Milí animátoři a dobrovolníci,
v salesiánském kalendáři je květen bohatý na svátky:
6. května—Dominik Savio
13. května—Marie Dominika Mazzarello (spoluzakladatelka salesiánek)
24. května—Panna Maria Pomocnice křesťanů
V tomto čísle áčka můžete kromě jiného najít pozvánky na zajímavé prázdninové akce pro mládež. Jedno pozvání ze
Salesiánského hnutí mládeže ale je již na sobotu 12. května, kdy se v Pardubicích uskuteční tradiční Festival.
Marek Sklenář, salesián
delegát pro pastoraci

Duchovní cvičení
Uvažujeme-li nad tím, čím vším se nechal Don Bosco při svém rozhodování ovlivnit, nemůžeme přejít i jeho účast na
duchovních cvičeních, které pro něho byly nesmírně důležité.
Již jako čtrnáctiletý chlapec se účastnil duchovní obnovy v nedaleké Buttiglieře (tzv. lidové misie). Nejvíc se při této příležitosti proslavilo jeho setkání s Donem Calossem, který
se pustil s Jeníkem cestou domů do rozhovoru, na jehož základě se Janu Boskovi otevřela
cesta ke studiu (s. 26-28).
Don Bosco ve svých vzpomínkách dál zmiňuje duchovní cvičení, kterých se účastnil těsně
před tím, než udělal definitivní celoživotní rozhodnutí pro kněžství před tehdy běžně udělovaným podjáhenským svěcením (s. 89).
Ve svých pamětech ale Don Bosco nepřipomíná to, že v roce 1844 (3 roky po kněžském
svěcení a 3 roky po setkání s Bartolomějem Garelli!) byl rozhodnutý vstoupit k Oblátům
Panny Marie. Ti působili v Lanzu nedaleko Turína. Zde se Don Bosco pravidelně účastnil exercicií. „Všechno jsem si
připravil, jenom jsem si šel ke svatému Ignáci (do Lanza) udělat duchovní cvičení. Když jsem je skončil, promluvil
jsem si Donem Cafasso. Ten mi rázně odpověděl ne. Tato odpověď byla pro mne hroznou ránou, ale ani jsem se nechtěl ptát na důvody. Vrátil jsem se do Konviktu a pokračoval ve studiu, kázání a zpovídání“. I když se tedy—naštěstí
pro nás :-) — oblátem nestal, byly pro něj různé novény a duchovní cvičení vždy důležitým prostředkem ve výchově
chlapců (s. 103).


Jakou máš zkušenost s duchovními cvičeními, obnovami apod.?
Stránky v závorkách odkazují na knihu Můj život pro mladé, Portál 2007.

Výchova v salesiánském duchu

Salesiánský magazín

V těchto dnech spatřila světlo světa nová knížka o salesiánské pedagogice od salesiána Michala Kaplánka.
Na 120 stranách jsou představeny základní principy a
metody salesiánské výchovy.
Publikace je cenná také tím,
že se věnuje i konkrétní zkušenosti v rámci České republiky. Může tak být užitečná
těm, kteří pracují nebo navštěvují salesiánská zařízení.
Zájemci o tuto knížku se mohou obrátit na Marka Sklenáře, pastor@sdb.cz.

Většina z vás asi dobře zná Salesiánský magazín, který vychází 6x ročně.
Přináší pravidelně zprávy, články,
reportáže apod. ze salesiánského
světa. Nic důležitého vám tak neunikne, mnoho zajímavého se dovíte.
Ti, kteří se s ním dosud nesetkali,
mohou nahlédnout do nejnovějšího
čísla, příp. si zalistovat i ve starších
číslech.
Bude-li se vám magazín líbit, můžete si ho objednat k zasíláni i v tištěné verzi. A pokud se bude u vás dít něco zajímavého, neváhejte poslat příspěvek do redakce. Sledujte
přitom termíny redakčních uzávěrek.

Prázdninová témátka jsou připravena
Témátka, která lze využít nejen při letních táborech, jsou již téměř kompletně vyvěšena na internetu na adrese
www.sdb.cz/prazdninova-tematka.
Za jejich přípravu patří poděkování Dari Vedrové, Liboru Všetulovi a Janě Plevové.

Pozvánka na letní prázdniny
S blížícími se letními prázdninami zde přinášíme nabídky na akce, které jsou otevřeny zájemcům z různých míst.

OBZORY— „neklasická“ duchovní obnova pro vysokoškoláky
Tuto obnovu připravuje salesiánské středisko v Brně Žabovřeskách v termínu 14.-18. 7. 2012 v Čučicích (nedaleko
od Brna).
Kontakt a informace: klara.malinakova@brno.sdb.cz. Přihlašování na www.salesianivali.cz.

Svatí ze salesiánské rodiny—putovní duchovní obnova pro kluky
Kluci od 15 let mohou vyrazit na Slovensko do Laborecké vrchoviny v době od 23.do 29. července 2012.
Program povede a bližší informace podá: P. Radek Gottwald, SDB—radekgo@seznam.cz, tel. +420732308209.

Duchovní cvičení—pro dívky, které hledají svou životní cestu
Děvčata starší 18 let jsou zvána na duchovní cvičení, které připravují sestry salesiánky ve spolupráci se salesiánem
Františkem Blahou v termínu 16.—21. 7. 2012 v Chotěborkách u Jaroměře.
Informace podá a přihlášky do 30. 6. přijímá: Jana Svobodová, FMA (Vítkova 12, Praha 8), jancasv@seznam.cz.

Prázdniny trochu jinak—odpočinkový, vzdělávací a duchovní program
Několik dní pro mladé lidi v rozmezí 18-25 let od 22. do 26. 8. 2012 v Maděře u Poličky. Nejde o to přijít k hotovému, ale společně tvořit, pracovat, odpočívat, naslouchat Božímu slovu, žasnout nad krásou přírody…
Informace a přihlašování do 31. 5.: Maki Hanáková, makifma@seznam.cz.

Připravujete o letních prázdninách také akci, která je otevřená i pro dobrovolníky a animátory z jiných míst?
Chcete ji zveřejnit v květnovém čísle áčka? Pak o ní zašlete základní stručné informace nejlépe v kombinaci s internetovým odkazem, kde budou uvedeny podrobné informace, do 15. května na mail pastor@sdb.cz.
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.

