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1. Úvod 

V procesu přípravy Projektu Salesiánského centra1 jsme vycházeli z priorit stanovených provinciální kapitulou 

salesiánů 2013, především z priorit společně a Kristus. Navázali jsme na rozhodnutí komunity salesiánů v Praze-

Kobylisích schválené provinciální kapitulou 2013:„Pokračovat v ideovém a programovém propojování a sjednocování 

celého díla.“2 Přihlíželi jsme také k současné situaci mimořádné velikosti a komplexnosti díla, které je mnohdy 

nepřehledné a roztříštěné. 

Nejprve jsme se dlouho věnovali hledání toho, jak formulovat poslání celého díla. Do tohoto procesu byli zapojeni 

zástupci všech sektorů Salesiánského centra (dále jen SC), kteří představili situaci jednotlivých součástí SC. Poté jsme 

stanovili tři základní cíle rozvoje díla na následujících šest let, které jsme postupně zkonkretizovali.   

Součástí tohoto projektu je tedy formulace poslání Salesiánského centra doplněná stručným komentářem. Poté je 

zde krátce definováno poslání jednotlivých částí centra: Římskokatolické farnosti sv. Terezie (dále jen farnost), 

Salesiánského střediska mládeže, o.p.s. (dále jen středisko) a skupiny studentů, kteří sdílejí život komunity salesiánů 

(dále jen studenti v komunitě). Projekt také obsahuje grafická znázornění struktury jednotlivých částí SC a popis místa 

rady SC. V závěru jsou uvedeny tři cíle projektu, které představují priority i s jejich cílovými stavy, a je stanoven 

způsob ověřování celého projektu. 

Projekt je schválen provinciálem salesiánů s jeho radou a stává se tak součástí Výchovně pastoračního projektu 

provincie. 

 

2. Role komunit salesiánů a salesiánek v SC 

Nositeli salesiánského poslání jsou komunity salesiánů a salesiánek, které jsou zároveň garanty věrnosti odkazu Dona 
Boska a jsou jim svěřena díla.  
 

Místní komunita salesiánů Dona Boska v Praze-Kobylisích má svůj počátek na konci 30. let 20. století, kdy se zde 

s požehnáním pražského arcibiskupa začalo rozvíjet salesiánské pastorační dílo. Salesiáni tu založili a provozovali 

internát, kapli a oratoř a byla jim zcela svěřena i později zřízená farnost. Roku 1950 bylo toto dílo násilně přerušeno a 

v Kobylisích zůstala pouze farnost svěřená diecéznímu knězi. Ta byla znovu vrácena do péče salesiánů v roce 1990. 

Postupně se začaly obnovovat a rozvíjet salesiánské aktivity a salesiáni zřídili nové instituce, které jsou součástí 

Salesiánského centra, s nímž je život a poslání salesiánské komunity úzce spjat. Spolu s komunitou salesiánek tvoří 

salesiánská komunita animační jádro SC. 

Komunita salesiánek na Přemyšlenské - je komunitou sester, jejímž úkolem je zajistit řízení a chod česko-litevské 

provincie Dcer Panny Marie Pomocnice. Zároveň se podílí na poslání Salesiánského centra v různých sektorech a je 

součástí jeho animačního jádra. 

                                                           
1 V salesiánské terminologii se tento projekt nazývá Výchovně pastorační projekt komunity VPPK 

2 Provinciální kapitula 2013, Výchovně pastorační projekt Provincie, bod 3.3.2. Další směry rozvoje 
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3. Poslání Salesiánského centra 

Kdo jsme 

Salesiánské centrum je společný název pro lidi a instituce podílející se koordinovaně v Praze-Kobylisích na 

uskutečňování salesiánského poslání definovaného níže. Činí tak společně a zároveň každý svým vlastním způsobem 

v duchu Dona Boska. Salesiánské centrum není právnickou osobou. Jednotlivé součásti SC mají své struktury, vedení 

a zodpovědnosti (zejména Farnost svaté Terezie, Salesiánské středisko mládeže, Místní komunita Salesiánů Dona 

