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Místo pro rodinu
Bohatý program nejen pro děti, 
ale i pro maminky a seniory na-
bízí nedávno otevřené rodinné 
centrum v Kroměříži.
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Téma:
V Í N O  N E J E N  M E Š N Í
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Jaké je tajemství mešního vína? 
Jak se vyrábí? Na co by měl člo-
věk při nákupu vína dát pozor? 
Jaká je historie vinařství v Če-
chách a na Moravě? Jak o vínu 
mluví Bible? 

TV program
Doma

4–5

Ka olický týdeník
Milí přátelé, 
prostřednic-

tvím Katolického 
týdeníku se mů-
žete na čtyřech 
stranách přílohy 
seznámit s čin-
ností Církevního 
střediska volné-

ho času sv. Jana Boska v Havířo-
vě-Šumbarku. Jsem vděčný salesiá-
nům a jejich pomocníkům za dílo, 
které v prostředí této sídlištní zá-
stavby konají zejména ve prospěch 
dětí a mládeže. Postupem času se 
kolem střediska začalo vytvářet 
také společenství věřících, kteří 
se pravidelně scházeli k modlit-
bě, slavení eucharistie, a rodila se 
tak nová farnost. Je dobře, že ved-
le činnosti střediska žije živé far-
ní společenství v čele se svým du-
chovním pastýřem. V podmínkách 
havířovského sídliště ukazuje na 
charakteristický rys církve vůbec, 
že totiž veškerá její služba a čin-
nost pro dobro bližních vyrůstá 
z eucharistie. Jen ve ztotožnění 
s Kristem nacházím moudrost i sílu 
k lásce k potřebným, důvěru k to-
mu, co se při tom zdá nad lidské 
možnosti. S vědomím, že je to dí-
lo Pána, mám odvahu doufat i pro-
sit. Jak to ostatně dosvědčil svým 
životem a dílem svatý Jan Bosko. 
Přeji vám všem, které osloví pros-
ba farnosti i střediska o pomoc při 
vybudování potřebného zázemí, 
abyste zároveň zakusili něco ze 
slov apoštola Pavla Korinťanům: 
Bůh miluje radostného dárce (2 
Kor 9,7). A ačkoliv se nám dostá-
vá mnoho podobných výzev, ať je 
vždy okamžik rozhodnutí pomoci, 
také darem pro Pána. Kéž nám Pán 
žehná.

FRANTIŠEK VÁCLAV
LOBKOWICZ,

biskup ostravsko-opavský

Ví c e  n e ž 
osmdesátiletá sa-
lesiánská historie 
v naší zemi – to 
nejsou jen ději-
ny kongregace 
salesiánů Dona 
Boska. Postupně 
zde vyrostly další 

skupiny salesiánské rodiny, jako je 
sdružení salesiánů spolupracovní-
ků, Dcery Panny Marie Pomocnice, 
sekulární institut Volontárií Dona 
Boska a bývalí žáci, a dílo je spolu-
vytvářeno mnoha dalšími přáteli. 

Krásným ovocem tohoto hnu-
tí je i havířovské středisko s far-
ností na Šumbarku. U jeho začátku 
stál obrovský zápal pana Jindřicha 
Hoňka staršího i jeho rodiny a přá-
tel podporovaný dnes již devadesá-
tiletým salesiánem P. Václavem Fi-
lipcem. Zřizovatelem díla se stalo 
Olomoucké arcibiskupství a poz-
ději pak Biskupství ostravsko-opav-
ské. 

Jsem rád, že i po smrti „otce 
zakladatele“ dílo pokračuje a rozví-
jí se dál ve stejném duchu pod ve-
dením jeho syna Jindřicha Hoňka 
mladšího, že je podporováno sale-
siány spolupracovníky, sdružením 
Panny Marie Pomocnice a mnoha 
dobrodinci a že díky disponibilitě 
spolubratra Karla Jaška, který ne-
dávno oslavil sedmdesáté narozeni-
ny, bylo možné v Šumbarku zřídit 
farnost, jejíž správa byla svěřena 
salesiánům. 

Jsem rád, že mohu i tímto způ-
sobem vyjádřit poděkování a projev 
úcty všem, kteří stáli u zrodu stře-
diska a farního společenství v Ha-
vířově-Šumbarku, stejně jako všem, 
kteří jsou současnými spolutvůrci 
díla či kteří ho jakýmkoli způsobem 
podporují. 

P. FRANTIŠEK BLAHA, 
provinciál salesiánů 

„Dnes je tvůj vel-
ký den“ – to by-
la poslední slo-
va mého tatínka, 
která jsem slyšel 
přes mobil před 
čtyřmi lety, když 
jsem s ním hlu-
boko po půlnoci 

hovořil. Ráno dobré nebylo. Lékař 
nám řekl, že pan Honěk ráno ze-
mřel. Bylo to jen dvě hodiny po na-
šem posledním rozhovoru. 

