Milí animátoři a dobrovolníci,
když přijedete do Turína, kde Don Bosco začal salesiánské dílo, můžete si všimnout nápisu, na kterém je Valdocco
nazváno salesiánským Betlémem. Pinardiho kůlna je místem, které je z tohoto důvodu salesiánské rodině zvlášť
cenné. Proto je také zobrazena ve stavu z roku 1846 v záhlaví každého áčka.
V těchto dnech se obrací náš pohled k původnímu Betlému. Místu, kde se narodil Ježíš—Boží Syn.Přeji vám požehnané, klidné a radostné Vánoce s vědomím, že Bůh je nám velmi blízko, že se s ním můžeme setkávat ve všedních
událostech našeho života.
Zároveň vám děkuji za všechno, co jste v rámci salesiánské rodiny udělali v letošním roce pro děti a mladé lidi kolem sebe.
Marek Sklenář, salesián
delegát pro pastoraci

Don Calosso a Don Cafasso
Velkou roli v životě Dona Boska sehráli dva kněží, kterým Don Bosko důvěřoval a na které zvlášť
vzpomínal.
Prvním byl Don Giovanni Calosso. Jan Bosko se s ním osobně seznámil jako čtrnáctiletý při cestě
z duchovní obnovy v Butiglieře. Don Calosso byl kaplanem v Morialdu, kde byl nejbližší kostel od
místa bydliště Bosků (asi 2 km). Jan Bosko začal za Donem Calossem nejprve docházet, od září 1830 u něj začal kvůli
studiu i bydlet. Za další 2 měsíce ale Don Calosso náhle zemřel. Don Bosko o něm později řekl: „Poprvé jsem pocítil
jistotu, že mám stálého vůdce a věrného přítele své duše.“ Když Don Bosko líčil smrt Dona Calossa, konstatoval:
„S ním odešly i veškeré mé naděje.“ V tu chvíli nevěděl, jestli se ještě najde jiná cesta ke studiu(s. 26-28 a 30).
Druhým knězem, který Dona Boska významně ovlivnil a kterému Don Bosko důvěřoval, byl Don Giuseppe Cafasso.
Byl jen o několik let starší, ale až do své smrti v roce 1860 byl Don Boskovým zpovědníkem. Poprvé se setkali ještě
před Cafassovým kněžským svěcením (s. 31). Don Bosko s ním pak řešil všechna důležitá rozhodnutí—prvním bylo,
když se Jan Bosko rozhodoval mezi vstupem k františkánům a do semináře. Byli si tak blízcí, že první mši sv. sloužil
Don Bosko druhý den po svěcení v ústraní za asistence Dona Cafassa (s. 89). Po kněžském svěcení se Don Bosko
rozhodoval, jaké z nabízených míst má přijmout. Na radu Dona Cafassa pokračoval pod jeho vedením ve studiích v
kněžském konviktu. O Cafassovi Don Bosco napsal: „Žádal jsem ho o radu při každé volbě, plánu, nebo když jsem se
potřeboval ujistit o směru svého kněžského působení“(s. 94-96).
 S kým a jakým způsobem dělám důležitá rozhodnutí?
 Kdo mi je blízký na cestě ve víře?
Stránky v závorkách odkazují na knihu Můj život pro mladé, Portál 2007.

„Poznej Evropu jinak“ - program Rinaldi
Chceš se podívat, jak se pracuje v salesiánské Evropě? Máš chuť vyrazit o prázdninách, pomáhat nebo si jen vyzkoušet v praxi angličtinu, španělštinu nebo němčinu? Vyber si ze široké nabídky krátkodobých akcí, které se chystají pro
rok 2012.
Díky programu Rinaldi mohou mladí lidé získat mezinárodní zkušenost účastí na mezinárodních táborech a kurzech,
které pořádá Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA) ve spolupráci se členy mezinárodních neziskových organizací Don Bosco Youth-net (DBYN).
Podrobnější informace je možno nalézt na následujícím odkazu:
http://mladez.sdb.cz/aktualni-nabidky/
Pro ty, kteří se chtějí nějaké této aktivity účastnit, jsou připravena 3 víkendová setkání:
17.- 19. února 2012—Motivační setkání
27.- 29. dubna 2012—Přípravné setkání
21.- 23. září 2012—Hodnotící setkání
Další informace a možnost k přihlášení najdete na www.sadba.org/rinaldi nebo u Marie Šafaříkové
(rinaldi@sadba.org).

Připravují se témátka na tábory

SVAŘáK—se správnou fotografií :-)

Mnohé z vás brzy čeká vymyslet a připravit program na letní tábor. Jak to udělat, aby to děti bavilo a přitom se třeba něco nového také zase přiučily?

V minulém čísle áčka, které bylo rozesláno mailem, si zařádil
šotek. K informacím o zahájeném SVAŘáKu—animátorském
kurzu—zůstala přiřazena fotografie z programu pro misijní
dobrovolníky Cagliero. Účastníky SVAŘáKu si tak můžete prohlédnout až teď.

Pro letní prázdniny vám chceme tentokrát nabídnout sadu témátek. Protože tento školní rok v
salesiánském světě poznáváme více životní příběh
Dona Boska, budou na jeho život také témátka
zaměřena.
Materiály by měly být k dispozici do konce března.

Pozvání na přednášku a duchovní obnovu
Přednáška na téma: Období chození, dar plodnosti, umělé oplodnění.
Přednášku povedou manželé Imlaufovi, koná se v sobotu 18. února 2012 v Praze Karlíně, Vítkova 12 (u sester FMA)
v době od 9.00 do 17.00. Na požádání je možné zajistit přespání z pátku na sobotu a ze soboty na neděli.
Pokud budete mít zájem, přihlaste se do 10. února u Maki Hanákové—makifma@seznam.cz. Nahlášení dostanou
přesnější informace.
Duchovní obnova na téma: Pravda vás osvobodí
Obnova, která je určena mladým lidem od 17 let, připravuje Maki Hanáková (makifma@seznam.cz) a Radek
Gottwald (radekgo@seznam.cz), a proběhne v Prostějově—Vrahovicích 2.—4. března 2012.
Zájemci se mohou ozvat na uvedené kontakty do 14. února.
Elektronické zasílání tohoto listu si můžeš objednat na mailu: pastor@sdb.cz.
Starší čísla áčka je možné stáhnout na http://mladez.sdb.cz/materialy-ke-stazeni/acko/.
Další informace můžeš najít na: www.sdb.cz nebo mladez.sdb.cz.

