
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,  
 

všechny Vás srdečně zdravíme za salesiánskou komunitu, středisko mládeže, domov mládeže i farnost v ostravském 

Bosku. S vánočním přáním Vám chceme opět napsat něco o sobě a tím i vyjádřit dík za Vaši podporu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skoro celý rok je poznamenán ruskou agresí i útočnou válkou na Ukrajině. Celkový počet uprchlíků u nás v ostravském 

Bosku je dnes kolem 50. Už na jaře jsme zkoušeli s nimi prožívat těžké chvíle i při nedělních bohoslužbách, stůl 

uprostřed procházel každý týden proměnou, předčítá se evangelium také v ukrajinštině. Od prázdnin hoří u ukrajinské 

vlajky svíce. Snažíme se tak o solidaritu a není nám líto, naopak jsme rádi, že se můžeme dělit s těmi, kteří jsou na tom 

hůře https://www.boscoostrava.cz/rozhlizeni-se-30-10-2022/.  

Na jaře 15.5. poprvé pojedlo ze Stolu Páně 12 dětí, větší část z nich ze střediska. Starým pákám děkujeme za jejich již 4. 

brigádu na táborové základně v Hodoňovicích. Tentokrát se pracovalo v lese. Na jejich práci navázala listopadová brigáda 

salesiánů a pedagogů, během které se nařezané dřevo z lesa převáželo do Hodoňovic. Všem děkujeme za pomoc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A pak nastal první Salesiánský den, resp. dny, přímo v Hodoňkách. Pozvání mezi nás přijal host P. Pavel Kuneš a jeho 

vyprávění nám ukázalo, jak lidsky lze hovořit o Bohu, který se přece stal člověkem. Jeho pozdrav nabízíme zde: 

https://www.boscoostrava.cz/pozdrav-od-pavla-kunese-z-klecan-2-10-2022/. Bylo to krásné společné setkání salesiánů, 

zaměstnanců střediska, farníků, romských rodin, našich ukrajinských uprchlíků a dalších přátel díla. 

Tou dobou proběhl fotbalový turnaj k 10. výročí otevření hřiště. Jsme rádi, že se hřiště těší oblibě nejen dětí ze střediska, 

ale i externích skupin z okolí. Svědčí o tom velké množství turnajů o víkendech i pravidelných pronájmů v týdnu.  

Při noci kostelů 10.6. vedle tradiční výstavy obrazů Marie Koplové a Radany Parmové se uskutečnil první varhanní 

koncert Tomáše Zapletala. Na závěr školního roku jsme se zúčastnili tradiční romské pouti na Svatém Kopečku. Velké 

prázdniny odstartovalo setkání dětí s p. biskupem na Prašivé.  

O prázdninách se uskutečnilo 6 táborů: „1939“ pro děti 13-16 let, „Madagaskar“ pro děti 8-12 let, „Indiana Jones a 

tajemství starého lomu“ pro děti z oratoře, dále tábory rodin, fotbalové soustředění a několik příměstských táborů. 

S našimi ukrajinskými osadníky jsme navštívili zoologickou zahradu a arboretum ve Staříči – předchuť rajské zahrady.  
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Nový školní rok 2022/23 jsme zahájili 9.9. společným teambuildingem. Navštívili jsme našeho dlouholetého 

spolupracovníka a kamaráda Jirku „Sokola“ Hořínka a jeho Charitní středisko Michala Magone na Dubině. Poté cesta 

vedla na faru do Radvanic, kde nás uvítal P. Marek Jargus a zástupci organizace Trendum. Po prohlídce kostela pro nás 

Trendum připravilo odpoledne plné netradičních her. Všem moc děkujeme za inspiraci i za spolupráci s naším dílem.  

12.9. zahájilo činnost středisko mládeže a hned před námi stál těžký úkol. MŠMT změnilo způsob financování středisek 

volného času, což způsobilo problémy a zrušení plánovaných investic. Naštěstí velké úsilí pedagogů a pocovidový zájem 

dětí vedl k navýšení počtu účastníků i zájmových kroužků. Doufáme, že finanční situace střediska v r.2023 bude lepší než 

v právě končícím. V září a říjnu středisko denně navštěvovalo 70-80 dětí, z čehož máme upřímnou radost.  

Na konci listopadu nás po 8 letech navštívila Česká školní inspekce. Od inspektorů jsme slyšeli pozitivní zprávy. 