Boska, komunita salesiánek). Roli koordinátora zastává ředitel Místní komunity Salesiánů Dona Boska. Ten předsedá 

radě SC tvořené zodpovědnými zástupci jednotlivých institucí. Salesiánským centrem je označován i komplex budov a 

venkovních prostor (kostel sv. Terezie se zázemím, dům komunity a salesiánské provincie, Salesiánské divadlo, hřiště, 

zahrady a parčíky), které slouží k realizaci salesiánského poslání. 

Poslání Salesiánského centra 

Jako Don Bosco být znamením Boží lásky k mladým lidem  
a pomáhat jim na cestě k dobrému a šťastnému životu. 

Toto hlavní poslání Salesiánského centra se projevuje ve všech jeho složkách. Všechny osoby aktivní v rámci centra 

mají různou měrou podíl na tomto společném poslání. Salesiáni a salesiánky jsou garanty tohoto poslání. 

Vysvětlení pojmů definovaného poslání: 

“znamení Boží lásky” 

–  Bůh miluje každého člověka. V Salesiánském centru chceme zdůraznit Ježíšovu lásku k dětem – „Nechte děti 

přicházet ke mně“ Mk 10,14.  Mladým se stáváme znamením Boží lásky a občanské společnosti jsme výzvou, že je 

třeba mládeži věnovat náležitou péči. Láska se konkrétně uskutečňuje tím, že mladé lidi přijímáme v jejich 

jedinečnosti, podporujeme v jejich rozvoji, věnujeme jim čas, prostředky a snažíme se je chránit před mravním zlem. 

Pomáháme jim objevovat smysl života. V našem úsilí je nám vzorem Don Bosco. 

“k mladým lidem” 

–  Mladými lidmi rozumíme děti a mládež. Přistupujeme k nim v kontextu celého jejich prostředí (rodina, škola,…) 

Přednostní zaměření na mladé dává specifický ráz všem oblastem naší práce. V dílčích sektorech Salesiánského 

centra nijak neopomíjíme oprávněné potřeby ostatních věkových kategorií. Zároveň jsme přesvědčeni, že péče o 

mladé je v zájmu všech, které tím také zveme ke spolupráci na našem poslání.  

“pomáhat na cestě” 

–  Naše pomoc se odehrává v oblastech výchovy a vzdělávání, sociální a duchovní podpory. Tyto oblasti jsou od sebe 

neoddělitelné. Na této pomoci se různým způsobem podílejí i ti, kdo nejsou v přímém kontaktu s mladými. Mladí lidé 

nejsou pasivními příjemci naší služby, ale oni sami aktivně spolupracují na svém rozvoji. 

“dobrý a šťastný život” 

–   Socializace, výchova a vzdělání jsou dlouhodobým procesem. Výchozím bodem je osobní situace, v níž se mladý 

člověk nachází. Pomáháme mu objevit a rozvíjet jeho vlohy, překonávat negativní stránky a řešit problémy. Ideál 

naplněného, šťastného a smysluplného lidského života vidíme na příkladu Ježíše Krista, tak jak ho poznáváme z 

evangelií. 
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4. Poslání a schéma jednotlivých částí SC 

Poslání 

 Farnosti sv. Terezie: 

Farnost je svěřena místním biskupem komunitě salesiánů, aby doprovázela společenství místní církve v životě 

víry specificky salesiánským způsobem. 

