm.
R:
Nicméně prostě potýkám se v provincii s tím, že nejsou spolubratři, chápu to, že není koho, 
není koho jako dosadit do těch funkcí.
T:
Vy jste se zmínil, že jste v roce 2006 složil ty tři sliby…
R:
První byly v roce 2000, 2003 a 2006.
T:
To je ta poslušnost…
R:
Čistota, chudoba, poslušnost, tyhlety tři.
T:
Prosim vás já jsem se asi mylně domníval, že tyto sliby platí jen pro ty ze salesiánů, kteří 
se chtějí stát knězy.
R:
Hm, to je obecná, obecná mylná představa, která je…je to stejné jako v manželství, 
v podstatě řeholní život, a život v manželství je způsob života, jsou to jako ty cesty života, 
ale třetí cesta je ještě být svobodný, takže někdo se rozhodne být manželem, manželkou, 
prostě jde cestou manželství, někdo se rozhodne pro svobodný život, třeba vědec, někdo 
třeba zasvětí svůj život vědě, a zůstane svobodný, a někdo se rozhodne pro cestu 
zasvěceného života, života pro Boha. A tam je tedy ten slib čistoty, chudoby a poslušnosti. 
A potom v manželství je třeba že někdo vystuduje vysokou školu, a je, já nevim doktorkou, 
nebo má učňák a je, já nevim…nějaký obráběč kovů a pak je člověk, který já nevim 
vystuduje vysokou teologickou školu, a je vysvěcen na kněze. Anebo vystuduje cokoliv 
jiného, a pracuje jako řadový člen toho řádu. V podstatě ty řeholní sliby nemají se 
svěcením v podstatě nic společného, stejně jako manžel nemá nic společného 
s inženýrstvím, nebo…
T:
Samozřejmě, ale ty sliby tedy znamenají, že například manželství je vyloučeno?
R:
Ano. Toto je prostě cesta zasvěcení Bohu. Je to řeholní život, jako cesta, když se člověk 
zasvětí Bohu, následování Ježíše Krista. To člověka přitahuje, prostě jako v manželství ho 
přitahuje partner, tak prostě v tom řeholním životě ho přitahuje Bůh. V tom zasvěceném 
životě, je to prostě tak, že se člověk rozhodne žít tak, jak žil Ježíš Kristus, to znamená 
svobodný, chudý, a poslušný svého otce jako. 
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T:
To je zajímavý, protože například protestanti mají jinou cestu, a přitom se taky hlásí 
k tomu řeholnímu životu. Je to zřejmě jiný pohled. No dobře, a vztahy s vaším bratrem se 
taky narušily tím vaším rozhodnutím stát se salesiánem?
R:
Ne, ne. Ty vztahy s bratrem byly vždycky takové pohodové, on je o tři roky mladší jak já, 
takže já jsem víceméně prošlapával cestu, a on potom, když já už jsem byl na vysoké škole 
a on taky, tak jsme si šli každý svou cestou, i když jsme třeba bydleli spolu tak.. takhle 
kamarádský vztah, když já jsem se třeba rozhodl jít tím řeholním způsobem života, tak pro 
něho to znamenalo jako přijetí toho mýho rozhodnutí a podporování spíš..on sám se 
vlastně taky dostal do společenství věřící mládeže, u sv. Tomáše v Brně, a tam je doteď, 
tam si vlastně našel i svou manželku a..neustále se tam vrací a čerpá z toho. Takže to 
zázemí, to zázemí vztahu k Bohu, to u nás je, jo..a nicméně, bratr se tedy rozhodl pro ten 
život v manželství a..a myslim si že funguje stejně dobře v tom křesťanským společenství. 
T:
Takže vaše rodiče doufali, že budou mít od vás vnuky, atd…
R:
Určitě. No od prvorozeného syna no. Že převezme, převezme dům, zužitkuje vlastně to, co 
mu bylo vlastně dáno, v rámci studia, no a taky splodí, splodí vnuky a…
T:
Hm. Mohl bych se ještě zeptat, kdybyste mi jen krátce odpověděl, na váš názor na ten 
vývoj po roce 89, jak se na něj díváte právě z toho hlediska hodnot, které salesiáni 
zastávají, zda vám nevadí, že ta společnost je příliš materializovaná a sekularizovaná a jak 
na to reagujete?
R:
Hm. No jako popisovat dnešní společnost..nechtěl bych opakovat plno filosofických 
knížek, které jsem přečetl, a které popisují tuhle společnost, já myslím, že všichni velmi 
dobře víme jaká ta dnešní společnost je, nicméně můj úhel pohledu, je a..souvisí to s 
mým vnitřním nastavením jako člověka, který, když to vezmu k rodině, ve které jsem 
vyrůstal, tak byl vždycky přijatý, já jsem byl přijímaný, jako dítě jsem byl vždycky 
přijímaný a jsem tak nastavený. Jsem nastavený prostě přijímat druhé lidi, a jsem 
nastavený přijímat i svět, ve kterém jsem. Takže, musím říct že prostě jsem hrozně rád za 
to, že žiju ve světě ve kterém žiju, a to že prostě jsme v postmoderně, kde je množství 
postmoderních vzorců, společnost musí fungovat na bázi konzumního způsobu života, 
jinak by ekonomika tady začala kolidovat, nebo na základě spotřeby vlastně naše 
ekonomika funguje, a lidé se do toho rodí, setkávám se s mládeží, která to vnímá ty 
postmoderní vzorce i to..spotřebovávej, musíš mít nové věci, musíš mít tohle, tak už to maj 
vžité, a už s tímhle vlastně přicházejí do života, takže...mohl bych prostě naříkat, a říkat ta 
doba je taková a taková, ale já si říkám né, já jsem rád za tu dobu ve které jsem, jsem rád 
za všechny lidi kteří v téhle době vyrůstají, protože každá ta doba, když se dívám do 
historie, si ssebou nesla, něco, vždycky za sebou táhla takovou tu kouli na tom řetězu, ale 
prostě každá ta doba má obrovský množství svých výzev. 
A který se právě dají najít v tom, co ta doba má v sobě pozitivního, dobrého, co se 
vybudovalo, vidím tady obrovský množství práce, mnoho lidí, který tady dělají, jsou tady 
určité kořeny, na kterých ta společnost vyrostla i když si ty kořeny nepřipouští, nebo se o 
nich nemluví, ale pořád se na ty kořeny dá navazovat, setkávám se s množstvím lidí, kteří 
z těch kořenů každý den čerpají…takže já, můj postoj k téhle společnosti je pozitivní 
a..rozhodně já sám za sebe nechci tuhle společnost měnit, ale chci měnit sám sebe. Jo, na 
prvým místě jsem já, já chci měnit sám sebe, zaměřuju se prostě na sebe, na své chování 
k sobě, k druhému člověku, nabízím prostě druhému člověku oporu, pomoc, to je pro mě 
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velmi důležité, i třeba k té profesi řídící, pomoc prostě druhému se v této společnosti 
orientovat, najít v této společnosti pevné místo, a vybudovat na tom pevném základě něco 
příjemného, kde se tomu člověku bude dobře žít. Takže toto je jakoby věc kde..trochu to 
souvisí, trochu to souvisí s tou etickou teorií ostrůvků pozitivní deviace, kde se vlastně 
hovoří o tom, že dnešní společnost, ta pluralizovaná společnost, a takováta multikulturní 
společnost, už není možné se vracet k tomu modelu moderny, kde byl prostě jeden projekt 
a jedna, jedna vize, ale je to o množství projektů, množství vizí, a já tady vlastně vytvářím 
jakýsi ostrůvek, kde nabízím prostě, mnoha lidem, se kterýma se setkávám, se kterýma 
jsem kontaktován určitý projekt života, určité směřování, určitý, určitý základ, a oni to 
potom přenesou dál. Takže to je jako spíš můj, můj náhled na dnešní společnost.
T:
Dobře. Tak když se dotkneme té stránky náboženství, specielně co je psáno v bibli, vy sám 
jste se s četbou bible a s klasickou výukou bible jako mladý setkal?
R:
Ne, nesetkal. Ale rozhodně jsem jako dítě chodíval v neděli do kostela, ne tedy pravidelně, 
ale prostě chodíval, a tam jsem se setkal s tím že se četlo, to jo, ale že já sám bych si četl 
v bibli jako dítě, nebo že bych chodil na náboženství..možná jestli jsem, před prvním 
svatým přijímáním, jestli tam byla nějaká příprava možná, to je možné, ale jinak jako 
soustavně ne, to jsem nechodil, to, říkám bylo to u nás postavené do té roviny jako, nenuť 
děti chodit do náboženství, aby mohly studovat, jo, abychom neměli problémy. Jo protože 
pocházím z dělnického kraje, a tam to byla důsledná kontrola tady v tom. 
T:
Hm,hm, takže tahle tradice učení z bible…
R:
Až po revoluci. Po revoluci, kdy se vlastně otevřel katechismus pro dospělé. Já jsem 
vlastně u sv. Jakuba v Brně začal v roce 90, v roce 90 si myslim že to bylo, kdy jsem se 
vlastně začal připravovat na svátost biřmování, a byl to dvouletý kurz asi, katechismus pro 
dospělé to bylo.
T:
Hm, hm. A teď co jste v tom poměrně intenzivním kontaktu s mládeží, jako ředitel, stavíte 
tu výchovu na těch hodnotách, nebo pravidlech, které káže bible?
R:
Takhle co se týká ředitele nemůžu mluvit, protože jsem ve funkci teprve 14 dní, takže to se 
jako těžko, nicméně ale snažím se…nebo snažím se, no, na prvním místě to vždycky přijde 
svým vlastním životem, že jo, jako..pokud budeme mluvit o hodnotách tak můžem mluvit 
o nějakém předávání víry a zvláště lidem, kteří nejsou věřící, tak to je jenom o tom, jak já 
svědčím svým vlastním životem, takže to je takovej naprostej základ, a v tom 
nízkoprahovém klubu co my máme, nebo..v oratoři, vlastně v klubu dětí, který tam máme, 
tak tam je to jakoby priorita, nebo tam to ani jinak nejde.
T:
Hm.
R:
Zase svědčit svým vlastním životem, nicméně máme tam třeba plno věcí, už jenom to že 
děti chodí do tohohle centra, tak třeba jsem byl v Budějovicích, a tam říkali chodíme do 
kostela, i když prostě chodili do klubu mládeže, tak to že tam byl přilepenej kostel k tomu 
centru, tak oni říkali tak jdeme do kostela. Nevěřící děti, nikdy.. ani rodiče nevěřící, prostě 
oni chodily do centra dětí, kde si hrály, kde měly své hřiště, tak říkaly jdeme do kostela. A 
už to tam je jako, že potom když jsou vánoce, tak se něco slaví, nebo třeba v Budějovicích 
když jsem byl tak tam, tam byly tři úmrtí myslím, během toho roku, u těch dětí, tak třeba 
poprosily, jestli by sme za toho kluka, kterej tam  zemřel, tak jestli by sme se za něj 
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nemohli pomodlit…jako v těch, v těch mladých lidech to je hodně silné, oni ví, že jsme 
jiní, že žijeme nějak jinej život než žijou oni, a spojí si to vlastně aj i s Kristem, o kterém 
se třeba učí v dějepisu, a spojí si to s kostelem a ví že prostě jsme nějaký jiní a ve chvíli, 
když potom přijdou různé krizové situace tak přichází a ptají se. 
T:
Hm.
R:
Jo, takže to jsou takový chvíle kdy nejčastěji, jako, se o těchto věcech hovoří. Já bych jim 
mohl dělat katecheze, mohl bych tam vyprávět příběhy, což občas člověk dělá, ale stejně to 
jde jako jedním uchem tam a druhým uchem ven, tak když si mě poslechne zase někdy 
příště…většinou je to skutečně od toho, když ten člověk sám přijde, a je to o tom, že oni ví, 
že mohou přijít.  A že jim na tu otázku tu odpověď dám.
T:
Výborně, tak já myslím, že už nám uběhla ta doba, kterou jsme si tady vyměřili, takže já 
vám děkuju za rozhovor.
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Rozhovor se spolubratrem řádu salesiánů panem H (dále R)
ze dne 5.11. 2008 v salesiánském centru v Praze-Kobylisích 
provedený Jindřichem Novákem (dále T)

T:
Ta první část rozhovoru by se měla týkat vašich universálií a vašeho rodinného zázemí. 
Také by mne zajímalo kdy a kde jste se setkal se salesiány, co to pro vás znamenalo a tak 
podobně.
R:
Hm, tak se když tak potom ptejte, to bude asi rozumnější, takže narodil jsem se v roce 
1960, v Plzni, pak jsme nějakou dobu bydleli v Rokycanech, potom ve Vrhavči u Klatov, 
pak jsem studoval na průmyslovce v Plzni, na průmyslovce elektrotechnické, a pak na 
vysoké škole v Praze na fakultě elektrotechnické. Při těch studiích jsem se teda setkal se 
salesiány, čili někde v roce 80 a něco málo řekněme, byl to nynější biskup Karel Herbst, 
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 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 jako se dělá běžně na táborech, no a tahle věc se mi 
tenkrát velice zalíbila, takže někdy po tom roce 1980 jsem začal jezdit na ty chaloupky, 
jako vedoucí, no a to mi vydrželo více méně dodnes, do dneška se starám o ty chaloupky, a 
potom tak postupem času, já nevim, tak deseti let, tak nějak mi došlo že bych se asi rád stal 
přímo tím salesiánem, takže první sliby jsem skládal v roce 89, což byly poslední sliby za 
totality, a po prázdninách potom přišla už revoluce. Takže takhle nějak, co by jste ještě, 
nebo co mám…
T:
Mohl by jste ještě upřesnit ten moment toho setkání s těmi salesiány?
R:
No tak v podstatě mne jeden z těch kamarádů pozval na tu chaloupku, jo, abych se tam 
jako přišel podívat, tam jsem se právě seznámil s tím Karlem Herbstem, to byl teda že jo, 
on tam byl asi tak den, ale jako mě to nějakým způsobem oslovilo, takže potom jsem se o 
to začal víc zajímat jako o ty chaloupky, takže my jsme měli vždycky tak zvaná setkání 
asistentů, 4x do roka, to se vždycky setkali všichni ti kluci co dělali chaloupky po celých 
Čechách a Moravě, popřípadě na Slovensku, že jo, to bylo ještě Československo, takže 
jsme se sjeli dohromady, bylo to stovka, dvě stě kluků řekněme, takže takhle jsem 
fungoval, já nevim, 4 – 5 let, a postupně jsem se do toho začal jako zapojovat víc, jo, 
nejenom jako účastník, ale postupně i jako organizátor, jednak jako vedoucí těch 
chaloupek, trošku víc jsem se seznámil s tím Kájou, potom s dalšími salesiány, že jo, 
protože jsem to samozřejmě nedělal sám, ale i spolu s dalšími, zejména s Pavlem 
Kadlečíkem, a potom třeba s Josefem Šplíchalem a prostě několik dalších, no a mě to tak 
nějak postupně začalo docházet, že bych, že by asi tento způsob života mě vyhovoval, 
nebo by mi byl blízký, takže jsem…já nevim, řekněme jestliže jsem ty první sliby skládal 
v roce 89, tak jsem já nevim tři roky před tim prostě vstoupil do noviciátu, že to 
samozřejmě musel být tajný noviciát, takový dálkový, řekněme, jo, protože, pochopitelně 
ta kongregace nemohla působit veřejně, za komunistů to nešlo, my jsme se scházeli tak 
různě po bytech, vždycky jsme měli takové nějaké víkendové setkání, řekněme, kde jsme 
dostávali takové rady a formace od těch starších spolubratří…
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T:
Hm.
R:
…no a takto to prostě šlo dva tři roky a potom jsem složil ty první sliby, jako, jako 
samozřejmě ještě tajně, jo tehdá jsme ještě vůbec nečekali že by mohla přijít revoluce, 
takže v podstatě jsem počítal s tím, že budu celej život někde bydlet, já nevím, s jedním 
člověkem, se dvěma, tehdá jsme nemohli bydlet pohromadě, tak bydleli dva spolubratři 
dohromady, nebo tři v bytě někde, a chodili jsme normálně do zaměstnání, já jsem tehdy 
už pracoval ve škole, já jsem učil někde, já učim do dneška na střední škole sdělovací 
techniky, což je zase elektrotechnická průmyslovka, takže jsem prostě počítal, nebo jsem 
měl takový výhled že budu do konce života učit, že jo, nebo tak nějak plus mínus, no ale 
potom v roce 89 se teda ukázala možnost že se nám vrátil tenhle barák, tady ty Kobylisy, 
takže potom, od roku řekněme 91, 92 jako bydlet tady v baráku v Kobylisích.
T:
A vy jste promoval na inženýra kdy?
R:
Roku 84. 
T:
Hm. Takže tu profesi jste vykonával pouze jako učitel potom, nebo…
R:
No já jsem dva nebo tři roky pracoval v laboratoři dopingové kontroly, jo, vypadá to že je 
to nesmysl, ale ten doping vyžaduje spoustu elektronických přístrojů, takže tam jsem dělal 
více méně technika k těm přístrojům, jo, což mě ze začátku velice bavilo, protože ta 
laboratoř byla špičkově vybavená, protože i za komunistů jsme tam museli mít západní 
přístroje, jo, což nebejvalo zvykem, to byla, hm, možná byla ještě jedna v Moskvě, ale 
každopádně byla jedna z nejlepších ve východním bloku, jo, prostě jako byla tady u nás, a 
ve východním Německu byla ještě, ale prostě v několika málo špičkovejch pracovišť; tam 
se mi to ty první léta velice líbilo, protože tam byla jako technika na úrovni, a bylo co 
studovat, a co se učit, ale jako po těch dvou třech letech jsem se to naučil, takže pak už to 
pro mě nebylo nic novýho, jo, zatímco ten doping šel samozřejmě dopředu, tak ta technika 
byla furt více méně stejná, furt tam byly přístroje více méně stejného typu, takže to mi pak 
přestalo bavit, tak jsem si říkal že budu dělat něco pořádnýho, a šel jsem prostě učit, učit na 
tu průmyslovku.
T:
Hm. Takže to děláte od té doby.
R:
Čili od roku plus mínus 87 no učim.
T:
Hm. Můžete mi říct ještě něco o vaší rodině?
R:
No rodiče byli zdravotníci, tatínek byl chirurg, maminka laborantka zdravotní, a že jo, 
protože jsme se hodně stěhovali, tak více méně, táta se více méně stěhoval za prací, takže 
jak byla práce prostě v nemocnici, nebo kde byly prostě nějaké podmínky, tak tam jako se 
stěhoval, a on teda pochází z Klatov, takže proto na konci života jsme se odstěhovali do 
těch Klatov, 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, protože tehda se to nesmělo, to byl vždycky pan farář chodil 
jednou, jednou z celý školy jednou za měsíc prostě dvě hodiny náboženství jako pro celou 
školu, chodilo tam pět dětí třeba…
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T:
V kolika letech jste tam začal na to náboženství chodit?
R:
No tak jako ono se to trošičku komplikovalo, protože v Rokycanech jsme byli v roce, že jo, 
do roku 69, tam to šlo že jo, to bylo před rokem 68, tam to šlo bez problémů, to jsem 
chodíval normálně na faru, jo, potom od roku 69 jsme bydleli u těch Klatov, takže jako já 
nevim, asi od základní školy, to asi jo, ale jak říkám, bylo to takový dost omezený, oni to 
komunisti neviděli rádi, takže prostě, jak říkám pan farář měl na celý škole pět děcek a 
prostě, jednou za měsíc, dvakrát za měsíc prostě měl hodinu jo, takže jako…
T:
Hm.
R:
…jako samozřejmě snažili se něco dělat, ale jako, nemělo tu, prostě ty možnosti nebyly 
nějaký, takže.
T:
A to jste chodili i se sourozenci, vy máte sourozence?
R:
Já mám sestru, ale ta je o devět let starší, jo, takže ta tou dobou, že jo, když mě bylo devět 
let že jo, prostě ona už studovala vysokou školu, když já jsem studoval střední, tak ona už 
měla vystudovanou vysokou, jo.
T:
Jakou vysokou?
R:
Ona dělala filosofickou fakultu, obor čeština, výtvarná výchova. Jo, tak my jsme tak jako, 
ona je spíš taková umělecká, já spíš do tý techniky, každej tak trošku, trošku jinak, no.
T:
Takže rodiče tu víru udržovali z tradice?
R:
Asi tak, plus mínus. No, jako jo. Jo ono zase, přeci jen na tom malým městě nebylo tolika 
možností, že jo, přeci jenom tam jako ten nedělní kostel byl tak plus mínus asi to jediný, co 
se asi tak dalo, že jo. No třeba v Praze pak bylo samozřejmě víc možností že jo, to jsem se 
tam dostal do těch různejch kroužků, a tajnejch kroužků a podobně, když jsem začal 
studovat v Praze, ale tam jako, tak asi že jo, kdyby byly jako aktivní, tak by se asi našlo 
něco, ale více méně takoví tradiční katolíci, jo.
T:
Hm, hm. Vaše matka byla zdravotní sestra?
R:
Laborantka.
T:
Laborantka. Takže vystudovala střední zdravotnickou, že jo.
R:
Jo, no. 
T:
Hm. Tak to bychom měli…takže ta vaše funkce tady ve středisku je výchova té mládeže, 
nebo jaká?
R:
No jako, funkce přímo pokud.. funkce buď ve středisku, nebo v komunitě, že jo, to je 
trošku rozdíl, že jo, středisko mládeže to je to jsou ty děcka co pobíhaj tam venku, takže já  
v tomhle baráku, nebo moje funkce v komunitě jsou stále ty chaloupky, jo, to znamená to 
co jsem začal někdy v tom mládí, tak zase naopak vedu ty starší kluky, kteří jako reálně 



58

jezdí na ty tábory, jo, to znamená to jsou ty prázdninový chaloupky, takže o tohle se 
starám, těm my říkáme asistenti, takže se starám o ty asistenty, a organizujeme ty 
prázdninový chaloupky jo, není toho nijak moc, jo ale, myslím si že to je stále dobré a 
potřebné, a jinak jako normálně regulérně učím na té průmyslovce.
T:
Hm.
R:
Jo, no a potom ještě jako, sice ne jako bokovku, ale taky mám na starosti tady ty počítače, 
a telefonní ústřednu, a takovýhle, takovýhle věci, takže ono…
T:
Vy bydlíte tady v centru přímo?
R:
Ano, no, tady o dvě patra nad náma.
T:
Mě vždycky zajímalo jak to vaše ubytování zde vypadá, vy máte každý svůj pokoj?
R:
Každý máme svůj pokoj, já nevim na pokoji je tam postel, stůl, knihovna, křeslo, no prostě 
běžnej pokoj, jo. 
T:
Televizi máte třeba nebo…
R:
Televizi já nemám, někteří spolubratří tedy televizi mají, což považuji za zvrhlost, jo, 
protože my máme televizi společnou, tam nahoře máme takovou společenskou místnost 
tedy řekněme, tam chodíme na televizi, no já nemám potřebu mít na pokoji televizi, 
protože když, tak se jdu podívat tam, že jo. 
T:
Hm.
R:
Což samozřejmě někdy skřípe, protože když se někdo chce dívat na fotbal, a někdo se chce 
dívat na něco jinýho, ale tak to se nějak dohodneme, to jako, ale myslim si, že zavřít se na 
pokoj a dívat se na televizi by byla zvrhlost, jo, přeci jen ten řád by měl být společný, měl 
mít společný život, takže jako, když už na televizi, tak společně, jo. 
T:
A vy máte na pokojích ledničku třeba…
R:
Zase jak kdo, tak my máme, že jo, my tam máme takovej, já tam bydlim ještě s ing. 
Palíškem, že jo, my tam máme dva pokoje vedle sebe, a malou předsíňku že jo, a tam
máme mrňavou ledničku, no na limonádu, nebo na pivo nebo na něco takovýho, no.
T:
No a kuchyňku to nemáte?
R:
Ne, ne. No zase, já to nepovažuji za nutný, protože tady dole je velká kuchyň, kde nám vaří 
profesionální kuchař, a nahoře máme zase společnou jakousi kuchyňku, takže když 
potřebujeme namazat chleba, tak tam vždycky něco je, takže to je prostě bez problémů.
T:
A v té kuchyni se vaří pouze obědy, nebo také večeře, nebo snídaně?
R:
No kuchař pro nás vaří všecko, s tim že je tady od šesti do dvou, nebo tak nějak plus 
mínus, že jo, to přesně nevim, ale prostě ráno nachystá snídani, uvaří oběd, a ještě nachystá 
večeři.
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Jo tu večeři si potom vezmeme sami, ale on to všecko připraví. 
T:
Ano. Takže s tou funkcí co tady máte tak s tou jste spokojen…
R:
Jo, jo. 
T:
Tak kdyby jste byl tak laskav, teď by mne třeba zajímalo jak se díváte na společnost jak 
před rokem 89, tak po něm, z hlediska duchovního stavu té společnosti a z hlediska 
salesiána.
R:
No, hm, jako to se budete muset ještě zeptat podrobnějš, ale tak, že jo, v zásadě před tím 
rokem, před tím rokem 89, že jo, být křesťanem, zatím veřejně, že jo, znamenalo jistý 
riziko, jo, protože přece jenom jako jo, tak znamenalo to nepříjemnosti, že jo, tak třeba 
učiteli hrozilo, že ho vyhodí prostě z práce, nebo že budou nějaký takovýhle problémy, že 
jo, a podobně, takže to jako mělo i jako, že jo, ty lidi museli být trošičku statečnější, jako 
znamenalo to něco obětovat, nebo něco tomu prostě dát, nebylo to zadarmo, že jo, 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, kdežto 
teďka jako to nikoho nezajímá, jo, když je někdo katolíkem, tak jako riziko žádné, no tak 
samozřejmě, někdo se může třeba podivovat, nebo mít blbý poznámky, ale jako reálný 
riziko, jo, samozřejmě není, a zase to ale neznamená nic vyjímečnýho že jo, to že teď je 
člověk katolík tak neznamená že bojuje proti státu, to je prostě jeden z mnoha 
náboženských bláznů, nebo fanatiků, nebo tak nějak jako, jo tak asi to teď znamená víc 
hledat jako nějakou tu podstatu toho, i když jako víc hledat, to se muselo předtím taky, že 
jo, ale byly tam asi jiné důrazy, že jo. 
Tam třeba, třeba mladej člověk se mohl stát křesťanem jen proto, že to mělo ten důvod 
boje proti státu, třeba, jo, ale teďka jako, jedinej důvod může být skutečně jen to, že se 
chce nějak tomu Bohu přiblížit, a že to pro něj něco znamená, že jo, čili tyhlecty jako 
pomocný důvody už teďka nejsou. 
Jo, takže jako, na jednu stranu leccos je jednodušší, a na druhou stranu zase takový těžší, 
že jo. Protože tím, že ty lidi mají mnoho možností a je to jedno, tak je mnoho nabídek 
samozřejmě, tak se můžete stát jako budhistou, a harekršňákem a já nevim čím vším ještě, 
že jo, a je to jedno, takže je možná takovej větší zmatek, větší…že společnost všeobecně je 
možná taková zmatenější, tak je jim to víc jedno, jo.
T:
Hm.
R:
Protože když máte teda, můžete si zajet na dovolenou k moři, no a jste spokojenej tak co, 
takže to není třeba…nic vás nenutí hledat něco, něco jako dalšího, něco řekněme vyššího, 
blbý slovo vyšší, ale snáze se může stát, že vám prostě ten běžnej život stačí, že jo.
Kdežto přece jenom za těch komunistů bylo vidět, že to nefunguje, že jo. Tam jako to 
různě skřípalo a moc věcí nebylo, a bylo vidět, že ten materiální svět je prostě 
nedostačující. Kdežto teďko je toho tady hodně a zdá se že to jakoby stačí, jo. 
T:
Hm, hm. Je to tedy tak, že se ten materialismus asi více prosazuje v téhle společnosti, než 
to bylo předtím?
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R:
Jo, jo. Asi jo, protože tehdá toho prostě nebylo tolik, jo. To je celý, že jo. Ne že by to ty 
lidi nechtěli, ale prostě to akorát nebylo, že jo, nebo to bylo obtížněji dosažitelné. Že jo, 
kdežto teďka prostě jako když si vyděláte, tak si koupíte téměř cokoliv, že jo. Tehdá jste si 
nevydělal, nebo jste si vydělal jenom tehdy, když jste byl ve straně, a to se třeba zrovna 
vám nechtělo, že jo, nebo jo, prostě, tam bylo spousta takovejch jako problémovejch věcí 
který jako mnoho lidí do toho jít nechtěli, kdežto teďka prostě stačí když řekněme 
pracovat, a když je člověk šikovnej, vydělá si, jo, a leccos prostě dostane, jo. Takže jako to 
může vypadat že to prostě postačí, a že když si hodně vyděláte, že máte zaručený štěstí na 
celej život. No, což samozřejmě je omyl, že jo, ale přijdete na to po padesáti letech, třeba, 
což už je pozdě, že jo.
T:
Ono to těm lidem stejně, i když ty peníze mají a to materiálno, většinou ale nestačí, že 
stejně cítí takový nedostatek něčeho…
R:
Jo, to určitě, to určitě no ale jako neví, neví kam že jo, neví prostě kde najít to co 
potřebujou, že jo. Takže zkouší víc materiálu, nebo jinej materiál nebo jo, že jako ale…jo 
ale čili asi to přispívá k takovýmu zmatku, možná já nevim, znechucení ze života, nebo 
zklamání ze života, že prostě to není to vono…
T:
Hm, hm. A ta cesta z tohoto problému by mohla vést právě přes tu víru, teda mysím to 
očištění týhletý společnosti…
R:
Jo samozřejmě, určitě, já si myslím že určitě, a je samozřejmě otázka jak toho dosáhnout, 
nebo že jo, protože tady je samozřejmě čtyřicetiletá díra že jo, prostě, zatímco předtím ta 
společnost byla jako nechci říct náboženská, ale aspoň, já nevim, plus mínus tradiční tak 
nějak že jo, takže děti aspoň viděly babičku, která šla do kostela, anebo tatínka, kterej byl 
v nějakým náboženským spolku nebo něco, že jo, kdežto teďka je to prostě díra 40 nebo 50 
let
prostě jako nic, že jo. A navíc s tim, že ze školy si přinesete prostě do dneška samozřejmě 
jenom to, že jako věřící jsou blbci v podstatě když to řeknu samozřejmě hodně zkráceně, 
ale jako to furt jede dál jako, tak jak se učilo za komunistů, tak se, samozřejmě ne všude, 
ale plus mínus se učí dál, že katolíci nám upálili Husa, no a že jsou špatný, a že, sice teď už 
náboženství není opium lidstva, no ale ta věda to stejně už všecko dá, takže, jo, což je 
samozřejmě škoda, ale nejde se těm lidem moc divit že jsou v tom zaběhlí, takže to bude 
léta trvat než se to nějak změní, že jo.
T:
Tak probrali jsme to, že ten materialismus je na vině, že se lidi od té víry spíš odklánějí…
R:
No ono je to otázka ten materialismus sám o sobě jako je, že jo, to je spíš pohodlnost lidí, 
to že to nikde nevidí hlavně, že nemají vzory jo, že takhle, protože kdyby že jo, když mají 
třeba rodiče věřící, že jo, který to tak nějak jako, který tou vírou žijou, tak jako to vidí, že 
jo, tak je jim to jasný, a i když od tý víry odpadnou tak je jim jasný jak ta víra může 
fungovat, že jo.
Kdežto když to ty mladí lidé nikde nevidí, tak jako těžko jim vyčítat že šáhnou po tom co 
všecko jim ta reklama a všecko, že jo. Těžko jim vyčítat když nemají vzory, takže jako že 
by byl vinen materialismus, to spíš ta díra, to přervání toho vývoje jo, to že nejsou vzory, 
možná že taky to že ta církev se nedovede nějak ukázat a prosadit, že jo…
T:
Tak myslíte že ta církev nefunguje tak dobře jak by měla.
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R:
No oproti těm nadějím, co byly po roce 89 samozřejmě nefunguje, jo, ale zase, ty naděje 
byly nepochybně přehnaný, že jo, no protože zase ono je to úplně stejný jako v ostatní 
společnosti, že jo, máte tolik a tolik lidí průměrnejch, několik málo lidí velice dobrejch, a 
zase několik málo podprůměrnejch, že jo, takže jako, těch několik málo velice dobrejch je 
samozřejmě schopných něco udělat, ale je jich málo, že jo, a potom je spousta lidí 
takovejch, jo, že na to tak moc nemaj, nebo…no ale nelze se tomu zas tak moc divit, že jo, 
protože, stejně jako všichni ti, kteří nejsou špičkoví kazatelé tak všichni katolíci nejsou 
ukázkový vzor jako víry, jo. Spíš jich najdete několik málo jako ukázkovej vzor, a ti 
ostatní jsou tak nějak jakž takž, že jo.
T:
Hm, hm.
R:
Takže to je jako otázka jestli ty naděje nebyly spíš přehnané, ty naděje byly zcela jistě 
přehnané, ale jako no…a zase je to jako po bitvě každý generálem, že jo, prostě jako, říkat 
jako tehdá se mělo, možná mělo, ale jako, jo, kdo to tehdá věděl a hlavně kdo měl odvahu 
a schopnost to něco zařídit, že jo. To něco, co třeba teď jako po dvaceti letech řekneme no 
možná se to mělo udělat takhle, jo ale, tehdá prostě, no že jo, ty lidi prostě najednou na ně 
spadla revoluce, že jo, a teďka je to všechno jinak, takže asi se nedá jako říct že, že prostě 
je to jako, jako vina, nebo něco takovýho, ale jako ty víry tady byly a jsou stále, takže já 
bych asi…ale zase že jo, jako církev to, nebo církev to je zase blbý slovo, to je zase 
abstraktum, který jako, že jo, jako jednotliví křesťané řekněme, toho samozřejmě využívaj, 
ale zase jako, na to kolik bychom jich potřebovali je jich málo, jo, ale zase se není čemu 
divit že jo, jestliže jich jsou nějaký 3-4 procenta, tak, že jo, tak nelze očekávat, že prostě 
uděláme hlásný kampaně na náměstích, že jo. No a hlavně to asi nebylo úplně šťastné, no.
T:
Jo, jo. No ona ta sekularizace tý společnosti je dost veliká, těch křesťanů podle jednoho 
průzkumu je tady jen asi 40 procent, to je taky jeden z problémů, myslíte že nějaká 
politická strana by byla schopna napomoci zde lepšímu vývoji?
R:
No jak se tak dívam na politický strany tak tam si nevyberete prostě, jo, jako z nějakých 
záhadnejch důvodů prostě ty lidi když vlezou do politiky, tak prostě se hned utopí 
v nějakejch skandálech prostě, korupcích, úplatcích, já nevim prostě jsou jako zblbnutý 
mocí, nebo já nevim, že jo…
T:
Hm, hm.
R:
…jo. Tady snad teda když z těch ministrů tak bych třeba vypísknul jako knížete 
Schwarzenberga, že jo, kde prostě je vidět že to je prostě šlechtic, že jo, kterej teda už 
nemá potřebu někde hamounit majetek že jo, že si může dovolit prostě jako jednat podle 
svého svědomí, že jo. Zatímco ti ostatní vypadají jako že potřebují furt něco skrejvat a 
zařídit a přihrát a podobně, že jo, což je, což je dosti nešťastné a to je prostě všude, no tak 
tam si prostě nevyberete no. Jo je to, ta lidová strana se sice tváří že ona je pro ty katolíky 
no, ale když se na ně podíváte reálně na ty lidi co se dostanou do těch špiček, že jo, tak 
jako je to taky zoufalost. 
T:
Hm.
R:
Bejvá to, jako myslím že všeobecně to bejvá lepší na těch nižších úrovních že jo, když 
prostě starosta obce, tak prostě si ho lidi zvolej, protože je dobrej, že jo, ne protože je 
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lidovec, nebo odeesák, nebo něco, ale protože je dobrej. No a má samozřejmě taky 
podstatně blíž k těm lidem, takže když něco udělá blbě, tak mu chlapi jako večer v hospodě 
řeknou že takhle to nejde, že jo. 
T:
Ano.
R:
Kdežto když volíte primátora Prahy, tak, my ho samozřejmě nevolíme, ale když je 
jmenován, nebo zvolen primátor Prahy, tak jako co no, toho nepotkáte nikdy, že jo.
T:
Nebo ti poslanci, ti nikdy nemají na obyčejnýho člověka čas…
R:
No právě, no a pokud ho teda někdy měli, že jo, tak v momentě když se dostanou do tý 
sněmovny, tak to mizí někam, no.
T:
Hm. Kdybych se vrátil ještě k vám osobně, mě by zajímalo, když jste tedy po té 
průmyslovce nastupoval na tu ČVÚT, tu profesi nakonec děláte, ale ta práce s těmi 
dětmi…
R:
No tehdá, že jo, tehdá jsem jenom věděl že mě baví ta elektrika, jo, čili jako průmyslovku 
jsem dělal elektrotechnickou, protože mě to bavilo, na tu elektrofakultu jsem šel taky proto 
že mě to bavilo a co budu dělat jsem tehdá ještě moc neřešil, že jo, a tak jsem myslel 
technika někde, prostě, jo, nebo někoho od tý elektriky, a skutečně k těm salesiánům jsem 
se jako dostal až na tý vysoký škole, a i tam jsem jako pořád nevěděl, že bych chtěl 
skutečně dělat třeba toho učitele, nebo něco takovýho, proto jsem taky nastoupil do tý 
laboratoře kde jsem zase dělal technika, že jo, v podstatě na co jsem se připravoval tím 
studiem, a až během toho zaměstnání tam mi došlo, že bych jako pak chtěl třeba učit, jo. 
T:
Hm.
R:
Tam to byla vyloženě otázka několika dnů, že jsem si řekl že vyloženě jako už prostě 
nechci chodit do tý laboratoře a denodenně opravovat, byť velice jako šikovný zařízení, ale 
už né, a že bych šel radši učit, jo. Pak jsem teda zavolal do tý Panský, tam kde teda učim 
do dneška, pan ředitel zajásal, že jako zrovna potřebuje, no tak jsme se domluvili, takže 
jsem potom přešel tam.
T:
Hm, hm. Ale já docela obdivuju to vaše rozhodnutí vstoupit do toho řádu salesiánů, což 
vidím taky jako takovou osobní oběť, protože se nějak vzdáte tý perspektivy rodinného 
života dejme tomu, a tak dále, ty sliby znamenají taky nějakou disciplinu v osobním životě.
R:
To samozřejmě jo, ale na druhou stranu člověk zase spoustu získává, že jo. 
T:
Hm.
R:
Jo tím že tady žijeme v tý komunitě a v Praze zaplať pánbůh dobré, tak zase že jo, máte 
spoustu těchhle těch spolubratří, že jo, kteří vám pomůžou, podrží a na který se můžete 
spolehnout, takže samozřejmě něco nemáte ale zase něco jinýho máte, jo, zase to co 
nemůžou mít třeba ty manželé. 
T:
Hm.
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R:
Takže ono to, i když se to tak obvykle prezentuje, jo, že to je jako strašná oběť pro Pána 
Boha, to zasvěcení a tak dále jo, ale já si myslím že to je prostě volba, že jo, buďto si 
zvolím tento směr života, s tím že dostanu to a to, nebo si, a samozřejmě vydám to a to, že 
jo, to samozřejmě musí být v nějaký rovnováze, anebo si zvolím jiný směr života, zas 
vydám něco, a dostanu něco jiného, jo, takže, já jsem to nikdy nebral jako oběť, že bych 
prostě obětoval svůj život, já jsem to prostě bral jako takovou nějakou cestu, kterou mám 
jít, nebo co bych měl dělat, jo.
T:
No ale vy jste to své rozhodnutí měl podloženo svou vírou…
R:
No tak samozřejmě, to je, že jo, to je vždycky takové nějaké rozhodnutí, nebo jako 
přesvědčení, že si to jako tak Bůh přeje, nebo že tahle cesta je pro mě jako připravená, tak 
to určitě že jo, ale to musí bejt i v tom manželství, že jo, jo.
T:
Ano.
R:
To nejde si tak nějak nadirigovat co já bych chtěl, spíš jako, jako poznat co Pán Bůh pro 
mne připravil, když to řeknu tak jako hodně schematicky, co je pro mne vhodné jo, nebo 
na co jsem jako udělán, jo, nebo kterým směrem bych měl jít, to člověk musí tak nějak…
T:
To člověk ale musí cítit vevnitř, nějaký způsob volání, nebo…
R:
Ale jo, ono to, spíš třeba se vám to jako trošku zalíbí, že jo, jo, že jste s těma lidma rád, jo, 
že prostě ten styl toho života vám v zásadě vyhovuje, jo a pak si říkáte tak asi takhle bych 
to chtěl, jo. 
T:
Hm, hm. A proč jste se třeba tedy nerozhodl pro tu kněžskou dráhu, když už jste takhle 
nastoupil na tuto cestu?
R:
No protože právě proto, to je taky Boží volání, Boží volání je nejenom jako k zasvěcenému 
životu, že jo, k životu jako řeholník, ale i k tomu že se má člověk nechat vysvětit na kněze, 
jo.
No a tohle jsem nikdy jako necítil, jo.
T:
Hm.
R:
Prostě já jsem vždycky tak nějak věděl že kněz ne.
T:
Hm, hm. Jasně. Tak já myslím že jsme už tak nějak vyčerpali téma našeho rozhovoru, ale i 
ten čas co jsme si vyměřili, takže já vám moc za něj děkuju.
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Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem J (dále R)
ze dne 30.9. 2008, v salesiánském centru v Praze-Kobylisích, 
provedený Jindřichem Novákem (dále T)

