Milí animátoři a dobrovolníci,
s novým áčkem vás všechny zdravím a těm, kterých se to týká, přeji příjemné jarní prázdniny.
Marek Sklenář, salesián
delegát pro pastoraci

Don Bosco nám píše
To je útlá knížečka, kterou napsal v roce 1988 kardinál
Carlo Maria Martini, tehdejší arcibiskup v Miláně. Snažil se vžít do samotného Dona Boska a přemýšlel, co by
nám Don Bosco napsal. Knížka vyšla česky v Portále v
roce 1993, už je možná trochu zapomenutá. Přestože
už uplynula řada let od jejího vydání, uvádíme zde z ní
malý úryvek:
Vy, mladí, po čem toužíte?
Pokouším se to uhodnout. Vzpomínám přitom na svoje
mládí a na mládí tolika mladých lidí, se kterými jsem se
setkal.
Chcete svobodu, abyste si mohli počínat svobodně. Ale to, co chcete, se vám zároveň nelíbí. Trpíte, když
se cítíte opuštěni nebo přehlíženi. I já jsem chtěl být svobodný. Chtěl jsem si hrát, bavit se, hrát na housle.
Chtěl jsem být svobodný od násilností svého bratra. Ale současně jsem hledával svou matku a sníval o setkání s otcem.
Mám za to, že si také přejete být oceňováni vašimi nejbližšími. Nelíbí se vám, když vás odstrkují stranou,
když vás přehlížejí a odsouvají na vedlejší kolej. Ve škole jsem velice trpěl, když se mi jeden z profesorů
vysmíval. Také jsem trpěl, když se mi nepodařilo sehnat zaměstnání.
Také silně toužíte po lásce. Tato touha v nás nikdy neumírá. Mají ji i vaši rodiče, pamatujte na to.
Jistě v sobě nosíte i mnoho jiných tužeb. Chtěl bych připomenout alespoň jednu. Chcete být šťastní a stále
spokojení. Nelíbí se vám smutek a nuda, nelíbí se vám napjaté ovzduší.
Ztotožňuji se plně s těmito vašimi tužbami. Když je budete hájit, můžete počítat se mnou jako se spojencem.
Co by Don Bosco asi napsal nám dnes?

OSLAVY
NAROZENÍ...

Přihlašování na Velehrad se blíží...

Na Velehradě se sejdeme již
za necelý půlrok 7.—9. srpna.
Snažíme se vše připravit tak,
abychom mohli spustit přihlašování zhruba v polovině března a nejlépe do konce dubna by měla být hlavní
vlna uzavřena, aby se mohly připravovat další
potřebné věci.
Pro mladé lidi bude k přenocování dostatečná kapacita ve vlastních stanech,
omezená s karimatkami a spacákem. Ubytování pro mladé lidi přímo na Velehradě bude možné jen výjimečně
(zdravotní důvody…).
Nejvíce aktuálních informací bude vždy na www.sdb.cz, pod banerem Jubileum 2015.

... na Colle Don Bosco již probíhá!
Pokud se chceš účastnit oslav přímo v rodišti Dona Boska na Colle Don Bosco,
vyplň včas přihlášku. Čas je do 30. dubna, do 10. května je pak potřeba zaplatit
zálohu. Hlásit se mohou i ti, kteří nijak nereagovali v průzkumu během ledna.
Vlastní oslavě v den narození Dona Boska předchází celosvětové setkání mládeže
v Turíně, den před slavností je naplánována částečně pěší pouť na Colle Don
Bosco.
Všechny potřebné informace najdeš na stránkách Sadby nebo v angličtině přímo
na stránkách setkání.

Akce SKAM
Potkáváš se rád s mladými lidmi?
Chceš vyrazit někam se svým spolčem či partou a zažít něco netradičního?
Plánuješ prožít konec školního roku aktivně?
Rád si zasportuješ a zasoutěžíš?
Tak přijď na zábavní a sportovní akci SKAM (Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže), která
se koná ve dnech 19. – 20. 6. 2015 a to v Praze – Dolních Počernicích. Tento rok oslavíme
10. výročí konání akce!
V pátek je program zaměřený na seznámení účastníků a v sobotu je na programu hlavní část SKAMu. Konají se tři
velké turnaje – ve fotbale (pro pány) a pro smíšená družstva jsou připraveny zápasy ve volejbale a ve florbalu. Kromě radosti z výhry si vítězové odnášejí i putovní pohár. Během dne můžete lámat osobní rekordy v atletice či využít
další doplňkové aktivity. Na závěr celého dne se koná bohoslužba a poté následuje neformální grilování na farní
zahradě.
Přihlašování na SKAM probíhá od 20. 4. do 31. 5. 2015. Při včasnější registraci týmu, je výhodnější startovné.
Veškeré informace naleznete na www.iskam.cz
Těšíme se na vás!
Za organizační tým, Marie Plešková
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.