 Salesiánského střediska mládeže: 

Posláním střediska je pomáhat mladým lidem růst a přebírat zodpovědnost za svůj život. Cílovou skupinou 

střediska jsou děti, mladí lidé a jejich rodiny, především ti, kteří jsou sociálně, hmotně, kulturně či jinak 

znevýhodněni. 

 studentů v komunitě: 

Umožnit mladým mužům - studentům zkušenost života a práce v salesiánské komunitě, farnosti a středisku 

mládeže. Tato zkušenost je zaměřena na tři oblasti: duchovní život – hledat Ježíše; komunita – žít 

v křesťanském společenství; apoštolát – podílet se na salesiánském poslání.  

Schéma 

 
OBR. 1 Salesiánské centrum 
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OBR. 2 Farnost 

 
 
 

Církev – farnost – společenství svolávané Pánem 

 

Farnost 

(Hlavní směřování – od farnosti obsluhované k farnosti sloužící. Hlavní zaměření – děti, mládež, mladé rodiny.) 

 

Pastorační tým kněží 

(farář a farní vikáři)  

 

Pastorační rada farnosti  

(farář, ředitel komunity salesiánů, ředitelka komunity salesiánů, farní vikář, pastorační asistent, 4 volení  

a 4 jmenovaní členové) 

 

Ekonomická rada farnosti  

(farář, 4 jmenovaní členové včetně jednoho zástupce z pastorační rady farnosti) 

 

Pastorační asistenti 

(v současné době 2)  
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Pastorační týmy 

 

Katecheté| Katechumeni dospělí, katechumeni školního věku|Biřmovanci mládež, biřmovanci dospělí 

|Bohoslužby pro děti |Ministranti mladší, ministranti starší |Akolyté |Varhaníci |Hudební skupiny |Mládež 

(včetně týmu Úterků a Alfy)| Kurzy Alfa dospělí |Modlitby matek |Mamky sobě| Senioři |Kobylístek| Farní web  

 

Diakonické týmy  

 

Farní charita |Agapé – nedělní setkání farníků po bohoslužbě|Knihovníci|Tým farního plesu  

 

Technické týmy  

 

Údržba, opravy | Úklid kostela  

 

Týmy, které bychom rádi do budoucna ve farnosti také měli: 

Lektoři, kostelníci, farní kuchyňka a sklad, tým zástupců malých společenství, péče o farní zahradu a terasu.  

 
 

OBR. 3 Salesiánské středisko mládeže o.p.s. 
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OBR. 4  Komunita salesiánek 

 

 
OBR. 5 Komunita salesiánů 
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5. Místo rady v Salesiánském centru 

Rada SC 

 Je tvořena vedoucími jednotlivých institucí, případně mohou být přizváni i jiní pracovníci podílející se na 

vedení jednotlivých sektorů. Roli koordinátora zastává ředitel Místní komunity Salesiánů Dona Boska. 

 Jejím úkolem je animace, ideové sjednocování, podpora vzájemné spolupráce, tvorba projektu SC a 

ověřování, zda je uskutečňován.  

 Řádně se schází každé 2 měsíce, mimořádně ji v případě potřeby svolá koordinátor.   

Ředitel místní komunity salesiánů  

 Koordinuje radu SC. 

 Shromažďuje podněty a svolává řádná i mimořádná zasedání rady SC. 

 Animuje místní komunitu a je spojovacím článkem mezi radou SC a komunitou salesiánů.  

 Předkládá  projekt SC provinciálovi salesiánů a jeho radě ke schválení.   

 
Ředitelka komunity salesiánek 

 Animuje komunitu salesiánek, je spojovacím článkem mezi radou SC a komunitou salesiánek. 

 Předkládá projekt SC představené provincie a její radě. 

 
Farář 

 Animuje farnost. 

 Je spojovacím článkem mezi radou SC a ostatními orgány farnosti. 

 
Ředitel střediska 

 Řídí středisko 

 Je spojovacím článkem mezi radou SC a ostatními orgány střediska.  

Zodpovědný za studenty v komunitě 

 Koordinuje a animuje program a formaci studentů a jejich zapojení do života a práce komunity.  

 Je spojovacím článkem mezi radou SC a studenty. 

