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Milí přátelé a dobrodinci salesiánského díla v Ostravě, 
 

zdravím Vás srdečně za komunitu salesiánů v Ostravě, přikládám velikonoční pozdrav, zbrusu novou informační 

„harmoniku“ o salesiánském díle u nás a samozřejmě chci se s Vámi podělit o některé zprávy od Vánoc z našeho 

ostravského díla. 
 

Vánoční vigilii 24. 12. 2020 jsme v kostele oslavili za přítomnosti Svaté rodiny (obr. níže), tedy do 1. čtení, kdy 

Markétka Hurníková, představitelka Ježíška, dostala hlad a s rodiči musela odejít do sakristie. 

Na svatého Štěpána 26. 12. 2020 zemřel salesián z naší komunity P. Václav Hurník. Po dlouholetém působení 

v Moravských Budějovicích se v září 2018 se ze zdravotních důvodů vrátil do rodného kraje a sloužil svátostně téměř 

do posledního dne spolubydlícím v Charitním domě sv. Václava v Ostravě – Heřmanicích. Před koronavirovou 

pandemií pravidelně uděloval svátost smíření každý pátek v kostele sv. Josefa (Don Bosco). Pohřeb byl na Slavnost 

Zjevení Páně 6. 1. 2021 v našem kostele za účasti biskupa Martina Davida.   

 

Středisko Don Bosco se po vánočních prázdninách pro děti již neotevřelo. Pedagogové opět doučují děti v Dětském 

domově na Vizině. Začali jsme také podporovat v učení děti z ubytovny na Hulvácké  a u sester Matky Terezy 

v Ostravě - Přívoze.  

V kostele probíhají bohoslužby dle obvyklého pořádku, ale jen s naplněním 10% kapacity, tedy v našem případě 

v počtu max. 25 osob. Některá setkávání (společenství rodin, náboženství pro děti, strategické plánování pastorační 

rady, večerní chvály) probíhají on-line.  

Již téměř rok pracujeme na revitalizaci knihovny u kostela. Mnoho knih jsme rozdali: nabídli antikvariátům, 

Ostravské univerzitě, městským knihovnám. Cílem je, aby nám zůstaly jen kvalitní knihy a pro naše účely potřebné. 

Byly vyrobeny a instalovány další vitríny. V současné době probíhá i stavební rekonstrukce prostoru s modernizací 

elektroinstalace a osvětlení, zasklení vitrín na galerii a výměna koberce.  

Jelikož je více času a klidu, tak od ledna se věnujeme dlouhodobému plánování salesiánského díla v Ostravě.  

Studenti na Domově v lednu dokončili EXODUS 90, duchovní obnovu na 90 dní pro muže, o které jsme referovali 

v dopise před Vánocemi. Nedílnou součást „otužování studenou sprchou“ vyřešili koupáním v kádi na kapry. V únoru 

při ladovské zimě v Ostravě vyrazili na rybník u Bohumína na hokej.  

 

     
 

Po Velikonocích se bude konečně instalovat vitráž Vzkříšení, na kterou se sešly potřebné peníze. Všem dárcům moc 

děkujeme a opatrně doufáme, že na Slavnost Seslání Ducha Svatého v neděli 23. 5. vitráž slavnostně požehnáme a na 

třetí pokus oslavíme 30 let od obnovení salesiánského díla v Ostravě.  

Všechny plánované akce od ledna se neuskutečnily a ty dubnové se také ještě nebudou moci konat. Nicméně jedna 

velmi zajímavá výzva, do které se zapojily desítky mladých lidí, proběhla. Reportáž o ní si můžete přečíst na druhé 

straně.  

 

Děkujeme za jakoukoli Vaši podporu, ať už to je modlitba, různá forma osobního zapojení a nasazení, finanční a 

materiální pomoc.  

