Milí animátoři a dobrovolníci,
při návštěvě kostela na Colle Don Bosco (v rodišti sv. Jana Boska) překvapí poutníky 14 reliéfů, které jsou rozmístěny po bočních stěnách
kostela. Nejedná se totiž, jak bývá v kostelích běžné, o křížovou cestu,
ale o tzv. Via lucis—Cestu světla. Je to první místo ve světě, kde byla
zobrazena. Cesta začíná Kristovým zmrtvýchvstáním (viz obr. vpravo).
Ostatní reliéfy zobrazují postupně další události po Kristově vzkříšení až
do seslání Ducha svatého. Tato Cesta světla může být inspirací k osobní
nebo společné modlitbě v době velikonoční.
Přeji vám radostné a požehnané Velikonoce

Marek Sklenář, salesián
delegát pro pastoraci

Poučit se ze zkušeností
V předchozích číslech jsme si všímali, kterými lidmi byl Jan Bosko ve svém rozhodování
ovlivněn a jak sám si vybíral dobré přátele.
Ve svých vzpomínkách uvádí ale také několik příkladů, kdy se poučil z nějaké své osobní
zkušenosti.
Don Bosco byl znám tím, že dokázal ke svým chlapcům mluvit srozumitelným a jednoduchým jazykem. Vzpomínal ale na svá první kázání, která měl ještě jako student, a na která
se poctivě připravoval. Nechal si ale poradit, aby používal obyčejný slovník, kterému budou lidé dobře rozumět.
První kázání si schoval, ale říkal o nich: „Když je vezmu do ruky, nevidím v nich nic jiného než ješitnost a touhu jít s
módou“ (s. 76).
Během svých studií se dostal také do několika situací, které vnímal pro sebe jako nebezpečné. Popisuje, jak na naléhání příbuzných šel na jednu oslavu, aby pomohl tamnímu knězi při bohoslužbě. Po skončení byl pozván na oběd,
při kterém se někteří z přítomných opili a podle toho také jednali. Jan Bosko i přes naléhání, aby zde zůstal, odtud
odešel. Od té doby byl obezřetnější na takové situace (s. 77).


Která událost mi přinesla nějaké poučení?
Stránky v závorkách odkazují na knihu Můj život pro mladé, Portál 2007.

Témátka na prázdniny
V současné době se dokončuje příprava témátek o Donu Boskovi, která bude možné použít během prázdninových
táborů. Budou postupně dostupná od konce dubna na adrese www.sdb.cz/prazdninova-tematka.
Názvy jednotlivých témátek:
1) Dětství Dona Boska - sen, Antonín, statek, kejklířství, maminka…
2) Studia (až po jeho vysvěcení).
3) Svěcení až po Pinardiho kůlnu.
4) Dílo se rozrůstá = Pinardi - Sv. František Saleský - Bazilika P. M. Pomocnice.
5) Hledání spolupracovníků - ASC, FMA, animátoři…
6) Plody práce = Dominik Savio a spol.
7) Misie - jít za hranice.
Plán je takový, že každé téma bude více méně rozděleno na několik částí.
Tyto části mají umožnit animátorovi, aby si témátko mohl vzít tak, jak to běží a leží a použít anebo také doplnit o své
nápady.
Předpokládané části témátka:
a) Historický kontext (něco ze života DB).
b) Témata pro dnešní dobu, která z toho jdou vytáhnout.
c) Zdroje k uchopení tématu (příběh, film, píseň…).
d) Konkrétní aktivity - hry, kreativita…
e) Duchovní reflexe.
f) Případné další odkazy.
Z každého toho tématu se budou odvíjet další - uchopitelnější pro dnešní dobu. Např. z tématu 7) bude třeba možné rozvíjet téma Moje hranice (limity) nebo moje touhy a přání v životě, téma 6) se přetvoří např. na téma práce na
sobě, hodnoty v životě, z tématu 5) lze více rozvinout otázku spolupráce, přátelství…
Tímto způsobem bude možné děti a mladé lidi blíže seznámit s postavou Jana Boska ještě před putováním ostatků
Dona Boska po České republice (v únoru 2013).

„E“ animátoři zakončili kurz
Poslední—devátý—víkend v pořadí již 5. běhu Salesiánské školy animátorů označovaný jako „E“ proběhl 23.25. března ve známých prostorách pardubického domu. Jak je obvyklé, nesl se ve znamení závěrečných
ústních zkoušek. Praktické dovednosti animátoři prokázali již na předchozích víkendech, takže nyní přišel čas
ověřit i teoretické znalosti z pedagogiky, psychologie,
práva, bezpečnosti apod. Vzhledem k tomu, že všichni
složili zkoušku úspěšně, rozrostl se počet absolventů a
23 nových animátorů.

Salesiánská rodina ve
Žďáru
Všechny důležité informace o celostátním setkání mládeže, které se
uskuteční 14.-19.8.2012 ve Žďáru
nad Sázavou, nejdete včetně přihlášky na stránkách setkání
zdar2012.signaly.cz.
Ti, kteří by chtěli být ubytovaní v jedné budově společně s dalšími mladými lidmi ze salesiánských míst z celé republiky, vyplní
v přihlášce svoji domovskou diecézi podle bydliště a do kolonky
„Chci být registrován pod“ vyberou „ADCM Praha“. Zároveň do
kolonky „Jiná důležitá sdělení organizátorům“ napíšete
„salesiáni“. Informaci o této možnosti můžete předat dalším
mladým lidem ve vašem okolí, kteří o účasti ve Žďáru uvažují.
Dále se připravuje zhruba hodinové společné „salesiánské“
setkání. Chceme tím dát příležitost ze začátku setkání se vzájemně potkat a vědět, že k sobě navzájem patříme.
Během celého setkání počítáme také se společným prezentačním stánkem pro salesiány, salesiánky a Salesiánské hnutí mládeže.

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.

