Milí animátoři a dobrovolníci,
rád využívám této příležitosti, abych vám v samém závěru tohoto roku a na začátku nového roku 2015 poděkoval za všechno, to co jste udělali především ve prospěch dětí a mladých lidí a salesiánského díla v České republice nebo i za hranicemi. Věřím, že jubilejní rok Dona Boska a oslavy jeho výročí narození budou
pro nás radostným povzbuzením.

Marek Sklenář, salesián
delegát pro pastoraci

Strenna 2015: „Jako Don Bosco s mladými pro mladé“
Hlavní představený Don Ángel Fernández Artime pokračuje v tradici, která pochází od Dona Boska. Také on vybral
pro celou Salesiánskou rodinu na začátku nového roku heslo—strennu.
Po Novém roce bude k dispozici překlad komentáře hlavního představeného k této strenně. Nyní tu je z něj pár
myšlenek:
 Při různých příležitostech jsem se zmínil, že když papež František mluví o tom, že je třeba vyjít na periferii a obrací se na celou církev, mluví k nám velmi živě a bezprostředně, protože po nás žádá, abychom skutečně žili na
periferii, s mladými, kteří žijí na okraji, vzdáleni všem možným příležitostem, vyloučeni, bez šancí na slušný život.
Zároveň říkám, že tato periferie je pro nás čímsi, co je nám vlastní jako Salesiánské rodině, protože periferie je
konstitutivním prvkem salesiánského DNA. Čím jiným bylo Valdocco Dona Boska než periferií velkého města? A
čím bylo Mornese, ne-li venkovskou periferií? Bude zapotřebí, abychom se při svém zpytování svědomí (u sebe
samých i jako Salesiánská rodina) konfrontovali s touto velkou výzvou církve, která je jako taková podstatnou
součástí evangelia.
 Mladí lidé touží po tom, aby se setkali s křesťany, kteří je osloví, ale budou zároveň „normálními lidmi“, které
budou moci nejen obdivovat, ale také následovat.
 Don Bosco si byl vědom, že velké životní hodnoty si osvojil ve své rodině: prostou selskou moudrost, zdravou
chytrost, smysl pro práci a podstatu prostých věcí, chuť k práci optimismus ve zkouškách, odolnost v těžkých
chvílích, schopnost oklepat se po výprasku, stálou radost, ducha solidarity, živou víru, smysl pro pravdu a vřelé
city, pohostinnost; všechny tyto vlastnosti nacházel doma a osvojil si je na celý život. Tato zkušeností mu byla
natolik vlastní, že když pomýšlel na založení výchovné instituce pro své chlapce, nechtěl jí dát jiný název než
„domov“, kde měl vládnout „rodinný duch“. Aby tomuto domovu dodal správnou atmosféru, požádal tehdy už
starou a unavenou matku Markétu, aby zanechala klid svého domku na návrší a sestoupila dolů do města a věnovala se chlapcům, které shromáždil z ulice a s nimiž si hodně „užila“. A ona šla a pomáhala Donu Boskovi a
dělala mámu těm, kteří neměli ani rodinu, ani neznali vřelé city.

OSLAVY
NAROZENÍ...

… na Velehradě a na Colle Don Bosco

Don Boskovi dvousté narozeniny oslavíme společně na Velehradě o
víkendu 7.—9. srpna 2015. Na Velehrad se dá jet přímo z domu nebo
připutovat pěšky, na kole apod. Více informací k programu bude zveřejněno později.
Pokud by byl někdo z vás ochotný se zapojit více do přípravy programu pro mládež nebo pro děti pro sobotní odpoledne a večer na Velehradě, ozvěte se
Marku Sklenářovi: sklenar@sdb.cz. Nyní jde o ty, kteří by program připravili předem a
technicky zajistili. Předem díky.
Zároveň je tu ještě jedna nová možnost. Můžete oslavit narozeniny Dona Boska přímo v jeho rodišti! Samotným
oslavám přímo ve výroční den 16. 8. bude předcházet od úterý do pátku setkání mládeže v Turíně. To je určeno lidem ze salesiánského prostředí ve věku 16—30 let. Na sobotu je naplánována částečně pěší pouť na Colle Don
Bosco, kde se bude slavit v neděli mše sv. za účasti hlavního představeného. Odjezd se předpokládá v neděli 9. srpna večer, nekoliduje to tak se slavností na Velehradě. Poplatek je 150 €, k tomu náklady na cestu, pojištění apod.
Více informací může podat Jára Vracovský, vracov@sdb.cz, který je pověřen organizací v ČR. Do 31. 1. probíhá také
průzkum zájmu, abychom mohli zvolit odpovídající způsob dopravy. Pokud tedy máte zájem, dejte o sobě vědět.

Program Rinaldi – POZNEJ EVROPU JINAK
Rád zažíváš něco nového? Chtěl by ses seznámit se salesiánskou mládeží ze zahraničí? Rád bys
poznal, jak to chodí u salesiánů jinde v Evropě? Chtěl by ses zdokonalit v anglickém jazyce a
zároveň osobně povyrůst?
Pokud tě tyto otázky zaujaly, tak máme něco pro tebe – program Rinaldi!
Program Rinaldi zprostředkovává mladým lidem salesiánské aktivity v zahraniční. Můžeš se stát účastníkem mezinárodních táborů nebo také vedoucím na zahraničním táboře a získat tak mnoho nových zkušeností i kamarádů ze
všech koutů Evropy. Jedná se o krátkodobé akce v rozsahu 1–2 týdnů (výjimečně déle).
Jak na to? Na stránkách Rinaldi (http://www.sadba.org/programy/rinaldi/) najdeš přihlášku, kterou je třeba vyplnit
nejpozději do 15. února 2015. Do konce února se pak dozvíš, jak výběr na danou aktivitu dopadl. Rozhodně si neříkej, že se nikam nepřihlásíš, protože je Rinaldi určitě vždy přeplněn! Každý má šanci!
Další informace nalezneš na našich stránkách (viz výše), nebo napiš na rinaldi@sadba.org
Těšíme se na tebe! Za celý Eurotým Marie Plešková-Jakubcová (Kubík)

Don Bosco 200 — sochy a obrazy v ČR Pouť důvěry v Praze
To je název nové skupiny na facebooku, jejímž cílem je zmapovat,
kde všude v České republice najdeme na veřejných místech sochu,
obraz, vitráž, plastiku Dona Boska.
Pokud o takovém zobrazení víte,
vyfoťte ho, doprovoďte komentářem — kde se nachází, případně
jeho historií nebo vaším vztahem k
tomuto místu. Podaří se do dvoustých narozenin Dona Boska
16. 8. 2015 shromáždit 200 fotek?

Jistě dobře víte o evropském setkání mládeže, které pořádá v Praze v
tyto dny komunita bratří z Taizé.
Někteří se setkání účastníte aktivně, jiní ho sledujete na dálku.
Zde jsou odkazy na některá zajímavá videa:
 Počátky kontaktů s komunitou Taizé v Praze (30 min).
 Bratr Roger a jeho Taizé—pořad České televize z roku
2005 (27 min).
 Česká televize také vysílala 30. 12. v přímém přenosu
večerní modlitbu. Najdete zde i odkazy na další pořady, které televize vysílala.

Elektronické zasílání tohoto listu si můžeš objednat na mailu: pastor@sdb.cz.
Starší čísla áčka je možné stáhnout na http://www.sdb.cz/salesiani/kestazeni/acko/.
Další informace můžeš najít na: www.sdb.cz.

