Milí animátoři a dobrovolníci,
když Don Bosko začínal jako kněz v Turíně systematicky rozvíjet svoji činnost ve prospěch chlapců, měl kolem sebe
velkou řadu lidí, kteří s ním spolupracovali podle svých možností. To platí i dnes. Dílo Dona Boska v České republice
může růst nejen díky členům salesiánské rodiny, ale také díky mnoha zaměstnancům a animátorům a dobrovolníkům, které oslovuje salesiánský styl práce.
Právě animátorům a dobrovolníkům je v první řadě věnován tento list. Věřím, že pro vás nebude jen zdrojem informací, ale že se díky němu bude prohlubovat naše vědomí, že každý svým způsobem spolupracuje na jednom společném díle.
Děkuji vám za všechno, co pro salesiánské dílo v České republice děláte.
Marek Sklenář, salesián
delegát pro pastoraci

Modlitba
na zahájení školního roku
Pane, věříme, že jsi dobrý Otec,
který se zajímá o každé své dítě,
také o malé děti, o dospívající a mladé lidi,
o ty, kteří trpí, o utlačované a chudé, o nevinné,
o nemocné a odmítané.
Díky, Otče,
že jsi nás pozval ke spolupráci.
Chceme ti nabídnout to nejlepší z nás samých
ve prospěch dětí a mladých lidí, kteří to potřebují.
Nabízíme ti pro ně naši službu;
odevzdáváme ti náš čas,
naše srdce, naše schopnosti a dobré vlastnosti,
protože zvláště v těchto lidech vidíme tvou přítomnost.
Chceme se snažit milovat tak,
jak je miloval tvůj Syn, Ježíš Kristus,
který se z lásky úplně rozdal.
Nauč nás být lepšími lidmi a křesťany,
a pomoz nám společně růst ve víře a lásce.
Prosíme Tě o přítomnost tvého Ducha,
abychom ti mohli být věrní.
Důvěřujeme v přímluvu Panny Marie, Pomocnice křesťanů,
naší Matky, Učitelky a Průvodkyně.

Požehnání na začátku školního roku
Postupně se rozbíhá nový školní rok. Během září probíhá ve
většině středisek, salesiánských farnostech i některých klubech SHM společné zahájení spojené
s požehnáním animátorům a dobrovolníkům. Někteří jste tuto slavnost již prožili,
jiní se na to ještě chystáte. Chceme si více
uvědomit, že tím, co pro mladé lidi děláme, spolupracujeme na Božím díle, pomáháme mladým lidem a zároveň rozvíjíme i sami sebe.
Pokud ve vašem okolí požehnání na začátku školního roku neproběhlo, můžete se sejít společně
sami. Pro toto požehnání
byla připravena brožura,
která je k dispozici ke stažení na: http://www.sdb.cz/
ke-stazeni/modlitby/. Pro
případ, kdy se sejdou animátoři k modlitbě sami, je v
brožuře připravena varianta D.
Foto: Praha Kobylisy, Teplice

200 let od narození Dona Boska
16. srpna 2015 uplyne 200 let od narození Dona Boska. Hlavní představený salesiánů—9. nástupce Dona
Boska—Pascual Chavez nás v této souvislosti pozval k tříleté přípravě na toto výročí. Během tohoto školního roku nabízí, abychom lépe poznali život Dona Boska. Nejde o to zaměřit se na životopisná data, ale
snažit se více poznat okolnosti, které Dona Boska ovlivňovaly v jeho rozhodování a v jeho činnosti.
V češtině máme jeden film a několik knížek o Donu Boskovi. Mezi základní knížky patří Don Boskův
vlastní životopis, který vyšel pod názvem Můj život pro mladé, a kniha od Teresia Bosca Don Bosco.
Obě knihy vydalo nakladatelství Portál. Mnozí z vás tyto knížky jistě již četli. V tom případě stojí za to
poznat pomocí četby dalších knížek Dona Boska z jiného pohledu. Můžete se obrátit na některou z
komunit salesiánů, kde vám jistě nějakou knihu doporučí, případně i půjčí.
V áčku se budeme životu Dona Boska letos také věnovat.

Pozvánka na kurzy
V tomto školním roce se otvírají tyto celostátní kurzy. Řádný termín k přihlášení je u všech kurzů stanoven na 30. 9. 2011.
Možná některý z těchto kurzů studuješ nebo jsi ho již absolvoval. Pozvi do něj i své známé.

Salesiánská škola animátorů
9 víkendových setkání za tři roky (3x3). Po prvním roce můžeš být akreditovaným dobrovolníkem, po druhém
získáš kvalifikaci „táborový vedoucí” (akreditovanou na MŠMT). Třetí rok slouží k doprovázení během služby a je
zaměřen víc na praxi.
Kurz je určen především pro zájemce ve věku kolem 16-20 let, kteří se v salesiánské rodině již zapojují, a uvítali by
prohloubení svých znalostí, duchovního života a navázání kontaktů s dalšími animátory z jiných míst.
Více informací a odkaz na přihlášky na: http://mladez.sdb.cz/animatori-prihlaska/.
Bližší informace podá Marek Sklenář, SDB (sklenar@sdb.cz), k novému kurzu „G“ Maki Hanáková, FMA (makifma@seznam.cz).

Come In
Roční cyklus čtyř víkendových setkání pro mladé muže ve věku 17-30 let, kteří hledají svou životní
cestu. Témata víkendů: Já a Bůh; Spektrum povolání; Co mě zotročuje?; Cesta k povolání.
Informace včetně způsobu přihlášení jsou na: http://mladez.sdb.cz/come-in/. Můžeš kontaktovat
Radka Gottwalda, SDB (radekgo@seznam.cz).

Cagliero
Roční přípravný kurz, který připravuje na dlouhodobou dobrovolnou službu v ČR i ve světě. Kurz je rozvržen do
osmi víkendů, předpokládá i několikadenní / týdenní zkušební pobyt v salesiánském zařízení v ČR. Minimální
věk k přijetí je 18 let.
Více informací včetně způsobu přihlášení jsou na: http://mladez.sdb.cz/Cagliero-informace/.
Bližší informace podá Jaroslav Vracovský, SDB (vracov@centrum.cz).

Mediální škola
Česko-slovenský salesiánský kurz, jehož cílem je ukázat všechny rozměry, prostředky a nástroje světa médií, ale
také nástrahy, které skrývá. Má pomoci naučit se v oblasti médií orientovat, přijímat informace s výhradami a
zároveň samostatně tvořit.
Mediální škola je určena všem mladým lidem ve věku 16-20 let, kteří chtějí nejen tvořit, ale také vidět věci kriticky a s nadhledem. Přednost budou mít mladí lidé s doporučením od některého salesiána nebo salesiánky.
Bližší informace podá Marie Kučerová, FMA (majkafma@gmail.com), přihlášky naleznete na
www.medialniskola.cz.
Elektronické zasílání tohoto listu si můžeš objednat na mailu: pastor@sdb.cz.
Další informace můžeš najít na: www.sdb.cz nebo mladez.sdb.cz.