Tímto zvláštním způsobem mi 
byla Boží prozřetelností prostřed-
nictvím této tátovy věty předána 
štafeta v péči o opuštěnou a ohro-

ženou mládež v Havířově, aniž 
jsem to dopředu tušil. Čekalo mě 
samozřejmě výběrové říz ní, změ-
na zaměstnání a hledání Boží vů-
le v mém životě. To na prvním mís-
tě. Protože jen z lidského hlediska 
a ohledů není možné toto poslání 
naplno žít a vykonávat, skloubit 
rodinné povinnosti a vytrvat přes 
všechny zkoušky a problémy, jež 
každé dobré dílo provází. A dí-
lo Dona Boska obzvláště. Po delší 
době jsem zpětně nabyl dojmu, ja-
ko by celý můj dosavadní život byl 
Bohem směřován k tomuto „Velké-
mu dni“, jak zněla poslední tatín-
kova slova. Posuďte sami: Tatínek, 
který prošel ostravskou oratoří ja-

ko kluk, založil a vystavěl středis-
ko v Havířově s kostelem sv. Jana 
Boska, moje v totalitě absolvovaná 
salesiánská formace, studium teo-
logie a příprava ke službě trvalého 
jáhna, dar v osobě milující a trpě-
livé manželky a všechny další ne-
zasloužené dary a milosti, které mě 
v životě provázely. Vše se to slilo 
do jednoho jediného okamžiku, 
kdy jsem Bohu v zastoupení ot-
ce biskupa odpověděl – „Ano, zde 
jsem, jsem připraven pracovat jako 
hlasatel evangelia a plně se věno-
vat službě mezi opuštěnou a ohro-
ženou mládeží.“ 

A to je zároveň odpověď na 
otázku: Proč existuje Církevní stře-

disko volného času v Havířově? Pro-
tože Bůh si přál hlásat evangelium 
i tímto způsobem a v tomto městě 
a těmito nástroji. Zdali se nám to 
daří, nebo ne, se dozvíte třeba i na 
čtyřech stranách této přílohy.

Chci ze srdce poděkovat vám 
všem dobrodincům, kteří nás ja-
kýmkoliv způsobem podporujete 
modlitbou, oběťmi i finančně. Vždy 
24. den v měsíci je za vás slouže-
na mše svatá v kapli Panny Marie 
Pomocnice. Prosím i nadále o va-
ši velkorysost a ze srdce vám žeh-
nám.

JINDŘICH HONĚK ASC, 
ředitel havířovského sale-

siánského střediska a diakon

V Havířově mají děti i mládež „kam jít“

„Dnes je tvůj velký den“ 

Církevní středisko volného 
času sv. Jana Boska v Havířově 
(CSVČ) bylo založeno před šest-
nácti lety s cílem vytvořit bezpeč-
né prostředí pro děti a mladé lidi, 
které bude duchovně inspirováno 
dílem Dona Boska. Je jedinečné 
tím, že vyrostlo z aktivity laiků, 

kteří prošli ve svém mládí salesi-
ánskou oratoří a přáli si něco po-
dobného předat další generaci. 
A tak vzniklo CSVČ, které je svým 
způsobem v republice ojedinělé, 
protože jeho zřizovatelem není 
salesiánská provincie, ale Biskup-
ství ostravsko-opavské zaštiťující 

tuto aktivitu laiků. CSVČ nejprve 
začalo svou činnost na středisku 
v centru města, ale kapacita byla 
nedostačující a během několika let 
se začalo budovat druhé středisko 
v sídlištní zástavbě Šumbark.

Činnost je v současné době 
dělena do dvou věkových sku-

pin – děti od šesti do patnácti let 
a mladí lidé od patnácti do dva-
ceti šesti let. Poslední dva roky se 
středisko pokouší nabízet některé 
aktivity v další lokalitě města Ha-
vířova, v Prostřední Suché.

(romi) 
(Pokračování na str. B)

Mají si kde hrát... Snímek CSVČ

DON BOSKO – HAVÍŘOV
tel.: +420 596 810 145
e-mail: csm@csmdonbosco.cz
web: www.csmdonbosco.cz

ADRESA: 
Církevní středisko volného času

sv. Jana Boska v Havířově, 
Haškova 1, 736 01 Havířov Město

sv
HašH

Procházka střediskem sv. Jana Boska v Havířově

Pocta Anežce
V brněnské katedrále na Petro-
vě proběhne k dvacátému výročí 
svatořečení Anežky České unikát-
ní hudebně-dramatický projekt. 

Afghánský rébus 
Pokračování války v Afghánis-
tánu, nebo stažení vojsk? Jakou 
další podobu bude mít boj s Tali-
banem a Al-Káidou? Toto zásad-
ní rozhodnutí zvažuje americký 
prezident Barack Obama.

Růženec dnes
I když to tak na první pohled ne-
vypadá, mnoho tradičních pobož-
ností dnes opět ožívá a stávají se 
oblíbenými též u mladých. Mezi 
ně patří i modlitba růžence.