T:
Takže na prvním místě bych rád od vás slyšel něco jako váš životní příběh, to znamená kde
jste se narodil, jak jste stár, jaké jste získal vzdělání, jaké bylo vaše rodinné zázemí, jak jste 
se dostal k salesiánům, jak to ovlivnilo vaše životní hodnoty a podobně.
R:
Hm, tak by to mělo být tak nějak volně, bez nějakých odrážek?
T:
Nee, úplně volně se rozhovořte do jaké šířky chcete.
R: 
Dobře. Mám udávat konkrétní datumy nebo jak to…
T:
No docela bych potřeboval aspoň rok kdy jste se narodil a kde, kde jste studoval, v jaké 
rodině jste vyrůstal, a podobně.
R:
Tak jo. Narodil jsem se v Brně, v roce 1972, v takové početné rodině, byl jsem sedmý 
nejmladší v řadě, mám ještě čtyři sestry a dva bratry, a myslim si, že na začátku jsem spíš 
byl asi zakřiklý nebo hmm, ve stejném roce co jsem se narodil jsem byl pokřtěn, od 
malička jsem vyrůstal ve víře, ve věřícím prostředí, pravidelně jsme chodili do kostela, 
takže pro mě to bylo takový samozřejmý prostředí. V době totality, tak ta farnost do které 
jsem chodil byla pro mě takovou určitou oporou a určitým velkým zázemím, když jsem 
chodil na náboženství, tak tam to bylo vidět, že 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, v roce asi 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…no a takže 
tam jsem jezdil delší dobu, no a potom jsem se stal taky animátorem, jel jsem na takzvaný 
témátka, kde před prázdninama se přednášelo o čem se těm děckám má vyprávět, témátka 
tak to bylo vždycky, během té chaloupky, toho tábora každej den se měl vyprávět nějakej 
příběh, na nějakou životní hodnotu, na nějakou vlastnost…a hm, to si myslim že mě hodně 
utvářelo. 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 házené, byli tam nasazení trenéři, kteří 
ty křesťanské svátky nebrali zas tak vážně, takže se hrály pak různé turnaje, já se 
omlouvám… (vrátný přinesl dopisy). Já hned přijdu.
T:
Hm, hm. (Po chvilce) Tak kde jsme to přestali?
R:
Skončili jsme u toho, že v práci oddílu házené jsme vytvořili takovou partu, do které 
chodili vrstevníci, kteří chodili taky do kostela, vytvořila se tam taková dobrá parta, jezdili 
jsme na takový různý turnaje a potom ale.. tento trenér, křesťanský trenér musel odejít a ti 
další následující trenéři tu víru zas tak nebrali vážně, takže svátek, nesvátek, muselo se 
hrát, nějaký různý zápasy; v té době se taky vytvořila taková parta, kam docházel taky 
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jeden, možná budoucí adept salesiánů, taková partička, kde jsme se scházeli a společně 
bavili a společně jsme něco hráli, společně jsme povečeřeli a taky jsme se bavili o..modlili 
jsme se a bavili jsme se o víře, tak to pro mě bylo taky hodně důležité a podstatné, že ta 
moje víra nebyla pak spojená jenom s chozením do kostela, ale s křesťanskou partou.
T:
Hm.
R:
Dalším zlomem bylo to, že jeden mladý člověk, který se staral o ministraci ve farnosti, tak 
měl před sebou svatbu, tak to chtěl někomu předat, tak mě předal starost o ministranty, 
takže jsem už začal..v podstatě už vést druhé k něčemu už smysluplnému, jezdil jsem 
s nima na tábory, to co jsem předtím načerpal, to už jsem začal zužitkovávat. V té době, 
ještě během totality se mi dostal do rukou životopis sv. Jana Boska, a už předtím jsem 
začal poznávat, že ti, kteří organizují ty prázdninové tajné tábory, že jsou salesiáni, a ten 
život Jana Boska mě připadal jako hodně inspirativní a hodně jsem jako toužil jednat 
podobně. Když jsem takhle jezdil za jedním knězem tak…do té doby jsem nějak 
nepřemýšlel, čím bych se mohl stát, takže když jsem skončil základní školu, tak díky 
tátovi, jenž pracoval ve fabrice, a lepil jsem různé modýlky, hm, tak jsem se rozhodl že se 
vyučím, tak jsem šel na učňák, a vyučil jsem se dřevomodelářem, a během právě tohoto 
učňáku, 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. Do té doby jsem nad 
tím zas až tak zase nepřemýšlel, ale v té chvíli jsem uvnitř cítil jakousi naléhavost, že se 
musím rozhodnout. To mě mohlo být kolik…17 roků asi.
T:
Hm.
R:
A tak jsem se snažil, vlastně tak nějak trochu přemýšlel, a rozhodl jsem se, že se stanu 
salesiánem a knězem. Ono se to zdá, že je to takový nárazový rozhodnutí, a já nevím co 
ještě všechno, ale myslim si, že to co jsem předtím různě jako zažíval, v těch různých 
partách, společenstvích, že jsem kvůli ministrantům přestával hrát házenou, i když jsem 
pořád jezdíval s mladšíma žákama jako trenér, tak jsem toho nechal, protože to nešlo 
skloubit, to nevěřící prostředí, který na tohle nebralo vůbec žádný ohled, a tak jsem se 
rozhodl, že je to potřeba a takový asi vnitřní volání asi jo. V té době vlastně se mnou začala 
chodit jedna holka, ale já jsem už vnitřně cítil, že jsem rozhodnutý, a jednou jsem jí to 
taky, při tom jednom rande jako řekl, a ona mě říkala já jsem to tak nějak tušila, ale tak 
nějak jsem trošičku doufala, že to bude jinak. 
Salesiánem jsem byl ještě na učňáku, a kdo vstoupil do učňovského poměru, tak měl před 
sebou to, že musel ještě tři roky pracovat ve fabrice a musel se k tomu zavázat pracovní 
smlouvou, jinak by musel platit velký peníze, tak my jsme na to neměli žádný peníze 
doma, tak jsem tedy nevěděl jak to teda udělat, tak jsem si říkal udělám si maturitu při 
práci, ale při těch přijímačkách jsem to neudělal, tak jsem tak nějak přijal ten další rok, to 
jsem se vyučil v roce 89 na přelomu totality, tak ten další rok vznikla myšlenka 
biskupského gymnásia v Brně. Takže zase znovu jsem se hlásil při zaměstnání, že budu 
dodělávat maturitu, a objevila se ta možnost přihlásit se na nově vznikající gymnásium 
v Brně, to bylo první biskupský gymnázium, který začalo v republice. Tak jsem byl přijat a 
rozhodl jsem se že půjdu na biskupský gymnázium. Takže dva roky jsem na denním studiu 
dělal nástavbu na biskupským gymnáziu, kde jsem v roce 1992 maturoval a mezitím jsem 
se domluvil, že budu jako k salesiánům, takže jsem šel do aspirantátu v roce 1991 během 
toho maturitního studia do Rosic u Brna, kde jsem měl na starosti tři učně, jsem dojížděl do 
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Brna, a pak po půl roce jsem vstoupil do přednoviciátu, což je…když už je člověk 
rozhodnutý, že chce vstoupit do noviciátu, tak půl roku musí před noviciátem bydlet 
v sociální komunitě ve Šlapanicích u Brna, a pak jsem odmaturoval, a po maturitě jsem 
hnedka vstoupil do ročního noviciátu u Frýdku – Místku, to je rok 92 – 93, pak jsem spolu 
s ostatními, patnáct nás skládalo první sliby, se přestěhoval do Dolních Počernic, kde jsem 
byl dva roky, jako postnoviciát, že v tom prvním roce, spolu s ostatními, tak jsme jezdili 
dálkově, na pedagogickou fakultu na třísemestrový obor vychovatelství vzhledem k té další 
perspektivě, abychom mohli pracovat ve střediscích mládeže, a ten další rok jsem 
dodělával to pedagogický minimum a zároveň jsem začal tady v Praze na teleologické 
fakultě UK první ročník.
T:
Hm. 
R:
V roce 95 se naši představení rozhodli, že se teologická studia přesunou do Českých 
Budějic, takže jsem se přestěhoval do Českých Budějic, že jo, v roce 95 až 97 jsem 
pokračoval na teologických studiích v Českých Budějovicích, a my to máme tak že 
v rámci, i když člověk studuje tak v rámci toho studia každý má nějaký...nějakou činnost. 
Nějakou praxi, že musí něco dělat, že nejenom studuje, ale je někde zapojený. Tak já 
v roce 97 až 99 jsem byl na té asistenci, praxi…přerušil jsem studia, byl jsem na praxi 
v Sebranicích u Litomyšle, kde jsem měl na starosti aspiranty, ty, kteří se rozhodují jestli 
vstoupí k salesiánům nebo ne. Zároveň s tím ta jako činnost byla výuka náboženství nebo 
snaha se prostě starat v tomhle směru o mládež. A v roce 99 jsem složil věčné sliby 
v Sebranicích u Litomyšle a vrátil jsem se do Českých Budějovic, kde jsem pokračoval ve 
studiu, které jsem ukončil státnicemi v roce 2001, a hned po těch státnicích jsem byl 
vysvěcen na jáhna v Olomouci v katedrále, rok jsem prožil jáhenskou praxi v Českých 
Budějovicích na Čtyřech Dvorech v kostele sv. Vojtěcha, a potom roce, v roce 2002, v den 
kdy jsem slavil své třicáté narozeniny, tak v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni jsem byl 
vysvěcen na kněze. 
T:
To je krásný datum.
R:
Biskupem Františkem Rakovským. Jako kněz kaplan jsem pokračoval ve farnosti 
v Českých Budějovicích na Čtyřech Dvorech v kostele sv. Vojtěcha, tam jsem byl až do 
srpna 2005, no a na konci srpna 2005 jsem byl poslán z vůle provinciála sem do Prahy, 
mám funkci kaplana, nebo také farního vikáře, nebo jsem farářem na plný úvazek tady ve 
farnosti. Tady ve farnosti mým polem působnosti je hlavně nějaký zaměření na děti a 
mládež, takže k tomu patří starost, péče o dvě dětské bohoslužby, které tady máme každý 
týden, jedna z těch bohoslužeb je pro první stupeň základní školy a mladší, a druhá je, tam 
se ještě spolupodílím s dalším salesiánem na těch bohoslužbách, a pak dětskou bohoslužbu 
pro starší školskou mládež.
Snažil jsem se tady, spolu s dalšími mladými dát dohromady tým vedoucích ministrantů, 
kde se snažíme každý měsíc setkávat, plánovat, hodnotit jak co dál, nebo co bylo dobré, 
takže celoročně máme pravidelné schůzky mladších i starších ministrantů, děláme každý 
měsíc máme nějakou akci, o prázdninách děláme prázdninové tábory, potom se snažím tak 
nějak podílet se na výuce náboženství, takže dělám dvě hodiny náboženství, jednou za 
měsíc setkání na gymnasiu Thomase Manna, které je tady na Proseku, pro děcka napříč 
ročníku, potom má starost směřuje k mládeži, což jsou úterní bohoslužby, kde se podílím 
na těch promluvách ještě s jedním spolubratrem, a také máme vytvořený takový 
koordinační tým, kde se snažíme vytvářet programy, programy pro mladé, celoročně. 
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T:
Hm.
R:
Podílení se na bohoslužbách a běžném provozu farnosti. 
T:
Když jste se zmínil o své rodině, mohu se zeptat, vaši sourozenci pracují normálně ve 
světských povoláních?
R:
Čtyři sestry se provdaly, jedna vstoupila do řádu, do řádu Boromejek, a z těch dvou bratrů 
tak ten první se oženil, a druhý se stal salesiánem knězem, ještě přede mnou.
T:
Hm. A ten pracuje…
R:
Ten je farářem, administrátorem, je v komunitě v Moravských Budějovicích, a má na 
starosti dvě farnosti.
T:
A otec jste říkal že pracoval v továrně, a matka…
R:
Otec je vyučený zedník, a pracoval jako cídič kovů v továrně. Takže dělník. Matka, 
protože je vyučená švadlena, ehm, tak že nás bylo spoustu dětí takže v podstatě dlouhou 
dobu byla v domácnosti, až pak když jsme odešli z domu, tak krátce před důchodem, pár 
roků si hledala zaměstnání a pracovala v nějakých těch profesích, aby to do toho důchodu 
ještě dotáhla. 
T:
Já jsem chtěl ještě…
R:
Nyní jsou v důchodu oba dva.
T:
Ano. Já jsem chtěl taky vědět – jejich přístup k víře byl dán výchovou od jejich rodičů 
předpokládám.
R:
Byl velice jako různý, protože 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. V době totality tak úplně pravidelně do kostela nechodil, 
ale vždycky si za tím stál abychom byli pokřtění a chodili do kostela a chodili na 
náboženství, i když z toho měl problémy. 
T:
Myslíte že i tam na té vesnici, kde skoro všichni byli nábožensky založení?
R:
Ve vesnici jo, ale my jsme žili v Brně. Takže v tom je ten rozdíl. Takže on vyšel z vesnice, 
kde to bylo samozřejmé, takže měl to od dětství už v sobě. Matka, tak ta byla z města, 
z Brna, a ten přístup ke knězi byl spíš takový že, za farářem se nechodilo, farářovi se spíš 
jako vyhýbalo, a nepřehánělo se to moc s kostelem. Jako smělo se muselo se, takhle to 
nějak bylo, takže postoj matky byl spíš takovej že, že si přála abychom chodili do kostela, 
na náboženství, abychom byli dobří. Abychom měli nějaký dalo by se říct hodnoty, ale zas 
tak úplně zdravý jak se říká zažívání víry to úplně nebylo. Že už to bylo ovlivněný tím 
městem, který prožívalo intervence proticírkevní, taky rodiče se seznámili na politickým 
školení (smích), spíš no, spíš to bylo takový jako když někdo chodil do kostela častějc, než 
jednou za týden, tak to bylo přehánění.
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T:
No, jasně. A takže oni byli v podstatě rádi, že vy s bratrem jste se dali na kněžskou dráhu a 
sestra vstoupila do řádu…
R:
V podstatě tak snadný to není.  Jako jednoduše se to dá takhle vidět, ale...z pohledu táty, 
tak tím jak on tu víru vnímá nebo tak, tak on říkal že, že je důležitý abychom se my jako 
rozhodli, abychom my si za tím stáli, ale pro mámu tady ty naše rozhodnutí byly 
nepochopitelný a dlouhou dobu nepřijatelný. Takže to byl určitej boj, nebo, no boj, takový 
to vzájemný hledání, protože teď zpětně vnímám, že rodičům vždycky jde na prvním místě 
o to, aby ty jejich děti byly šťastný, to si myslím že je věc u většiny rodičů, pokud nejsou 
nějak, něčím výrazně postižený, je to vždycky. Ale otázka představ rodičů vždycky 
vycházej z toho co oni zažili a prožili, a to si myslim že se i tady odráželo.
T:
Hm.
R:
Jako v dnešní době si myslím že rodiče s tím problém nemají, ale v době našeho 
rozhodování, v podstatě každej z nás, protože jsme tři kteří jsme se rozhodli jít jinou cestou 
než cestou manželství, tak třeba pro nás to bylo dlouhý roky nepochopitelný, a vždycky 
když jsem přijel domů, tak to byl takový zdroj různých dohadů, přesvědčování, nebo 
připomínání, jestli bych se neoženil, no.
T:
Hm. Tak to by jsme měli co se vaší rodiny týče, a ještě jestli by jste mi mohl říct o vztahu 
salesiánů a váš osobně k vnějšímu prostředí, jak vnímáte ten přespříliš sekularizovaný svět 
a jak myslíte že on vnímá vás, a zda se s tím z vaší strany podle vás dá něco dělat.
R:
Co se týká nás salesiánů v ČR, tak určitej přínos a  fakt bylo to, že salesiáni v době totality 
působili tajně. Pracovali v zaměstnáních, nenosili žádný kolárky, v podstatě byli mezi 
lidma.
My nemáme žádnej hábit, máme akorát nějakej kříž. Takže na první pohled salesiáni do tý 
společnosti pronikly snáz než jiný řády. A mnozí lidi ani neví, že jako spolupracují se 
salesiánama, že to je nějaká firma. Ten průnik nějakej se podařil, třeba nakladatelství 
Portál salesiánského nakladatelství pronikla do všech pedagogickejch fakult, a je to 
nakladatelství jež patří mezi třináct největších, který vydává víc jak sto nových titulů 
ročně. Takže nějaký renomé se třeba jako už podařilo, televize Noe, česká televize tam 
máme jednoho spolubratra, takže různý projekty se jako dělají jako například 
v Pardubicích Do života, což je takový projekt pomoci dětem z dětských domovů se nějak 
aklimatizovat do toho prostředí, Ostrava, Teplice, České Budějovice tam se pracuje s těma 
Romama, takže to ta společnost taky nějak pozná, takže jeden ten rozměr tady třeba jsou 
pronájmy na hřiště, nezávisle na víře. Kroužky, salesiánské divadlo. Tady jsou představení 
pro, dětská představení pro školy, takže když ve školách řeknou salesiánský divadlo, tak 
mnohdy už vědí co to je.
Takže jeden ten rozměr vůči té společnosti že se snažíme pro tu společnost být užiteční a 
dát se do toho kontaktu; je to takový, taková cesta na dlouhou trať že třeba tady na Praze 8, 
nebo i v Českých Budějovicích tak tam jsme v nějaké komisi zastoupení v té části, kde 
tady můžeme mluvit třeba do komunitního plánování, v té městské části, v  Českých 
Budějovicích třeba taky.
T:
Hm.
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R:
Nevim jak je to jako v jiných městech. Takže nějaký spolupráce se dějí, takže to je na ten 
jako průnik.  Společnost, je to zkušenost salesiánů tady i ve světě, já se omlouvám 
(telefonát)…no, takže ten pohled je, že my třeba máme salesiánský školy v Asii, kde 
křesťanů je minimum na té škole. A kdy oni vnímají že salesiáni ano, ale církev ne. Jo, 
takže na mnoha místech se s tím jako setkáváme…v Indii, otázka školství v Indii, tak 
salesiáni mají hodně školy pro základní stupeň, a ten střední stupeň mají jezuiti jo, ve velké 
míře, takže tam se společně modlí, a modlí se tam hinduisti, budhisti, křesťané a Evropané, 
že tam je taková univerzální modlitba třeba. Takže i různě jako ve světě my se snažíme, 
jako nebýt jako chameleoni, to se nějak přetvařovat, ale salesiáni vznikli v době, kdy se 
v Itálii, budoucí Itálii, nebo, protože vznikla Itálie v té době, přerušily řeholní řády, tak 
vznikli salesiáni. Proto ta terminologie, že ten kdo je představený komunity, je ředitelem. 
A ten kdo je nad těma ředitelama se jmenoval inspektor, teď to přejmenovali na 
provinciála, ale ta terminologie je – my máme domy, my nemáme kláštery, ta terminologie 
je školní, sekulární, občanská. Takže my už v podstatě v těch kořenech máme tu práci 
v sekulární společnosti.
T:
Taková jako asimilace do tý společnosti větší než u jiných řádů…
R:
Jo. A asi i ve větší míře. Samozřejmě že to je tak nějak…vyžaduje to tak nějak větší nárok, 
že ten vztah s Bohem, ta modlitba, to že žiju s Bohem, že to je náročnější. A náš zakladatel 
Jan Bosco když by nebyl kontemplativním člověkem, tak by nebyl toho schopen to 
ukočírovat.
Protože ten nárok je maximální pracovní jaksi nasazení, protože ten vliv na společnost je 
jaksi, že jako dost zabíjí, když máme třeba sedmnáct domů v republice, třeba se dělá, 
vysílají dobrovolníci, každej rok se vysílá kolem 12-15 dobrovolníků do světa, takže ta 
zkušenost je velká, potom se v rámci celý republiky koná setkání animátorů, to znamená 
mladí z celé té republiky se prostě sjíždějí na určitý víkendy kde se připravují během tří let, 
aby mohli sami animovat, vytvářet skupinky a společenství různý, a něco dělat pro druhý 
jako lidi. 
T:
Když mluvíte o tom celostátním působení jak probíhají styky s ostatními řády a  
kongregacemi, probíhají na jaké úrovni, jsou ty styky intenzivní, nebo méně intenzivní?
R:
Záleží místo od místa. Pokud v místě kde máme faru, a v blízkosti je fara nějakého jiného 
řádu, tak hm…na to nejsem schopný úplně přesně konkrétně odpovědět, to by spíš 
odpověděl jako provinciál, jsou určitý setkání, kde ta spolupráce je vidět, tak třeba bylo 
celostátní setkání mládeže v Táboře, a nebo letos na Velehradě, kde už to ale koordinuje 
diecézní centra mládeže a republikový ten hlavní organizátor, kdy se tam zapojují různý 
řády do toho programu a přinášejí tam svůj díl, u sv.Ludmily jsou pravidelný redakce, kde 
se točí jako všechny řády. V rámci vikariátu, diecéze je rozdělená na vikariáty, které 
sdružují vždycky několik farností, tak ta komunikace je napříč těch farností a v těch 
farnostech jsou taky jako řeholníci, takže spíš je to na takové rovině osobní, než pracovní. 
Protože na to nejsou síly, a v pohledu na počty těch jednotlivých řádů, tak jako my 
salesiáni na spoustu věcí máme víc síly než ostatní ty řády. Ještě něco jako jsou víc 
koordinovaný. Nějaký větší setkávání.. oni jako ty ostatní řády nejsou pro to, protože 
opravdu už na to nemají kapacitu. 
T:
Hm.
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R:
Třeba Boromejky procházejí takovým vývojem, že nemají tolik jako střední generace, ale 
mají hodně těch osmdesátiletých a takhle je to starý, to znamená že, mnohý řády jsou rády, 
že jsou schopný se postarat o ten majetek který mají, o ten apoštolát který mají a v podstatě 
každej řád dělá jako co může. S tim že ty baráky musí různě opravovat, projímat, starat se 
o to, za to co bylo zdevastováno, zničeno, narušeno, takže je to mnohdy jako vypětí. Jsou 
různý, asi bych řekl na bázi různých setkávání celorepublikových, nebo i diecézních, tak 
tam ty řády se potkávají a na těch schůzích různých, v rámci vikariátu třeba, tak tam se ti 
řeholníci setkávají. Na slavnostech, při bohoslužbách se setkávají, mnozí se znají z dob 
studia, takže se setkávají. Ale nějak, nějak víc, nevim, možná v rámci médií, je to třeba 
možné.
T:
Hm, hm.
R:
Takže, co se týká třeba nakladatelství, knižních, tak tam musí existovat nějaká domluva 
k výměně informací, protože ten křesťanský trh u nás není tak velký, takže ty jednotlivý 
nakladatelství se musí vyprofilovat co kdo vydá. Jedno nakladatelství je anglikánské, 
salesiáni mají Portál, jezuiti vydávají různý věci, dominikáni vydávají různý věci, a 
v podstatě každý ten řád má určitý specifikum toho svého poslání, toho svého zaměření, 
pro nás je zaměření výchova, výchova k víře, a ta výchova k víře předpokládá výchovu 
k lidství, k hodnotám, já se nemohu bavit s člověkem o křesťanských hodnotách, pokud ten 
člověk neuznává lidský hodnoty.
Jakousi lidskou slušnost. Ty věci jsou spojitý a ta víra, víra má vést člověka k tomu, že 
bude člověkem. Pokud víra vede k tomu, že člověk není člověkem, ale je nějakým tyranem 
nebo já nevim co všechno, tak je to pokřivená víra, je to zvrácená víra, protože pro nás je 
ideál ten Bůh, ke kterému směřujeme a k jehož obrazu se chceme podobat.
T:
Jasně, hm. Tak dobře, já vidím že už jsme přečerpali náš časový limit, tak bohužel to 
musím ukončit a děkuji vám za rozhovor.
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Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem K (dále R)
ze dne 17.9. 2008, v salesiánském centru v Praze-Kobylisích, 
provedený Jindřichem Novákem (dále T)