Podtrhovali to, že pracujeme s takovou cílovou skupinou, která nemá uplatnění v řadě jiných obdobných zařízeních. 

Vyzdvihovali atmosféru v domě a opakovaně podtrhovali náš pozitivní a trpělivý přístup k dětem, se kterými pracujeme.  

Naše salesiánská komunita nakonec vzala synodální proces útokem, pustila se do všech 10 bodů a ještě jeden 11. 

doplnila: „Peníze i v církvi jsou přece až na prvním místě.“ Výsledky svého synodálního hledání nakonec odeslala 

s obavou, zda pan biskup z toho nebude mít bolení: https://www.boscoostrava.cz/synoda-2022/. Vše dopadlo dobře, žádné 

bolení se nejspíš nekonalo a biskup Martin přátelsky povečeřel s komunitou jako dodatek k jeho 50. narozeninám.  

Salesiáni se rozhodli, že kolem dálniční cedule „Vražné – rodný dům J.G.Mendela“ nebudou už jen tak jezdit, ale že to 

místo navštíví a dovzdělají se. Těšíme se, že se o to podělí i s ostatními. V novém školním roce bratři zvou na své měsíční 

ústraní ženy v duchu hesla „žena ať v církvi mluví“.  

Od září běží náboženství dětí ve 3 skupinách, v jedné se připravují jíst ze Stolu Páně. Zájemci o křesťanskou dospělost 

se chystají na biřmování. Společenství rodin se 1x/měs. zamýšlí nad texty evangelia a tématy o vztazích a výchově. 

Senioři se 2x/měs. scházejí a vyjíždí i do okolí za poznáním. Pár zatvrzelců, kteří chtějí lépe porozumět Bohu, lidem i 

sobě, jak je o tom psáno v Bibli, se začali scházet ve středu večer na biblickou hodinu „Ke stolu se s(S)lovem“.  

Letos 8.12. jsme si připomněli patero výročí: 1841 zapískání Bartoloměje Garelliho, 1934 základní kámen v Ostravě, 

1937 posvěcení kostela sv. Josefa, 1990 obnova komunisty zničeného díla a před 5 lety 2017 přejmenování tramvajové 

zastávky „Don Bosco“. Děkujeme příslušnému pachateli. Nikdo už nemusí bloudit. U ikony Bohorodičky jsme zapálili 

svíci, protože chceme, aby se naši ukrajinští osadníci cítili u nás dobře.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A snad závěrem něco zásadního – k 1.12.2022 personální změny: Po 18 letech odešel P. Jiří Caha, bývalý ředitel střediska 

mládeže a dosavadní představený komunity, do Pardubic. Jeho službu převzal P. Stanislav Jonášek, který předal službu 

rektora kostela nově příchozímu P. Františku Bezděkovi. František přišel z kroměřížského internátu a se zkušenostmi 

z DISu (Dům Ignáce Stuchlého) ve Fryštáku. Jiřímu děkujeme za vše, co dobrého zde vykonal a co jsme s ním mohli 

prožít: hřiště, knihovna, Čičava, tábory rodin, pinec, středeční fotbálky a noční hokeje, Čtyřlístek, houby, laický nástupce 

ve středisku, rodinnost… Připomínat nám ho budou „třízefirinovky“ v oratorní Zeferinbance. Jirko, ať se ti vede hezky.  

 

Co nás čeká v nejbližší době?  

 Vánoce, na které se připravujeme adventem a duchovní obnovou o sv. Františku Saleském  

 Prožití slavnosti Narození Páně 6.1. s ukrajinskými osadníky pravoslavného vyznání  

 Sobota 28.1. Boscopoint (ples ostravského Boska)  

 Středa 1.2. Pololetní akademie střediska  

 Sobota 4.2. Setkání řeholníků ostravsko-opavské diecéze  

 Neděle 5.2. Oslava Dona Bosca v kostele  

 Čtyřicetidenní příprava na Velikonoce  

 

Děkujeme Vám za jakoukoliv podporu, ať už je to modlitba, různá forma osobního zapojení a nasazení, nebo finanční a 

materiální pomoc. 

 

V Ostravě 15. 12. 2022     Václav Lipinský, P. František Bezděk, P. Stanislav Jonášek  

 

https://www.boscoostrava.cz/synoda-2022/