 
Další členové 

 Podílejí se na práci rady SC podle aktuální potřeby. 
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6. Priority, cíle a cílové stavy 

Společně 

Usnadňovat a zlepšovat vzájemnou spolupráci a spolužití všech subjektů salesiánského centra. 

1. Zajistit dobrou informovanost a podpořit vzájemnou komunikaci složek SC 

Cílový stav: 

a) Existují funkční mechanismy, které průběžně aktuálně informují o dění v SC uvnitř i navenek. 

b) Lidé aktivně spolupracující v rámci všech sektorů SC rozumí strukturám a pravomocem v rámci SC (skupinově i 

individuálně). 

c) Jsou funkčně určeny termíny plánování jednotlivých sektorů, aby nedocházelo k souběhu neslučitelných aktivit  

a aby byla respektována hierarchie jejich důležitosti. Toto se týká kalendáře aktivit i priorit v rámci SC. 

d) Jsou stanoveny společné akce celého SC, na nichž se sektory shodly, podporují je a účastní se jich. 

e) Prostory SC jsou přehledné, dostupné a sdílené. 

Sdílení poslání 

Umožnit,  aby se co nejvíce lidí přítomných v SC podílelo na jeho poslání. 

2. Seznámit salesiány, salesiánky a aktivní spolupracovníky SC s jeho posláním a získat je pro 

jeho společné uskutečňování 

Cílový stav: 

a)Salesiáni a salesiánky v Kobylisích dobře znají poslání SC, ztotožňují se s ním, dokážou ho vysvětlit a nabídnout 

druhým lidem z okruhu SC. 

b)Lidé aktivně spolupracující v rámci všech sektorů SC jeho poslání dobře znají, respektují ho a účastní se na něm. 

c)Formulace poslání SC je snadno veřejně dostupná. 

d)Existuje sdílené logo, značka nebo heslo, které odkazuje na SC. 

Kristus 

Postupně vytvářet ze SC prostor, který umožňuje setkat se s Kristem 

3. Vytvořit podmínky a získat aktivně působící lidi v SC pro společnou modlitbu a umožnit 

návštěvníkům setkat se v SC s Kristem 

Cílový stav: 

a) Jsou vytvořeny prostorové a časové podmínky pro společnou modlitbu za lidi v SC a za naplňování jeho poslání. 

b) Přes celý den je snadno dostupná kaple nebo kostel. 
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c)Lidé aktivní v SC dokážou zprostředkovat setkání s Kristem osobně, anebo citlivě odkážou na vhodné osoby. 

d)Výzdoba, texty, symboly atd. vhodně a jasně odkazují na Krista a na křesťanský a salesiánský rozměr SC. 

 
Poznámka: 

Rada SC k těmto třem prioritám vypracovala časový harmonogram a stanovila zodpovědné osoby za plnění dílčích 

cílů.  

7. Ověřování projektu SC 

Rada SC ověřuje projekt průběžně podle toho, jak je to u jednotlivých cílů potřeba. Jednou ročně uskutečňuje celkové 

hodnocení projektu.   

Při revizi projektu SC, nebo po uplynutí jeho platnosti, až bude rada SC vypracovávat projekt nový, je třeba se vrátit k 

úkolu z Výchovně pastoračního projektu provincie z roku 2013, která v bodě 3.2.1. připomíná komunitě závazek 

rozvinout systematickou a částečně společnou přípravu animátorů. 

Projekt byl vypracován v roce 2015. Nejvíce se na tom podíleli: Zdeňka Švédová, Helena Křenková (ředitelka 

komunity salesiánek), Martin Hobza (ředitel komunity salesiánů), Josef Brtník (farář), Václav Jiráček (ředitel 

Salesiánského střediska mládeže), Tomáš Redlich (pastorační asistent), Vojtěch Sivek – facilitátor. 

 

Časový rámec realizace 2016 - 2021 

 


