Milí animátoři a dobrovolníci,
je hezkou tradicí, že se čeští a slovenští ředitelé komunit setkávají několik dní
v roce, aby společně uvažovali nad aktuálními otázkami. Běžně se vše odehrává u nás nebo na Slovensku. Letošní setkání však bylo místem konání výjimečné. Začátkem února nás přivítalo rodiště Dona Boska. Domnívali jsme se,
že ujedeme před největšími mrazy. Čekalo na nás ale asi 30 cm sněhu a noční
teplota kolem –15 C
̊ . Proto můžete vidět domek, kde Jan Bosko prožil dětství tak, jak ho asi neznáte. Kdo ví, jaké počasí vládlo v únoru 1827, když musel opustit dům kvůli sporům se svým bratrem Antonínem...
Přeji vám užitečně prožitou postní—předvelikonoční—dobu.
Marek Sklenář, salesián
delegát pro pastoraci

Dobrá parta
Kromě jednotlivých dobrých přátel, o nichž byla zmínka v minulém čísle, byla pro Jana
Boska důležitá také dobrá parta. Stalo se prakticky jeho pravidelnou metodou vytvářet
kolem sebe skupiny, kterým šlo o dobrou věc. Proslulou se stala Veselá společnost, jejíž
vznik Jan inicioval během studia na veřejné škole v Chieri. Snahou každého člena bylo organizovat hry, vyprávět si a číst knihy, které by druhé obveselovaly. Jan se tak postavil do
čela skupiny vrstevníků podobně jako již dříve v Castelnuovu a doma v Morialdo (s. 39).
Pro potvrzení důležitosti pozitivní party a nutnosti odolat vlivům jiných líčí z doby studií příběh, kdy připravili pro
oblíbeného profesora Banaudiho slavností program k jeho svátku. Prožili krásný den v přírodě, který ale skončil
tragédií. Při návratu domů se někteří oddělili a přidali se i přes nesouhlas k jiné partě, která se chtěla jít vykoupat do
řeky. Jeden z chlapců se v nebezpečné řece utopil (s. 46-47).
Don Boskova touha zůstávat v dobrém prostředí se ukázala i po jeho kněžském svěcení, kdy s díky přijal nabídku
vstoupit do kněžského konviktu a ještě se dále vzdělávat společně s těmi kněžími, kteří se chtěli dobře připravit na
svoji kněžskou službu (s. 94).
Když později přišel za Donem Boskem Dominik Savio s návrhem založit Družinu Neposkvrněné, Don Bosko ho v jeho
úsilí podporoval. V oratoři pak vzniklo ještě několik dalších podobných skupin, ve kterých se chlapci navzájem podporovali v dobrém.
 Která skupina je pro mne důležitá?
 Co je pro ni podstatné, o co v ní jde?
Stránky v závorkách odkazují na knihu Můj život pro mladé, Portál 2007.

Dobrovolníkem v Plzni
Těžko bychom si dovedli představit salesiánskou činnost bez množství dobrovolníků a animátorů. Mnozí se zapojují v místě, kde bydlí nebo studují,
někteří odjíždějí na delší pobyt do zahraničí. Existuje ale ještě třetí varianta—věnovat rok svého života intenzivní dobrovolné službě v České republice. Takový dobrovolník bydlí v blízkosti komunity nebo společně s ní a zapojuje se do činnosti salesiánů mimo své bydliště.
V letošním školním roce zvolil tento způsob Jan Žák. Od listopadu loňského
roku až do června tohoto roku je možné ho potkat u salesiánů v plzeňském
středisku.
 Honzo, pověz nám nejdříve něco o sobě, odkud jsi a tak…
Pocházím z Chomutova, je mi 21 let a v létě 2011 jsem úspěšně odmaturoval na gymnáziu.
 Chomutov. Tam žádní salesiáni nejsou. Jak jsi se k nim dostal?
Znal jsem trochu teplické salesiány, byl jsem s nimi asi na dvou akcích, které pořádali. Postava Dona Boska a jeho život mi byly ale spíš neznámé.
 Co tě vedlo k tomu, že jsi se rozhodl pro tuto formu dobrovolnické
služby?
Po maturitě jsem chtěl dál studovat na vysoké škole. To mi ale nevyšlo. Uvažoval jsem co dál. Přišlo mi vhodné jít na
rok někam do ciziny. Představoval jsem si třeba Anglii. Spojil jsem se proto se Sadbou, ale ta vyžaduje před výjezdem do ciziny roční přípravu. Tak jsem nakonec zvolil možnost být dobrovolníkem v Plzni a přitom jezdit paralelně
na víkendy, které Sadba pořádá.
 Nemrzí tě, že nejsi v Anglii?
Teď jsem rád, že jsem tady. Vidím, že i zde mohu udělat plno užitečné práce.
 Jaká práce to je?
Zapojuji se především do otevřeného klubu pro děti a do nízkoprahového klubu pro mládež. Jinak dělám ještě další
věci, které jsou potřeba.
 Bydlíš v komunitě mezi salesiány. Jak hodnotíš tuto zkušenost?
Salesiáni mě přijali pěkně. Jsem rád, že nejsem do ničeho tlačen, že se mohu do jejich života zapojovat postupně.
Celkově to ale zatím hodnotit nechci, na to jsem tu příliš krátkou dobu. Ještě uvidím, co mi všechno přinese možnost vidět víc pod pokličku toho, jak se žije v komunitě.
 A co ti přináší dobrovolná služba?
Věřím, že je užitečná mladým lidem. Vnímám ale také, že tu získávám sám pro sebe nové zkušenosti. Předtím jsem
totiž s mladými lidmi moc nepracoval, byl jsem jen jednou na táboře.
 Co bys řekl těm, kteří by uvažovali o tom, že by se také stali dobrovolníky podobně jako ty?
Můžu to jedině doporučit. Ověřil jsem si, že i v České republice má takováto forma služby smysl.
Díky za rozhovor, ať se ti daří.

Z celostátního fóra mládeže
Od čtvrtka 23. února do neděle 26. února proběhlo ve Žďáře nad Sázavou Celostátní fórum mládeže. Heslem byla slova bl. Jana
Pavla II.: „Mladí lidé mají co říci církvi a církev má co říci mladým lidem.“ Šlo o to, že my mladí jsme předkládali své postoje a
návrhy, jak vidíme různé záležitosti v církvi, co se nám líbí a co bychom rádi sami změnili. Po celou dobu s námi byli biskupové
z téměř všech diecézí a naslouchali nám. Moc mě potěšila a povzbudila úroveň celého setkání. Od nás mladých, delegátů
z každé diecéze, různých hnutí a řeholí, nebyla slyšet žádná agrese nebo přehnaná radikalita. Naopak vládl postoj vděčnosti za
církev a vládla touha do ní více patřit. Touha zapojovat se, pracovat v církvi a používat ty dary, které jsme od Boha dostali. Letošním tématem byla svátost biřmování. Já a Vítek Rada jsme jeli jako delegáti za salesiány. Jsem moc ráda, že se taková akce
konala a já mohla být její součástí.
Michaela Chytrá, Praha
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.

