
Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Ostravě 

Vítkovická 28, 702 00 Ostrava 

telefon: 599 526 361, e-mail: ostrava@sdb.cz, web: boscoostrava.cz 

číslo účtu: 2501349963/2010 

Milí přátelé salesiánského díla v Ostravě, 
 

zdravím Vás srdečně za salesiánský tým v Ostravě, přikládám velikonoční přání, chci Vás informovat o dění v Don 

Bosku a poděkovat za Vaši přízeň.  

     

 

Před vánocemi 20. 12. 2021 zemřel ve věku 86 let v nemocnici na Covid 19 náš spolubratr salesián P. Alois Hurník, 

se kterým jsme se rozloučili u nás v kostele 27. 12. 2021. Termín svého odchodu na věčnost Alois „sladil“ s mladšími 

bratranci, salesiány z rodné Polanky nad Odrou: P. Jendou Hurníkem (+ 19. 12. 2018) a P. Václavem Hurníkem (+26. 

12. 2020). 

Plánované velké akce (Trochta Cup – halový fotbalový turnaj, Akademie střediska – oslava Dona Boska, Bosco point 

– salesiánský ples) se z důvodu pandemie v lednu a únoru nekonaly, ale středisko a farnost v běžném provozu 

fungovaly. 

 

     

 

Dona Boska jsme oslavili v kostele v neděli 30. 1. s hostem, paulínem P. Františkem Gajewským z Ostravy-Přívozu.  

Biskupské gymnázium zakončilo tradičně 1. pololetí na svátek Dona Boska 31. 1. mší sv. v našem kostele a 

následným rozdáním vysvědčení v našem domě. 

Krásný komunitní den jsme prožili v sobotu 5. 2. ve Fulneku. Začali jsme setkáním řeholníků s biskupem Martinem 

Davidem v kostele a klášteře palotínů. Pak jsme shlédli zajímavou expozici v muzeu o J. A. Komenského a den jsme 

zakončili na kávě v rodině ředitele střediska V. Lipinského.  

Od prosince do konce února se u nás setkávaly 3 synodální skupinky, dvě z farnosti a jedna naše komunitní 

salesiánská, abychom v diskuzi hledali odpovědi na otázku: Jak v církvi dál?  

Od března se uvolnila opatření a rozběhly se naplno akce. V Hodoňovicích proběhl tábor oratoře pod názvem Člověk 

a svět a v Ostravě měla Oratoř na ubytovně příměstský tábor. 

 

      



V sobotu 19. 3. v den svátku sv. Josefa se u nás konala duchovní obnova na téma:  „Sv. Josef – změny a nejistoty v 

životě a jak k nim přistupovat“. Obnovu vedl salesián Josef Mendel, farář z Č. Budějovic-Čtyři Dvory. 

Tereza Ševčíková, spolupracovnice salesiánka, měla u nás 23. 3. dva semináře na téma Jak hospodařit (finanční 

gramotnost). Jeden byl určen pro mladé, u nás ubytované muže z DDB a pak druhý pro romské rodiny.  

Na přelomu února a března jsme komunita salesiánů plus několik našich spolupracovníků chtěli strávit týden v Izraeli, 

ale nakonec jsme z mnoha různých důvodů neodletěli. Zemřel biskup František Václav Lobkowicz, v Hodoňovicích 

byl pohřeb paní Bačové, která po revoluci vařila v obnoveném salesiánském noviciátě, někteří z nás začali mít 

zdravotní problémy. Nakonec se ukázalo, že bylo dobře, že jsme zůstali, neboť jsme již začátkem března začali u nás 

ubytovávat uprchlíky z Ukrajiny. V současné době máme u nás ubytovaných 25 osob, ale celkově jsme poskytli 

zázemí celkem 45 lidem, z nichž někteří již našli ubytování v bytech mimo Don Bosko. 

Ve dnech 23. - 25. 3. nás navštívil provinciál. Martin Hobza tentokrát hovořil nejen se všemi salesiány, ale také viděl 

činnost střediska v terénu na ubytovně Soiva v Ostravě-Zábřehu, kde žijí sociálně velmi slabé a početné rodiny. 

Překvapila ho velká účast dětí, neboť má zkušenost, že to zpravidla při jeho návštěvách bývá jak naschvál opačně. 

Večer si zahrál s Jirkou Cahou na hřišti fotbal se studenty. Ve čtvrtek se účastnil mše s dětmi ze střediska a následně 

společenství dospělých, mládeže a Sdružení Panny Marie Pomocnice. V pátek pro nás vedl měsíční duchovní obnovu 

a návštěvu ukončil společným obědem s celou komunitou.  

Nabitý víkend se konal 25. - 27. 3. Fotbalisté byli v Plzni na turnaji.  V sobotu se stolní tenisté poprvé sešli na turnaji 

v Prostějově. Po dlouhé době akce se konala zážitková akce pro mládež Just do it a v neděli proběhlo soustředění pro 

malé ministranty. Den Romů s pestrým programem (tanec, scénka, zpěv, recitace…) se konal ve středisku 6. 4. 

v tělocvičně. 

  

      

 

Co nás čeká do konce letních prázdnin?  

 Čtvrtek 21. 4. Křest čtyř chlapců ze střediska 

 Pátek 13. 5. a sobota 14. 5. Brigáda Starých pák v Hodoňovicích 

 Neděle 15. 5. První svaté přijímání 17 dětí z farnosti a střediska  

 Pátek 20. 5. – neděle 22.5. Salesiánské dny v Hodoňovicích (oslava Panny Marie Pomocnice a setkání 

salesiánské rodiny) 

 Sobota 21. 5. – Turnaj k 10. výročí otevření fotbalového hřiště 

 Pátek 10. 6. Noc kostelů 

 Pátek 17. 6. Závěrečná akademie střediska  

 Sobota 18.6. Romská pouť na Svatém Kopečku u Olomouce 

 1. 7. – 6. 8. letní tábory v Hodoňovicích  

 

Začátkem roku 2023 bychom rádi zrekonstruovali velkou jídelnu v našem domě (nová podlaha, oprava omítek a 

dřevěného obložení, nové osvětlení a elektroinstalace…). Prosíme o finanční dary.  

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

materiální pomoc.  

 

V Ostravě 10. 4. 2022     

                     

Za ostravské salesiány a spolupracovníky                 

                                                                                                                                         

                                                                                                          

                                                                                                           P. Jiří Caha, ředitel komunity 