T:
Prosím sdělte mi nejdříve vaše osobní data, jak jste se stal knězem salesiánem, co jste tím 
získal a co případně ztratil, jak reagovala vaše rodina, co pro vás znamená sloužit Bohu a 
tak podobně.
R:
Tak jelikož mám 40 a něco let tak jsem se narodil v roce 1967 ve Zlíně, vyrůstal jsem pět 
let na Valašsku, ve vesničce takové malebné, jmenuje se Držková, pak jsme se teda, nebo 
rodiče se přestěhovali ještě s mými dvěma mladšími bratry, celkem jsme tři sourozenci, tak 
jsme se přestěhovali do Holešova, a v Holešově, to si myslim že bylo velice důležité pro to 
moje následné rozhodování se kam v životě kráčet, protože v Holešově se střídali ve 
farnosti výborní kaplani, a v letech 1977 až 1981 tam byl salesián Ivo Matušů, a ten dost 
do té holešovské reality vnesl, řekl bych, tu spiritualitu Dona Boska, to salesiánství, 
samozřejmě nikdo nevěděl, že je salesián, protože tohleto všechno bylo během totality 
v ilegalitě a já sám jsem začal přemýšlet trošinku víc o tom, co bych v životě chtěl dělat na 
průmyslovce, tam jsem teda ještě rozhodnutý nebyl kterou cestou životní, hned po škole 
jsem asi měsíc pracoval, hlásil jsem se na vejšku, na vejšku jsem se nedostal, tak jsem šel 
na vojnu, a víceméně během vojny ve mně uzrálo to rozhodnutí ke kněžství a k řeholnímu 
životu. Jelikož to bylo teda v době totality tak, hm, ten řeholní život nebyl možný žádnou 
oficiální cestou, takže tam jsem se rozhodoval pro kněžství, pro to řeholnictví, nebo to 
řeholnictví bylo jasné, že to muselo být nastartováno no vlastně v těch tajných strukturách, 
a to kněžství, to byla otázka prostě, najedeme napřed na tu řeholní formaci a pak se 
rozhodne jestli tedy do semináře, anebo, nebo studovat tajně, ale tohle, tohle se odehrávalo 
v roce 88, takže rok před revolucí, takže já jsem víceméně začal, začal před noviciátem 
vlastně takovým aspirantátem dejme tomu, v tom 88 roku a, a ..během toho roku vlastně 
přišla, přišla revoluce vlastně a tam se jednoznačně rozhodlo, že jo, že řády byly zpátky, 
zlegalizovaný, takže řádný noviciát v roce 1990 jsem nastoupil, a po noviciátě potom jsem 
nastoupil v roce 1991 na teologickou fakultu tady. 
T:
Hm.
R:
Tam jste se ptal ještě, jak na to reagovala ta rodina, tak já..pocházím ze smíšeného 
manželství ve smyslu že, mamka je katolička, praktikující, a taťka je nepraktikující 
evangelik. Na tom Valašsku je to tak, tam se to tak různě prolíná, ehm, tady ty dvě 
základní denominace a, a taťka tomu moc nerozuměl, tomu rozhodnutí mýmu, ale 
respektoval ho, a..tím že jsem nejstarší z těch tří sourozenců, tak mamka zase už se tak 
nějak chystala že by mohly být časem nějaký vnoučci přijít, tak bylo to pro ni asi takové 
složité z toho ženského pohledu, ten, ten první náraz když jsem jí to oznámil, ale, ale velice 
pěkně to nakonec přijali oba dva, a myslim že do dneška jako respektují to moje 
rozhodnutí, bez nějakých základních nedorozumění nebo výkyvů, protože zase já jsem 
snažil ve svém životě, a dost mi pomohlo to období průmyslovky, že jsem vlastně přes 
týden nebyl doma, bydlel jsem na intru, tak se osamostatnit a naši s takovým respektem 
k tomu, že člověk tak nějak jako vyrůstá, a hlavně mi věří, věří že já prostě nebudu já 
nevímco vyvádět, a dali mi opravdu tu důvěru, a v té důvěře pak se odehrálo i přijetí toho 
mýho rozhodnutí. 
T:
A co vaši sourozenci, vy máte dva mladší bratry?
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R:
Dva mladší bratry mám, a...ti to, pro ně to nebylo vůbec žádné překvapení, protože my 
jsme dost takhle vedle sebe vyrůstali a…nejsem si jistý jestli jsem to náhodou neřekl dřív 
bráchům nežli rodičům, tam se to, já jsem to nemohl v tom osmdesátým osmým říct 
nikomu, protože prostě opravdu, tim že to bylo, že to bylo ještě před tou revolucí, tak tam 
tahle rozhodnutí byla opravdu držena pod pokličkou a…kdybych se rozhodnul přihlásit se 
do semináře, oficiálně, tak tim by to samozřejmě věděli všichni, ale tim, že se to řešilo 
s těma řeholníma představenýma, kteří vlastně fungovali v ilegalitě, tak tam prostě 
neexistoval prostor pro to, to komukoliv říct, takže tam by to nešlo, ale já jsem to vlastně 
našim říkal těsně...to bylo na jaře, na jaře devadesát, myslim. No to bylo tehdy když papež 
tady přijel na jaře v devadesátým, tak při té příležitosti tak nějak, takže myslim že 
bráchové to věděli ještě předtim, než jsem to řekl rodičům a…protože my jsme sami 
jezdívali se salesiánama ještě za totality na letní tábory, na tak zvané Chaloupky, jestli jste 
možná o nich slyšel…
T:
Hm, slyšel.
R:
Takže jsme velice dobře vplouvali do reality té ilegální církve, a...a bylo to pro nás 
opravdu jsme to před sebou měli, jak já, tak ti dva mladší bráchové, že neexistuje 
automaticky jen jedna cesta, životní, manželství, anebo třeba zase jenom řeholní život nebo 
kněžství, ale že je tam volno, že člověk má svobodu, svobodu se rozhodnout, takže oni 
vlastně prožívali něco podobného to, k čemu já jsem se rozhodl tak jak vím tak i 
prostřední, nejmladší tak jako, celkem poctivě si ten proces toho rozhodování, rozlišování 
a vlastního směřování prošli. 
Takže ti reagovali celkem příznivě.
T:
Hm. Mě by zajímal ten takový moment kdy jste se rozhodl, bylo to pozvolné či náhlé, 
nepociťoval jste něco podobného jako volání?
R:
U mne to byl proces, proces pěti let. Když to vezmu já jsem fakt od průmyslovky jsem to 
před sebou měl, měl jsem tam vztah s dvěma holkama, velice takový pěkný, ale…pořád, 
pořád tam byl ten rozměr toho, toho zasvěcení. 
T:
Hm.
R:
Jo a...já co jsem dělal, tak jsem…opravdu během těch pěti let tak já nevím od druháku tak 
od nějakýho věku 15-16 let, pak se to nějak překlopilo, překlopilo na tu vojnu, tak plus 
teda ta vojna, 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.
T:
Hm.
R:
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, a on mi pozval na setkání 
lidí, a říkám, nevěděl jsem že jsou salesiáni, to bylo pro mě velice obohacující, a když jsem 
se, až s odstupem času dověděl, že to jsou salesiáni, tak jsem si prostě říkal tak to je velice 
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zajímavé pro mě, nebo tam najednou jakoby, jako by se setkaly ty moje touhy s tou určitou 
realitou. Jo, a tohle jsem vnímal, protože k tomu setkání nemuselo vůbec dojít, to bylo 
opravdu hodně náhodné a byla malá pravděpodobnost, že bych se zrovna s tímhle 
člověkem někde potkal, ale ono se to tak odehrálo, a tak to..nebylo to jako Mojžíš 
najednou že stojí před hořícím keřem a Hospodin k němu promlouvá, a říká mu co má 
udělat, říká mu vyveď izraelský národ z Egypta, já bych řekl, že ten ohýnek plápolal pořád, 
a že Hospodin promlouval tak, tak průběžně a i to moje rozhodnutí, když jsem se 
rozhodnul, rozhodnul že půjdu tady touhle cestou, tak tam do toho vzešla ještě taková 
záležitost, která si ale myslím že vedla k nějakému vnitřnímu, nebo k protříbení nějakých 
mých vnitřních, mých vnitřních pohnutek pro to mé rozhodnutí, které jsem už více méně 
v té době už udělal, kdy 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, když už jsem byl v semináři, a 
tak nějak vnitřně se tady tohle zklidnilo v okamžiku kdy, kdy ona si našla jinou známost, 
vdala se, má pěknou rodinu a…
T:
Hm.
R:
Jo ale, to prostě se v tom člověku odehrává, a i teďka jako to definitivní rozhodnutí člověk 
udělá, má věčné sliby, má kněžské svěcení, má určité zkušenosti v životě, ale vidí že je 
to..denodenní záležitost se rozhodovat, Bože, tobě jsem se zasvětil, i dnešní den chci to 
zasvěcení prožívat, takže není to nic definitivního, v okamžiku, kdyby to člověk nechal 
ležet, že je to hotová věc, tak to zrezaví nebo to prostě moli sežerou. Aspoň já to tak 
vnímám.
T:
Hm, to je zajímavý, je to možná vlastně takový neustálý souboj mezi tim nižším egem a 
tím vyšším já, které by mělo směřovat k Bohu…
R:
Je to komunikace všechno, i v manželství to vidím když spolu přestanou komunikovat, tak 
je průšvih, tak je konec, a v tom zasvěceným životě když člověk takhle s Hospodinem 
přestane komunikovat, tak je to svým způsobem taky průšvih, Bůh je trpělivý, Bůh čeká, 
ale přece jen to je nějaká známka toho mého života, nebo toho zasvěcení, že je to, řekl 
bych, můj každodenní chlebíček, a nemůže se to stát rutinou, tak někdy je člověk unavený, 
někdy prožívá nějaké složitosti, těžkosti, není to vždycky ideální, ale řekl bych opravdu že 
je to boj, do určité míry je to boj, pořád musím vybojovávat, vybojovávat a na úkor toho 
vlastního sobectví a toho všeho čím jsem zatížen vlastně tu skutečnost toho, toho 
zasvěcení. 
T:
Tam třeba vám neschází ta úzká rodina, kterou by jste měli právě s tou manželkou…vy jste 
si ji pravděpodobně nahradil tím salesiánským společenstvím.
R:
Chtěl jsem říct, že u nás salesiánů je ten rozměr řekl bych toho domova, don Bosko to měl 
postavený ten celý svůj systém na čtyřech základních sloupech, domov, hřiště, kostel, a 
škola. Ten výchovný systém je postavený tady na tomhle. Ten domov to je to rodinné 
prostředí, a my to máme i ve stanovách, že se snažíme, aby se u nás každý cítil jako doma, 
jo, jako doma se u nás nikdo cítit nemůže, protože doma je jednou doma, ale je před nás 
postavený takový ideál, abychom opravdu spoluprožívali to poslání, to zasvěcení, ten 
apoštolát, tu práci, byli si nablízku, ve chvílích těch těžkých i radostných. Takže, z tohodle 
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pohledu já musím říct že, za celou dobu svýho salesiánství, což je nějakých 18-19 let už 
před noviciátem když si to vezmu, tak, tak mám strašnou radost, jaký spolubratry jsem 
poznal, potkal, s kterými jsem mohl být v jedné komunitě, a byli pro mě v mnoha 
okamžicích takovou jako řekl bych nosnou, nosnou rovinou, nebo...jo, že jsem měl jistotu 
prostě, že jako jdeme dál. To víte že ten rozměr toho manželství, nebo toho, že člověk 
vlastně má své dítě, říká se že chlap by měl zasadit strom, splodit syna a postavit dům, a 
tyhle věci, tak máme to v sobě, no ale je to, hm, je to o tom, nakolik tohle člověk, hm, 
protože všechno něco stojí, a ten zasvěcený život stojí třeba to, že člověk nemá svou 
rodinu, a když jsem se rozhodoval pro ten zasvěcený život, tak tohle jsem měl vlastně před 
sebou nejvýraznějším způsobem, a mezi tim se náhle člověk rozhoduje, jo…
T:
Hm.
R:
A teď tam vidí prostě to boží pozvání, boží povolání a ono to má všechno svoje hodnoty, a 
jenom naslouchá svému srdci. To srdce samozřejmě jinak promlouvá, když má člověk 
dvacet let, když má třicet, nebo když má čtyřicet. Ale je to zase otázka růstu a, a kdybych 
řekl, že se dívám na život úplně stejně jak jsem se díval před deseti lety tak by to byla 
známka mého zakrnění. Že nerostu, že stojím na stejným místě jo, takže, takže proto jsem 
říkal třeba hned ze začátku, že je to vlastně každodenní, takový vlastně každodenní 
oprašování jo a stavění si těch hodnot vedle sebe, takže mohl bych říct že mě to chybí, to 
že nežiju jako v intimní…hmm rovině, jako s partnerkou, v manželství, ale, říkám že na 
druhou stranu říkám, že mám tady to velice dobře vyrovnané tou skutečností těch stavů 
toho posvátna, takže…
T:
Já myslim že tohle je určitě stabilnější vztah když vezmeme v úvahu, že polovina 
manželství se stejně rozpadá, takže…
R:
Na druhou, na druhou stranu velice zajímavá statistika nevím jestli jste se s tím už setkal 
někde; 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. 
T:
No to jsem nevěděl.
R:
No a je to třeba z našeho noviciátu  ze začátku nás bylo dvacetjedna, to byly ty devadesátý 
léta, a takový to bylo velký, tak  jeden během toho noviciátu odešel, a my jsme z toho byli 
až tak trochu nervózní, protože nám připadalo úplně normální, že prostě člověk udělá  
jako, nebo že směřuje někam, a připadalo nám to jako velký procento, a tehdy když 
provinciál nám říkal, říkal, to je otázka celýho toho šestiletí, kdy ještě dojde k nějakýmu 
přetřesu, a on v té době, už v těch devadesátejch letech nám říkal, že plus mínus takový ten 
evropský průměr je kolem těch padesáti procent. A já jsem tomu nevěřil, mě to připadalo 
jako strašně velký číslo, ale nedávno zrovna, jsem si jenom spočítal kolik z toho noviciátu 
nás, během těch šesti let vlastně došlo k těm věčným slibům, a nás teda bylo jednadvacet 
na začátku noviciátu a k věčným slibům nás došlo dvanáct. Takže skoro to opravdu 
vychází na těch padesát procent, a následný ročník noviciátní, když jsem si ho prošel, jak 
šli dál tím životem, až po ten bod těch věčných slibů, tak to tak bylo. Jo po těch věčných 
slibech, po tom kněžským svěcení tak je tam čas od času nějaký odchod, ale procentuálně 
zanedbatelný, když si vezmu že to manželství je definitivní, a u nás je to vlastně, jsou to ty 
věčný sliby. Jo, tak nedá se říct že je to nastejno s tím manželstvím, bylo by to nastejno 
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kdyby po těch věčných slibech nebo po tom kněžským svěcení padesát procent lidí odešlo, 
tak by to bylo srovnatelný s tim manželstvím, takže ta stabilita je tam, je tam daleko vyšší.
T:
To určitě, a myslím si, že to společenství je takový pevnější řekl bych, nebo to má takový 
jiný základ, no…a pak jsem se chtěl zeptat, jaký je váš pohled na okolní svět, například 
jsem se chtěl zeptat, protože vy jste působil jako ředitel mládežnického střediska, co pro 
vás znamená evangelizovat výchovou, jak o tom mluví například představený salesiánů 
Pascual Chavez Villanneva.
R:
Ten pojem evangelizace, evangelizace je, je to výzva pro nás neustálá, protože 
evangelizovat znamená přinášet těm druhým radost, evangelium je radostná zvěst. A…jsou 
různé druhy evangelizace, ať už je to přímá evangelizace slovem, pak dotažená do vyšší 
formy, do katechezí, tak evangelizace třeba jen svým životním příkladem, mě osobně, a 
tam si myslím že se odehrává ta forma evangelizace salesiánského střediska mládeže, kdy 
98% klientely toho střediska nemají s kostelem vůbec nic společného. 
T:
Hm.
R:
Jo, takže to je opravdu většinová společnost naše, a my jsme opravdu nikdy nešli do 
nějakého programového evangelizování, ale stavěli jsme to na tom, že za prvé ty lidi, ty 
mladé lidi motivujeme jinak, například teď za poslední dva tři roky je to nastavené tak, že 
ten kdo má službu v Oratoriu, tak čvrt hodiny asi tak před tou službou se ti kolegové 
sejdou v kapli a deset minut opravdu tak nějak odevzdávají Bohu ty děcka a mladé lidi, 
kteří přijdou do Oratoře a prostě modlitbami s Hospodinem se snaží komunikovat o té 
realitě a, nabízí se jako nástroj, jako boží nástroj v práci s těma děckama, a když dojde 
prostě k nějaké příležitosti jim nabídnout něco z víry, a většinou je to v okamžicích, kdy ti 
mladí se sami zeptají. Zeptají se tady vedle kostela jak to je co to je, Tondo ty nemáš, ty 
nemáš děti, proč? Jo to jsou prostě okamžiky, neodehrává se to denně nebo každou hodinu, 
ale jsou to příležitosti, a já můžu zareagovat v tom okamžiku, heleď já ti to vysvětlím 
někdy pozdějc, nebo já teď nemám čas, nebo co to je za otázku, anebo můžu to ucítit jako 
příležitost osobní evangelizace, a, a vysvětlit jim věci, které oni vůbec netuší; naše 
společnost, z mého pohledu, žije doposavad ve velkých předsudcích vůči církvi, a já se 
nedivím, církev mnohdy působí archaicky a takovým jako odtažitým způsobem, a já třeba 
co jsem vnímal, a myslím si že to byl takový určitý rozměr mého evangelizování, tak jsem 
si před sebe postavil ty odsudky, nebo ty předsudky, že je budu rozbíjet, budu je narušovat, 
už třeba jenom jako, kdo by do mne řekl, že jsem kněz, do určité míry už jenom tohle hraje 
nějakou roli, a můžu vám říct jenom, že spousta lidí bylo překvapených, když poznali tvář 
naší řeholní komunity skrze mne, nebo skrze jiné spolubratry a najednou říkali, my jsme si 
mysleli že církev to jsou jenom staří tlustí faráři, kteří chodí v takových černých rouších a 
pak najednou, a to je zajímavý, a spoustu rozhovorů najednou jsem měl, na různý témata, 
týkající se víry. Ještě o té cílové skupiny naší bych řekl jednu věc, že já jsem vždycky 
respektoval to, že hlavní odpovědnost za ty děcka, mají rodiče. Ehm, co se týká výchovy. 
A…rodiče když dovolí těm dětem tady chodit, tak my programově nenabízíme, jak říkám 
opravdu víru, ale vyučuje se tu náboženství v rámci farnosti, takže když by někdo chtěl 
normálně chodit na výuku náboženství, tak může. Ale, ehm..respektoval jsem rodiče, ale u 
těch mladších děcek tam, oni, oni prostě musí dozrát, já bych řekl plus mínus z nějakého 
přechodu ze základní školy na střední školy nebo na učňák, a tam se o těchhle věcech 
s nima dá už nějak rozumně bavit. Najednou začnou přemýšlet o životě a mají spoustu 
otázek, s 12-letým klukem, nechci říci že by to byl ztracený čas, ale, ale není na to vyzrálý 
ještě. Takovou zkušenost jsem si taky udělal, takže taková jako prvopočáteční naivita, že, 
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že jako obrátíme svět, a všichni jako mohou být přizváni, z toho člověk velmi rychle 
vyroste, a začne hledat takové citlivé formy pro tu realitu, v které se nachází, jak by tam 
mohl to semínko toho božího slova zasít. Tak to je můj pohled a moje zkušenost.
T:
Ještě jedna věc; vy jste se zmínil že jste od osmadevadesátého vedl zde to středisko, ale teď 
se přesunete do Plzně, kde budete dělat totéž. Jak se tam těšíte, nebo máte z toho dobrý 
pocit?
R:
Teď už se tam těším velice, protože,  protože to rozhodnutí že půjdu do Plzně se odehrálo 
před tak osmi měsíci, někdy v únoru, takže, já jsem věděl že dřív nebo později půjdu odsud 
pryč, protože opravdu, jedenáctý rok jsem dělal ředitele, jo, a viděl jsem na sobě že to 
fungovalo, výborný tým kole sebe lidí si myslím že se mi podařilo vytvořit, spoustu práce 
jsem udělal, spoustu krásných věcí se podařilo, ale sám na sobě jsem viděl, já bych to 
nazval, jako že jsem trpěl provozní slepotou. Jo ono to fungovalo, ale člověk jako by už 
nevidí, už jakoby vystřílel náboje, došel mu prach, a ono to nějak funguje ale, takže na to 
jsem se připravoval, že bude změna, a nevěděl jsem ještě kam, pak jsem se dověděl že do 
té Plzně, pak to si člověk tak nějak v sobě srovná, a já během posledního měsíce a půl jsem 
v Pzni několikrát byl, byl jsem na výjezdním zasedání s tamními pracovníky, se svými 
budoucími kolegy, byl jsem na několika akcích s řeholní komunitou v které budu žít, a 
velice pěkně mne přijali, myslim si že už jsem tam vnesl kus ze svých zkušeností, nějaké 
pohledy, nějaké nápady, takže to přijetí se tam odehrálo velice pěkně, aj z toho důvodu se 
tam těším, vidím i pro mě že to bude důležité, že se nadechnu čerstvého vzduchu, že 
vypadnu z těch vyjetých kolejí, myslím že mám taky ideální věk na to ještě něco změnit, a 
přitom už zúročit to, co ty zkušenosti které člověk měl, takže…a ještě co bych k tomu 
dodal, tak vlastně teďka, pomalinku už to bude měsíc co tady je Michal Svoboda, se 
kterým jste teda mluvil, a vidím jak to středisko, do které jsme ho dovedli, tak za prvé, jak 
je spředatelné, jak je srozumitelné, a Michal je velice pracovitý spolubratr, a pěkně prostě 
do toho vplouvá, takže já vidím, že z toho postupně mohu opravdu vycouvávat, příští týden 
se tedy stěhuju už definitivně, a vidím, že, že ta předávka proběhla tak, že, že to Michal 
uchopí a požene to dál, tak z toho mám velmi dobrý pocit taky.
T:
Hm, hm. A tam v tý Plzni vznikla ta potřeba z toho důvodu, že někdo odešel nebo…
R:
Ano tam to, většinou ty personální změny u nás jsou dělány tak, že je to kolečko, do 
kterého je zapojeno pár spolubratrů, tam byl taky jeden spolubratr, který tam byl, já nevim 
sedm nebo osm let, ale on sám požádal provinciála že by chtěl na Moravu, má starší 
rodiče, a že by chtěl blíže k rodičům, jezdit z Plzně až na východní Moravu bylo to 
složitější, takže on šel do Brna, no a prostě provinciál udělal takový to kolečko.
T:
Hm. Takže vám přišla takováto nabídka.
R:
Bylo, samozřejmě že to nebyla jen Plzeň, když se se mnou provinciál bavil jakej má na věc 
pohled, tak jsme se bavili asi o třech variantách, já jsem mu ke každé variantě řekl svůj 
nějaký pohled, a on si to nějak dotvořil a to rozhodnutí tedy udělal s tím, že mi tedy 
nabídnul tu Plzeň. 
T:
Ono je to asi taky logičtější jít do menšího města, když člověk sám pochází z menšího 
místa.
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R:
Jak u koho, mě třeba, mě to překvapilo, jak mě tady ten život v Praze opravdu vyhovoval, 
ta mentalita tady těch lidí, velice rychle jsem si na to zvyknul, a já jsem dost přizpůsobivý, 
a jeden spolubratr to pěkně, pěkně vyjádřil, a myslím si že v tom je kus pravdy, on mi 
říkal: „Tys přijal Prahu a Praha přijala tebe“. Takový symbolický, ale jako vidim, já jako se 
už loučim, zítra tady bude taková velká rozlučka a to je, to jsou zástupy lidí a to je, já ani 
nejsem schopen to všechno pojmout, tak něco řešim přes mejly a opravdu za ty roky co 
jsem tady, a co se kolem mě nabalilo, tak, no je to takový složitější, ale technicky to prostě 
nejde udělat se všema najednou tak nějak.
T:
To by mne zajímalo v té souvislosti, že říkáte že bude nějaká rozlučka, vy tam máte ty tři 
sliby například čistoty, jestli to taky neznamená nepít alkohol, nekouřit a takové věci.
R:
Automaticky to neznamená tady tohle, ale samozřejmě člověk by ty věci měl, měl 
s nějakou mírou, kdybych se třeba ožral jako prase a pak vyvedl(smích) nějakou hovadinu, 
tak to by asi nebylo, nebylo dobrý jo. V tomhle si myslím že my jsme takový dost…no tak 
jsou třeba spolubratři, kteří nepijí, někteří ze zdravotních důvodů, někteří ze zásady, že 
jsou vychovatelé, že by neměli, já naopak zase tady tohle beru, ne samozřejmě s tou 
cílovou skupinou těch dětí a dospívajících, ale s tou dospělou populací tak dát si skleničku 
dobrého vína, případně pivo je do určité míry společenská událost a komunikační 
prostředek, ehm, já třeba tím, že pocházím z Valašska tak(smích)Valaši jsou tak nějak 
blízko, blízko k tomu životu, tak já tady s tim nemám problém ale respektuju, respektuju 
třeba ty spolubratry, kteří tohleto tak nějak striktně mají vyřešený, ale nemáme nikde 
napsaný, prostě, ani kapku nebo…
T:
No kolikrát právě v tom prostředí třeba příjemný restaurace si člověk lepší promluví, 
uvolní se…
R:
Já to vidím v evangeliu prostě Ježíš, Ježíš, říkali o něm, že je žrout a pijan, a že se stýká 
s celníky a s nevěstkami, a to je přesně to, že my v rámci církve kolikrát uvažujeme, 
uvažujeme protievangelně, z mého pohledu, že se jako uzavřeme do svých prostor, a s tím 
světem jako nechceme nic mít, no a Ježíš přesně jako jo, chodil do přirozených prostředí 
těch lidí, kterým nesl tu radostnou zvěst. Já si můžu tady všechny pozvat ale, ale není to 
ono. Když jak jste říkal jo, dojdu do nějakého příjemného přirozeného prostředí, a všechno 
je to najednou trošku jinak. 
No a don Bosco, náš zakladatel, tak ten běhal po tom Turíně ten prostě byl v realitě, s těma 
klukama my tady zrovna teď na nový rok rozjíždíme v rámci toho nízkoprahového klubu 
Vrtule.. Street, že dva naši pracovníci jednou týdně budou, budou tady mapovat lokality, 
kde, kde se nějak shromažďuje ta cílová skupina ve věku těch 13-20 let toho klubu, no 
prostě nechceme být jen na tomhle místě, chceme jít ven…
T:
Hm.
R:
Chceme jako opravdu svým způsobem jít se svou kůží na trh, a nějak vstoupit do toho 
sociátu toho přirozenýho sociálního prostředí těch, s kterými chceme pracovat.
T:
Jasně. Ještě jsem se zapoměl zeptat, my jsme to pak nějak zamluvili, vy jste říkal že nějak 
padesát procentů lidí v tom noviciátu odpadá.
R:
Dejme tomu od noviciátu po věčné sliby. Což je otázka šesti let.
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T:
Počkejte šest let, ty věčné sliby proběhnou kdy?
R:
Po noviciátě se skládají první sliby, ty se obnovují, hm, praxe je taková, že se obnovují po 
třech letech, a po dalších třech letech se skládají věčné sliby. Podle kodexu církevního 
práva ty věčné sliby se mohou složit v rozmezí, od noviciátu od tří let po devět, jo, tak dřív 
jak tři roky od noviciátu nemůžu složit věčné a nemůžu to natahovat dál než devět let po 
noviciátu.
T:
Ale tam není žádná korelace s teologickou fakultou…
R:
Teologická fakulta ta dejme tomu je záležitost studia, a potom vedle teologické fakulty je 
seminář, ve kterém bydlí studenti teologické fakulty, kteří se rozhodli jít cestou kněžství.
Ale vedle toho, ještě, jsou studenti teologické fakulty, kteří se rozhodli jít cestou kněžství, 
ale v rámci nějakého řeholního řádu. 
T:
Hm.
R:
Jo takže my jako salesiáni, i když jsme bydleli, studovali v Dejvicích teologickou fakultu, 
a tady tenhle barák se teprve v restituci vracel, takže my by jsme nemohli být jako 
komunita ve svém, tak jsme měli domluvené v semináři v Dejvicích jedno křídlo, nebo 
půlku křídla, bylo nás tam teda 25 nebo 30, a měli jsme tam svého představeného, měli 
jsme svůj program a svou formaci nezávislou na formaci těch diecézních kněží, která 
probíhala v tom semináři.
T:
Hm,hm.
R:
No a plus k tomu teda bylo studium na té fakultě. No tak to jsou na první pohled, nebo 
z hlediska právní subjektivity to jsou oddělené záležitosti, ale studium a život, to jsou 
podle mě spojité nádoby. A pokud studium je méně teorie, to je vlastně, je to teorie, která 
se ověřuje v praxi; praxe se zdokonaluje tím, že prostě ta teorie má nějakou kvalitu, takže 
já vidím velkou, velké sepětí mezi studiem a mezi formací a praktickým životem.
T:
Hm. A abych se vrátil k té původní otázce, tak těch padesát procent lidí v tom noviciátu 
odpadlo proto, že podlehli volání toho profánního světa.
R:
Já vám úplně přesně, takhle, některé znám osobně, s některými jsem tu jejich situaci řešil, 
u každého z nich to bylo individuální, ale v rámci provincie, naší salesiánské tady 
v Čechách a na Moravě, tak před třemi možná lety se dělalo takové dotazníkové šetření 
důvodů odchodu. Proč, proč bývalí spolubratři odešli. Já vám, kdyby jste mě teďka přizabil 
tak vám neřeknu ty důvody, ale bylo zajímavé třeba, že všeobecně se řeklo, že člověk 
odchází z řeholního života během té formace třeba kvůli vztahu s ženou, tady tenhle důvod 
tam byl až na někde na sedmém místě, opravdu...to se a je to, já jsem se pak nějak dostal 
k nějakým světovým statistikám, myslím teda jen salesiánským, a bylo to prostě podobné. 
Tam jsou…já vám, teď já bych si fakt vymýšlel, jo, ty důvody, ale opravdu je to 
překvapující, pro mě to bylo taky překvapující, ale pak jako když jsem si uvědomil, s těma 
klukama, někteří prostě moji vrstevníci, moji spolustudenti co odcházeli, tak bylo tam 
strašně málo, strašně málo těch, kteří třeba já nevim se zamilovali, byl tam takový nějaký 
důvod, pak už je něco jinýho, po těch věčných slibech, nebo po kněžským svěcení když 
někdo odejde, tak tam zase většinou je to kvůli vztahu se ženou.
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T:
Po těch věčných slibech…
R:
No, no. Tam je to, tam je to daleko výš, než v tom období tady tohohle. 
T:
Takže tam hraje roli nějaké to pokušení…
R:
Jo to víte že jo, tak pokušení, ty cesty se pořád otvírají a tam stále zvažujete, hledáte…a to 
je, teď tak zkratkovitě jsem vám to řekl, ale jsou to zajímavý, zajímavý záležitosti tady 
tyhle.
T:
Ano, zajímavý, protože…pravděpodobně je to v důsledku toho, že v tom neviditelném 
světě působí nějaké síly…
R:
Určitě, no. 
T:
Které toho člověka chtějí stále nějakým způsobem ovlivňovat.
R:
Hm, hm, a je to o tom že prostě, pokoušeni jsme dnes a denně, nemusí to být v tom 
nejtvrdším slova smyslu, ale to jsou drobnosti, to jsou drobnosti kdy člověk, člověk prostě, 
jo najednou, jako pohodička, pohodička a zjistíte že, že už nejste ani na krajnici té cesty, 
po které jdete, ale že už jste někde ve škarpě, tak tam se jako plácáte, brodíte, ale je to 
normální, vždyť on Ježíš říkal, že nepřišel uzdravit, ehm, nebo nepřišel sem kvůli zdravým, 
ale kvůli nemocným. A v okamžiku, kdybychom si řekli, že jsme zdraví, tak řekneme že 
Ježíše nepotřebujeme. Jo, že to má zase zajímavou logiku…nebo Ježíš říká, že má tisíckrát 
větší radost z jedné nalezené, ztracené ovečky, než z těch devadesáti devíti, které má 
vlastně ve své blízkosti. A zase si myslím, že by v okamžiku, kdyby někdo z nás se pasoval 
do té role, té, těch neztracených ovcí, tak už vlastně nepotřebuje tu Ježíšovu přítomnost, 
nebo ten Ježíšův zájem. A tohle je velké pokušení pro nás pro křesťany, a myslím si že 
velké také pro řeholníky a pro kněze jako si říkat, no ale já jsem jako v pohodě nebo si 
říkat jako všechno možné, ale tady se najednou vytrácí ta dynamika toho vztahu mezi 
člověkem a Bohem. A vytrácí se díky tomu lidskému postoji, kdy já najednou, já najednou 
sám sebe pasuju na roveň Boha…
T:
Hm.
R:
Já si vystačím, já tě nepotřebuju, ale tam je ta logika toho evangelia, když jsme se bavili o 
té evangelizaci, tak, tak logika spočívá v tom, že já sám sebe musim nechat evangelizovat, 
že já sám sebe musim denně obohacovat tím božím slovem, tou radostí, tou radostnou 
zprávou, a pak jsem schopný to předávat dál, pak jsem schopný to žít, Bůh se mě dotýká 
zkrze své slovo a já pak opravdu můžu být jeho nástrojem a…už jsem se asi moc rozkecal 
teď.
T:
To je v pořádku, to je jedině dobře, no ale já jsem vám slíbil, že budeme mluvit tak asi 
čtyřicet minut a už je to skoro padesát, je to sice velice zajímavý rozhovor, ale nechci vás 
už zdržovat, takže vám moc děkuji za rozhovor.
R:
Rádo se stalo. 
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Rozhovor se spolubratrem řádu salesiánů panem L (dále R)
ze dne 14.10. 2008 v salesiánském centru v Praze-Kobylisích 
provedený Jindřichem Novákem (dále T)