 

Za ostravské salesiány a spolupracovníky                                                                                                 

                                                  

                                                                                                          P. Jiří Caha, ředitel komunity 

 

 



JUST DO IT – lockdown (Pojď do toho) 

Vedoucí z ostravského salesiánského střediska Don Bosco našli cestu, jak mladé lidi aktivizovat i během epidemie a 

vymysleli hru JUST DO IT – lockdown.  „Tak dlouho jsme vytvářeli koncept, až si myslím, že se nám podařilo dát do 

kupy něco, co bylo nejen aktivizační, ale i nějakým způsobem přínosné pro účastníky a jejich okolí. Mělo to splnit i 

ten účel, že děcka přijdou na jiné myšlenky, než jen co smí a co nemůžou,“ popisuje Kuba Macošek, který kromě 

střediska pracuje také v pedagogicko-psychologické poradně. 

Na účastníky čekalo přes 80 úkolů. Některé je měli jen přivést na jiné myšlenky, ale velká část úkolů přispívala 

k jejich osobnostnímu a sociálnímu rozvoji, ekologickému a občanskému uvědomění, nebo ke kontaktu s kamarády 

a známými. Například: „Úkol č. 23, Anti-covid – Zapoj se do libovolné dobrovolnické činnosti, která má za cíl 

bojovat proti důsledkům koronavirové pandemie,“ nebo „Úkol č. 14, Starý známý – Abys nezůstal zcela odříznutý od 

světa, zavolej někomu, s kým ses už déle než rok neviděl“. Dvoučlenné týmy sbíraly body za splněné úkoly 

a obsazovali herní pole. Plnění úkolů museli dokumentovat, takže ze hry vznikla spousta obrazového materiálu, ze 

kterého organizátoři tvořili videa sdílená na Facebooku. Týmy se vzájemně hecovaly, což vedlo k zábavné rivalitě, 

i když se řada účastníků osobně vůbec neznala. 

Do hry JUST DO IT – lockdown se zapojilo 24 týmů, které dohromady splnily 738 úkolů, například dvě minuty 

vydržet v ledové vodě, týden nejíst maso, hodinu se dívat z okna, vysbírat venku odpadky nebo pomoci s něčím 

seniorovi. Hra probíhala od konce listopadu do konce ledna a zde je svědectví Veroniky Jíravové, jedné z účastnic: 

 

Just Do It – lockdown byla jedna z nejlepších věcí, co jsem během karantény udělala. Doma jsem se dost nudila, takže 

možnost zabavit se 84 úkoly přišla dost vhod. Do soutěže jsem šla se svou kamarádkou Kačkou a lepšího parťáka jsem 

si vybrat nemohla. Obě jsme dost soutěživý typ, takže jsme se vyžívaly v plánování strategií i v soubojích s ostatními 

hráči. Plnění úkolů náš vztah stmelilo, díky soutěži jsme spolu cestovaly po horách, seznamovaly se s lidmi a hlavně se 

skvěle bavily. Pro nás obě tohle byly neskutečné dva měsíce, kdy jsme si vyzkoušely věci, které nás nikdy nenapadly. 

Učila jsem se žonglovat, upravovat videa, ale taky jsem třeba chodila půl hodiny kolem stromu nebo 12 hodin mlčela, 

což ocenila zejména moje rodina. Hra měla perfektní dynamiku, pořád se dělo něco nového. Je až zarážející, kolik 

zábavy se dá vytvořit přes internet. Nový kolektiv nás vstřícně přijal a my se nemusely za žádný ze splněných úkolů 

stydět. Ke konci hry, kdy napětí vrcholilo, jsme dělaly všechno pro to, ať se umístíme co nejlépe, a přestože jsme 

dosáhly na bronzovou příčku, čelovky nejsou to jediné, co si ze hry odnášíme. Bavila nás každá sekunda, a kdybychom 

mohly, hned se do toho pustíme znovu. 

 

 

 

        

 

        

https://www.facebook.com/akceJUSTDOIT

