Milí animátoři a dobrovolníci,
součástí prvního čísla áčka byla nabídka různých kurzů. Toto číslo přináší informace z prvního víkendu nově otevřeného kurzu Cagliero, který nepřipravuje dobrovolníky pouze do ciziny, ale i pro naše střediska v České republice.
Článek je doplněn úryvkem dopisu Kristýny Botkové ze Zambie.
Pokud se k tobě nedostalo první číslo áčka, můžeš si ho stáhnout na http://mladez.sdb.cz/materialy-kestazeni/acko/.
Marek Sklenář, salesián
delegát pro pastoraci

200 let od narození Dona Boska
16. srpna 2015 si budeme připomínat 200. výročí narození Dona Boska. Spolu s celou salesiánskou rodinou chceme více porozumět Donu Boskovi. V tomto školním roce se více zaměříme na
poznání jeho života a na to, co ho ovlivňovalo v jeho rozhodování a činnosti. V každém čísle áčka
bude blíže představen jeden aspekt.

Maminka Markéta
Maminka Markéta hrála v životě Dona Boska klíčovou roli, jak můžeme vidět např. z následujících epizod.


Pro své děti byla příkladem v modlitbě. Když připravila Jana Boska k první svátosti smíření, nejen že ho doprovodila, ale také sama ještě před ním tuto svátost přijala (s. 16). Velkou péči mu věnovala také při přípravě
k prvnímu svatému přijímání. Chtěla, aby to byl pro Jana mimořádný a slavnostní den. Její slova z toho dne si
Jan Bosco pamatoval celý život (s. 25-26).



Don Bosco vzpomíná i na její slova v okamžiku, kdy vstupuje do semináře, kdy ho mj. naléhavě prosila: „Budu
radši, když budu mít syna chudým rolníkem než knězem, který zanedbává své povinnosti“ (s. 69).

Stránky v závorkách odkazují na knihu Můj život pro mladé.
Maminka Markéta naučila Jana Boska pracovitosti, důvěře v Boha, pohostinnosti, schopnosti a ochotě se podělit s druhými i o to málo, co měla. Ve svých 58 letech se přestěhovala na Valdocco, kde
strávila posledních 10 let života službou chudým chlapcům v domě dona Boska. O tom všem se můžeme dočíst ve čtivém životopisu od Teresia Bosca. Pod názvem Maminka Markéta vyšel v roce 2006
v Matici cyrilometodějské. K půjčení by měla být kniha dostupná v salesiánských komunitách.




Jaký vliv měli a mají na mě moji rodiče?
Za co všechno jsem jim vděčný? Co mě všechno naučili?

Cagliero—nový ročník zahájen
Nová skupina potencionálních dobrovolníků v rámci programu Cagliero se poprvé sešla o víkendu 21. - 23. 10. v Hradci Králové. Sami byli navzájem překvapeni, kolik jich mělo stejný bláznivý nápad, sjelo se jich totiž okolo čtyřiceti z celé České republiky.
Zda je toto krásné bláznovství v jejich životě uskutečnitelné, zda se jejich představy alespoň trochu slučují s realitou, měli tito mladí lidé možnost zjistit právě na prvním setkání. Nejde tu samozřejmě jen o odvahu či snad hrdinství, ale o celkové možnosti, touhy a o rozlišení správného místa pro toho kterého člověka.
O záležitostech jako je právě rozlišování, rozhodování, očekávání i obavy, mladí diskutovali první večer, sotva se
alespoň letmo seznámili.
V sobotu bývalí dobrovolníci představovali „své země“ a především konkrétní náplň jejich dobrovolnické činnosti. Ukázalo se, že nezáleží tak úplně na státu nebo na kontinentu, kde se dobrovolník zapojí, jako spíš na
konkrétní komunitě, na co je zaměřená, komu se snaží pomáhat. Tak například ve slovenských Košicích na romském sídlišti to může být často
mnohem divočejší, než v mnohých exotických destinacích.
Možností, kam vyjet, není málo, několik zemí z Afriky, dále Indie, Ázerbájdžán, Mexiko, Bulharsko, Litva a další. Ovšem na první místo tým nyní
staví Českou republiku, kde dobrovolník může opravdu efektivně pomoci, ačkoliv se nestane oslavovaným hrdinou.
Jeden z účastníků letošního ročníku nastupuje současně jako dobrovolník do plzeňského salesiánského střediska, a
tak již na prvním víkendu podepisoval dobrovolnickou smlouvu na jeden rok.
V neděli čekaly na dobrovolníky obecné informace o salesiánském dobrovolnictví a také hodnocení prvního přípravného víkendu. Jinak celý program byl prokládán krátkými hrami a také modlitbami. Účastníci utvořili jakousi společnou hudební kulturu, a tak oba večery mnozí z nich skoro celé strávili v kapli a zpívali. Ale i v jídelně bylo po večerech živo, povídalo se, ani stolní hry neležely ladem…
Původní text Dominika Žáková

Kristýna Botková píše ze Zambie
Skupina budoucích dobrovolníků zahájila svoji přípravu. Jiní jsou v současné době již v komunitách v různých částech světa. O první dojmy se s námi dělí Kristýna Botková.
„City of Hope se nachází na samém kraji Lusaky, bydlí tu trvale asi 40 děvčat, ale do školy sem dochází na 400 dětí z okolí. Má pracovní náplň se i po měsíci spíš rýsuje. Vzhledem k tomu, že neučím
ve škole, ale věnuji se holkám v jejich volném čase, a kromě toho mi tu tak nějak přirozeně byla
svěřena role vrchního výtvarníka (mám už za sebou výzdobu dobrovolnických domků a v nejbližších
dnech se chci pustit do práce na malbách v naší hale, která slouží k nejrůznějším účelům), nemám pevný rozvrh hodin. Na jednu stranu je příjemné, že si mohu sama vybrat, čemu se chci věnovat, na druhou stranu je to organizačně
náročnější. Jedinou fixní částí mého týdenního rozvrhu jsou tři hodiny francouzštiny, a odpolední povinnosti společné všem dobrovolníkům: doučování matematiky (a to si nedělám srandu, dokonce i JÁ učím matematiku. Když jsem
zjistila, že ještě dokážu vynásobit dva zlomky a vypočítat objem kvádru, dostala jsem na starosti sedmou třídu), a
večerní study time, kdy holkám pomáháme s domácími úkoly a různými problémy, na které při studiu narazí.
Musím přiznat, že i po měsíci mám ještě chvíle, kdy se prostě jen tak zastavím uprostřed nějaké činnosti, protože si
najednou uvědomím, kde jsem: v Africe, Zambii, Lusace. A nestačím se divit, jak jsem se tady ocitla. Ještě stále je to
nový pocit – a snažím se užívat si ho, dokud ho ještě dokážu plně vnímat.
Po necelých dvou týdnech práce na výzdobě dobrovolnických domků, kdy jsem skutečně vstávala v šest ráno (tak
jsem se na tu práci těšila), teď mírně stagnuji a už mě to přestává bavit. Snažím se rozjet tu s holkami něco jako
menší výtvarnou a rukodělnou dílničku, naučit je vyrábět šperky, šít a tkát.“
Celý dopis i dopisy dalších dobrovolníků jsou vyvěšeny na http://mladez.sdb.cz/cagliero-dopisy/
Elektronické zasílání tohoto listu si můžeš objednat na mailu: pastor@sdb.cz.
Další informace můžeš najít na: www.sdb.cz nebo mladez.sdb.cz.