T:
Takže mne by zajímalo kde jste se narodil, kolik je vám let, jaké bylo vaše rodinné zázemí, 
jak jste se dostal k salesiánům, co je vlastně náplní vaší práce a podobně.
R:
Tak já jsem se narodil roku 1970, je mi teďka 37 let, vyrůstal jsem v západních Čechách, 
obec Planá na Tachovsku, pocházím bych tak řekl ze spořádaný jako docela fungující 
rodiny, jsme čtyři sourozenci, byli jsme vlastně vychovávaní v katolický víře, v křesťanský 
víře, a dalo by se říct taková klasická katolická rodina, i když tam na ty poměry to moc 
katolický nebylo, protože je tam ateistický celkem takový prostředí jinak. No vystudoval 
jsem gympl, pak jsem, vlastně v době gymplu, ono se to bude trochu prolínat jo…
T:
Jasně.
R:
V době toho studia na gymnásiu jsem se seznámil, nebo naše rodina se seznámila se 
salesiánem Karlem Herbstem, přes nějaký známý, jako křesťany nebo katolíky, s kterými 
jsme se znali jako už dřív. No a s ním jsme vlastně nebo s…no s ním jsme začali jezdit na 
takový ty totalitní akce, tak zvaný Chaloupky, takže to byl vlastně takový první kontakt se 
salesiánama. Potom jsem šel do Plzně na vysokou školu na strojárnu, tu jsem vyštudoval a 
pak jsem se rozhodoval jako co dál, pak byla vojna, na vojnu se mi nechtělo, to mi 
připadalo jako ne, že to nemá moc smysl, a v tý době už vznikla možnost civilky, a vlastně 
ještě za, jako v tý druhý půlce studia v Plzni jsem…mě zkontaktovali salesiáni, kteří tam 
v tý době otvírali středisko mládeže. Jako, tím že jsme byli přes toho Karla Herbsta jako 
navázaní na salesiány, tak to, prostě, tam jsem se začal účastnit těch jejich aktivit a tak, 
takže mi přišlo logický, že jsem si po tý škole vybral civilku, a to civilku u salesiánů v tý 
Plzni. Takže tam jsem strávil rok, no a pak vlastně, jako v tý době už jsem jako začal 
uvažovat co bych vlastně v životě mohl dělat, nebo co bych jako měl dělat, co by jako mě 
naplňovalo, co by jinejm pomohlo, a co je i takovej Boží záměr nějakej. 
No, takže v tý době, no koncem tý vejšky jsem prostě o tom začal přemýšlet. No a potom 
se stala taková nečekaná událost, protože civilka mě skončila, oni udělali prostě nějakej 
zákon podle kterýho tu civilku zkrátili. Takže já jsem se najednou ocitl, vlastně půl roku 
před ukončením civilky jako mě najednou skončila civilka, takže jsem říkal co bych dělal 
dál, no říkal jsem si, jako práci zatím nemám tak si…a ta činnost v tom středisku v tý Plzni 
mě celkem jako oslovovala, jako bylo to pro mě přínosný, takže jsem říkal že bych tam 
ještě zůstal, hm, jako pracovat, a pak, pak vlastně po domluvě se salesiánama, pak potom 
jsem se rozhodl že tam budu už jako aspirant, že už teda tam budu mít takový status že 
budu jako se rozhodovat jestli už teda po tom půl roce odejdu, jako normálně do 
normálního života, nebo jestli budu k salesiánům. 
No a vyšlo mi to že, nebo nakonec jsem jako viděl tu cestu že bych, že bych se mohl stát 
salesiánem, tak potom jsem vlastně dalšího půl roku byl..jak už je potom normálně ten 
proces když se jako přijímá k salesiánům, takže já vlastně, půl roku je tak zvanej 
přednoviciát, a potom jsem se zařadil normálně do noviciátu na rok, a po tom roce jsem 
vlastně skládal ty první sliby. No a vlastně moje první místo po těch slibech jak jsem 
odešel z noviciátu tak jsem přišel tu do Kobylis, a tady jsem vlastně až do teď. Což je 
nějakejch dvanáct let.
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T:
Tak ještě kdyby jste se zmínil trochu o těch svých sourozencích a rodičích, a taky by mne 
zajímalo, vy jste říkal že v té Plané bylo více méně ateistický prostředí, tak jestli to mělo 
nějak vliv na vaši výchovu…
R:
Jo, jo.
T:
.. i na vaše  příbuzné a tak.
R:
Tak, no naši byli z takovýho tradičního prostředí z Moravy, a většinou jako ti lidi kteří se 
přestěhovali z Moravy do Čech, tady do tý oblasti, tak potom vlastně ta víra jako spadla jo. 
Otec ten je takovej jako víc aktivnější ještě věřící, takže, myslim že, bylo to sice náročnější 
v tom, že my jsme šli jako rodina jsme šli úplně proti proudu, otec byl taky vlastně, 
hm…většina lidí kteří tam prostě bydlí u nás tak vlastně, jako se s vírou a křesťanstvím 
nějak prakticky nesetkali jo, buďto teda za mlada někde na tý Moravě, nebo případně ještě 
prarodiče, ale jinak, jinak prostě…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, ale 
zase na druhou stranu, otec se třeba angažoval na obci, v lidový straně takže, takže on 
takový nějaký kredit měl. On zase, jako byl osobnost, a ty rozumní lidi ho prostě brali jo, 
ale s náboženstvím většinou nechtěli mít nic společnýho. 
Myslim že tohleto nám asi dalo, jako nám pomohlo v tom, že jsme si ujasnili, potom když 
jsme dospívali jako děti, tak jsme si ujasnili jestli tu víru přijmout nebo, jo jako rozhodnout 
se pro víru jako vědomě. Že jsme se nikdy nemohli svézt jako v nějakým davu, tak to si 
myslim že nám pomohlo …no, a sourozenci právě si myslim jako v tý víře pořád žijou, 
jako že věří v Boha, praktikujou a prostě takhle. 
T:
Vaši sourozenci ale pracují ve světských povoláních…
R:
Ano, dva z nich jsou ženatí, jeden z nich je svobodnej, ale jinak dělají jako v civilních 
zaměstnáních. 
T:
Myslíte že tím, že jste vstoupil do salesiánské komunity se pro vás změnil pohled na určité 
hodnoty, nebo byla to pro vás nějaká významná změna?
R:
Já myslim že, že ani tak nějak moc ne, že teď jak si to promítám zpětně, potom to období 
toho rozhodování po tom, potom to období v tom přednoviciátě, nebo v tom období 
aspirantátu, to je úplně nezávazný, potom je půl roku před noviciátem je takzvanej 
přednoviciát, tam už je to takový víc cílený na to směrování do toho řádu, no a potom ten 
noviciát, tak jako to probíhalo, jako nebyl to až tak velkej skok, jo, bych řekl. Největší asi, 
největší skok byl asi to rozhodnutí, když jsem po tý civilce se rozhodl, že k těm salesiánům 
půjdu, nebo že to půjdu zkusit teda aspoň. Tak to bylo jako takový velký rozhodnutí, pak 
samozřejmě, jako ty rozhodnutí musí člověk dělat pořád, jestli pokračovat, anebo jestli 
třeba počkat, nebo jestli úplně odejít nebo tak, no ale myslim že to jako nebylo nějak tak 
dramatický no. Co se týká…no a myslim že i, nebo nezdá se mi že by se mi nějak změnily 
hodnoty…
T:
Prostě vy jste ty hodnoty měl už z tý rodiny nějak zažitý…
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R:
Myslíte křesťanský hodnoty?
T:
Křesťanský hodnoty a na ně se vázající další…
R:
Jo, jo, to myslim že co mám z rodiny, tak celkem asi…samozřejmě že se člověk vyvíjí, že 
postupně třeba některý, na některý věci se třeba dívám trochu jinak, kritičtějš, nebo, jo, 
některý věci třeba který, hm…já nevim, jo že i třeba tim jak se společnost mění tak to 
člověka ovlivňuje, že já nevim, třeba postoj k homosexualitě, nebo k těm různejm ženatejm 
kněžím, kteří se, kteří prostě nějak odpadli, nebo, takovýty kontroverzní témata, jako 
dneska už vidim některý věci tak jako víc tolerantnějc, nebo…
T:
Hm.
R:
Nebo…jako v těch názorech kdy jsem byl vždycky takovej jako radikálnější, že jsem měl 
jasno, myslel jsem že v nich mám jasno, tak dneska už, asi vlivem nějakejch těch 
zkušeností nebo vlivem prostě, no…
T:
Dobře, a když by sme se ještě vrátili k vašim rodičům, vy jste se přestěhovali z tý 
Moravy…
R:
Ne, ne, to otec dostal práci v západních Čechách, tak on tam ještě za svobodna chvíli 
bydlel, a pak se tam matka přivdala teda, jako za ním. No a my jsme se už narodili tam.
T:
Jasně. A matka ta byla ženou v domácnost?
R:
Ta byla v domácnosti, jo. Ona jako chvíli pracovala, jenom že tím jak nás bylo celkem 
hodně, tak vlastně byla na mateřský že jo, a potom byla docela dlouho už v domácnosti, že 
už ani to…možná že to taky i mělo vliv na to, že na nás jako, prostě na náš život, na naše 
takovýto směrování. No myslim si, že právě díky tomu, že jsem měl takový dobrý rodinný 
zázemí, no nevim, určitě mě to nějak ovlivnilo, ale nějak jsem o tom moc nepřemejšlel.
T:
A vy jste tam v tý Planý nějak pravidelně chodili do kostela?
R:
Ano, ano , no no no. 
T:
Takže vy jste tam byli jako trochu vyjímka…
R:
No, no.
T:
Protože tam moc lidí nábožensky založených nebylo.
R:
Právě, no, no. Některý lidi to brali, jako že to respektovali, někteří si z toho dělali legraci, 
ale zase my, jako neřekl bych že jsme byli nějaký jako chudáčci nebo tak. 
T:
Hm. A ještě mi řekněte jakou tady v Kobylisích máte funkci.
R:
Jo. Tak tady mám na starosti ubytování návštěv, sem jezdí díky tomu že je to tady ústředí 
tý provincie a je tu spousta aktivit, tak sem jezdí buďto návštěvy, jako takovýty soukromý 
nebo salesiánský, nebo známý prostě salesiánů, zase soukromý návštěvy, anebo akce který 
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třeba pořádáme, nebo který pořádají salesiáni takový větší akce, tak ti se tady ubytovávaj, 
tak ty mám na starosti, jako organizaci úklidu a  takový věci.
T:
Hm.
R:
Potom další část je salesiánský magazín, to je časopis který salesiáni vydávají, a já mám na 
starosti sazbu, technickou redakci vlastně, jako sazbu dát to dohromady v tom počítači, a 
potom distribuci a tak, komunikaci jako s tiskárnou, nebo s tou distribuční firmou a tak.
Potom další…já mám několik takovejch jako drobnejch věcí a to dohromady dá toho 
víc…potom mám na starosti některý zájmový kroužky který jsou tady v rámci střediska 
mládeže, takže vedu modelářský kroužek a kytarový kroužek, jako s dětma, a potom ještě 
na částečný úvazek pracuju v nakladatelství Portál zase jako dělám sazbu na počítači, to 
jsou knížky.
T:
Hm, hm. Takže to máte takhle rozdělený…
R:
Takže je to takhle rozdělený no.
T:
Ještě by mě zajímala ta záležitost, vy jste tedy složil ty časný sliby…
R:
Tak po noviciátu, vlastně noviciát končí složením těch prvních časnejch slibů a potom, 
nebo takhle je to míněný tak, že ty první sliby jako, těma prvníma slibama vlastně slibuju 
že budu, hm, že budu jako napořád, ale je tam, je tam ještě období těch několika let, kdy 
jako člověk může nějak beztrestně z toho řádu odejít. Takže první ty sliby po tom noviciátě 
jsou tedy ty časný, ty jsou na tři roky většinou, potom se ty sliby obnovujou a jsou zase na 
tři roky, a až po těch šesti letech se skládají ty věčný sliby. Který jsou jakoby definitivní, 
nebo dá se říct, no, věčný sliby.
T:
Hm, hm.
R:
A to období se ale může měnit podle toho jak kdo to, to potřebuje nebo to, ale většinou se 
dělá to tři roky a tři roky. Sestry třeba ty to mají myslím na dva roky a dva roky, nevim,  
(ptá se kolegy), ale myslim, že to mají taky na šest let, ono to tak nějak vychází z kodexu 
kanonického práva. 
T:
Hm. A vy ty věčný sliby ale nemáte?
R:
Mám, mám. Já jsem vlastně v devadesátým šestým skládal ty první sliby, dvatisíce dva ty 
věčný, no a vlastně jsem tady už dvanáct let.
T:
Hm, hm. Ale mne by zajímalo jak je to u toho slibu chudoby, znamená to, že tady žijete 
z nějaké společné pokladny?
R:
Hm, ano. Takhle, jo, dalo by se říct že jo. Vlastně platy který, nebo příjmy který ti 
jednotliví spolubratři dostávají, hm, praktikuje se to různě, buďto se ty platy posílají na 
jeden účet, a ekonom potom z toho účtu vybírá, a kdo potřebuje nějaký peníze tak si řekne 
třeba, nebo za to platí takovýty nájmy nebo ty, vodu a plyn a takhle. Pak, je to ještě, jako 
záleží to různě, je to jako různý od komunity ke komunitě, někteří salesiáni třeba nežijou 
v tý komunitě přímo, bydlí na faře, nebo v nějakým vedlejším městě, nebo v tom městě, ale 
jinde, takže oni jsou takový oddělenější, oni třeba taky berou plat, mají svůj účet a z toho si 
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prostě platí jako svoje, ale podléhají takový jako kontrole toho ekonoma. Nebo jsou takový 
spolubratři, který třeba mají svůj účet taky, chodí jim na ten účet plat, a oni občas tu a tam 
dělají, jak se říká stojku, že prostě ty peníze z toho vyberou, a dají to tomu ekonomovi. 
T:
Hmm.
R:
Jo, je to jako různý, není to nějak, prostě…je to jako případ od případu no. Myslim že, 
takový ti starší salesiáni, kteří byli za totality zvyklí žít na tý faře, tam si třeba sami 
hospodařili, a tam jako vlastně, tak pro ně je obtížný často, najednou, najednou vyklopit 
všechno a…a, ale oni se taky samozřejmě podílejí na tom financování, nebo na tom životě 
komunity tímhle způsobem, že prostě občas přispějou, jo, ale není to tak že by, že by 
neměli vůbec nic.
No já tu chudobu chápu tady v tom, že prostě s těma penězma nedisponuju přímo, ale 
dávám je, ty svoje věci, ty prostředky dávám prostě všanc vlastně tomu společenství tady.
T:
A takhle třeba, kdyby jste si chtěl koupit nějaký věci osobní potřeby tak…
R:
Jasně, jasně, jo, jasně. No, buďto si řeknu, že potřebuju koupit něco, nebo jsme to 
praktikovali tak, že jsem dostal nějaký peníze na měsíc který jsem pak nějak vyúčtoval, ne 
do halíře, ale nějak tak přibližně, a nebo kdo má svůj účet ten si to zaplatí ze svýho, a řekne 
třeba tam panu ekonomovi, nebo zas by to nemělo bejt úplně jako načerno, že by…ale 
samozřejmě že, je to odstupňovaný, záleží na tom co je to za věc, některý věci to nikoho 
nezajímá, jako třeba když si koupím nějakou knížku nebo co, ale jako větší věci musim 
nějak konzultovat nebo tak…
T:
Hm, hm. To znamená myšlenka je, aby se zabránilo nějakýmu zbytečnýmu hromadění 
nějakých materiálních statků…
R:
Jo, jo, no no. Tam samozřejmě když mám jako svoje věci tak je využívám já, a nikdo mi 
neřekne jako dej mi kalhoty, tak to není až tak že by jsme žili takhle chudě, nebo takhle 
radikálně, jako ty svoje věci si prostě využíváme sami, ale zase nemůžu, nemůžu si jako žít 
jenom ve svým prostě.
T:
Hm, hm.
R:
Taky třeba spousta věcí jako to, já nevim, takový ty, některý věci se nakupují hromadně, 
nakoupí se takový ty věci denní potřeby, jo. Jídlo, nebo takový ty drogistický věci se 
nakupují hromadně, no a pak si, pak si prostě, hm, přijdu do skladu a nafasuju si prostě, 
takže je zbytečný potom si kupovat něco sám. 
T:
Hm. A potom třeba s tím ubytováním, což je taky taková větší položka, tak když je tady ta 
možnost ubytování tak se doporučuje ho využít, než aby jste si třeba…
R:
No jasně, jasně, jako to je z tohodle důvodu, a jednak taky že prostě život v komunitě 
není…že jo, nemůžeme žít v komunitě kdybychom každý bydleli na jiným konci Prahy, že.
Vlastně ve stanovách, nebo jedna taková důležitá myšlenka je že žít, pracovat a modlit se 
společně je taková naše základní potřeba, takovej náš jako základní charakteristickej znak.
T:
Hm, hm. Jasně. A pak by mne ještě zajímalo, krátce, kdyby jste se zmínil, i když vy jste 
mladší ročník sice, ale už jste to vnímal tu změnu tý společnosti před tím 
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devětaosmdesátým a po něm z hlediska mravního, náboženského…jak by jste to 
definoval?
R:
Jo. Tak vlastně v těch osmdesátých letech kdy jsem tak jako dospíval, tak, zase si 
nedovedu představit že by mohlo bejt něco jinýho než co znám vlastně od malička, čili my 
jsme ve škole nebo, že jo, oficiálně byla ta, prostě ta komunistická ideologie, no a doma 
jsme, nám naši říkali jo je to jinak, ale nesmíte to říkat, protože oni by vás prostě za to 
popotahovali. Takže jsme žili jako, v takový jako schizofrenii, ale my jsme věděli že, že to 
co nám říkali doma že to je správný, že to prostě, že víra je to správný, náboženství, a že 
komunisti prostě nemaj pravdu a takhle. Potom vlastně, v tom osmdesátým devátým, tak to 
jsem byl akorát na tý vejšce, a to byla taková euforie že jo, vlastně ta studentská stávka a 
takovýhle věci…
T:
Pardon, kdy jste absolvoval tu vejšku?
R:
V roce devadesát tři. Takže euforie, no jako vnímal jsem jako tu atmosféru celkově že 
prostě, že teď to bude dobrý, že hmm, jako bylo určitě dobrý že třeba církev mohla 
vystoupit z tý ilegality, různý takový ty režimem zakazovaný organizace jako třeba mohly 
fungovat prostě, hm, ekonomika že se jako uvolnila a takhle. Takže v tom bylo prostě 
takový nadšení, to jsem celkem to. 
Zase v tý době kdy církev jako nemohla moc, nemohla moc veřejně působit, tak zase si 
myslim že to trošku mělo tu výhodu, že zase neměla takový mocenský ambice, nebo 
nějaký takový velikášský ambice, jak si myslim že to někdy dneska bejvá, jo. Takže to 
zase bylo pro církev dobře, i když byla dušená, ale myslim si, že to, že jí to nějak pomohlo 
docela. Což dneska zase, paradoxně bohužel, ale není to tak no.
T:
Takže ona se vyvíjela líp pod tím tlakem než dnes, když je to…
R:
No, řekl bych že ten tlak jí jako v něčem prospíval, no.
T:
Hm. Ono ten stav tý společnosti se po tý morální stránce moc nezlepšil, jak to tedy cítí 
mnozí…
R:
Jasně.
T:
..a to je taky jedna věc, na kterou by salesiáni mohli reagovat.
R:
No tak jasně, jako výchovou, pastorací vlastně, tak to je možnost jak lidi ovlivňovat, 
společnost prostě ovlivňovat, zase na druhou stranu, to že vlastně byla jen jedna oficiálně 
ideologie tak to taky nebylo dobře jo, protože sice jako, taková morálka národa, nebo 
morálka společnosti se, pravda jaksi zhoršila, ale zase na druhou stranu, každej, každej se 
má možnost prostě rozhodnout, je prostě svoboda a každej si může zvolit tu cestu, nebo tu 
cestu, jestli to bude…a myslim si že to není tak zase strašný, že by všichni třeba 
jen…prostě hamounili peníze na úkor druhejch, nebo že by se nikdo o nikoho nestaral, to 
zase, to zase myslim že tak strašný zase není, no. 
T:
No ono spíš působí takový ten pocit anomie, takový ten pocit bezpráví, nebo 
nespravedlnosti…
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R:
Jo, hm. Já teda nejsem nějakej, sociolog nebo něco, jako to nemůžu moc…jako já spíš 
mluvim ze svý zkušenosti, jo. To samý i třeba s tím vztahem k tý církvi, já teda nejsem 
nějaká oběť režimu, že bych byl perzekuovanej za moje náboženství, nebo ani nikdo od 
nás z rodiny nebyl nějak extra jako perzekuovanej, takže mě se to jako mluví o nějakým, o 
nějakým útisku církve, protože já jsem žádnej takovej nepoznal, až tak extra, jo, to je zase 
takovej můj subjektivní dojem co jsem říkal o tom…jo kdybych měl třeba zavřenýho otce, 
nebo kdybych se nedostal na školu kvůli náboženství, tak to už bych zase mluvil jinak, to 
zase…
T:
Hm. Tady je ale spíš problém tý větší sekularizace obyvatelstva, s tím by se asi mělo něco 
dělat…
R:
No, to zase souvisí s tou, s tou svobodou, že jo, každej se může rozhodnout věřit čemu 
chce, hmm, zase jako spousta lidí se k víře nebo náboženství vrací, i když třeba ne přímo 
ke křesťanství pravda, ale oni to duchovno, nebo nějaký takový hodnoty hledají. To si 
myslim že jo. Myslim že některý země, takhle jako v Evropě si myslim že některý země, 
že na tom nejsme úplně nejhůř ani nejlíp jo, že některý země jsou ještě na tom, jako 
hůř…ale zase nejsem nějak jako schopnej to posoudit, nebo nějak to zhodnotit.
T:
Hm. Ale on se ten nový příliv do vaší salesiánský komunity příliš asi nezvyšuje…
R:
No on je to trend který jako pozoruju napříč všema těma řádama, těma řeholníma 
společnostma, tak i po celý Evropě, že vlastně ty stavy řeholníků klesají, že jo, jako čím 
dál míň jako mladejch lidí má zájem o řeholní život, buď v klášteře, nebo v nějakým 
řeholním domě. Takže to jo, ale to zase, to bych neřekl že to je nějakej, je to jako taky 
důsledek nějaký sekularizace, ale, ale zase vidím že je čím dál víc lidí, hmm, jako má 
zájem o nějakej zasvěcenej život, ale ne třeba ve společenství jo, že oni se třeba nějak 
soukromě zasvětí, že budou, že budou jako Bohu sloužit, ale ne v tom, v nějakým tom 
společenství.
T:
Jasně… dobře, tak já vám už teď poděkuju za rozhovor, protože nám uplynul ten čas, který 
jsme si tady vyměřili.
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Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem M (dále R)
ze dne 3.11. 2008, v salesiánském centru v Praze-Kobylisích, 
provedený Jindřichem Novákem (dále T)

