
 

Milí přátelé,  

přejdu přímo k věci. Nejdůležitější sdělení tohoto dopisu je toto: Ježíš vstal z mrtvých, 

překonal smrt a dal nám do života naději, kterou nám naprosto nic nemůže vzít. 

V tomto období, více než kdy jindy, potřebujeme toto poselství nejen slyšet, ale také 

hluboce prožít. A právě toto vám ze srdce za celou naši salesiánskou komunitu přeji. 

Zároveň vám tímto dopisem chci poděkovat za mnoho projevů podpory a přízně, kterou 

nám dlouhodobě a zvláště v posledních měsících dáváte najevo. Vážíme si každého 

dopisu, emailu, finančního či materiálního daru, vážíme si vašich modliteb a obětí, 

kterých se nám od vás dostává. S vaší pomocí tak můžeme růst a sloužit také v této 

nelehké době.  

Mnozí jste s námi propojeni prostřednictvím internetu nebo rádia Proglas a tvoříte 

s námi společenství. Díky tomu víme, jak náročné toto období pro vás je, ať už tím, že si 

uvědomujete svoji samotu, potýkáte se s různými problémy, zažíváte obavy o svoje 

blízké, kteří mají své těžkosti anebo onemocněli COVIDem či jinými nemocemi, nebo 

jste někoho dokonce ztratili. Věřte, že to všechno neseme ve svých modlitbách a 

myslíme na vás. A právě do těchto všech obav zaznívá velikonoční zvěst: Není zde, byl 

vzkříšen. Tím nám navždy ukázal, že jakákoliv nemoc, těžkost, nebo dokonce smrt není 

naší konečnou zkušeností a jednou skončíme v náručí milujícího Boha.  

Abychom alespoň na dálku vyjádřili toto poselství, snažíme se i v této době pravidelně 

scházet a zvát vás na růžence, adorace, mše svaté, ale také na různé další programy, 

které nám všem mají pomoci tuto dobu překonat v přítomnosti Boží. Zároveň se 

čtyřikrát týdně scházíme online s desítkami mladých, se kterými prožíváme modlitbu a 

meditaci nad Písmem svatým, desítkami rodin, které se snažíme propojovat, a sloužíme 

denně i v našem kostele, abychom byli k dispozici také místnímu farnímu společenství. 

Když se dívám na tento společný (netradiční) rok, na stovky přenosů a tisíce lidí, jediné, 

co k tomu mohu říci je – Bohu a Panně Marii buď chvála.  

Kromě toho všeho funguje také naše středisko mládeže, které provozuje online kroužky 

a organizuje různé aktivity pro děti, mladé a rodiny (např. sbírky pomoci, ministezky, 

kreativní balíčky, pohybové aktivity a další rozvojové akce). Na prázdniny pak 

připravujeme 23 táborů a už se nemůžeme dočkat, až budeme s dětmi a mladými lidmi 

pospolu (Pán Bůh snad dá, že bude tábory možné uskutečnit). Využíváme tento čas 

také k různým rekonstrukcím a přípravám (např. vybavení mediální učebny, bílení 

sklepa či rekonstrukce několika podlah v komunitním domě). 

Nemalou vděčnost cítím také za doprovodné aktivity pro advent a postní období. 

Konkrétně pro postní období jsme se rozhodli motivovat lidi, aby chodili ven a putovali 

s námi za Světlem. K dnešnímu dni se k této aktivitě, kterou můžete najít na 

www.putovanizasvetlem.cz připojilo téměř 900 poutníků a urazili jsme společně na 

různé úmysly téměř 30 tisíc kilometrů.  

Tolik jen namátkou z našeho života a činnosti. Ještě jednou vám všem děkuji za vaši 

přízeň, protože se tak podílíte na tomto díle, často i přes fyzickou vzdálenost. Pevně 



věříme, že toto období pomine, a my, s vírou v Boha, který neopouští svůj lid, pak 

vyjdeme posilněni ve vztahu k Němu. Jedním z těchto projevů je i to, že jsme se 

s mnohými z vás mohli (třeba i na dálku) setkat a vy jste se stali součástí našich životů.  

Požehnané Velikonoce 

Za celou komunitu salesiánů 

 

 

ředitel komunity salesiánů            V Brně 22. března 2021 

 

PS.: Jak jsem psal výše, jsme vděčni za jakoukoliv podporu, kterou nám prokazujete. 

Pokud byste se rozhodli pro podporu finanční, využijte náš komunitní účet u Fio banky: 

2001719817/2010 

 

 

Během našich vysílání po nedělní mši svaté jsme se živě podívali 
např. do Jeruzaléma se salesiánem Vlastíkem Vajďákem 

Každé pondělí, středu a pátek se komunita schází na růženec a 
adoraci s mnoha dalšími lidmi skrze youtube a Proglas 

I v této době se snažíme doprovázet mladé ve víře. Zde např. 
mše svatá s animátory. 

I v této době se snažíme doprovázet mladé ve víře nejen online. 
Zde např. mše svatá s animátory. Uspořádali jsme sbírku hraček, oblečení a dalších věcí pro 

potřebné maminky s dětmi - zde jedna ze 4 plných místností. 