T:
Takže ta první otázka by měla být o vašich osobních datech, kdy a kde jste se narodil, 
v jaké rodině jste vyrůstal, rodinné zázemí z hlediska výchovy k víře a náboženství, 
vzdělání vaše i vašich příbuzných, kdy jste se setkal se salesiány, kdy jste se rozhodl pro 
kněžské povolání a co to pro vás znamenalo, můžete se klidně na toto téma rozpovídat.
R:
Ano. Tak mám uvést své jméno nejdřív?
T:
Není třeba, stejně to bude anonymizováno.
R:
Jasně, no. Narodil jsem se před 50 lety, v Ostravě, rodiče tehdy bydleli v Novém Městě, 
tedy socialistickém městě Havířově, a jsem druhý z pěti sourozenců. Rodiče byli obyčejní 
lidé, maminka vlastně nevyučená, a tatínek zedník, oba dva pocházeli z vesnice z Valašska 
a tam se dostali za prací, takže žili v prostředí cizím, neznámém, kde neměli ani nějakou 
podporu příbuzenstva, byli to lidé věřící, takže ty postoje víry jsem dostával od malička, od 
počátku, byla to taková klasická víra obyčejných lidí, taková jednoduchá, žádné složité 
filosofické diskuse, ale taková praktická, neb oni byli vedeni v tom svém životě, takže 
taková víra velice jednoduchá, prostá, ale teď vnímám že to byla taky víra hluboká, a tito 
lidé se za svou víru nestyděli, byli jsme jedni z mála co chodívali na náboženství, už tehdy 
byl, já nevím, v těch 80-tých letech tlak na to, aby těch lidí na to náboženství bylo co 
nejméně, takže tatínek neměl strach že ho vyhodí z práce, že neměl žádné postavení 
významné že jo, byl to obyčejný zedník takže žádné velké problémy, takže nemohli ho 
nějak ohrozit nebo mu něco vzít, takže v tomto smyslu to byla vlastně výhoda, no a my 
jsme to nesli docela statečně 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. 
A tak to bylo o tom, že jsme pak docela brzo když jsme chodili do základní školy tak jsme 
chodili taky do kostela, a tam bylo takové společenství lidí, a když jsem měl asi těch deset 
roků tak byl 68 rok, to si docela pamatuju, to byl takový rozmach, najednou jsem viděl že 
lidi kteří s tou vírou neměli nic společného najednou byli v kostele, a bylo to úplně jinačí, 
no a z toho osmašedesátého, když potom se to hodně stáhlo tou normalizací, tak přesto 
určité věci zůstaly, že, obecně v tom farním společenství, a  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, 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. 
Tak vlastně už od toho roku 68 potom dál, to mě bylo deset, tak jsme měli určité společné 
víkendy, jezdili jsme na chalupu, na chatu, o prázdninách jsme si domluvili nějakou faru, 
v Jeseníkách nebo v Beskydech, a tam jsme prožili týden, oni tam jeli s námi, jako vedoucí 
ti muži, plus třeba o ty prázdniny jejich manželky, a nám tam vařily, a to byl pro nás 
takový velice hluboký zážitek, protože jsme takhle vlastně zažili církev nejenom z hlediska 
liturgie, nebo obřadu, ale z hlediska prostě, i něčeho jiného. Že v tý církvi, já nevim jsou 
taky mladí lidé, mají rádi humor, sport, a byl to pak jakýsi, potom ostrov pro nás, kde jsme 
jako rádi pobývali a kam jsme se rádi vraceli. Takže tohle si myslím že mělo velký vliv na 
moji víru, a na moje prožívání v dětství, že jsem prožil hodnotné věci jako chlapec, jako 
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kluk, které byly v duchu křesťanském, ale netýkaly se přímo kostela, nebo přímo modlitby, 
nebo takových těch duchovních věcí. To jsem si uvědomil, že křesťané mohou tu svoji 
křesťanskou víru žít ve všech rozměrech, nejenom ve zdech kostela nebo v 
nějakém soukromí. No a taky tam byl jeden vynikající kněz, dost se nám věnoval té 
mládeži, a taky to dost umožnil těm laikům, který se nám věnovali, on takhle působil přes 
ně, byl to rok 68, kdy se taky začaly uplatňovat nové prvky v liturgii, to znamená že začali 
laici číst, zpívat, všecko se to vlastně obracelo více k lidem, že, to byla ta doba, takže 
v tomto to bylo pro nás velice nové, a byli jsme do toho zapojeni, tak jsme začali už 
vlastně číst jako lektoři, už jsme se do té liturgie zapojili. 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. Takže oni dostali takovou základní informaci, kterou jsem dostal a 
naštěstí i moji sourozenci, přičemž ti sourozenci jsou dva ještě vysokoškoláci, a další dva 
středoškoláci.
A ta jedna sestra je řádová sestra u Voršilek, teď je pár týdnů ale v Olomouci, tak z naší 
rodiny jsme vlastně dvě duchovní povolání. Další sestry jsou vdané a brácha ženatý.  
Když jsme tam byli ve farnosti tak tam přišly jako pomocnice dvě sestry řádové, byly to 
Noterdamky, jedna byla středního věku, jedna byla mladá, taky nás učily náboženství, 
takže zase takový impuls přes ně, no a co se týká ministrantů tak vlastně až později jsem 
zjistil že ti co nás vedou, ti dva mladí muži, mají vlastně formaci salesiánskou, 
předcházející, a my jsme se vlastně takhle dostali do blízkosti dona Boska. 
Cítili jsme se tam dobře, byli jsme tam až do roku 73, ale protože nás bylo hodně a měli 
jsme malý byt, tak tátovi se pak podařilo sehnat jiný byt na Valašsku, v té své domovině, 
nebo v její blízkosti, na Vsetíně. Tak to jsem měl 14 roků, byl jsem v osmé třídě, 
v polovině, a když jsem tam nastoupil do toho Vsetína tak jsem se tam zapojil mezi ty 
ministranty a tak, tak tam jsme měli takovou komunitu věřících, vlastně těch děcek 
dospívajících, v té době zrovna, to bylo v roce 73, a zase shodou okolností tam byl jeden 
takový kamarád, jehož táta měl formaci salesiánskou taky z toho Fryštáku. Takže on znal 
taky nějaké salesiány, a ti tam působili jako v diecézi, a v rámci toho našeho třeba zpívání, 
hraní, to co jsme tam zpívali, měli jsme tam takový program co jsme dělali pro mládež, 
nebo-li v kostele, tak nás seznámil s některými salesiány, většinou staršími, zkušenými, 
kteří tam působili v okolí. Byl to třeba Dr. Pekárek a další salesiáni. Takže takhle jsem se 
setkal s tou salesiánskou myšlenkou a zase jakoby ještě silněji, no a potom když jsem 
končil školu, tak jsem si říkal co budu dělat, nebo kde mne Pán Bůh chce mít, ale vlastně 
už 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, takže vlastně to povolání, ten počátek byl někdy v těch deseti letech, kdy jsem to 
vzal že je to možná, pravděpodobná moje cesta. 
Samozřejmě že to nebylo rozhodnutí zásadní, to člověk v tom věku nemůže ještě udělat, 
ale už tam něco takového bylo, že tohle může být moje cesta. A potom když jsem dospíval 
tak to pořád bylo ve mně takové živé, a když jsem jako potom odcházel z devítiletky tak 
jsem jako říkal bude nejlepší jít asi na gymnásium a potom jako uvidim. Když bych tam šel 
tak uvidim zda se mi to hodí, nebo můžu jít taky někam jinam, že jo. Tak jsem tam jako už 
šel na to gymnásium s tímto postojem, že se uvidí, ale že to možná do toho kněžství vyústí. 
No tak jsem byl pak přijat na to gymnásium, to bylo v roce 74, no a pak jsem studoval asi 
jako každý, nebyl jsem žádný vyjímečný žák, lepší průměr, no a my jsme byli ve třídě kde 
byla většina kluků, to byla matematicko-fyzikální třída, já jsem se tam spíš ocitl omylem, 
protože já na matematiku moc nejsem, ale nějak jsem tam fungoval, taky jsem tam 
sportoval, hrál jsem aktivně volejbal, krajský přebor jsme hráli, takže jsem byl takový 
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normální kluk v té době, akorát že jsem často chodil na bohoslužby, s tím jsem se 
neskrýval, ale i když mě mohli vidět jako učitelé když mě potkali že jdu asi do kostela, tak 
celkem ani nic neříkali, bylo to takové, nevim, normální, i když to vedení tý školy bylo 
docela takové ateistické, vedla to tam jedna taková ředitelka, která trvala na tom, že 
gymnásium bude hodně takové uvědomělé, a dusila taky ty profesory, a ti z ní měli strach, 
takže, a tam z toho gymnásia vycházeli docela často teologové, ve Vsetíně je silná taky 
evangelická církev, a tam asi rok přede mnou šla jedna holka na teologii a dva roky taky 
nějaký chlapec, takže ona z toho byla celá vydivočená ta ředitelka, protože to snižovalo 
kredit té školy, kterou ona budovala, také po té politické stránce prostě.
No a když potom jsem se tedy rozhodl že půjdu na teologii, že si dám přihlášku, tak jsem 
měl trochu problém jak to udělat. Tato škola vlastně oficiálně neexistovala, tehdy, nebyla 
v nabídce vysokých škol…
T:
Hm.
R:
A vlastně existovala jen kvůli Západu. Aby mohli říct komunisti se svou známou arogancí 
plníme Helsinské dohody, protože tady je teologická fakulta. Ale patřila pod ministerstvo 
kultury, ne pod školství, tak jsme v legraci říkali patříme mezi cirkusy, varieté, divadla, a 
prostě bohoslovci, tak to je takové (smích), to jsme patřili pod ministerstvo kultury. 
Když jsem se připravoval na maturitu tak jsem si říkal, budu se hlásit na nějakou školu, 
pak jsem si říkal, budu maturovat z biologie, budu se hlásit na medicínu, a viděl jsem že 
nemám šanci, protože jsem nebyl vlastně ve svazu mládeže, tak v podstatě to nemělo 
nějakou šanci že se dostanu na medicínu, ale byl to vlastně takový zastírací manévr, tak 
jsem maturoval z biologie, tak jsem říkal na medicínu, ale když už ta přihláška měla odejít 
ze školy tak jsem říkal já to potřebuju změnit, že jsem si to rozmyslel, tak jsem šel na 
třídního a řekl mu tu teologii, tak on zastříhal ušima, ale protože to byl rozumnej chlap, 
nedělal z toho velkou vědu, já jsem čekal co bude, a ono nic. Ono nebylo nic. Tak jsem si 
říkal co se děje, přihlášku jsem podal, ale ona vlastně se pohybovala po dvou liniích, 
jednak po linii farnosti, po linii tý církve, a potom po linii i tý školy. No ale i když jim to 
ve škole moc nevonělo tak ten papír myslím nakonec vzali a odeslali tam na tu fakultu do 
Litoměřic. 
No a potom jsem čekal co bude, potom ředitelka za mnou poslala učitele aby mě to jako 
rozmluvili, pak jsem mluvil s ní taky, no tak to byl takový rozhovor, víceméně jako říkala 
že se zahazuju no, a potom zase obrátila a říkala že budu parazitem společnosti a takový 
nesmysly co se říkalo tehdy, no a tak jsem říkal, tak uvidim co bude, tak jsem měl trošku 
obavu jestli mě třeba nepotopí u té maturity že mě třeba…tam byla možnost té matematiky 
to mě zrovna moc nešlo, měl jsem trojky, že by mě třeba…měl jsem obavu že bych třeba 
neodmaturoval, ale paradoxně jsem byl ve třídě která byla výborná, a děcka byly jako 
rozumný, byly tam děcka z rodin takových privilegovaných, tam byl synovec krajského 
tajemníka KSČ v Ostravě, dcera předsedy Národního výboru, prostě takové, takže oni jako 
nechtěli aby to vypadalo špatně kvůli celkovému vzezření té třídy, to jsem si říkal to 
možná to by mohlo projít, no, tak prošlo to, maturitu jsem udělal, no a byl jsem po 
zkouškách přijat na teologii, to jsem vlastně měl 19 roků tehdy no.
Tam pak se stala taková zajímavá věc, že než jsem nastoupil tak v září, tak o prázdninách 
jsem dostal obsílku z veřejné bezpečnosti, že se mám dostavit na VB, a že mám donést 
občanský průkaz. Já jsem měl zrovna nějakou akci s mládežníkama, nemohl jsem, no ale 
když jsem se vrátil z té akce – to jsem tam měl být už před týdnem asi, tak jsem tam došel 
až po tom týdnu, no a na tom VB paní koukala na občanku a říkala máte to v pořádku, 
nevim co se mohlo stát, nebo proč vás tady chtěli vidět, potom šla někam dozadu a pak 
říkala jó, on tady byl nějaký, někdo z policie z Ostravy, a chtěl s vámi mluvit. No tak mě 
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dala nějaký termín, že se mám tedy dostavit. No tak to bylo nějak v říjnu, tak jsem se tam 
dostavil, ale mě nebylo zrovna dobře, protože jsem věděl že to bude asi nějaký tajný, který 
bude asi ode mne chtít nějakou spolupráci, nebo něco takovýho. No to mi bylo skoro už 
dvacet, ale naštěstí tam na pokoji byl za mnou jeden kamarád, taky už byl rok na teologii, a 
ten mi říkal nic se neboj, nic neříkej, nic neslibuj, nechej to, vyslechni ho a hotovo. 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, po té 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, já jsem 
říkal že uvidim, a chtěl termín nějaké další schůzky, já jsem dělal hloupýho, že jako tomu 
nerozumim a že to nepotřebuju a tak, a říkal jsem že jsem jako nevěděl, kdy vlastně 
začínáme. Tak jsme se nakonec rozloučili s tím, že mu zavolám vlastně kdy to naše setkání 
bude. Tak jsme se rozešli, no a pak doma samozřejmě jsem to řekl tomu mýmu kolegovi, a 
on na to neblbni, žádnej termín mu nebudeš dávat, prostě řekneš že nespolupracuješ a 
hotovo. Tak jsem nad tím hloubal a zjistil jsem, že bude vlastně asi nejlepší to utnout. Tak 
ještě to odpoledne jsem mu potom zavolal, on to vzal, a řekl jsem mu že mu konfidenta 
dělat nebudu, natvrdo. No a od té doby jsem měl klid, prostě byl konec. Vim že nějací 
kluci tam potom chodívali, sem do Prahy jezdívali, mluvili, ono to bylo i vidět kdo to 
konkrétně asi je, no dobrý, jo a ještě jsem zapomněl říct k tomu že v tom studiu na 
gymnáziu, v tu dobu tam právě naší skupině se věnovali salesiáni, kteří byli mimo aktivní 
službu, to byli kněží vlastně tajně vysvěcení. Tak měli svoje zaměstnání, ale o víkendech 
se věnovali nám, a jezdili tam za náma. Bylo jich několik a vlastně, jsme měli takovou 
formaci, že během těch prázdnin, když jsme tam byli na těch 14 dní na takové chaloupce, 
tak jsme tam vlastně povídali o různých tématech, sport nějaký, že, a oni taky sloužili mši, 
natolik nám důvěřovali že to prostě neprozradíme, no a pak jsem šel do toho semináře, a já 
měl skutečně ten problém že jsem si myslel že ten způsob života co nám tam ti salesiáni 
předváděli je normální styl v církvi. Takže když jsem se dostal pak do semináře tak jsem 
vlastně zjistil, že ten jejich styl je vlastně zvláštní, mimořádný, že je vlastně takový 
specifický. 
A teď jsem měl problém, protože jsem vlastně necítil povolání k řeholnímu životu. Jako 
povolání ke kněžskému životu jsem cítil, to mě bylo jasný celkem, s tím jsem jako problém 
neměl.
T:
Hm, hm.
R:
A zároveň, v té cestě k tomu Kristu když jsem potkal ty salesiány tak jsem tak nějak věděl, 
a líbila se mi ta práce jejich stylu. No a v tom semináři jsem zažil různý jako spirituality, 
tam byli jezuité, a já nevim, dominikáni, a taky diecézní, že jo, a tehdy jsem zjistil s hrůzou 
a údivem, že vlastně tedy chci být knězem, ale tím způsobem jako ti salesiáni, to znamená 
pro mládež a prostě takový styl jako je typický pro mladé lidi. No a teď byl problém jako, 
tak knězem to jsem chtěl být, to jsem byl v tom semináři, diecézním, no a cítil jsem 
zároveň že chci působit jako salesiánským stylem. Tak jsem měl takový problém – tak 
mám já to salesiánské charisma, nebo mám se stát řeholníkem? To mi v životě nenapadlo, 
že bych měl být řeholníkem někdy, jo.
T:
Hm.
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R:
Protože 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. Jestli jo nebo ne. Pak 
jsem měl kontakt s jinými spiritualitami jako třeba na různých akcích, vlastně jako čtyry 
roky nejdřív dva roky v semináři, a potom jsme museli na dva roky na vojnu všichni. Já po 
vojně neměl, takže kdo ještě neměl po vojně tak musel jít na vojnu. Tady byla výhoda 
veliká že, to bylo poprvé co řekli že půjdeme po druhém ročníku. Předtím to bylo že nikdo 
nevěděl kdy, že některé tahali z půl třetího ročníku, některé po čtvrtém, taky jednoho 
z pátého ročníku, takže to bylo takové že nikdo nevěděl kdy bude hotový, kdy bude 
svěcený, no a ta vojna na dva roky to je více méně jako taková lehčí basa, co si budeme 
povídat, člověk je tam zavřenej a jako farář nemůže působit, takže potom záleželo kde ten 
člověk byl, já jsem byl v Pardubicích dva roky, a docela to šlo, tam byly velký kasárna, 
tam chodívali bohoslovci už přede mnou, takže oni už tam měli zkušenost s nima, a docela 
dobrou, v tom smyslu že tam nebyly žádný průšvihy nebo tak, takže jsem tam měl takovou 
funkci ve výstroji skladu, takže to nebylo zas až tak strašné, měl jsem možnost se tam 
někam zašít, prostě jsem dostal klíče od toho skladu, takže jsem měl hmotnou 
zodpovědnost, ale bylo to celkem celý ty dva roky rozumný.
Ale zase shodou okolností jsme to měli přímo naproti domu, který byl vždycky 
salesiánským ústavem, a teď to byla škola základní, jo, tak já jsem ze skladu přímo tu 
školu viděl, tak to bylo takové, takové zajímavé, taková zajímavá shoda, že jsem vlastně 
celý ty dva roky hleděl na ten náš bývalý ústav, dům v Pardubicích, který nám pak po 
revoluci vrátili. 
T:
Takže jako takový znamení možná…
R:
Takový možná znamení, nepřeceňuju to (smích), ale jenom tak, že jsem se díval no… no a 
potom po těch dvou letech na tý vojně jsem zjistil že jo, že tedy chci jít touto cestou, že 
mne Pán Bůh na ni volá, a tak jsem potom vlastně začal tu formaci, to znamená noviciát. A 
to bylo v rámci už tajně, v rámci salesiánů kteří tam už fungovali, jako bohoslovci, takže 
jeden z těch starších byl takovým novicmistrem, a potom jeden mne měl nějak na starosti, 
a to byl spolužák, Václav Klement, který potom byl v Koreji, a dneska je v hlavní radě 
salesiánů, a má své stálé místo v salesiánské rodině. Vlastně s ním jsem byl v ročníku, no a 
když jsem potom v roce 85 skončil, a byl jsem vysvěcený, takže nás bylo sedm tehdy 
bohoslovců, s tím že tedy dva byli už tehdy řeholníci, to už jsem měl časné sliby, věčné až 
po revoluci, ale teď se to dělá jinak, člověk může být vysvěcen na kněze až má věčné sliby, 
tehdy to byla taková mimořádná situace. No a tím druhým byl, teďka co je farářem u sv. 
Ignáce, Jožka Čunek, brácha toho ministra, tak jsme byli spolu vysvěceni, on už je asi 
jezuita. To ani biskup nevěděl že světí vlastně řeholníky, to byl biskup Brana, který byl 
šéfem Pacem Interis tehdy, toho spolku který tehdy, prostě, kolaboroval, no…vlastně 
kněží, takhle, komunisti se snažili vytvořit nějakou pátou kolonu, kterou by oni sami vedli, 
a potřebovali prostě nějaké lidi, no, Pacem Interis se to jmenovalo, no a tam byli různí 
kněží tehdy, kteří byli zkorumpovaní, nebo kteří šli na ruku režimu, a kteří potom měli za 
to prebendy, a vystupovali v televizi a říkali jak to tady je svobodné a krásné, a jak je 
všude svoboda a jak to všecko tady krásně funguje, že jo. Takže ten biskup mě tedy 
vysvětil a dostal jsem první místo v Olomouci, u sv. Mořice, tam jsem byl rok a skončil 
jsem v podstatě z toho důvodu, že ten můj farář, ten byl také člen toho hnutí, no a on mi 
zpočátku řekl že si mám trvalé bydliště změnit z toho Vsetína do Olomouce, jenže já jsem 
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to neudělal, protože z mnoha důvodů, jednak abych to neulehčoval těm estébákům, aby mě 
mohli kontrolovat, ale potom taky občanka, řidičák a vojenská knížka s tím byly mnohdy 
problémy, že jo. A nevěděl jsem jak tam dlouho budu, možná že jen jeden rok, že jo. 
Vlastně jsem tam byl rok taky proto, že zrovna byly volby, a on tam šel a chtěl tam vzít i 
mne, a tam zjistil, že tam nejsem napsanej, protože tam  nemám trvalý bydliště, tak se 
naštval a vyhodil mě.
No a tak jsem šel potom po roce na místo do jedné vesničky u Prostějova, na dálnici, 
jmenovalo se to Brodek u Prostějova, a tam jsem vlastně pobyl ty čtyry roky do revoluce, 
do roku 90. 
No a potom roce 90 jsem tedy řekl že jsem salesián, že jsem řeholník, no a dostali jsme 
jako řeholníci faru na druhé straně prostějovského okresu v Kolnici, tam jsem byl ještě 
s jedním Slovákem salesiánem no, tam jsme už pracovali pro tu mládež a tak, no a tam 
jsem byl pět let, do roku 95, potom jsem byl povolán do Prostějova, tam je do dneška jedna 
z těch patnácti salesiánských komunit, šestnáctá je v Bulharsku, tak tam jsem dělal faráře, 
zase pět let, no do roku 2000, a od té doby jsem tady v Praze. Bydlím v provinciálním 
domě v Kobylisích, no a mám vlastně na starosti sv. Kříž a starám se o tento kostel, který 
přišel salesiánům tak, že kněz dr. Trochta, pozdější biskup a kardinál, když dokončil 
výstavbu ostravského domu tak starček, pan Stuchlý ho poslal tady do Prahy, aby vystavěl 
dům v Praze, v Kobylisích. Tak on tady přišel a začal shánět peníze, a aby mohl mluvit o té 
myšlence salesiánského přístupu k víře, pro mladé, tak potřeboval nějakou tu hlásnou 
troubu, tak vyhledal biskupa tehdejšího, Hodače, aby mu dal nějaký kostel. Tento kostel 
patřil městu a byl zavřený a byl tu binec, tak ten biskup mu ten kostel svěřil tak ten Trochta 
to tady vyklidil, nějaké ty lidi sehnal, vymaloval, zprovoznil, a stal se jako prvním vůbec 
vykladatelem pražským, on měl dar slova, výborně kázal, tak měl hodně lidí v tom kostele 
tady. 
A je to tady v klášteře piaristickém, což je jiný ráz než salesiánský, a ten tady odešel v roce 
1912, tak vlastně po Trochtovi to zůstalo salesiánům, působili tu i přes válku, a potom 
museli v padesátém odejít, takže…pak se vrátili salesiáni v roce 68, někteří dřív tady ale 
neoficiálně působili, co byli tajnými kněžími, no a tady  z let sedmdesátých to je známý, 
vlastně pokoutně to tady bylo, tak bohoslužby slova, mládežnické mše, rytmické mše, 
kytarové mše, vlastně tenhle kostel u sv. Kříže byl tehdy takovým centrem křesťanské 
mládeže z celé Prahy. Protože nám nevrátili v osmašedesátém že jo ten dům v Kobylisích, 
takže jediným místem kde jsme se mohli setkávat to bylo tady, to bylo jakoby trochu naše, 
tím pádem, každej měl samozřejmě svůj byt někde v Praze, ale tady se salesiáni scházeli, 
plánovali pastoračně, a tady ty mladý lidi zachytávali, ty vysokoškoláky, a tady s nima 
vlastně pracovali. To se týče těch bohoslužeb, individuálního vedení, rytmických mší, 
zpěvů a tak. To na to každý vzpomíná, dneska jsou to už sedmdesátníci, bylo to před těmi 
třiceti lety nakonec, ale bylo to pro mládež a inteligenci to bylo podstatné že to bylo takové 
centrum v těch sedmdesátých letech sv. Kříž to byl prostě pojem, jako dneska třeba Halík, 
já nevím, a tak.
T:
Hm, jasně.
R:
No a takže potom jsme byli…no a takhle ještě, ty věčné sliby jsem potom složil, to jsem 
byl první po revoluci, v roce 90, ve Fryštáku, no. Tak to je takové to moje…
T:
Kdy jste vlastně byl vysvěcen na kněze?
R:
Já jsem byl vysvěcen 1985. Já jsem nastoupil na fakultu v roce 78, dva roky jsem udělal do 
roku 80, pak dva roky na vojně, do roku 82, a pak tři roky do, do…
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T:
Hm, hm.
R:
Svěcení no. No tak to bylo jako, v tom ročníku co šel na vojnu nás bylo sedm, a šest se nás 
vrátilo, potom, jeden se nevrátil, no zamiloval se, založil rodinu, a odešel, že. Tak to ještě 
šlo, člověk nemá za sebou ještě žádné sliby, žádné závazky, bohoslovec až jako měl, takže 
v tom obsazení jsme se odebrali na vojnu a šest se nás vrátilo. 
T:
Chtěl jsem se zeptat, to vaše rozhodnutí stát se knězem bylo takový pozvolný, že jo…
R:
Ano, postupný. No počátek bylo, jako když jsem vlastně viděl toho…samozřejmě, člověk 
má vzory, nebo musí je tak trošku vidět, co ten jeho vzor dělá nebo jak žije, já jak jsem 
právě často chodil na tu bohoslužbu, tak jsem viděl život toho kněze, to byl diecézní kněz, 
nebyl salesián, ale jakoby salesián, rozuměl tý mládeži, prostě měli jsme tam ty rytmické 
mše hnedka, nebránil nám, naopak podporoval ty věci mládežnické, takže měl vztah 
k mládeži, uměl to s ní, a člověk byl často v jeho blízkosti, a viděl, viděl jak ten člověk 
žije. 
T:
Hm.
R:
A to pak je ten život takový pestrý, nebo (lehké pousmání), dynamický jako, tak že jsem si 
představoval že to bude jako možná cesta pro mě, že budu tak nějak moci pomoct  druhým, 
tam v té oblasti toho, té víry, života z víry, takže to bylo jakoby usazené už od malička, 
nebo od těch zhruba deseti roků, já nevim, s tím že se to projevovalo také tím, že jsem 
často chodil na bohoslužby, to jsem, to dneska je nemyslitelné, nebo i na gymnásium taky 
když jsem byl, tak jsem byl prakticky denně na mši svaté, že jo, prakticky, pořád.
T:
Hm.
R:
Někdy člověk jako normálně, a to mě tam jako, bylo to moje místo, nebo jsem tam chodil
rád, prostě říkalo mě to něco, takže vícero méně už jsem to jako měl v sobě a, jakoby jsem 
se na to snažil odpovídat, jo. 
T:
Hm.
R:
Takže žádné zvraty jsem tam vlastně nezažil, akorát tam byl ten problém a to jsem vylíčil, 
s tím povoláním řeholníka. Protože to jsem netušil, nebo jsem si to nepředstavoval, že bych 
mohl být řeholníkem, nebo mnichem, nebo, i když to není mnišský řád, že jo, ale že jako je 
možné být jako knězem diecézním, to znamená bez komunity, a nebo potom v komunitě, 
s lidmi kteří žijou určitým duchem, určitou spiritualitou, určitým stylem, vlastně každá ta 
duchovní rodina v podstatě, z toho evangelia z toho bohatství, vytáhne určité prvky, které 
se snaží jako zvlášť žít, no tam to je ta radostnost, dynamismus, že, společenství, no a 
prostě pro mladé, a taky k té skupině ke které je zaměřené, že…
T:
U salesiánů je význačným prvkem třeba ta chudoba, to taky není u všech řádů…
R:
Je, je, je. V řádech chudoba je, každý kněz zasvěcený vlastně slibuje čistotu, poslušnost a 
chudobu. Vlastně diecézní slibuje poslušnost biskupovi, chudobu vlastně jakoby farnosti, 
ta farnost pak vidí jestli tak žije nebo nežije, a čistotu že žije v celibátu, že jo. U řeholníka 
je to tak že to vlastně slibují představenému svému, no a ta forma chudoby je potom 
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intenzivnější, protože mají jakoby společné všechno. Třeba kněz může dědit, může nabírat 
majetek, řeholník vlastně ne, jo, to je rozdíl, to už je zase, vlastně jako v té rovině žije 
jakoby radikálně, to znamená vědomě si odbourává závislost na věcech, aby byl co možná 
více závislý na Bohu, je to takový, jakoby žít z boží přízně, nebo z boží dobroty.
Třeba sestry matky Terezy, co tady jsou pod Kobylisama, ony nepíšou žádné granty, 
nemají plat žádný, a i kdyby jim dávali z města tak nechcou, to nevezmou…
T:
Hmm.
R:
Protože ony vlastně žijí z toho co dostanou. Ale žijí jednoduše, a žijí tak, jako by žili 
v Indii. Ony tam mají své sprchy, to mají pro ty klienty, pro ty bezdomáče, ale ony samy 
třeba, se umývají ve dvou kýblicích vody, denně…a víte proč to je, no protože oni je furt 
strkají, ony žijí takhle ve Washingtonu, v Dillí, v Kalkatě, v Africe, kdekoliv. A nemají 
problém. A ať jsou kdekoliv, to je jedno, ty tam nemají žádné koberce, já jsem tam jednou 
byl, ony tam nemají prakticky nic kromě ledničky teda, pro ty potraviny pro ty bezdomáče 
(pousmání), a to je všecko.
A žijou opravdu, a víte že to funguje, jako o peníze se tam nikdo nestará nijak, a žijou, jako 
že nemají pravidelný, jako z toho co spotřebují je toho velice málo, co mají pro sebe, že, 
když teda žijí jen pro to poslání, teď žijou takovým radikálním způsobem, že potřebují 
jenom takové ty věci, já nevim, salesiáni potřebují nějaké prostředky ke katechezii a do 
farnosti, a aby se někam dostali, a tak, a ony to ani nemají, jo, a když něco potřebují tak 
přijdou za náma (smích). No, třeba abychom něco odtáhli nebo dotáhli nebo tak, ale tak to 
je co se týká radikální chudoby…
T:
Hm, hm.
R:
Vlastně se spoléhají na Pána Boha, a dělají tu zkušenost denodenně. A vidí že to jako, 
nějak funguje.
T:
Hm. Ale diecézní kněz si může prostě žít z těch svých peněz…
R:
Tak samozřejmě ano, ale má to mít tak asi nějak přiměřeně, nebo uměřeně, ale tam to 
záleží na tom člověku samotném, tam je to tak trochu snažší, vlastně ten limit si tvoří 
jakoby ten člověk tak trošku sám, tu úroveň, podle toho svědomí no a, no…kdežto ten 
řeholník, tam je to takové víc (smích), asi hlídané, a více prožívané. Protože když to má 
čerpat ze společného, tak to víc cítí nebo, tam to je ale taky tak, že dneska si člověk cení 
sama sebe podle toho kolik vydělá. Když vydělá víc cení si sebe sama víc. U těch sester to 
třeba není žádný problém, ony nevydělávají žádná (smích). Ony nemají problém.
No tak tam je snaha, aby člověk nestál na tom výdělku. Ale na evangelijní hodnotě toho, té 
důstojnosti, každý jsme přeci boží děti, a v tom je ta hodnota, ne v tom kolik kdo vydělá, 
nebo nevydělá, záleží na tom kdo je obdarovaný, nebo není obdarovaný, nebo já nevím, že 
jo. Spíš než kolik vydělá, no. Když nebudu mít žádný dar tak jak dopadnu. Takže to je 
takové měřítko, které není žádným měřítkem, že jo. Ale bohužel, v tom běžném světě to 
takhle funguje, že jo. Takže ti kněží mají pak takový úkol ukázat na ty hodnoty, že jsou 
ještě jiné hodnoty než to co se valí a co si člověk myslí že musí být, ale nemusí, nemusí.
T:
No vlastně se říká, že Mamon je jeden z těch…
R:
Ano, samozřejmě, to je jako, totiž určitě…v každém člověku je touha jako vlastnit a nebo i 
projevovat moc. Nebo být nad druhými, být nad druhými, a právě ekonomická cesta je 
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taková jedna z nejčastějších, protože čím víc mám, tak tím mám větší vliv. No a 
ekonomicky je nutno rozhodovat, že jo, a to člověka láká. Takže tam nejde jen o peníze, 
ale o tu moc kterou potom prostřednictvím těch peněz se vlastně dělá ta politika. No to je 
ono, v tý politice taky, že jo, tam taky, to je moc politická, že jo…
T:
Hm, hm.
R:
…no a jak já to řeknu, jak to rozhodnu, tak to bude, na mě záleží, no to je právě pro 
člověka to lákavé, být tím důležitým, být tím kdo rozhoduje, být tím, kdo do toho má co 
mluvit (smích), no to je, a je to úplně něco jiného než co říkal Ježíš, jo, poslední budou 
první, a první poslední. 
T:
Hm. Ještě jsem se chtěl vrátit k tomu, jak reagovali rodiče na to vaše rozhodnutí stát se 
knězem?
R:
Jo, jo. Tak rodiče to ocenili velice, oni tak trochu věděli kam to asi tak směřuje a jak to 
dopadne, ale neřekli mi nikdy nic. Jako ani pro, ani proti. Sledovali to, vnímali to, ale 
nechali mi svobodu.
T:
Hm.
R:
Což jsem ocenil velice, a oni asi tušili jak to dopadne, nebo věděli, že se motám okolo 
kostela, toho kněze nebo těch kněží, že s nima dělám určité věci a tak dále, ale zase já jsem 
to nechtěl jim nějak vykládat, protože, třeba kdybych se nedostal, jsem si říkal, tak budu 
tou cestou prostě ilegální k tomu kněžství, což salesiáni v té době dělali, takže já jsem 
nebyl závislej na tom státním, a tak jsem také mohl jakoby odmítnout nabídku státních 
úřadů ke spolupráci, protože jsem viděl, tak když já se nedostanu, tak já se k tomu kněžství 
dostanu jinou cestou, třeba i ilegální, bude to dýl trvat, bude, ale co, v tom jsem neměl 
problém, to jsem věděl už tehdy, jo, že pokud by mi o to šlo, a nedostal bych se oficiálně, 
tak že existuje ještě cesta jiná. 
A to mi dávalo takový klid, že nezáleželo co si na mě vymyslí, nebo nevymyslí, nebo co si 
na mě vezmou, nebo nevezmou. To byl dost důležitý jako moment. 
Takže když jsem to nakonec na ně vybalil, jako že jo, tak jako byli rádi, ale jaksi střízlivě, 
já nevim tak říkali, no tak dobře si to rozmysli, prostě a, protože je to vážná věc a…kdybys 
měl být nějakým nedobrým, nebo špatným, tak to raději udělej jinak. Tak si to rozmysli, 
tak tohle mi řekli a tím to jako skončilo tak nějak.
T:
Hm. Máme sice už málo času, ale jen krátce kdyby jste se zmínil, pokud by jste mohl 
zhodnotit tu společnost před tím devětaosmdesátým, a po něm, po té morální, náboženské a 
duchovní stránce. 
R:
No ono to není tak jednoduché, je to jako rozporuplné, některé věci jako byly jiné tehdy a 
jsou jiné dnes.Tehdy to bylo tak, že ten nepřítel byl jasný, vědělo se teda kdo je kdo a co 
asi mám dělat. Takže se, vyžívalo se za totality těch možností, které byly, které záležely 
vlastně v osobní iniciativě těch lidí, konkrétních laiků, nebo kněží. Oni určité věci dělali, 
nebo StB sledovalo určité věci, ale nechávalo jim třeba jako volný průběh. Špatné bylo to, 
že ta společnost tehdy byla tlačena do nějakého názoru, který prostě byl považován za 
správný, za objektivní, a, a že ho nutila. Tím samozřejmě se u mnoha lidí zvedl odpor, 
protože viděli že to tak nefunguje, když viděli že ta realita je prostě jiná, než co oni říkají. 
A zase z důvodů prostě
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aby se prosadili, tak tu hru někteří lidé přijali, a vlastně tu hru hráli. Takže tam byla jako 
taková schizofrenie, kdy člověk v soukromí žil pro jiné hodnoty, a navenek vlastně byl 
členem a měl funkce a já nevim co všechno vlastně, schizofrenie ve smyslu, že jo, toho 
osobního a veřejného. 
T:
Hm.
R:
Že člověk byl lámanej do toho postoje nepravdy, a pokud chtěl dosáhnout nějakých postů, 
nebo postavení, tak se tomu musel více méně podrobit, no nemusel, ale většina to tak 
dělala. 
Takže, to byl takový jako rozpor vnitřní, zas to mělo takovou určitou výhodu že, já nevim, 
tehdy nebyly drogy, ta společnost se hodně hlídala prostě, takže tam celkem nebyla 
možnost moc žít nějakým jako západním způsobem, nebo určité okolnosti tomu bránily. 
Každá totalita je hrůzná na jedné straně, ale zase určité dílčí hodnoty vlastně brání, před 
věcmi které se mohou jevit jako problematické v demokratické společnosti, jako třeba 
drogy nebo něco takového, jo, ona je vlastně destruktivní ta společnost totalitní, ale zase 
v určitém smyslu, v určitém pohledu může být jako pozitivní, jo. 
No a to se vlastně pak projevilo že po revoluci, kdy…po tom tlaku, kdy člověk musel dělat 
to, co se po něm neustále žádalo, tak najednou úplný opak, obrovské možnosti v různých 
věcech, mnozí to třeba nezvládli, že jo, ať to bylo v podnikání, studiu, cestování, prostě 
cokoliv, takže asi to bylo takový jako výbuch, určitých těchto věcí, a potom snaha o 
získání těch pozic, zvláště jako ekonomických, určitě, standard životní, jako vlastně 
západní, že jo, takže, mezi těmi věřícími vlastně, prostě my jsme neměli problém jako 
v totalitě, prostě tam to zaměstnání tak nějak každý dělal, každý měl nějaký ten domeček 
nebo co, a vlastně neměl možnost se uplatňovat v těch kruzích společenských, takže 
vlastně hodně se pracovalo pro církev, nebo hodně se to dělalo. 
Dneska je možnost se vlastně prezentovat v různých polích, dneska jakoby se ta síla 
rozprostřela do různých oblastí politiky, a do různých občanských sdružení, církevních 
sdružení, takže vlastně jakoby ztratila tu sílu, protože se rozptýlila na mnoho akcí různých, 
které jo, tak jako třeba ty Chaloupky, to byly, to bylo vlastně na 60 Chaloupek, táborů, kde 
byli prostě kluci že, kteří, starší tedy i mladší, no dneska je to tak že jsou ty tábory a 
Chaloupky a akce, prostě je to hodně rozptýlené, těch lidí je mnohem víc kteří jsou do toho 
vtaženi, a vlastní iniciativa jakoby chybí. 
T:
Ano.
R:
Jo takže teď je to velký rozdíl, že dneska křesťané jsou jakoby rozptýleni v mnoha 
aktivitách, dobrých, ale to pole je takové široké, obrovské, že jakoby se to někdy až ztrácí, 
kdežto tady to bylo víc vidět, tady to byla věc jen několika lidí, ale bylo to jasné, takové 
průrazné to bylo, ostřejší, jo.
T:
Hm.
R:
Myslim že to je jako veliký, veliký rozdíl. No a potom taky, ta doba se posunula, v tom 
smyslu že ti mladí jako chtějí hodně práva a nároků a výdobytků, ale teď je otázka, jestli se 
nevyklidilo v té demokracii jakoby i, hm, jak bych to řekl, prostě jako to desatero, nebo, 
nejde jen o to dát mladým, nebo říct jim tak si můžete dělat co chcete, tak to je špatný 
program. Musíte něco nabídnout, pozitivně. A to si myslím že společnost moc nedělá. Že 
nechá aby se to na ně valilo, všechny ty věci, možnosti, prostě, i když některé jsou dobré, 
ale mnohé také ne. A mladý člověk se v tom těžce orientuje. Ti mladí dneska nejsou horší, 
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než jsme byli my, vůbec ne, ale mají to těžší v tom smyslu, že ty věci se na ně valí daleko 
dřív, než jsou schopni je nějak rozlišovat, jsou taky i nebezpečnější co se týká drog a tady 
těch věcí, přímo se jim to vnucuje, přímo je to atakuje a dost brutálním způsobem, a ne 
každý má sílu říct ne, nebo tady to, tohle neberu, a jít si po svých, jo. 
T:
Jasně. Dobře, tak já vám teď poděkuju za rozhovor, protože mohli by sme mluvit dál, ale 
opravdu nemáme bohužel víc času.
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Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem N (dále R)
ze dne 28.10. 2008, v salesiánském centru v Praze-Kobylisích, 
provedený Jindřichem Novákem (dále T)

T:
Mne by zajímalo kdy a kde jste se narodil, jaké je vaše vzdělání a vzdělání vašich rodičů a 
sourozenců, kde pracovali, co pro vás znamenalo rozhodnutí stát se knězem, vaše rodinné 
zázemí, historie víry vaší rodiny, a také jak jste se seznámil se salesiány.
R:
Takže pocházím z vesnice, a pocházím z rodiny věřících rodičů, tatínek byl krejčí, 
maminka švadlena, takže jsme bydleli na vesnici v domku, vyrůstali jsme v těsné blízkosti 
tety a strýce, který měli ještě sestřenice, takže jsme se poměrně často navštěvovali, 
spoluprožívali dětství, a tam jsem na vesnici bydlel do 15 let. 
Potom jak jsem odešel na střední školu, tak jsem dojížděl do Břeclavi, tam jsem bydlel na 
internátě, takže pak už jsem se vracel jenom na víkendy, a potom, po roce jsme se 
přestěhovali do Brna, ale tam už jsem do Brna dojížděl denně, poslední tři ročníky jsem do 
Břeclavi dojížděl denně do střední průmyslové školy železniční. Tu jsem ukončil v roce 
1982, pak jsem odešel na vojnu, do Michalovec, tam jsem byl dva roky na vojně, a pak 
jsem se vrátil z Michalovec z vojny a rovnou jsem šel do semináře kněžského na 
teologickou fakultu. Tam od dětství v podstatě já jsem vyrůstal v tom věřícím prostředí, 
takže od dětství jsme byli vedeni k víře a aj jsme ji aktivně prožívali dá se říct, měli jsme 
v rodině kněze, sice tajně vysvěceného no ale, to bylo takové pěkné, 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. Potom další kněží tam hráli určitou roli, se 
kterými jsem se stýkal, nebo které jsem poznal, tam v té oblasti kam jsme se přestěhovali, 
do těch do Brna Židenic, a tam byli takoví dobří kněží, takže ti mě taky oslovili, a taky mě 
svým způsobem jaksi…asi vůbec nepřesvědčovali, ale tím svým stylem života mě byli 
takovým příkladem, že jsem si říkal no tak asi třeba cesta pro mě. 
Takže tak jsem vlastně i o tom přemýšlel na vojně, a v průběhu vojny jsem se rozhodl, po 
vojně jsem nastoupil do semináře, do toho litoměřického, to byl jediný v celé české 
republice, protože slovenští bohoslovci a slovenská biskupská konference ta měla svůj 
kněžský seminář, ten byl v Bratislavě, takže já jsem byl v Litoměřicích, tam jsem studoval 
těch pět let,  a potom po vysvěcení jsem působil v Boskovicích, ve Velkém Meziříčí, a 
nakonec v Líšni, s tím že k salesiánům jsem se dostal celkem tak jakoby nenápadně, 
seznámil jsem se s tatínkem našeho poměrně významného salesiána, který bydlel taky 
v Židenicích, tam jsem letmo právě poznal toho salesiána, o kterém hovořím, a ten tedy 
odešel do emigrace, v roce 1984 emigroval, a jeho tatínek a jeho rodina tady zůstali 
samozřejmě, a my jsme se trošičku stýkali, tak on mě pak seznámil s dalším salesiánem, a 
já jsem s ním začal udržovat kontakt. 
Tak v podstatě jsem dospěl k tomu, že asi se stanu taky salesiánem. Takže skrze kontakty, 
a skrze to všelijaké to prožívání třeba toho jak salesiánský styl života jakoby funguje, jak 
se projevuje, tak to mě bylo příjemné a sympatické, tak jsem si říkal tak to bych si rád 
zkusil takový život.
T:
Hm.
R:
Takže jsem se vlastně v průběhu toho pobytu v Litoměřicích při studiu té fakulty 
teologické a pobytu v semináři litoměřickém jsem se v podstatě rozhodl, že bych se chtěl 
stát salesiánem.
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A až jsem byl vysvěcen na kněze tak jsem složil salesiánské sliby tajně, to bylo ještě za 
komunistů všechno. 
T:
Jasně, hm. To bylo v roce?
R:
1989. 
T:
Kdy jste složil ty sliby. To znamená že jste už byl nějakou dobu…
R:
V takovém přípravném období, to byl takový noviciát jak to jenom šlo, že jo, tajně, týden, 
čtrnáct dnů pobytu někde, pak nějaké setkávání, takže takové jakoby, jak to, jak se říká, 
z nouze ctnost ta příprava probíhala, ale nějaká byla, takže takhle jsme se nějak 
připravovali na toho, na složení těch slibů. 
T:
A vy jste absolvoval tu teologickou fakultu taky v roce 89…
R:
Taky. To bylo v červnu, a potom sliby jsem skládal v srpnu.
T:
A můžu se zeptat na vaše stáří?
R:
45 let.
T:
Mě by zajímalo, z té vojny jste říkal že jste šel do toho semináře…
R:
Ano, bydlelo se v semináři, tam probíhala taková ta spirituelní formace, a potom na 
fakultě, tam probíhala taková ta intelektuální formace. 
T:
Hm. Takže na té vojně jste tak nějak došel k tomu rozhodnutí…?
R:
Tam v podstatě to vykrystalizovalo tak že jsem si říkal rozhodl jsem se, zkusím to a šel 
jsem, podal jsem si přihlášku a byl jsem přijat. Ale samozřejmě těch několik roků před tím 
jsem byl v kontaktu právě se strýcem, který takhle žil s těmi jinými kněžími, a tam 
v podstatě jsem se rozhodl pro kněžství; pro život salesiána jsem se rozhodl až v průběhu 
toho pobytu v semináři litoměřickým.
T:
Vlastně strýc je tedy kněz.
R:
Takový vzdálený, není to pokrevní příbuzenství, ale vzdálené, ale berem ho jako strýce.
T:
Hm. Kolik jste říkal že máte sourozenců?
R:
Žádného, ale čtyři sestřenice se kterými jsem vyrůstal.
T:
Aha. A vzdělání vašich rodičů?
R:
Švadlena a krejčí, čili vyučili se.
T:
Vyučili se. Hm, tak to bychom měli…takže to vaše rozhodnutí stát se knězem vaše rodiče 
přijali…
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R:
Přijali s takovými menšími obtížemi, protože to bylo pro ně těžké, zvlášť pro tatínka, ale 
nakonec to přijal taky. 
T:
Hm. Ono to bývá spíš u matky, že…
R:
U maminky bych řekl že to nebylo až tak těžké, ta to nepřijala těžce.
T:
Hm. 
R:
Spíš tatínek to bral tak.
T:
A mohu vědět proč?
R:
Nevím, on v podstatě trochu vyvinul iniciativu, aby jakoby mě skoro nepřijali jo, že on by 
si to až tak nepřál, nicméně to byla jenom, jen taková nepatrná epizoda, takže pak to přijal 
samozřejmě.
T:
On třeba myslel na rodinu, ne, že by jste měl.
R:
Určitě, samozřejmě.
T:
Hm. Já bych se chtěl ještě zeptat jakou funkci tady ve středisku máte.
R:
Ve středisku žádnou, já mám funkci na úrovni provincie. Takže já dělám provinciálního 
ekonoma. To znamená člověka, který se stará o peníze, o majetky a správu a hospodaření 
všech komunit.
T:
Hm. A to vykonává taky tady pan A.
R:
Ten vykonává na úrovni místní, jakoby tady v Praze, a já v podstatě zastřešuji celou celou 
provincii, to znamená v podstatě celou republiku. 
T:
Hm.
R:
Tady máme hlavní sídlo provincie, a působíme po celé republice. Takže pan A je jeden 
z těch, kteří se starají jakoby tady na úrovni místní, lokální, pražské, a dalších je jich jaksi 
asi 16 nebo 17 po celé republice, a jedni jsou naši misionáři v Bulharsku.  
T:
Hm, hm. A s touto rolí jste tedy spokojen, nechcete nějak měnit…
R:
Tak samozřejmě ona je na určitý čas, to není na pořád, to znamená to je služba, kterou my 
převezmeme na pár roků a pak přijde další provinciál, který si buď vyzve jiného, nebo si 
nechá toho, ale to je vždy věc provinciála, takže provinciál si vybírá do toho týmu ty, které 
uzná za vhodné, a…mě ale to v podstatě stačí na těch šest let určitě, to je poměrně taková 
složitější funkce, ale myslim si že…nedělá mi to ani nepříjemně, ani mě to nějakým 
způsobem, že bych se v tom vyžíval taky ne, no ale dělám co umím, to jsem, jak jsem 
pochopil že se to musí dělat, nebo mělo by se to dělat, mám spolupracovníky, odborníky, 
na ty věci které, v kterých nejsem odborník sám, v kterých se nevyznám, tak to mají na 
starosti tady ty určitý věci odborníci, takže myslim si že spolupracujeme jak se dá.
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T:
Jak dlouho jste říkal že tady pracujete?
R:
Tři roky a tři měsíce. 
T:
Hm. Byl by jste tak laskav a řekl mi něco o svém názoru na současnou společnost, a na 
společnost před rokem 89, možná i z tý doby 70-tých let, a srovnal je z hlediska 
náboženského, morálního a těch hodnot jež zastáváte?
R:
Hm. Řekl bych, že do roku, do té revoluce sametové, do toho 89 roku, tak to byl život 
v jakémsi vězení, to nebyl život normální, to byl život vlastně jaksi typu bon size, mohlo 
něco existovat, ale přesně a přísně střeženo státními orgány, to znamená ať už to byl 
jakýkoliv projev života, tak náboženství především že jo, to vše muselo být pod kontrolou, 
všechno za státního dohledu, dozoru, prolezlé estébáky a všelijakýma pomocníkama a, 
nebo těma informátorama a tak dále. Takže to byl režim de facto policejní stát, na principu 
ideologickém, to znamená nic než ateismus v podstatě tady nemohlo mít jakoby příležitost 
k rozkvětu, to znamená náboženský život ten byl jen tolerován, a jen proto aby tu udržoval 
jenom ty památky případně tu liturgii, nebo ten kult, tedy tak zvaně, takže v podstatě, to 
nebyl normální život. 
T:
Hm.
R:
Po revoluci ten život je normalizovaný, v uvozovkách, aniž to má cokoliv společného s tou 
dobou normalizace, to znamená lidé mohou, mají příležitosti svobodně se rozhodnout, 
svobodně si zvolit cokoliv, to znamená způsob svého života, hodnoty, mají možnost se 
rozhodovat svobodně, utvářet si život podle svého, což je naprosto nesrovnatelné s dobou 
před 89, takže tento rozdíl je zásadní a diametrální; a s tím zase souvisí některé další byť 
ale negativní jevy, co před rokem 89 nebylo možné, protože to prostě za policejního 
dohledu neexistovalo nebo když ano tak to bylo okamžitě potlačeno, tak ten život svobody 
přináší tu rubovou stránku, že každý de facto je strůjcem svého štěstí, takže si hodnoty a 
styl svého života volí podle svého ve svobodě. No a ta situace která je třeba dnes, nebo ten 
vývoj téměř dvacet let, tak ten ukazuje jedno jediné: že se to v těch lidech po několik 
generací budovalo, nebo co se utvářelo tím jakoby neupřímným systémem, založeným na 
příslušnosti k té jaké straně člověk mohl cokoliv, že, to znamená na prospěchářství, na 
stranictví, no tak to se projeví, a tím pádem lidé jednají jakoby uvolněně, takže to co zasela 
ta společnost po dobu 40 let, po válce až do roku 89, tak to teď sklízíme, to znamená takoví 
jsou lidé, tak jak byli formováni, tak se nyní projevují, ve své svobodě. Takže, řekl bych, to 
není nic nového pod sluncem, nic mimořádného, dá se to očekávat, nebo dalo se to 
očekávat, že to takhle dopadne, ale zase, jakoby lidé spíš volí konzum, požitky, než 
duchovní hodnoty. 
Protože ty duchovní hodnoty, především ten život s Bohem, ten kultivuje člověka, ten 
utváří vůbec ty hodnoty a úroveň společného života lidí, a když ti lidé nežijí v tomto stavu 
s Bohem, tak hm…zcela zákonitě, nemají ani motiv, a ani třeba přístup k takovým 
hodnotám, kde by si mohli všechno seřadit, tak jak tedy žít, kdežto ten kdo žije s Bohem je 
v konfrontaci s božím slovem, písmem, evangeliem, tak denodenně je nějakým způsobem 
utváří a nebo je konfrontován s tímto světem evangelia, a kdo to nedělá tak samozřejmě ten 
se přizpůsobuje, buď k dobrému, nebo k špatnému.
T:
No tahleta společnost je poměrně sekularizovaná…
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R:
Určitě.
T:
A já tedy věřim tomu průzkumu někdy z roku 2001, kdy se ukázalo, že tady je jen asi 40% 
obyvatelstva, kteří jsou křesťané. 
R:
Já si myslím že je to asi tím taky, že bohužel i těch 40 let poznamenalo tu církev velmi 
silně, i ty projevy, nebo život církve není dejme tomu tak optimální jak by mohl být. 
Samozřejmě je to poznamenáno i těmi 40-ti lety. Takže, i ze strany třeba církve, formy 
evangelizace, jak by třeba mohly být, taky, taky ta forma práce, styl práce, nebo oblast 
zájmu života církve, samozřejmě snaží se charity, biskupství třeba podporuje charitativní 
život, ale ono by to chtělo rozšířit na takovou, na celé spektrum té společnosti, takže i 
z tohoto důvodu je společnost dejme tomu taková jaká je, že se nepřiklání třeba ke 
křesťanství, že pro ni křesťanství třeba není tak sympatické a přitažlivé, takže tím pádem 
víru nezískávají, ale spíš ztrácí. Takže určitě v tom hraje roli osobní zájmy a že člověku je 
bližší pohodlí, příjemné věci, požitky, než třeba náročnější styl života, to s tím jistě taky 
souvisí. 
T:
Takže jakou myslíte že společnost má perspektivu v tomhle směru, myslíte že východisko 
z toho marasmu, v kterým se ocitáme je v příklonu k víře, a vlastně teď máme tady ještě tu 
ekonomickou krizi, což je asi taky jeden důsledek…
R:
Určitě. Já si myslím že lidé mají možnost volby vždycky, čili záleží na lidech jak se 
rozhodnou, ale tuším že nebude to na nějaké masivní se přiklánění zpátky k víře, možná 
kdyby přišla velká krize, možná by to pro mnoho lidí znamenalo přehodnotit hodnoty, a 
začít hledat jiné, ale řekl bych že to je, že to bude asi, jak se říká, lidi se otřepou a půjdou 
dál, v tom životě u nás se až tak veliká krize nečeká, aspoň pokud můžeme věřit těm 
zprávám, ale určitě nějaký omezení oslabení prosperity to bude jo, to určitě, ale řekl bych, 
je to na lidech, jakou perspektivu bych viděl, hm…snad dejme tomu v mladých lidech, 
kteří, dejme tomu přichází do života, do struktur, takže snad mladí lidé dejme tomu budou 
mít odvahu čelit tomuhle, co dejme tomu tady vidíme, prorůstání já nevím kdovíjakých 
struktur, zločineckých, nebo já nevím nebo korupčních, co takhle vrůstají do veřejného 
života, doufám že třeba mladí lidé, kteří jsou spíš jakoby schopnější, nebo nezatíženější tou 
minulostí, že by mohlo být naděje, že skrze mladé lidi, kteří přijmou dejme tomu tady ty 
hodnoty, že se společnost třeba přikloní k těmhle duchovním hodnotám. Ale je to naděje, 
není to žádná logická perspektiva, nebo nějaká podložená nějakou, nějakými opěrnými 
body, ale spíš je to taková naděje nebo zbožné přání možná.
T:
Hm. Ale věřim tomu, že vy jako salesiáni pro to, aby to timhle směrem šlo, něco 
podnikáte.
R:
Určitě. Určitě. 
T:
Jsou to třeba menší kroky, ale účinné…
R:
Ono je to vidět u našich salesiánů, kteří třeba působí v našich střediscích, oratořích, anebo 
třeba i na školách, že máme nejnovější odbornou Jabok, školu tady v Praze, a potom 
vysokou školu, respektive fakultu, fakultu teologickou, teologicko-pedagogickou, abych 
byl přesný, v Českých Budějovicích, na jihočeské univerzitě, tak tam v podstatě když tam 
spousta lidí prochází tou školou, tak tam působí naši salesiáni, tam jich působí několik, tak 
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to si myslím že určitě, to je velmi nadějné, že to jsou, řekl bych, dejme tomu za těch deset 
patnáct let to už jsou tisíce mladých lidí, kteří prošli takhle kontaktem přes salesiány, tak to 
si myslím že to přinese svoje ovoce, ne hned, ale až ti lidé se třeba dostanou do struktur, až 
tam budou v té společnosti, přeberou tam třeba nějaká zodpovědná místa, a zodpovědné 
role, tak pak může ta šance přece jen být větší.
T:
Hm, hm. Ještě jednu otázku, vy třeba nesloužíte mše? Já myslím že snad všichni zde…
R:
Sloužím. Samozřejmě, denodenně. My máme komunitní, jak se říká program, čili ranní 
modlitby, mše svatá, rozjímání, takže…a večerní modlitby, takže to je takový rámec, toho 
duchovního života, který každý z nás si musí držet, nebo musí ho prožívat, pokud chce 
nějak řeholně žít, tak, a pak je práce, takže hm, ráno modlitba, večer modlitba, přes den 
práce, nebo kratinké polední zastavení, no a pak je ten pracovní rytmus jako kdekoliv 
jinde.
T:
Hm. A vy tu mši sloužíte tady v…
R:
V naší komunitní, z 90% v naší komunitní kapli, chodívám jednou týdně k našim 
salesiánkám, sestrám, dcerám paní Marie Pomocnice, to jsou salesiánky které podobně, 
mají podobné poslání jako my, ale s dívčí mládeží, především, tak tam chodívám jednou 
týdně sloužit mši svatou do jejich komunity.
T:
Kde to prosím vás je?
R:
V Karlíně.
T:
Tak já myslím že to bude asi tak v kostce vše co jsem se chtěl od vás dovědět, takže já vám
už teď poděkuji za rozhovor.
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Návratný rozhovor s páterem řádu salesiánů panem P (dále R)
ze dne 13.11. 2008 v salesiánském centru v Praze-Kobylisích 
provedený Jindřichem Novákem (dále T)

T:
Kdy a jak jste se setkal se salesiány, a co to pro vás znamenalo?
R:
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 i s dalšími salesiány. Celkově jsem pak díky tomu
přehodnotil svoji volbu - z diecézního kněze na cestu salesiánského kněze.
T:
Byl jste jako dítě veden k víře, či k praktickému křesťanství, nebo jste
musel překonávat v tomto ohledu nějaké překážky?
R:
Vychováván jsem byl v křesťanské rodině, která se k víře hlásila i navenek i
v době totality (např. chodil jsem v Praze na oficiální hodiny náboženství).
Zhruba v 15 letech jsem se pak začal účastnit setkávání mládeže vedených
jedním knězem. Bylo 1x měsíčně a 1 týden v roce. Tento kněz nás vedl k
aktivnímu prožívání křesťanství i v době nesvobody, ke statečnosti ve víře.
T:
Kdy jste se rozhodl pro kněžskou dráhu, měl jste nějaký nutkavý pocit
stát se duchovním, jaký zvrat toto rozhodnutí
znamenalo ve vašem životě pro vás osobně a pro vaši rodinu?
R:
Pominu-li nějaké dětské touhy, přišlo mé povolání poměrně znenadání, díky
jednorázovému okamžiku těsně po maturitě. Byl jsem přijat již na VŠ, kde
jsem pak vystudoval jen první ročník, a pak jsem ze školy odešel a zahájil
přípravu ke vstupu k salesiánům. Možná i díky tomu, že to bylo v přelomových
letech kolem roku 1990, nebylo to vnímáno jako nějaký převratný krok. Moji
rodiče mě v tomto rozhodnutí podporovali, žádný zvrat mé rozhodnutí
nepřineslo.
T: 
Jaká je vaše náplň práce a jste s ní spokojen, myslím i do budoucna?
R:
V posledním roce mám úkoly především v řídící a administrativní oblasti.
Tyto funkce jsou na časově omezenou dobu, čili nijak zvlášť nehodnotím
subjektivní spokojenost. Jsem ale rád za každou příležitost práce s mladými
lidmi.
T:
Jaký je váš názor na dnešní katolickou církev?
R:
Církev je stále nositelkou víry a dalších důležitých hodnot. Česká církev s
sebou ale nese bohužel moc velké institucionální břemeno (kostely a jiné
budovy.), které neodpovídá rozšířenosti víry. Má tak trochu svázané ruce k
novým formám života. Na druhou stranu si ale nemyslím, že řešením by bylo
odtržení od minulosti a tedy např. distancování se od toho množství staveb.
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Bylo by dobré, kdyby se jí podařilo více zaměřit na lidi, kteří v životě
hledají, ke křesťanství se hlásí, ale nechtějí ho praktikovat běžným
způsobem (účast na bohoslužbách apod.). Zde by to chtělo od církve větší
otevřenost, pružnost a vynalézavost.
T:
Jak vnímáte možnosti víry za totality a dnes. Jak hodnotíte dnešní
společnost v porovnání se společností před rokem 89
z hlediska duchovního vývoje? Jaké vidíte perspektivy víry v naší
společnosti?
R:
Možnosti víry jsou téměř pořád stejné. Omezován může být život církve,
osobní víra již jen tak omezit nejde. Samozřejmě, je možné víře bránit tím,
že se vytváří z vnějšku předsudky, ale na již věřícího člověka to asi moc
velký vliv nemá.
Domnívám se, že určitý hlad po duchovních hodnotách je v člověku pořád téměř
stejný bez ohledu na politické uspořádání. Domnívám se, že dnes díky stále
poměrně nové zkušenosti svobody, rostoucímu individualismu (i v pozitivním
slova smyslu) a nedůvěře v instituce lidé hledají naplnění svých duchovních
tužeb v různých formách, nejen na bázi křesťanství. Víra do budoucna se bude
i nadále asi stávat více otázkou osobního přesvědčení, než otázkou
přináležitosti k nějaké instituci.
T:
Děkuji za rozhovor.
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Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem P (dále R)
ze dne 31.10. 2008, v salesiánském centru v Praze-Kobylisích, 
provedený Jindřichem Novákem (dále T)

T:
Kdyby jste byl tak laskav a řekl mi kdy a kde jste se narodil, v jaké rodině jste vyrůstal, 
kdy jste se setkal se salesiány, kdy jste se rozhodl pro kněžství a co to pro vás znamenalo, 
zda jste zaznamenal nějaký kvalitativní zlom ve vašem životě, a podobně.
R:
Tak je mi 37 roků, no, jsem vlastně tady z Prahy, z velký rodiny, křesťanský, no, a co 
dál…
T:
Vaši sourozenci, rodiče?
R:
No jako, co chcete o nich vědět, nebo jako…
T:
No kolik jich máte…
R:
Sedm sourozenců.
T:
Sedm sourozenců dokonce?
R:
Hm.
T:
Mě by zajímalo třeba to zda vaši rodiče byli věřící…
R:
Ano.
T:
Všichni vaši sourozenci taky byli věřící?
R:
Tak já nevim už dneska, snad jo, dá se říct že jo.
T:
Vychovávali vás jen rodiče, prarodiče ne?
R:
Rodiče jako, no.
T:
A vaši rodiče měli jaké zaměstnání?
R:
Tak maminka byla s námi doma, a tatínek byl elektroinženýr. 
T:
Takže pracoval v této profesi, vystudoval ČVÚT? 
R:
Ano.
T:
A matka měla středoškolské vzdělání?
R:
Ta byla vyučená opravářka televizí.
T:
A vaši sourozenci?
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R:
To by bylo opravdu na dlouho(smích).
T:
Mají někdo z nich vysokoškolské vzdělání?
R:
Jo asi polovina, s tím že všichni nejsou ještě úplně hotoví, ale vim že polovina, víc jak 
polovina má vysokoškolské vzdělání.
T:
Hm. Takže ti ostatní mají střední vzdělání?
R:
Tři mají maturitu, jeden má základní vzdělání.
T:
Hm. Jakou máte zde v centru funkci?
R:
Jsem vikář, to znamená zástupce principála.
T:
Odkdy zde pracujete?
R:
Od letošního ledna.
T:
Děkuji za rozhovor.
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Rozhovor s páterem řádu salesiánů panem S (dále R)
ze dne 21.10. 2008, v salesiánském centru v Praze-Kobylisích, 
provedený Jindřichem Novákem (dále T)

T:
Tak v první řadě by mne zajímalo kdyby jste byl tak laskav a mohl by jste mi říct něco o 
sobě, to znamená kdy a kde jste se narodil, v jaké rodině jste vyrůstal, kdy jste se se 
salesiány seznámil a co to pro vás znamenalo, co pro vás znamenalo rozhodnutí stát se 
knězem a zda jste pocítil nějakým způsobem volání k tomuto povolání, jaké máte vzdělání 
a podobně.
R:
Hm. Já jsem se narodil v roce 69, mám jednu starší sestru, a vlastně táta a máma tak byli 
jakoby v Plzni, narodili se v Plzni, a byli věřící. No, prožíval jsem 18 let v Plzni, normálně 
na základní škole, na gymnáziu, a do té doby jsem neznal ani slovo Don Bosko, ani slovo 
salesiáni. Bylo to vlastně za totality, kdy jsme si museli tu svou víru nějak obhájit, a více 
méně jak já tak i sestra jsme byli ve třídě samotný věřící, a museli jsme se konfrontovat 
nějak s tím nevěřícím prostředím, i s určitýma jakoby možnýma následkama persekuce 
vyplývající z víry.  No dostal jsem se protože jsem byl dobrej student, kdy jsem vlastně 
maturoval se samýma jedničkama, a dostal jsem se tady do Prahy na ČVÚT na 
elektrofakultu, protože jsem si říkal že budu určitě elektrikářem, protože mě elektrika 
bavila už od dětství, už asi od deseti let jsem chodil do kroužku elektrotechnickýho ve 
stanici Mladých techniků, a měl jsem spoustu elektrosoučástek a rozuměl jsem tomu, 
vytvářel jsem různý přístroje a (tichý smích), a všude jsem tahal dráty, no a tak jsem se 
odstěhoval vlastně v těch 18 letech sem do Prahy na kolej, na vysokou školu a 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 se chodívali taky třeba na video se dívat ke sv. Markétě, 
nebo jsme vytvářeli takový skupiny křesťanů na kolejích, takový ilegální tehdy… no a jak 
jsem poznával salesiány, protože jsem taky byl pozvanej podílet se taky na těch 
chaloupkách, na těch asistentských setkáních a na nějakejch dalších setkáních toho 
společenství, tak jsem mohl zakoušet důvěru, a až takový impulsy duchovního života jak 
v tom životě pro Boha tak s Kristem. No a to se vlastně dělo v tom prváku i ve druháku, a 
ať to byla třeba četba bible, nebo že jsem se zastavil třeba v kostele, jen tak na pár minut 
během prohlídky města, tak jsem postupně objevoval, během těch dvou let na tý škole, že 
ta elektrotechnika nebude vlastně to, co by naplňovalo můj život, a že zřejmě mě chce Bůh 
k něčemu jinýmu, než bejt jenom elektrikářem. No tak jsem se v tom druháku vlastně 
rozhodoval i o nějakým dalším směru, kudy se ubírat, a to ještě byla totalita, takže 
v osmdesátým devátým jsem byl ve třeťáku, to se akorát půlila škola, a už jsem v podstatě 
byl v takovým aspirantátu, nebo v přednoviciátě, ještě totalitním, kdy jsem vyjádřil tu 
touhu být salesiánem, tehdy jsem mohl studovat buď jako tajně, třeba ta teologie, a to 
trvalo hlavně dlouho to studovat protože při zaměstnání, anebo se dalo jít tou cestou být 
knězem přes seminář litoměřickej tehdy, jako být tajně vysvěcen salesiánským knězem, 
protože oficiálně žádný řehole neexistovaly, já jsem se rozhodl jít tou cestou tajnýho 
studia, nicméně ten osmdesátý devátý rok v tom stejně udělal guláš, takže se tam stalo 
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takový konsolidování toho oficiálního salesiánskýho díla, a hledání toho aktuálního poslání 
na konci dvacátýho století.
No pro mě to prakticky znamenalo to, že jsem se mohl přestěhovat už z kolejí ve čtvrťáku 
vysloveně tady do Počernic kde byla taková komunita salesiánů a aspirantů, lidí kteří tak 
nějak toužili jít tou salesiánskou cestou, takže jsem chodil do těch Dolních Počernic, tam 
se opravovala i fara, jezdil jsem odtamtud do školy, no a pak tam byla ještě další možnost 
jet do dalšího domu, do aspirantátu do Sebranic, v tom roce 91, tak já jsem tam vlastně šel 
a studoval jsem při tom jakoby ten pátý ročník elektrotechnický fakulty. A to už byla 
hlavně ta diplomka tak moc toho nebylo, a přespával jsem tam u jednoho salesiána. No a 
během tohodle pobytu jsem právě poznával tu svou motivaci, nebo i v tom kontaktu s těma 
salesiánama v těch Sebranicích tak jsem vlastně jakoby dostával i tu zpětnou vazbu, jestli 
ta salesiánská cesta je opravdu to pravý pro ten můj život, anebo je to prostě velký omyl. 
No a poněvadž mě to spíš na tý cestě utvrzovalo, tak jsem po ukončení tý elektrotechnický 
fakulty šel do noviciátu tehdy do Hodoňovic u Frýdku-Místku; ta škola mi problémy 
nedělala, tak jsem celou dobu studoval dál, a rozhodl jsem se že ji dokončím, i když mě 
teď je prakticky k ničemu.
T:
Hm.
R:
No, a pak se to salesiánství odvíjelo podle jednotlivých etap: studium, dva roky praxe, pak 
zase pokračování teologického studia, no a pak to ještě trvalo dost dlouho, protože jsem 
byl vlastně na kněze vysvěcenej před pěti lety, v roce 2003.
T:
Hm. No a došlo tam k nějakému zlomu, který vás přesvědčil o tom, že se musíte vydat na 
tu kněžskou dráhu?
R:
No takový to první oslovení bylo v druháku na tý škole tady v Praze, skrze ten styk s těma 
salesiánama, četbu písma a další rozměry toho duchovního života. Tak to bych řekl že to 
bylo takový to první vyjádření, řekl bych takový první jakoby zlom. Ale zase tak prudký 
zlom to taky nebyl, díky totalitě a díky možnostem toho tajnýho studia, takže to bylo pak 
takový postupný.
T:
Na těch chaloupkách jste se setkal poprvé se salesiánama, a to bylo přes nějakého 
známého?
R:
To byli takoví mladí kamarádi z Plzně, kteří mě pozvali na prázdniny, a to byla právě ta 
chaloupka. Tak já jsem se tam nedostal přes salesiány, ale přes kamarády z Plzně, který 
tam na ty chaloupky taky jeli.
T:
A myslíte že ten život na těch chaloupkách byl nějak výrazně odlišný od jiných aktivit 
mládežnických, který jste zažil?
R:
To bych řekl že ani tak moc ne, protože my jsme měli v Plzni taky takový společenství 
různý, jako  Charismatická obnova a další, a za další jezdili jsme na puťárny na Slovensko 
zase s těma mládežníkama staršíma, spíš bych řekl že to bylo v tom zapojení do tý vlastní 
činnosti, že jsem se mohl na těch chaloupkách zapojit a byla mě svěřena zodpovědnost i 
důvěra, na jednu stranu, a na druhou stranu takový ten rozvíjející se duchovní život, kdy už 
člověk nebyl doma, a nemusel, ale mohl a chtěl.
T:
Jasně. Vy jste se zmínil o sestře, co ta dělá?
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R:
Ta se normálně vdala, má tři děti, a nebydlí v Plzni, bydlí prostě u Vlašimi.
T:
A vaše rodiče tedy jsou věřící…
R:
Jsou věřící.
T:
A je to tedy tradice ve vaší rodině?
R:
Do určité míry ze strany matky je to větší tradice než ze strany otce, ale oba byli věřící. A 
jako určitým způsobem pro tu víru museli i trpět. Nebyli nikde zavření, ale museli třeba 
měnit zaměstnání, aby se vyhnuli persekuci.
T:
A co to vaše rozhodnutí stát se knězem, co to pro vaše příbuzné znamenalo, byl tam nějaký 
rozruch kvůli tomu?
R:
To bych ani neřekl že by tam byl nějaký rozruch, protože nám dávali svobodu vlastní 
během celý tý doby, že na nás nemusel nikdo dohlížet, protože jsme byli víceméně takový 
hodný, takže jsme měli i takovou důvěru.
T:
Takže to bylo se souhlasem ze strany vašich rodičů to vaše rozhodnutí.
R:
Já bych řekl takový respektování toho rozhodnutí. Že když jsem se rozhodl jít jinou cestou 
tak to respektovali.
T:
Hm.
R:
Spíš to byla taková touha abych na tý cestě obstál.
T:
Takže aby jste byl dobrý kněz a tak dále. No a protože vy jste střední generace tak můžete 
dobře posoudit tu dobu před devětaosmdesátým a po něm, vnímáte tam nějaké kvalitativní 
změny ve společnosti, dejme tomu ta společnost se nějak vyvíjí po tý morální a 
náboženský stránce, jak vidíte perspektivu vývoje téhle společnosti a vás jako salesiánů?
R:
Tak je to vidět dejme tomu na mnoha sociologických, církevních nebo i společenských 
jakoby reflexích, že celá tahle společnost, nebo i celej ten Západ se vlastně ocitá na pokraji 
propasti, je jakoby v uzlový polovině prostě demografickýho vývoje, jako kterej se pak 
odráží v politické rovině, v sociálním pojištění, důchodový reformě, v těchto různých 
věcech, v ekonomický krizi, taky hlavně v perspektivě vůbec nějakýho smyslu života. Je 
na rozhraní těchhle patologickejch jevů, hlediska nesmyslnosti života a nedostatku 
opravdových vztahů. Tak to bych řekl že je takovej zřejmej i veřejně uznávanej jev, 
v kterým se ta naše západní civilizace nachází. No a my jako salesiáni, nebo jako vůbec 
církev máme vlastně tu, jako povinnost nebo já nevim jak to nazvat, tak být 
takovou jakousi alternativou, i třeba  malou ale tvořivou alternativou, která by znamenala 
že je naděje, a že je možno nějakým způsobem ten život naplnit, a pro něco žít. 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, ke 
kterému nás vlastně vede víra. Kterou nás učí Ježíš, a kterou by jsme měli dokázat nějak 
lidsky a srozumitelně představit do tohoto světa.
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T:
Takže suma sumárum, kdybychom to měli shrnout, tak na jednu stranu ta společnost před 
tím osmdesátým devátým sice byla dost restriktivní a jednostranně zaměřená, ale na 
druhou stranu tam byly některé rysy, které teď chybí téhle společnosti, chcete to tak říct?
R:
Ono to přišlo tehdy mnohem zjevnější ten komunista, kterej dokázal spojit různý síly, 
dneska je ten nepřítel takovej skrytej, je to vlastně takovej ten blahobyt, kterej je smrtelnej, 
taková ta bohorovnost, změkčilost, která vlastně vede k takovýmu rozpadu a rozkladu 
jakéhokoliv úsilí a smyslu. A to není tak úplně zřetelný a jasný, a mluví o tom různí 
sociologové, například Konrád Lorenz ve svých Osmi smrtelných hříších, klasický dílo 
sociologie, tam v jedné kapitole, ale to by bylo na dlouho.
T:
Hm, jasně.
R:
Tak v téhle době je to náročnější, protože věci nejsou tak úplně zřejmé, a v tom množství 
těch nesvobod, které se tváří jako svobody, a těch lží, kterým jsme jakoby uvěřili je takový 
množství, že se v tom málokdo vyzná, zatímco za totality těm lžím pak už nikdo nevěřil, 
tak dneska těm lžím, který vlastně nefungují, tak jim pořád ještě mnoho lidí věří. 
T:
Hmm. Já jsem se ale chtěl ještě krátce vrátit, kdyby jste dovolil, k vaší rodině; jaká 
povolání vaši rodiče vlastně vykonávali?
R:
Tak otec byl železniční stavební inženýr, pracoval na dráze, a matka vystudovala 
agronomii, a pracovala na výboru lidové kontroly. Kontrolovala různý ty družstva, a pak 
pracovala v pojištění na likvidaci pojistných škod v zemědělský oblasti. 
T:
Hm. A vaše sestra?
R:
Sestra vystudovala vysokou textilní v Liberci. A teďka pracuje jako učitelka na gymnáziu.
T:
Hm. Takže všichni vysokoškolsky vzdělaní ve vaší rodině. Další by mě zajímalo jakou 
funkci zastáváte tady v Kobylisích.
R:
Tak já tady pracuju teď čtyři roky, a byl jsem sem pozvanej abych tu vlastně pracoval v 
oblasti provinciální pastorace mládeže, tedy nejen zde, ale v rámci celý provincie, zvláště 
v takových třech oblastech, to je rozvoj dobrovolnictví, intenzivního programu na celý 
úvazek, pak v oblasti přípravy těch našich salesiánskejch animátorů, takovejch 
dobrovolníků, co pomáhají vést ty odborné kroužky, a pak v oblasti pastorace povolání, to 
znamená vedení těch mladejch a osvobozovat je od těch různejch moderních forem 
nesvobod, tam kde se mají pro něco rozhodnout a zůstat tomu rozhodnutí věrni, a tu touhu 
pak potvrzovat… tak v tý první oblasti je to program Cagliero, to je salesiánský volontariát 
pro vysílání dobrovolníků do dobrovolnických služeb. Zde je něco o tom napsáno (podává 
mi brožurku Salesiáni dnes).
Vznikla i salesiánská asociace jako občanský sdružení, vlastně za účelem tady těch 
různejch aktivit a projektů, pro animátory tady vznikla salesiánská škola animátorů, vydali 
jsme takový sborník textů pod jménem salesiánský slabikář, a pro tu pastoraci povolání teď 
nedávno takový ty cesty jak se v tom tak nějak pohybovat, a jak vytvářet tu kulturu 
povolání kde budou všechna povolání, kde ti mladí lidé jsou pak schopni zůstat věrni tomu 
manželovi partnerovi a kde je i nabídka alternativního zasvěcenýho duchovního, 
kněžskýho, diecezního povolání.
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T:
Hm.
R:
Taky takový rozlišování povolání, a pak vlastně hlavně prohlubování a doprovázení těch, 
kdo chtějí být s Donem Boskem navždy. Tak to je taková příprava těch nových salesiánů, 
aby to byla ta cesta, která je dnes pro ty mladé otevřená. Protože Don Bosko nemůže ani 
v tý dnešní společnosti, ani v tý dnešní době být bez těch lidí, kteří s ním zůstanou navždy.
Takže když nám třeba někdo řekne hele já bych vám rád pomáhal na táboře, tak my mu 
nabídnem tu roli animátora, snažíme se ho tak nějak připravit a dát mu nějaký takový 
základy a nabídnout mu pomoc, aby ten tábor dobře proběhl, a když ho Bůh volá aby byl 
salesiánem, tak tím je to pro nás větší věc abychom mu byli schopni mu nabídnout 
konkrétní cestu, a konkrétní způsob jak poznávat, případně jak rozlišit že ta cesta pro něj 
není.
T:
Je možný nějak kvantifikovat jaké procento těch mladých lidí co sem chodí se chce stát 
salesiány?
R:
Tak to se těžko asi vyjadřuje, protože tu systemizaci se tady snažíme jakoby dělat zatím jen 
krátkou chvíli. To se dá jako těžko i měřit, protože v těch našich oratořích a střediscích my 
jsme tam v té situaci, že je tam většina nevěřících dětí. 
T:
Hm.
R:
Tak se tam snažíme hledat nějaký to propojení té farnosti těch angažovaných mladých lidí, 
křesťanů, aby mohly aspirovat na tu službu, i doprovázení, pak si tam můžou klást takový 
hlubší otázky po smyslu svýho života a o tom jak by ho asi chtěli třeba naplnit, a nejenom 
oni, ale aby tu otázku kladli i Bohovi otci.
Takže těch lidí, no, můžu říct třeba jenom takovou statistiku z května nebo června 
letošního roku, kde se tady skupina mladý věřící mládeže jednou týdně schází a bylo tam 
takový téma povolání, tam jsme připravili takovýto téma o životě, o cestě k víře a 
povolání. Tak tam dělali taky anketu, kde mapovali jak to sami mladí lidé vnímají, a jaký 
otázky si kladou, tak jedna z těch otázek byla jestli někdy snad přemýšleli o tom, že by 
mohli jít tou cestou zasvěcenýho života. Odpověď ne, nikdy jsem si tu otázku nepoložil, 
odpovědělo nula procent lidí, z těch zhruba třiceti, pětatřiceti. 
T:
Hm.
R:
Ta odpověď, ano, přemýšlel jsem o tom, ale přijde mi to nereálné, odpověděla asi polovina 
lidí, a pak tam byly ještě dvě možnosti: Ano, přemýšlel, a ještě se k tomu vrátím, tak 
odpověděla asi čtvrtina, a ta další poslední čtvrtina odpověděla ano, vážně se v současné 
době tímto zabývám. 
T:
Tak to je zajímavý.
R:
Ale to je jen takovej specifickej vzorek, a není to skupina lidí, který by jsme našli tam ve 
středisku nebo v oratoři. To jsou právě jen ti křesťané, kteří se scházejí v tak zvané úterky.
T:
Hm. A vy jste spokojen s tou funkcí, kterou tady máte, nebo by jste chtěl do budoucna 
něco měnit?
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R:
Já jsem v zásadě spokojen, jenom jsem zároveň ještě předsedu toho občanského sdružení 
tady, tý SADBY, s čímž je ještě spojena řada administrativních a ekonomickejch věcí, 
které musím do velké míry taky dělat no, a s tim úplně spokojen nejsem (smích). Ale ono 
to opravdu není snadný, to bychom si na to mohli hrát, ale ono by se to nestalo, protože je 
potřeba sehnat poctivý statisíce, aby se to mohlo uskutečnit no.
T:
Takže v tomhle smyslu také spolupracujete pravděpodobně tady s místním hospodářem?
R:
No, spolupracujem a nespolupracujem, protože tady v tom domě je vlastně několik 
subjektů, které jsou na sobě defacto nezávislé, v podobnosti té činnosti, takže hospodář má 
na starosti chod tady toho střediska, včetně divadla, po tý ekonomický stránce, a pak chod 
salesiánský komunity. Ale toto je vlastně jakoby další projekt – misijní dobrovolníci, a 
těch je deset, patnáct, v zahraničí, každej vyjde zhruba tak na 100 až 200 tisíc,(tichý smích) 
takže je to zase taková další oblast, která přesahuje tady ten dům. Takže jsme ten první rok 
spolupracovali, ale pak jsme viděli, že to je výrazně mnoho práce, a že on už v tom 
současným stavu, v těch povinnostech co on má, tak není schopen to všechno dělat. 
Takže my teď jako hledáme další nějaký spolupracovníky, který by nám pomohli s těma 
projektama, sháněli ty prostředky…takže v téhle konkrétní oblasti s hospodářem 
nespolupracuju, před čtyřmi lety jsme spolupracovali že se to díky tomu vůbec mohlo 
rozjet, že jsme vlastně společně v rámci celýho salesiánskýho střediska usilovat, kdy ještě 
salesiánská asociace dona Bosca neexistovala. Takže jsme nemuseli rok čekat, ale mohli 
jsme to rozjet hned, a začít na tom dělat.
T:
Tak ono je to vždycky hlavně otázka sehnat ty finance, to je ten hlavní problém, nebo ne?
R:
Ono je to ještě složitější, to jsme si říkali před těmi čtyřmi roky když jsme rozjížděli ten 
program Cagliero, pro ty misijní dobrovolníky, budou vůbec ti dobrovolníci, ti mladí lidé, 
kteří by byli ochotni jít někam do té nejistoty, a zřekli se ročního platu, a ještě třeba budou 
muset sami shánět pro to prostředky, jsou takoví lidé, a budou vůbec ty země, kam se dá 
dojet, aby ty lidi přijaly, jak se s nima domluvíme, a budou vůbec pak ty prostředky, zda se 
dá domluvit s těma úředníkama z toho ministerstva přes ty akreditace různých programů, 
podaří se to vůbec nějaký ty prostředky dohledat a získat, co pro to můžu udělat a jak to 
můžu ovlivnit. Téměř nijak. No ale přesto se to nakonec nějak podařilo no, relativně rychle 
a i docela pevně, nebo dobře rozjet, že to funguje, ti dobrovolníci se nám vrací s dobrou 
zkušeností a snad i chtějí v tom nějak pokračovat, jednak ti první dobrovolníci taky 
pomáhají a koordinují přípravu těch dalších dobrovolníků, a i ve vypsání těch dalších 
projektů v této oblasti.
T:
Hm. To ti dobrovolníci tam vyjíždějí průměrně na jak dlouho na ty mise?
R:
Zhruba na rok. Někteří jsou tam dva roky, někteří třeba jenom kratší dobu, půl roku, do 
některých oblastí je možno jen na několik týdnů, třeba do Bulharska.
T:
Hm. Tak já vám moc děkuju za rozhovor.
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Rozhovor s páterem řádu salesiánů T (dále R)
ze dne 14.1. 2009, v salesiánském centru v Praze-Kobylisích, 
provedený Jindřichem Novákem (dále T)

T:
Vy jste nejstarším členem zdejší komunity?
R:
To jsem, mám 85 roků a působím tu již 25 let.
T:
Kdyby jste byl tak laskav a řekl mi něco o sobě a své rodině, kde jste vyrůstal a podobně.
R:
Tak podívejte já jsem Moravák, jsem z Ostravy, jenom abych tak krátce řekl, jsem 
vyučenej automechanik, pak jsem šel studovat, tatínek byl na taxi a maminka byla 
učitelkou, po vyučení teprve měl jsem jít do Německa, jako čtyryadvacátý ročník, šel jsem 
místo toho na šachtu, ze šachty mě potom vyreklamovali a šel jsem studovat, byl jsem ve 
Dvorku, dělal jsem, potom, ještě rok ve Fryštáku, potom noviciát, pak tři roky filosofie a 
potom přišel zábor v 50 roce, takže šel jsem do zaměstnání, mám druhé řemeslo, vyučený 
automechanik, vyučený elektrikář, pak mám strojní průmyslovku… no pak mám dva roky 
kriminálu, a po kriminále ještě 11 roků ve fabrice, elektrikáře jsem dělal, a potom teprve, 
když jsem byl vysvěcený, když se to uvolnilo, tak v šedesátým devátým jsem šel na faru do 
pohraničí, tam jsem byl do osmdesátého čtvrtého roku, když jsem šel do důchodu a přijel 
jsem tady do Prahy a pomáhal jsem tady provinciálovi.
T:
Teď kdyby jste mi řekl – kolik máte sourozenců?
R:
Jednu sestru, dva sourozenci zemřeli.
T:
Ti sourozenci, jaké měli vzdělání?
R:
Ti zemřeli jako děti, a sestra je učitelkou.
T:
A vaši rodiče?
R:
Táta jezdil na taxi, asi 22 roků tehdy a matka byla učitelkou, a potom byla doma.
T:
Takže měla vysokoškolské vzdělání?
R:
Tehdy nebylo ještě vysokoškolské vzdělání, tehdy byl tzv. ústav pro vzdělávání učitelů, a 
to byla jako střední škola s maturitou.
T:
Hm. A tatínek byl vyučen?
R:
Tatínek byl vyučen pekař původně, a potom všichni tři jeho sourozenci začali jezdit na 
taxi, tak on přešel a začal jezdit na taxi.
T:
Mohl by jste mi říct jak jste se setkal se salesiány?
R: 
Se salesiány jsem se setkal v oratoři, kde jsem chodil zprvu jsme bydleli deset kilometrů za 
Ostravou, kde jsem jezdil, ale to bylo dost drahé, ta tramvaj, a tehdy to byla skoro 
pětikoruna, a to byly kdysi velké peníze a my jsme na tom nebyli nějak moc finančně 
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dobře. Takže potom jak jsme se přestěhovali když Němci zabrali Sudety, tak jsme se 
přestěhovali do protektorátu, a potom jsem to už měl kousek, tak to jsem chodil do 
oratoře..no a tam jsem chodil asi 4-5 roků, no a tam jsem se rozhodl pro kněžství.
T:
To bylo ještě za války, ne?
R:
Za války, ano za války ale ústav byl, napřed ta oratoř tam fungovala, čili oratoř jako 
středisko mládeže, potom Němci zabrali ústav jako nemocnici, a my jsme byli jenom při 
kostele v takových asi dvou nebo třech místnostech. No a tam byl ještě katechismus a 
takové hry, chodilo tam asi padesát kluků.
T:
Hm, hm.
R:
Takže napřed jsem, napřed jsem jako chodil do oratoře, no poprvně jsem byl v desíti letech 
když bylo, když byl otvíraný ústav. V roce 34. No a potom jsem občas jezdil do oratoře a 
potom když jsme se přestěhovali po tom záboru tak to potom jsem pravidelně tam chodil.
T:
Hm. A mohl bych vědět v jakém roce jste složil první sliby?
R:
Když jsem začal studovat tak jsem musel mít zkoušky z kvinty, čili z páté gymnásky, 
abych, abych mohl do noviciátu. Takže to bylo ve čtyrycátém šestém roce. Ve čtyrycátém 
šestém jsem šel do noviciátu a na konci noviciátu se skládaly sliby.
T:
To jsou ale věčné sliby?
R:
Ne, to jsou napřed časné, a za 3 až 5 roků může se buď obnovit, a nebo dělat věčné. No a já 
jsem se už k tomu už nedostal, k věčným, hned po noviciátě, protože byl zábor 
v padesátým roce, prostě zavřeli všechny kláštery a pak, pak jsem byl v sedmapadesátém 
zatčený, mezitim žádný z představených nebyl na volné noze, byli většinou v kriminále, 
potom já jsem šel do kriminálu, takže já jsem přišel z kriminálu tak jsem skládal věčné 
sliby. Čili trvalý slib.
T:
No ale ty první sliby byly ve čtyrycátém šestém roce.
R:
Ano, že jsem se stal členem kongregace.
T:
No a teď jsme tam nějak přeběhli to studium teologie.
R:
Studium teologie jsme museli…my jsme něco měli z filosofie, jo, protože filosofie je 
v prvních ročnících teologie, takže z toho jsem měl zkoušky, no a potom jsme museli 
studovat soukromě, až když přišli někteří z těch profesorů že byli puštění ze Želiva, zatím 
co my jsme byli zavření, takže potom jak jsme se vrátili z kriminálu, tak jsme mohli k nim 
chodit že nám dělali přednášky a my jsme potom u nich dělali zkoušky.
T:
Takže se to táhlo to studium delší dobu.
R:
To se táhlo delší dobu protože ráno musel jít člověk do zaměstnání, ještě jsme měli svoje 
řeholní modlitby, povinnosti, mši svatou, takže jsme chodili do kostela na večerní, no a 
ráno o půl šesté se muselo jít z domu do zaměstnání.
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T:
Takže kdy v kolikátém roce jste začal studovat tu teologii?
R:
Já jsem byl v sedmapadesátým puštěný. Takže potom jsme mohli studovat pokud jsme se 
trochu okoukali, že za námi chodili ještě StB a…tak ono to nebylo moc příjemné když 
ještě byla zima a u vedlejšího baráku stálo auto, tři dni, sněžilo, takže museli mít stěrače 
puštěné, a kdykoliv jsem z domu vyšel tak šli za mnou. Ať to bylo do zaměstnání, ať to 
bylo do kostela.
T:
Že je to bavilo.
R:
No oni si na mě zkoušeli estébáckou školu. A to dělali tak: jeden šel za mnou, a druhého 
odvezli autem až za další křižovatku, tam vystoupil, a jak já jsem došel, protože cesta ke 
kostelu byla dost jednoznačná, jenom takhle klikatá, takže tam zase já jsem ho došel, 
předešel a ten co šel za mnou tak zase sedl do vozu a přešel dál, no. Takže takovým 
způsobem vynervovávali a…
T:
Hm, měli to halt nařízený…
R:
No. Ale byli to primitivové, víte. Mě zatýkal spolužák, který opakoval dva roky třetí 
měšťanku, protože propadl. Potom z něho byl poručík StB. 
T:
Hm.
R:
Takže to jsou takové…no ale co mohli dělat, když ten chlapec žádné IQ neměl, jeho rodiče 
kydali hnůj na státním statku, teda velkostatku, takže odkud on chudák měl co? On byl 
takový celkem dobrák ve škole a potom už jenom řval protože nic jiného nemohli dělat, to 
bylo po maďarských událostech v padesátém šestém, a Maďaři věšeli estébáky na lampy, 
takže naši když to viděli tak hrůzou zkoprněli a okamžitě se přestalo mlátit, protože to byli 
v podstatě zbabělci, a taky už nedávali takové tresty.
T:
Hm. A ještě, kdy jste byl vysvěcen na kněze?
R:
Já jsem byl vysvěcen tajně panem biskupem Trochtou v roce, v roce 68. No, ony ty 
zkoušky nebyly tak jednoduché, protože toho času tolik nebylo. Ještě bylo nákup a 
obstarávání nějakých věcí, teď jsme sháněli nějaký věci pro vojáky kteří byli na vojně, 
kteří neměli ani pracovní rukavice ani holínky a dělali třeba na Sázavě tam jak dělali židé, 
trhali skálu, a tam dneska vede elektrická dvojkolejka do Havlíčkova Brodu z Brna.
T:
Hm.
R:
Jo, tak tam jsme jezdili a ještě jsme to sháněli, léky jsme sháněli a knihy.
T:
Hm. Vy jste říkal že jste se narodil blízko té Ostravy?
R:
Ne já jsem se narodil na Slovensku, protože naši tam byli čtyři roky, na Slovensku, tatínek 
že byl pekař a nemohl dostat živnostenský list, ale tam bylo málo pekařů tak tam to dostal, 
no a pak jsme se vrátili zpět do Ostravy.
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T:
Přímo do Ostravy?
R:
Napřed deset kilometrů od Ostravy a pak jsme se po záboru přestěhovali do Ostravy 
Vítkovice.
T:
Byl by jste tak laskav a řekl mi něco o budovách vaší komunity? Podle pramenů se začaly 
stavět v roce 1937, ale co tu stálo předtím?
R:
Tady nestálo nic, to byly pole. Já mám nějakou fotku a tam je vidět že když dělali výkopy 
a když už stavěli základy tak v okolí tam jeden domek, nic, a tam druhý domek. To 
znamená tady dole to bylo samé pole, já teď, to bylo hřiště jo. Tady je hřiště jo…
T:
Hm, hm.
R:
…tak za hřištěm to bylo pole. Tady jak je ta ulice k dětskému domovu, tak tam stály 
myslím dva větší domy, a pak naproti jak je ta ulice příčná tak tam stál taky nějaký barák, 
ale jinak to bylo volné. Předtím tu byla křižovatka, nic zvláštního, tady nejezdily moc auta, 
a ta cesta co vede na Chabry tak před Chabry vedla stará cesta na Teplice, kdežto dneska je 
to s tou výpadovkou okolo Bulovky. Ale tady byly pole.
T:
Takže to bylo snadné odkoupit…
R:
Ta pole byly jednoho statkáře, a on něco levně odprodal jako na kostel, a na ten ústav, a 
potom naši přikoupili tady na to hřiště pozemky. Ze začátku to bylo dost svízelné, protože 
podle plánovacího úřadu tady měla být nějaká cesta ještě, a my jsme chtěli ten pozemek 
koupit, takže oni měnili územní plán potom, a když to byl takový velký areál, tak potom tu 
cestu dali někam bokem, ale já nevím kde. Jenom vím, že se musel měnit územní plán.
T:
Hm. A peníze se braly kde?
R:
Peníze se sbíraly a byl tady dr. Trochta, že, pozdější biskup litoměřický, tak říkal to se 
sbíralo po pěti a deseti korunách. On potom nechal vytisknout takový lístky, a na tom byla 
cihla, napsané cihla pro salesiánský ústav po pěti korunách, takže to se rozdávalo, jako kdo 
chtěl tak dal tu pětikorunu do kasičky a…
T.
Hmm.
R:
No a teď přišli Němci, že, tak to bylo tvrdé. Přišli Němci a chtěli barák zabrat tak to bylo 
když byla Haydrychiáda, tak dr. Trochtu zatkli a odvezli do koncentráku, napřed do 
Mauthausenu a potom, nevim, ještě někde potom, pak ho Američané vysvobodili, a byl 
tady dr. Novosad a tomu ten gestapák si hrál takhle s revolverem a povídal mu, no 
podívejte se, když já vás tady odprásknu, tak nikdo nic nebude vědět, třeba jste utekl, nebo 
jste mě napadl, to řekl panu Novosadovi, který tady byl ředitelem, takže to byly takové 
doby a žádné velké podpory nebyly, nanejvýš nějaké dřevo dostal od pana biskupa, protože 
tam byly ještě nějaké biskupské lesy, tak otamtud dostal nějaké dřevo, ale to bylo dřevo 
víceméně na lešení, protože tady žádné stropy a to nejsou dřevěné, že. To je všechno beton 
a ocelové traverzy.
No pak pomalu dr. Trochta začal vnikat do těch trošku inteligentnějších kruhů, mezi 
umělce a tak, takže udělali například ve Smetanovej síni koncert na sbírku na salesiánskej 
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ústav. Takže všechno to, jenom se zaplatila ta koncertní síň a jinak to bylo pro ústav, nebo 
Žofín a podobně.
T:
Hm.
R:
Takže takovým způsobem on získával ty umělce, kteří potom přišli tady, podívali se,  a 
líbilo se jim to, takže potom zazpívali, zahráli a bylo to.
Pak mu nabídli kostel sv. Kříže, který byl v desolátním stavu dr. Trochtovi, a řekli že by 
bylo dobré mít uvnitř v Praze kostel, protože dr. Trochta jak dělal přednášky o salesiánech 
tak používal kostel Voršilek u divadla. Tak když dostal ten tak musel ho ovšem opravit, 
protože ten byl v desolátním stavu a takže to byla další akce, ale tam už se potom mohly 
dělat určité přednášky a pobožnosti, že se takhle získávaly sympatie tady v Praze.
T:
A to bylo v jakém roce přibližně?
R:
To bylo asi dva roky předtím než to bylo tady dokončené, přesně to nevím, ale asi dva roky 
protože dr. Trochta říkal že měl hlavu z toho všeho úplně zatočenou, protože ještě to 
nebylo tady dostavěné, a teď jsme dostali Kříž, že. A kromě toho ta firma Nekvasil, která 
to stavěla tak ta zbankrotovala, takže se to muselo dostavovat pomocí jednotlivých 
zednických mistrů, ten získal nějaké zedníky a udělalo se já nevim dvě tři díla, jo, a pak 
nebylo peněz tak se to pozastavilo, pak zase se pokračovalo a podobně. Přišli nějací 
zedníci z Moravy na pomoc taky, protože tam Fryšták a podobně tak tam byli lidé kteří 
sympatizovali s naším dílem, takže přišli potom a pomohli.
Ale bylo to dost všechno namáhavé. Teď přišli po čtyřicátém osmém, po Únoru a chtěli 
zabrat divadlo pro svoje akce. Divadlo nebylo zařízené, tam byly holé stěny, takže co se 
mohlo dělat, tady byla malá kaple, jo, teď je kostel, ale tam byla kaple, takže se přenesl jak 
radili na konzistoři, přenesli se v sobotu večer všechny lavice, oltář a všechno do divadla 
aby mohly být v divadle bohoslužby, no a podle zákona církevního, který uznával stát, 
když tam jednou začaly být bohoslužby už se to pokládalo jako za kostel, který se nemohl 
rušit.
No a tady ta čtvrť to byl samý komunista, tady Kobylisy jo, to byla vykřičená 
komunistická čtvrť.
T:
Hm. Prosím vás, abych na to nezapoměl, vaše rodiče byli oba věřící?
R:
Ano, ano. Hlavně maminka, tatínek, který jezdil na taxi protože nebylo peněz, to byly 
tehdy roky 35, ty dělnický stávky velké, takže tatínek jezdil hlavně v noci, kdy u nádraží a 
podobně lidé se potřebovali rychle někde dostat, tak on přes den spal a v noci jezdil, že jo. 
Takže ten do kostela tolik nechodil, ale my jsme s maminkou pravidelně.
T:
Hm.
R:
A bydleli jsme, protože tatínek neměl žádné zvláštní příjmy, on původně dělal tu pekařinu, 
no ale v Ostravě bylo pekařů dost takže tam nebyl příjem a teď si představte že uděláte 
padesát chlebů a zůstane vám z toho dvacet. Tak co s tím? Takže když potom se začínalo 
na taxi jezdit tak ti všichni čtyři bratři tatínkovy začali jezdit na taxi, a pomalu ti dva z toho 
upustili a jezdili jen dva s tím jedním strýcem. A jezdili velmi dlouho, protože ten byl 
automechanik, takže když se něco stalo tak on to opravil a bylo to.
T:
Hm.
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R:
A já jsem k tomu ještě něco chtěl říct. 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 musim splatit. Protože to bylo, to bylo kouzelné, a teď si 
představte, za Německa, já jsem dělal automechanika, tak za Německa jsme dostávali ty 
terénní vozy německé, kde byla ještě krev, prostřílené atd., a nestačilo osm hodin takže se 
dělaly dvanáctky. Takže od šesti do šesti. No, takže si dovedete představit jak člověkovi 
bylo potom dobře když přišel do prostředí kde byli ostatní kluci, mě bylo tehdy už 16, 17 
roků, takže tam jsme si rozuměli, tam jsme si zahráli, popovídali, zasmáli, ale bylo to 
prostředí, kde všichni cítili že jeden pro druhého něco znamená. Nehledě na to, že to bylo 
české prostředí, no a Němci když přišli, tak dělali takovou tvrdou politiku, takže každou 
chvíli, já bych řekl nejméně jednou i dvakrát týdně se objevily na sloupech červené malé 
plakátky, kde bylo jméno ten a ten popravený pro to a pro to. Jo, takže to byla taková 
psychóza strachu.
Takže lidé měli strach, kdežto tam jsme si věřili že jeden druhého neshodí. A to bylo velmi 
důležité.
T:
Hm.
R:
Víte, takže i po stránce národnostní to mělo svůj výchovný význam, takové upevnění v tom 
češství. Potom když jednotlivé ročníky musely do Německa na práci, 22, 24, tak když to 
byli naši kluci tak jsme jim psali, oni psali nám a podobně, takže ten kontakt tam byl. 
Vykládali třeba že v Essenu byly nálety na tu fabriku kde dělali, protože Krupp tam se 
dělali kanony, že, a zbraně, takže říkali že za noci třeba čtyřikrát nálet a museli do krytu 
takže…ale ráno potom samozřejmě museli do práce.
T:
No otec ten byl taky na nucených pracech v Německu. Ještě se zeptám, jakou vy tady máte 
funkci v komunitě?
R:
Já teď nemám nic, protože jsem důchodce a jsem nejstarší tak mám na starosti archivní 
věci takže třídím archív, některé historické věci píši, poznámky o starých spolubratří které 
tady ještě pamatuju a tak. No a materiály které se shromáždí, fotky staré a tak se pak 
nahrají na cédečko.
T:
To musí být velice zajímavé určitě.
R:
No tak tam mají cenu ty jména, protože bez jmen to je bezvýznamné, co to je. Kdo je to. 
Tak jsem musel dělat průzkum u lidí, protože některé jsem znal, protože v Ostravě byly 
všechny komunity, a když jsem viděl někoho na těch fotkách tak jsem tam napsal nebo 
jsem tam zajel, aby mi řekli jestli ho neznají, a tak se to pomalu vyplňovalo.
T:
Hm.
R:
No a co jsem dělal teď jako poslední věc tak byly nekrology, čili úmrtní oznámení 
zemřelých, takže tam je krátký životopis, fotka, a plánek hřbitova. No tak to se dělalo deset 
roků. Protože jsou lidé, asi sedmdesát, kteří jsou po různých hřbitovech, kde mají příbuzné. 
Jo, takže takové věci dělám no.
T:
Hm. Já bych ještě měl zájem o to dovědět se jaké váš řád má stanovy, ale pan představený 
je neustále zaneprázdněn…
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R:
No stanovy půjčit to by muselo být povolení od inspektora, ale některé takové základní 
věci, tak to se může říct. Nebo pokud by bylo, kde by se to mohlo najít, ale i v tom jak je 
salesiánský magazín tak tam jsou pedagogické postřehy dona Bosca, nebo některých 
našich salesiánů tak z toho by to klidně šlo, víte. Čili, tady sekretářka má svázané ročníky 
tohoto magazínu, tak si myslím že takové poslední dva tři ročníky že by vám pomohly, že 
by jste si to z toho, protože tam je třeba ten Ferrero a mluví o výchově, takže tam z toho je 
to krásně a tam můžete citovat.
T:
Nevíte odkdy ty salesiánské časopisy vycházejí?
R:
Odkdy vycházejí? Jestli se nemýlím tak někdy od roku 1934. Jo, to byl, napřed se to 
jmenovalo Blahoslavený Jan Bosco, a potom Salesiánská rodina. Blahoslavený Jan Bosco 
to bylo první, to vycházelo asi tři čtyři roky, a potom Salesiánský věstník, tak, Salesiánský 
věstník. A teď je to Salesiánský magazín.
T:
A teď po tom roce 89 kdy vlastně začal vycházet ten Salesiánský magazín?
R:
To vám tak přesně nemůžu říct, to bych se musel podívat do nějakých seznamů, kde by to 
mohlo být, ale zhruba si myslím že by to mohl být devadesátý druhý rok. Ale to bude 
podchycené, jo, data nějaké jsou.
T:
Kolik vlastně vydává komunita publikací?
R:
Tak počkejte, my co máme vnitřní, tak to jsou jen naše zprávy které vydáváme pro 
spolubratry, kdy budou nějaké porady a něco takového, tak to je interní tak to…
T:
Jo, to je něco jiného.
R:
A jinak pro venek, se vydává: Zpravodaj farní, tomu říkají Kobylístek, Kobylisy-
Kobylístek, takže ten Kobylístek to jsou zprávy, kdy budou mít schůzky Skauti, kdy budou 
mít schůzky ti co se připravují na manželství, na křest, na biřmování a tak, to jsou takové 
praktické směrnice, kdy, kdo, co, je. Nebo je drakiáda, pro děcka, tak bude drakiáda tehdy 
a tehdy. Tak to jsou praktické věci, které se týkají těch společenství kolem kostela. 
T:
A to je vydáváno salesiánskou komunitou?
R:
Ne, to je vydáváno farností. Druhá farnost Bohnice si vydává svůj, Bohnický zpravodaj se 
to myslím jmenuje, a jináč další farnosti jinde třeba Brno a tak, si vydávají svoje.
T:
Jo já mám zájem jen o Prahu, ale taky jen o publikace vydávané salesiánskou komunitou, 
ne církví katolickou jako takovou.
R:
Ne, podívejte, my máme, tady je salesiáni jako takoví, tady je ústředí, a tady se taky mnohé 
věci řeší, nebo rozhodujou. Tak například dneska jeli na, na schůzku ředitelů středisek 
někde na kraji Slovenska. Jo, mají to i se Slováky.
T:
Hm.
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R:
Potom je třebas, třebas tady schůzka všech farních zaměstnanců. Civilních. Pak je tady 
schůzka vedoucích oratoří, těch středisek. A to je schůzka jak pracovní, aby se 
nezapomnělo, když je třeba požádat o nějaký grant, kdy je třeba dělat uzávěrky, kdy je 
třeba rozhodovat o nějakých těch letních táborech, jo tak to je všecko takové praktické 
školení, protože s tou mládeží je spousta práce, jo. Tak třeba tady jsou ministranti, jo, ale 
to nemůžeme my tady dirigovat, ti lidé tady bydlí naši, ale mají to na starosti jak farář tak 
oba dva kaplani, tak, tak zaměstnanec, který je v kanceláři ve farní, tak podle toho co oni 
potřebujou, tak vydávají v tom Kobylístku směrnice. Takže to jsou víceméně takové 
praktické, takový časopis s praktickými věcmi kdy, co je třeba zařídit. Kdy je třeba, jak 
říkám ta drakiáda, nebo v sobotu se jede na výlet, já nevím tady do blízkých hor, 
s ministranty. Takže je tady mikrobus, plus jedno auto a vezme těch asi deset kluků.
T:
Ano, ale já ještě nevim, vydavatelství těchto magazínů je Portál?
R:
Tak počkat, vydavatel magazínů je Portál, to je naše nakladatelství, které vydává různé 
psychologické a pedagogickej materiál, a maj takovejch 80 asi knížek za rok, jo.
Takže to je samostatnej podnik, a my když chceme ať nám něco udělaj tak si to u nich 
objednáme, jsou tam dva naši bráchové, jako ředtel a zástupce, nebo šéfredaktor, a ostatní 
jsou tam civilní zaměstnanci kteří překládají a podobně, jo? A takhle, jenom nakladatelství, 
do tiskárny se to dává jinde. Takže oni třeba dělají náš Salesiánský magazín.
T:
A ten Kobylístek ne.
R:
Kobylístek to si dělají samostatně tady farníci, a tiskne se to buď přes počítač, ale 
víceméně když je toho asi 300 kusů tak tady, na druhé straně, jak je vchod do divadla, tam 
je rozmnožovna. Jo, to je cizí podnik. Tak to tam objednáme, nebo farář si to objedná, a má 
toho 300 kusů. Oni maj takové malé, jak bych to řekl, takové rotačky nebo tak.
T:
Hm, hm. Vy jste člověk s ohromnou zkušeností i vzděláním, mne by zajímalo, jak se 
díváte na tu společnost před tím rokem 89 a po něm, mám na mysli její duchovní rozměr 
nebo vývoj, jak to vidíte.
R:
Já vám řeknu především toto: já budu mít teď brzo 85, a jsem rád, že mě to ještě takhle 
myslí, protože když vidím některé daleko mladší, kteří můžou takhle mákem posypávat 
koláče (ukazuje třesoucí ruce), a ani jinak jim to nemyslí jo, nebo špatně myslí, tak já se 
snažím abych své schopnosti které mám, a své zkušenosti, abych s tím něco udělal. To 
znamená dělám nějaké povídání, spisy, ať už o kriminále, jenom naše vnitropodnikové jo, 
takže toto mě zabere dost času. Teď vyšlo právě ten nekrolog, já se podívám jestli tam není 
jeden výtisk, který mě dal deset roků práce. Protože musel jsem projet všechny ty hřbitovy 
kde jsou ti bráchové, a podle toho to zmapovat aby se vidělo kde kdo je, protože už dneska 
ti co zemřeli před desíti lety, ti nejmladší naši je neznají. Jenom jména a tak. Takže to je 
jedna věc.
Historické věci – další věc. Jak to vypadalo po padesátém roku u nás, jak to vypadalo 
v Želívě, Oseku, v kriminále, v zaměstnání, PTP, to jsou všechno oblasti kde naši byli. 
T:
Hm.
R:
Takže toto se snažím zpracovávat. Nějaké ty historické data, ty jsou důležité, mám toho asi 
60 stran v počítači. Takže já se snažím dělat věci hodnotné, a jestli je tam pan Paroubek, 
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nebo jestli je tam pan Klaus, tak beru to jenom tak na polovic, abych věděl že není 
presidentem Reagan u nás. Jo, jenom tak všeobecně, ale abych…poslechnu si každý večer 
zprávy, těch deset minut, abych měl obraz, ale abych poslouchal ty komentáře, který je 
dneska modrý a zítra růžový, sám to říkal jeden tento týden, říkal my novináři máme jednu 
smůlu, to co je dneska pravda už zítra není, a to je skutečnost, a člověk tím má zbytečně 
zatěžovat mysl?
No to je, víte ten hard disk můj je už trochu opotřebený, a tak sem tam nějakou disketu 
bych potřeboval na doplnění (smích), takže já se snažím, teď mám rozdělanej počítač 
nahoře, a vkládal jsem tam některé hodnoty, které jsou úplně v jiných souborech. Aby to 
bylo celistvé, protože když se to bude dělat na cédečko, tak aby to, aby jeden soubor mohl 
být na jednom cédečku abych to nemusel přetahovat. Takže já se dívám na to z takového 
praktického hlediska, ale já už dneska žádnou díru do světa neudělám, a zvlášť ne 
v politice. Když se dívám na lidi jací byli za první republiky, když jsem byl tak kolem 15 
roků, jo, to jsme se zrovna stěhovali, ale když se dívám za totáče, za Německa, tak lidi 
měli strach z toho, aby 
někdo něco neřekl na ně, aby nepřišli do koncentráku. Tak se víceméně lidi izolovali ve 
svých rodinách, a izolovali se také, a už postupně za komunismu, na svých chalupách.
T:
Hm.
R:
Protože tam se vědělo že tam odposlech není, že je za to nemůžou zavřít, nebo případně si 
vyšli do lesa a tam si povykládali. Ale jinak na těch chalupách se zpívalo a tak. Lidé byli 
celkem takoví klidní, spokojení. A to se přeneslo i do této doby, že lidé se věnují hlavně 
sobě, a jak se kdysi věnovali taky druhým v různých charitativních kroužcích a podobně, 
anebo na vesnici, když zahřmělo, a já už jsem měl svezené obilí, a soused neměl, tak 
samozřejmě se jelo s koněma k sousedovi. A to bylo běžné i v jiných věcech. Taková 
vzájemná pomoc. Kdežto dneska takovéto izolování, nebo já bych to nazval blud 
samostatismus, já si musim se vším pomoct, protože kdo ví co ten druhý za to bude chtít a 
tak dále, čili to jsou kroužky, ať už rodinné nebo zájmové, a lidi nemají smysl pro konání 
nějakého dobra pro celek. 
Víte takže já se dívám na to tak, že já když se budu snažit dělat něco, jako zajímat se o 
politiku a podobně, tak já to dělám pro sebe, ne pro celek, kdežto když já si něco píšu, tak 
já to dělám pro celek a pro množství lidí, kteří řeknou to mě sedlo. 
Víte když dneska se člověk stýká s lidmi jako kněz ze zpovědnice a podobně, a lidé přijdou 
a radí se s určitými věcmi, a to nemusí být věci přestupků a hříchů a svědomí, ale jak to 
udělat doma, když děcka mě vyvádějí tak a tak, a jeden začal drogy, a ten druhý se chytil 
nějaké party, která bere alkohol a podobně, a erotika, a jak to udělat. Takže tam musíte 
s těmi lidmi rozebírat tu jejich situaci, a to si myslím že je daleko důležitější, jak dělat 
takové neosobní věci.
T:
Jo, hm, to jo no.
R:
Já se na to dívám trochu sociálně. Udělat dobro pro druhého. Protože podle psychologie 
když dělám dobro pro druhého, sám jsem spokojený. A viděl jsem to v kriminále, protože 
tam byli lidi kteří dovedli se pro druhé trochu obětovat, já nezapomenu když jsem byl v 
Ílavě na Slovensku, tak bylo nás na cimře asi takových třicet, a byly vánoce, a vedení dalo 
záměrně zkysané brambory s nudlema, nic jenom takhle zamíchané jo, a bylo to nakyslé, 
to bylo jasně vidět. 
No to víte na Štědrý den. Tak všichni byli takhle na měkko. Tak chlapci dva, kteří měli 
dietu, možná tři, a dostávali takové kousky perníčku, tak nařezali asi tak dvacet takových 
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plátků, bylo to asi třikrát tři centimetry, silné asi pět milimetrů, a na to dali na každý 
kousíček marmelády, a to oni si týden odpírali, aby mohli druhým udělat radost. 
T:
To je hezký, hm.
R:
A na toto nezapomenu, víte (dojetí). Tam byla taková krásná pohoda…byl tam nějaký 
Slovák, který byl příbuzným Hlinky, nějaký bratránek, tak samozřejmě když byl bratránek 
tak nějakou funkci v té Hlinkově gardě dostal. Takže za to dostal 25 let. A představte si, 
oni se nemohli obhajovat, to dostal kontumačně a oznámení že dostal 25 let, žádné ty, a 
teď si představte on měl známost a měl se ženit. A to děvče za ním přišlo, vydávalo se za 
jeho sestru, a přišlo s jeho maminkou. A bylo mu tehdy tak nějak kolem třiceti. A byl 
samozřejmě smutnej, ale to děvče mu říkalo Tibore buď klidný, podívej se za 25 let bude 
nám já nevím 53, nebo tak, to ještě stojí za to žít, já na tebe čekám. 
T:
No teda.
R:
To byl kádr (dojetí). Tibor říkal, já mám pro co žít. Už seděl sedm nebo osm roků, ale byl 
klidný vyrovnaný, usměvavý. A s takovými lidmi když se člověk setká, tak to není 
jednoduché. Nebo dr. Pecháček. Přišel jsem do Ílavy dva dni po tom, co se to stalo. 
Pecháček byl kdysi kandidátem na ministra spravedlnosti, on byl jeden ze čtyř kandidátů 
Pecháček a Drtina, znáte to jméno jo. Drtina zvítězil, no a smetl Pecháčka  a dal mu tuším 
20 let. Drtina byl sociální demokrat, Pecháček byl lidovec.
T:
Aha.
R:
A dělalo se to tak jak byl dvůr, tak chodili vězni tak po skupinkách. A když viděli že tam 
jsou takoví dva lidé, čili tam Pecháček byl, a Drtina tam přišel, tak udělali kruh kolem 
Drtiny, kruh kolem Pecháčka, a takhle se procházeli, jakoby nic, a ty dva kruhy se potom 
setkaly, a udělali kolem toho hradbu aspoň tři řady lidí, aby bachaři neviděli, a ti dva si tam 
obyčejně dali pár facek. Tak toto se stalo taky Pecháčkovi. A to mě vykládali tři dni co 
jsem tam přišel a říkali mě toto: Pecháček když Drtinu viděl, tak říká, prosimtě, vyhýbej se 
mi. Jako křesťan jsem ti odpustil, ale jako člověk jsi mě odporný. Vyhýbej se mě, já ti 
budu taky. Už jsem ti odpustil, obrátil se a šel pryč. A říkali kdyby Drtina dostal pár facek, 
tak nebyl tak ponížený jako tímto.
T:
Hm.
R:
A toto jsou příklady které byly každou chvíli. A to byli osobnosti.
T:
To mohlo bejt zajímavý.
R:
To teda jo, pokud to byli politický tak to byly osobnosti, ale pak když začali dávat mezi 
nás ty zlodějíčky a defraudanty tak to. Byl tam s náma prokurátor, Slovák, sám taky 
komunista a který nějaký úplatky nebo něco, ale to nebyly úplatky korunové, to byly 
miliónové úplatky, že. On potom se snažil dělat dobro a klukům diktoval jak mají napsat 
odvolání, jo. Takže po této stránce…jenže on musel se nějak rehabilitovat, protože kluci by 
ho jinak zmlátili, kdyť tam byli lidé které on odsoudil. Takže to, to nebylo jednoduché.
T:
Ona právě ta korupce, o které jste se teď zmínil, je velkým problémem týhle společnosti.
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R:
Ale myslím si že je to to sobectví, víte, ke kterému jsme byli, ani skoro nechtě, dokopáni. 
Protože to je levné to je levné, kup si to, jedno auto, druhé auto, ale nemají čas na výchovu 
děcek, a ty drogujou. Šestnáctiletej kluk nebo holka a oni drogujou. Jak můžou vypadat 
jejich děti. Takže když člověk toto vidí, tak se potom věnuje lidem, kteří toto potřebují. 
Před 25 lety jsem byl na faře a chodili ke mně takzvaní brigádníci, mladí lidé študáci. 
Dneska jsou to lidé kteří mají odrostlé děti, občas chodí za mnou a občas chodí i ty jejich 
děti, kteří už mají zaměstnání, a tito lidé potřebují poradit. Takže se snažím dělat. Víte ten, 
ten, po stránce psychologické, když se uzavřu do sebe, nemůžu být plně spokojený. Po 
stránce psychologické když já v sobě vypěstuju lásku a dobrotu, já myslím v jakékoliv 
formě, nejenom oblizovat se navzájem s někým. Ale lásku v nějaké formě, a když já to 
v sobě vyprodukuji, tak já to dávám dál, a já to ale neztratim, mě to nabyde, to je kapitál 
který má úroky. Takže já když toto dělám, tak obšťastňuji druhé a obšťastňuji také sebe.
T:
To je vlastně mysterium toho dávání.
R:
Je to ano, to je tajemství dobroty a tajemství zloby. Když jsem viděl jak se ještě mlátilo, 
když ten estébák který mlátil a už potom nemohl a zavolal druhého, aby ten mlátil, a šel a 
ožral se do němoty, protože mu výčitky svědomí dělají potíže. Ten člověk nemůže v sobě 
zabít to dobro který každý máme. A každý cítí že dělá blbě. A toto pochopit, a k tomu vést 
druhé, to je velká věc.
T:
Hm.
R:
Toto si myslím že je důležitější jak nabízet levné zboží (smích). 
T:
To jo. Ještě kdyby jste byl tak laskav a řekl mi něco o organizaci salesiánů, vy máte střešní 
orgány určitě v Římě, že?
R:
Ano,  hlavní představený je v Římě, a my se dělíme na určitá inspektoria, jo, čili tady 
v Česku je inspektorie česká, na Slovensku slovenská. Oni mají v Bratislavě provinciála, 
představeného, říká se mu inspektorie, nebo provincie, a my máme tady v Praze. A 
inspektor má na starosti jednotlivé domy, kde jsou vedoucími ředitelé. Takže to je naše 
organizace. A teď je tam v té skupině farář, katecheta, ekonom, ale to jsou věci navíc které 
dělají, jo…
T:
Ano.
R:
…protože, já třeba byl jsem v Bílině, a tam jsme byli dva s Edou, a Eda měl vnitřní Bílinu 
a já jsem měl ty vesnice okolo. Šest vesnic okolo. To jsem udělal 100 Km za jednu neděli. 
Jo, tak to je ta organizace kdy se, jsme třeba na farách, ale věnujeme se hlavně mládeži, a 
pomáháme mládeži aby vyzrála a rostla v dobrém. Ať už je to pomocí hudby, nebo pomocí 
táboráků nebo těch chaloupek, jejich, takže toto je náš způsob, jak vychovávat mladé. 
T:
Ten ředitel každého domu je tedy představený, a jinak jste si všichni rovni.
R:
Ano. Ale dneska to už není tak že by přišel a řekl půjdeš tam a tam, hotovo. Dneska přijde 
a dejme tomu řekne hele, potřebujeme tam člověka, který rozumí, já nevím cikánům. 
Troufal by sis na to? Když řekne ne, tak jde dál. Když řekne jo, tak řekne tak podíváme se 
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tam, jak to tam vypadá a…jo, tak takovým způsobem se jedná. Rodinným způsobem, ne 
autorativním. 
T:
Hm, hm.
R:
No tak jak se v každé rodině jedná a i ty děcka se nevedou autorativně, ale podívej se tohle 
se může a tohle se nemůže, to nemůžeš prostě takhle udělat. Když vezmeš tady bráchovi 
cukroví, tak ho nebude mít, a zítra ho zas třeba vezme tobě, a je to správné? Víte takovým 
klidným, vyrovnaným způsobem, a my protože takovým způsobem žijeme, tak toto 
rodinné můžeme rozdávat druhým. Co kdo nemá tak nemůže dát. A proto jsme mnohým 
takhle sympatičtí. To není jenom osoba, to je osobnost, a každý musíme být osobností, 
abychom zvládli mnohé věci. Když člověk není osobnost, je to škoda, vidíme to dneska na 
politicích.
T:
Přesně tak. Tak já už to teď ukončím, abychom nemluvili příliš dlouho, a děkuji vám 
pěkně za rozhovor.
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Protokol přímého zúčastněného pozorování z návštěvy u pana T v domě salesiánů 
v Praze-Kobylisích dne 22.1. 2009.

Pan T bydlí v domě kobyliského centra již 25 let. Telefonicky jsme se domluvili na 
tom, že si ještě doplním informace, které mě poskytl během minulého rozhovoru.
Na smluvenou dobu jsem se dostavil do vrátnice budovy a ohlásil jsem se vrátné ve službě 
s tím, že mám schůzku s panem T. Dlužno říci, že pracovníci vrátnice až na jednu vyjímku 
mě vždy vycházeli vstříc když jsem je požádal, aby mne s někým ze salesiánů 
kontaktovali.
Vrátná zvedla telefon a po krátkém rozhovoru s panem T mě oznámila, abych vyšel po 
schodech do 2. patra budovy, kde mne již bude pan T očekávat.
V patrech je schodiště odděleno od koridorů chodeb poloskleněnou stěnou, za kterou se 
nalézají byty a další zařízení. Na tomto místě mne právě pan T očekával a odvedl mne do 
jakéhosi bíle vymalovaného přijímacího pokojíku, kde byla malá kuchyňská linka, 
lednička a kuchyňský stůl s kostkovaným ubrusem přiražený ke zdi se třemi židlemi a 
okno vedoucí na balkón s výhledem na hřiště a zahradu budovy.
Na stěně visel obraz světce, na ledničce stál květináč, místnost působila skromně, ale čistě 
a příjemně. Jako v prvním případě i nyní jsem s dovolením pana T použil nahrávací 
zařízení, abych si nemusel zapisovat všechny body rozhovoru pro mne důležité.
Po dokončení rozhovoru jsem požádal pana T o nějaké informace ohledně podmínek, za 
kterých jsou salesiáni ubytováni. Pan T je ochotný hovorný muž menší a na svá léta ještě 
agilní postavy, a po menším zaváhání svolil k tomu, abych mohl nahlédnout do bytu, jenž 
typově odpovídá dalším bytovým jednotkám pro salesiány umístěným v obou patrech. 
Jeho garsonka je podle mého odhadu spíše menších rozměrů. Za malou předsíňkou 
s vestavěnými skříněmi vlevo byla vidět malá místnost se sociálním zařízením, vpravo  
jsem pootevřenými dveřmi zahlédl místnost staromládeneckého typu o rozloze přibližně 12 
m2 se spoustou knih a písemností různě po místnosti, ložem a skříněmi podél jedné zdi. U 
malého stolečku nechyběl počítač.1

Na stěně nebylo možné přehlédnout velký dřevěný krucifix a obraz křesťanského světce.
Na konci chodby dlouhé asi 12 metrů, jsem zahlédl muže vcházejícího  do dveří v  
poloskleněné stěně. Jak mne pan T upozornil, jedná se o prostor kde je umístěna společná 
jídelna salesiánů. Současně mne informoval, že v témže zadním traktu, ale v prostorách 
prvního patra se nalézá domácí kaple, kde se salesiáni scházejí k ranním a večerním 
bohoslužbám a modlitbám.
V druhém křídle chodby jsem mohl nahlédnout do společné kuchyňky s větším jídelním 
stolem obklopeným červenou lavicí táhnoucí se kolem stěny. Zde se mohou salesiáni 
neformálně sejít u svačiny či u šálku kávy. Podél zdi chodby jsou několikery dveře. Za 
nimi jsou další bytovky, ale některé z nich jsou prý neobydlené, protože jsou připraveny 
pro případné dočasné pobyty hostů kobyliského centra2. Na chodbě jsou také společná 
sociální zařízení.
Protože první patro budovy je téměř, až na zmíněnou kapli, funkčně i strukturálně totožné 
s druhým patrem, nepovažoval jsem za nutné obtěžovat pana T se žádostí o jeho prohlídku. 
Jinak to je ale v případě přízemí budovy. Zde jsou kanceláře, redakce časopisů, klubovny, 
prádelna a další technické místnosti a například společná místnost s konferenčním stolem a 
počítači napojenými na internet; tato místnost však slouží jen salesiánům.
Na chodbě vedoucí od vrátnice budovy k prostorám klubu SHM visí nástěnky zpravující 
návštěvníky o činnosti a struktuře salesiánského díla vedle tabla s fotografiemi a jmény 
                                                
1 Byt pana T je současně pracovnou, protože působí též jako kronikář společenství.
2 Je zde ubytováno též několik studentů vysokých škol, kteří ale nejsou salesiány.
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všech pracovníků i současných obyvatel domu. Nalevo za velkou prosklenou stěnou mě 
pan T upozornil na místnost s velkou maketou krajiny a železnicí s vláčky pro děti.
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Protokol přímého zúčastněného pozorování výroční oslavy k připomenutí úmrtí Dona 
Boska v salesiánském centru v Praze-Kobylisích dne 31.1. 2009.

Připomínka výročí úmrtí zakladatele řádu Dona Bosca3 je jednou z nejdůležitějších 
událostí salesiánského roku, letos tento svátek měl přidaný význam kvůli začátku výročí 
150. let vzniku salesiánské kongregace.
Pořádání události a její program bylo oznámeno veřejnosti několik týdnů předem pomocí 
domovských stránek obce na www.sdb.cz/akce, plakátů a dalších informačních kanálů. 
Vstupné na událost bylo dobrovolné.
Informační akce byla úspěšná měřeno podle počtu účastníků, kteří téměř do posledního 
místa zaplnili 400 místný sál Salesiánského divadla (dříve Klicperovo), kde byl začátek 
oslavy naplánován na 16 hodin. Nikomu zřejmě nevadilo, že začátek byl mírně posunut, 
protože se mezitím ve foyeru divadla sešli a pozdravili přátelé a známí, na stolečcích bylo 
připraveno malé občerstvení. Ve dveřích do foyeru vítali návštěvníky známí činitelé 
komunity, došlo i ke kratšímu rozhovoru s principálem. Stěny foyeru a přilehlé chodby 
byly vyzdobeny dobovými fotografiemi, takže kdo se zrovna nezúčastnil nějakého 
rozhovoru ve vytvořených hloučcích, mohl se takto zatím poučit o historii komunity.
Poté co byli návštěvníci pozváni, aby zaujali místa v hledišti, ředitel domu vtipným a 
zřejmě improvizovaným způsobem představil spolu s jedním frekventantem zdejší Oratoře 
Kubou program slavnosti. Kuba je nadějný 14- letý romský mládenec, který pak na rapové 
melodie na pódiu předváděl své taneční umění. Publikum nadšeně tleskalo a ředitel 
podupával do rytmu, jakoby poněkud nesmělému Kubovi chtěl pomoci v jeho výkonu.
Po Kubovi bylo představeno dalších pár dětí z Oratoře spolu s jejich vedoucí. Jeden z nich, 
hoch vyšší postavy kolem 15 let věku pak za hudebního doprovodu předvedl číslo 
s kroužky na provázku. 
Hlavní program celého dne však měl teprve začít. Jednalo se o promítnutí filmu o 
salesiánech natočený režisérem Otakáro Maria Schmidtem nazvaný „Dej mi duši, a ostatní 
si nech“.4 Ve filmu byla hlasem Marka Ebena představena činnost a filosofie salesiánů 
včetně životopisu jejich zakladatele. Toto prolegomena bylo barvitě podpořeno 
obrazovými dějovými sekvencemi z různých tuzemských i zahraničních lokalit kde 
salesiáni působí, s rozhovory s jejich členy českými i zahraničními. 
Po promítnutí tohoto videa se dostalo na debatu s jeho tvůrci. Režisér a jeho kameraman 
odpovídali na otázky z publika týkající se jak technické, tak myšlenkové stránky produkce. 
Nelze říci, že by pan Schmidt pouze reagoval na podněty z publika, naopak z jeho 
vyprávění bylo cítit, že film udělal s velkým nasazením a nadšením. Ostatně ředitel, jak 
režiséř přiznal, je jeho zpovědník a přítel.
Ve foyeru divadla se pokračovalo ve volném neformálním rozhovoru a po chvíli se všichni 
přesunuli na pokračování slavnosti do vedlejší budovy kostela sv. Kateřiny. Kdo včas 
nezaujal místo v lavicích, musel se zúčastnit této slavnostní mše v přeplněném kostele ve 
stoje. Na oltáři se skvěla váza s 31 karafiáty různých barev připomínající datum konání 
mše a oslav. Mši sloužilo devět salesiánských kněží včetně ředitele ve slavnostním rouše. 
Na chóru byla provázena charakteristickým hudebním doprovodem a zpěvem, který je
běžný u každé významnější mše tohoto kostela, ale tentokrát ještě obohaceným o další 
inovační prvky.
Touto slavnostní mší, kterou vedl vikář salesiánské provincie, byly oslavy ukončeny. 

                                                
3 Don Bosco zemřel v Itálii dne 31.1. 1888
4 Jedná se o heslo Dona Bosca, které převzal od sv. Františka Saleského, v lat. originále „Da mihi animas, 
cetera tolle“.

http://www.sdb.cz/akce
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Protokol přímého zúčastněného pozorování mše svaté v kostele sv. Terezie v 
salesiánském centru v Praze-Kobylisích dne 8.4. 2009.

Římskokatolická farnost sv.Terezie z Lisieux v Praze-Kobylisích pořádala mši svatou 
na Zelený čtvrtek v tamním kostele s následujícím programem:

- Památka večeře Páně s umýváním nohou
- Společná motlitba s Ježíšem v Getsemanech
- Soukromá motlitba s Ježíšem v Getsemanech přes celou noc

Mše se konala v obvyklou dobu v 18:30, ale již hodinu před tím se do kostela začali 
scházet věřící hlavním i bočním vchodem a jak je zde zvykem, před samotným obřadem se 
hlasitě modlili Otčenáš a Zdrávas Maria. 
Kostel sv. Terezie byl rekonstruován koncem minulého století v moderním stylu a na 
podlaze, která se mírně svažuje směrem k oltáři, je kvalitní barevná dlažba.  Nad oltářem 
s velkou kyticí na zadní stěně chrámu vystupuje skleněná plastika připomínající velké 
stylizované oko. Na pravé a levé stěně visí dřevěné plastiky s motivem křížové cesty. 
V kostele je dvanáct řad sedadel, v každé řadě se může posadit osmnáct lidí. Patnáct minut 
před začátkem mše byla tato místa k sezení již plně obsazena. V bočních sálech vedle 
oltáře jsou místa pro další věřící a pro matky s dětmi, ale ani ty nestačily a zbývajících asi 
sto lidí se na začátku mše tísnilo podél stěn a v uličkách kostela.
Ve stanoveném čase za zvuku varhan vešel z přilehlé chrámové místnosti průvod asi 
patnáct dětí oblečených v bílých splývavých tunikách v čele se staršími dětmi nesoucími 
krucifix a zamířil k oltáři. Průvod uzavíralo sedm salesiánských duchovních podobně 
oblečených s tím rozdílem, že každý z nich měl na svém rouše ještě stylizovaný 
zlatočervený kříž.
Liturgie probíhala v obvyklém scénáři se zpěvem žalmů, předčítáním z evangelia a s 
hudebním doprovodem z chóru kostela ale s tím rozdílem, že nechybělo četné a podrobné 
líčení události předcházejících ukřižování Krista čerpající z Nového Zákona.
S pomocí dalšího kněze a několika dětí z uvedeného průvodu si celebrující kněz potom 
oblékl bílou zástěru a umýval nohy dvanácti věřícím sedícím v první řadě před oltářem.
Následovalo knězovo kázání, zpěv přímluv, modliteb a svaté přijímání, které podávalo 
všech sedm přítomných kněží, a jež se tentokrát konalo pod obojí způsob: těla i krve 
Krista.
Přibližně 70-ti minutový obřad byl uzavřen působivou zpívanou modlitbou klečících 
věřících, jež obsahovala slova: Zůstaňte se mnou, bděte a proste, bděte a proste.
V kostele po obřadu zůstalo několik desítek věřících na vigilie, jež pokračovaly až do 
následujícího rána.
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Protokol přímého zúčastněného pozorování prostorů pro mládež salesiánského centra v 

Praze-Kobylisích ze dne 5.5. 2009.

S respondentem T jsme se dohodli, že si po nějakém čase vyzvednu přepsaný 
rozhovor, který jsem mu zapůjčil, aby případně zkorigoval některá místní jména, kde jsem 
se mohl při rozhovoru přeslechnout. Když jsem mu volal tak jsem se s ním zároveň 
domluvil, že mě provede, pokud to bude možné, prostorami pro mládež v domě.
V určenou hodinu na mne pan T čekal u recepce a oznámil mi, že se mu podařilo zajistit 
přístup do většiny místností, o které jsem měl zájem. V místnosti pro hosty mě předal 
přepsaný rozhovor s jeho poznámkami a vydali jsme se na obhlídku domu. Hned u recepce 
se 
chodba rozdvojuje na schodiště do obývacích prostor pro salesiány a ke dveřím, nad 
kterými je nápis SHM. Za dveřmi je další koridor s novou dlažbou přibližně 14 metrů 
dlouhý a 3 metry široký. Na levé straně jsme vešli do klubovny modelářského kroužku, 
kde je na ploše přibližně 5x4m instalován propracovaný model železnice a elektrických 
vláčků, s kterými si pod dohledem jednoho ze salesiánů hrálo pět dětí ve věku do deseti let.
Nad dveřmi naproti přes chodbu se skví nápis Klubovna u Svišťů. Sedělo tam asi 10 dětí a 
naslouchalo mladému dobrovolníkovi z Německa, který je učil německy. Na další cestě 
chodbou jsme minuli malou knihovničku, skřínky na boty a nějaké další věci pro děti, 
nástěnky a výtvarná díla dětí ve vitrínkách. Na konci chodby je místo, kde mohou děti 
zanechat věci a ošacení pro jiné z dětí, které by je mohly potřebovat, tzv. miniburza, jak 
toto místo nazval pan T. Stěny chodeb jsou pomalovány nápisy typu „Šťastný, kdo uvádí 
lidi k takovému smíchu, že až pláčou“, nebo „Nic neprospějeme druhému, pokud 
nenajdeme cestu k jeho srdci“. Pan T mě vysvětlil, že autorem těchto nápisů je řádová 
sestra, která zde před pár lety pracovala.
Klubovna u Beránka je další místností, bohužel zavřenou, kterou jsme minuli, a za 
prosklenými dveřmi na konci chodby jsou další dvě místnosti nepravidelného tvaru, každá 
o rozloze přibližně 35m2, které mají jména klubovna U Hrocha, respektive U Šakala. Zde 
si mohou malé děti třeba malovat, a hrát si. V klubovně U Hrocha ale právě začínala 
hodina anglického jazyka pro šest dětí vedená další usměvavou dobrovolnicí.
Z předsíně kluboven se schází dolů po schodech do klubu Vrtule a do posiloven 
s horolezeckou stěnou. Klub Vrtule je poměrně rozsáhlý sál s příjemným dlouhým barem. 
Pan T mne upozornil na přibližně 20 trofejí z různých soutěží, jež jsou  na jeho levé straně 
rozmístěny. Sál je dále vybavený hracími stoly i pohovkami, na kterých spolu s lidmi, kteří 
tam právě měli dozor živě debatovali mladí lidé přibližně ve věku 14-16 let. Tichá 
reprodukovaná hudba navozovala příjemnou atmosféru. Na pravé straně je pódium 
s hudebními nástroji. Zde se podle rozvrhu na nástěnce střídají ve hře různé místní skupiny 
složené z frekventantů centra. Na nástěnce je také poučení o právech a povinnostech 
klientů Vrtule, poučení o nejčastěji zneužívaných drogách v ČR, pravidla klubu a další 
informace. Do klubu může přijít kdokoliv ve věku 13-20 let, ale nesmí se zde kouřit, ani 
požívat drogy a alkohol.
Na chodbě před klubem najdeme dveře sociálního zařízení a šaten, ale i malé tělocvičny. 
Zrovna zde cvičilo pod dohledem instruktorky asi 15 mladých děvčat.
Chodba končí dveřmi do podlouhlého sálu, na jehož pravé straně je vyvýšená část 
s kamenným zábradlím. Zde si zájemci mohou zahrát stolní tenis a další stolní hry. Nalevo 
sejdeme pár schodů  a ocitáme se v suterénu budovy, kde je jakési fitcentrum. Tvoří ho 
velká místnost rozdělená na tři části. Prostřední část je vystavěná jako horolezecká stěna, 
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v té době používaná čtyřmi mladými lidmi. Podlaha je pokrytá silnou vrstvou 
bezpečnostního molitanu, který při pádu zabrání zranění. Z obou stran této stěny jsou 
místnosti s tělocvičným posilovacím zařízením.
Příjemně mě překvapilo poměrně velké množství lidí, matky s dětmi i mladí lidé, kteří i v 
takovou nezvyklou hodinu, kdy jsem tam byl, zařízení navštěvují. Všichni na mne také 
zapůsobili spokojeným dojmem z navštíveného prostředí.
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Stručné shrnutí profilů ostatních salesiánů v komunitě

Pan X

Věk: 58

Národnost: slovenská

Místo narození: Slovenská Kajňa, okr. Vranov nad Toplou

Typ vzdělání: učební obor s maturitou, tajné studium teologie 

Rok vstupu do salesiánské kongregace: 1974

Status: kněz

Funkce v centru: provinciální delegát pro Salesiány Spolupracovníky (ASC)

Místa působení před Prahou: Ostrava, Praha

Délka působení v salesiánském centru Praze-Kobylisích: od roku 2001

Počet sourozenců: 1 

Typ vzdělání jeho sourozenců: středoškolské

Typ vzdělání jeho rodičů: otec vyučen, matka základní

Pan XY

Věk: 44

Národnost: česká

Místo narození: Kyjov

Místa působení před Prahou:

Typ vzdělání: Telogie na KTF Praha, Fakulta sociální komunikace na Universita Pontificia 

Salesiana Řím

Rok vstupu do salesiánské kongregace: 1991

Status: kněz

Funkce v centru: šéfredaktor nakladatelství Portál

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

Počet sourozenců: 1

Typ vzdělání jeho sourozenců: středoškolské

Typ vzdělání jeho rodičů: oba vysokoškolské
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Pan Z

Věk: 58

Národnost: česká

Místo narození: Poštorná u Břeclavi

Místa působení před Prahou: Brno, Kostelní Vydří, Vranov u Brna

Typ vzdělání: CMBF Olomouc

Rok vstupu do salesiánské kongregace: 1969

Status: kněz

Funkce v centru: farář farnosti Bohnice

Délka působení v salesiánském centru Praze-Kobylisích: od roku 2006

Počet sourozenců: 2

Typ vzdělání jeho sourozenců: oba středoškolské 

Typ vzdělání jeho rodičů: oba středoškolské

Pan ZX

Věk: 52

Národnost: česká

Místo narození: Litomyšl

Místa působení před Prahou: Brno, Pardubice, Dolní Počernice, Zlín

Typ vzdělání: ČVUT Praha, tajné studium teologie

Rok vstupu do salesiánské kongregace: 1978

Status: kněz

Funkce v centru: provinciální delegát pro misie

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

Počet sourozenců: 3 

Typ vzdělání jeho sourozenců: 2x SŠ, 1x VŠ

Typ vzdělání jeho rodičů: vyučeni

Pan ZY

Věk: 51

Národnost: česká
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Místo narození: Kyjov

Místa působení před Prahou: České Budějovice

Typ vzdělání: VŠE Praha, tajné studium teologie

Rok vstupu do salesiánské kongregace: 1978

Status: kněz

Funkce v centru: ředitel nakladatelství Portál

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

Počet sourozenců: 3

Typ vzdělání jeho sourozenců: 1x VŠ, 2x SŠ

Typ vzdělání jeho rodičů: otec SŠ, matka vyučena

Pan V

Věk: 66

Národnost: německá

Místo narození: Dubí

Místa působení před Prahou: výroba, Jiříkov

Typ vzdělání: učební obor s maturitou, tajné studium teologie

Rok vstupu do salesiánské kongregace: 1971

Status: kněz

Funkce v centru: těžce nemocný penzista

Délka působení v salesiánském centru Praze-Kobylisích: od roku 2006

Počet sourozenců: 1

Typ vzdělání jeho sourozenců: vyučena

Typ vzdělání jeho rodičů: otec vyučen, matka základní

Pan VX

Věk: 51

Národnost: česká

Místo narození: Zlín

Místa působení před Prahou: 

Typ vzdělání: Přírodovědecká fakulta UJEP Brno, CMBF Olomouc
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Rok vstupu do salesiánské kongregace: 1984

Status: kněz

Funkce v centru: provinciální sekretář

Délka působení v salesiánském centru Praze-Kobylisích: od roku 1993

Počet sourozenců: 1

Typ vzdělání jeho sourozenců: vyučená

Typ vzdělání jeho rodičů: základní

Pan TX

Věk: 80

Národnost: česká

Místo narození: Horní Roveň, o. Pardubice

Místa působení před Prahou: výroba, Šluknov, Trmice

Typ vzdělání: ČVUT Praha, tajné studium teologie

Rok vstupu do salesiánské kongregace: 1953

Status: kněz

Funkce v centru: důchodce

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

Počet sourozenců: 3

Typ vzdělání jeho sourozenců: všichni SŠ

Typ vzdělání jeho rodičů: základní
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