
Milí animátoři a dobrovolníci, 
dostává se k vám poslední číslo áčka před letními prázdninami. Další číslo vyjde v září. 

Pro mnohé z vás nadchází čas, kdy budete věnovat na táborech mnoho své energii dětem a mladým lidem. Přeji 

vám, aby to byly pro vás radostné chvíle, které obohatí nejen účastníky akcí, ale i vás samotné.  

Na podzim se otevřou opět další ročníky Salesiánské školy animátorů, Cagliera (misijní dobrovolnictví) i Come In. 

Bližší informace budou postupně vyvěšovány na mladez.sdb.cz. 

 

       Marek Sklenář, salesián     

       delegát pro pastoraci 

Otázky ze života Jana Boska 
Celý rok jsme poznávali život Jana Boska na základě jeho pamětí. Dívali jsme se na jeho 

život z pohledu, co ho nejvíce ovlivňovalo při rozhodování. Rok poznávání života Dona 

Boska 16. srpna (v den jeho narozenin) skončí. Druhý rok přípravy na jeho dvousetleté 

výročí narození bude věnován pedagogice Dona Boska. 

Na závěr roku vybíráme několik Don Boskových myšlenek: 

 Dělejte, co můžete! Bůh udělá, co nemůžeme my. 

 Budeš šťasten, když budeš hledat Boží lásku v tom, co právě konáš. 

 Láska a trpělivost tě provází, když rozkazuješ, i když napomínáš. 

 Modlitba je všechno to, co pozvedá naše srdce. 

 O Bohu mysli podle víry, o druhém, jak to vyžaduje láska, o sobě, jak to vyžaduje skromnost. 

 Vděčné srdce je vždycky dobré srdce. 

 Láska nutí srdce, nikoli násilí nebo moc. 

 Neměj přítelem toho, kdo tě příliš chválí. 

 Zapomeň na služby, které jsi učinil, ale ne na ty, které jsi přijal. 

 Umění bez Desatera není umění. 

 Vychovávat znamená učit pravé lásce k Bohu a k lidem. 

 Láska je jako oheň—čím více odpočívá, tím více chladne. 

 Svatost není vítězství nad nedostatky, ale neustálý boj s nimi. 

 Když se ti něco nelíbí na druhých, začni s nápravou—u sebe. 

 

http://mladez.sdb.cz/


19 dobrovolníků vyráží do světa 

Jak proběhlo vyslání 19 misijních dobrovolníků v neděli 

10. června v Brně Líšni, se dočtete v samostatném člán-

ku.  

Z následující tabulky můžete vyčíst, odkud dobrovolníci 

pochází a do jaké země se chystají odcestovat. 

EuroClip Don Bosco 
To je soutěžní nabídka pro 

skupinky mladých lidí od 14 

do 25 let. Můžete natočit 

krátký film  o soužití mladých 

Evropanů ve smyslu Don Bo-

skova „Buďte dobrými křesťany a poctivými občany“. 

Nejedná se o filmovou soutěž v úzkém slova smyslu. Do 

soutěže je možné přihlásit hudební klip, krátký doku-

ment, reportáž, animovaný film, prezentaci fotek, video-

metaforu, svědectví, fiktivní příběh nebo jiný žánr podle 

vlastní fantazie. Více o soutěži a tématech lze vyčíst v 

podrobnějším článku. 

Přihláška se podává elektronicky do 31. října 2012. Hoto-

vá videa se odevzdávají do 24. května 2013. 

Soutěž má dvě kola: 

1. Česko-slovenské kolo—přehlídka se uskuteční na konci 

června 2013 v Ostravě. Vybrané filmy budou vysílány v 

televizi Noe. 

2. Evropské kolo—čtyři nejlepší filmy z ČR a čtyři nejlepší 

filmy ze SR postoupí do evropského kola, které vyvrcholí 

závěrečným festivalem 31.10.-3.11.2013 v Mnichově. 

Bližší informace vám podá Anežka Hesová, 

anezka.hesova@brno.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. 

 

Na viděnou ve 
Žďáru 
Aktuální informace včetně 
programu a způsobu při-
hlašování můžete sledovat 
na stránkách setkání 
zdar2012.signaly.cz. 
Během setkání budeme 

mít na místě prezentační stánek pro celou salesián-

skou rodinu. Uvítáme, pokud kromě salesiánů a salesi-

ánek bude u stánku přítomný průběžně i někdo z mla-

dých lidí. Jste-li ochotní takto vypomoci, přijďte se do-

mluvit po příjezdu přímo ke stánku na přesný čas služ-

by. Nejdříve se z brožury, kterou na místě dostanete, 

seznamte s podrobným programem setkání. 

Ve čtvrtek 16. 8. po obědě se uskuteční zhruba hodino-

vé setkání salesiánské mládeže. Přesný čas a místo se 

dozvíte z brožury pro účastníky. Informace budou také 

v našem stánku. Na toto setkání jsou zváni i ti, kteří 

nebudou bydlet společně v „ salesiánské škole“. 

Informace o možnosti společného ubytování v jedné 

budově s ostatními mladými lidmi ze salesiánských 

míst zde byly již dříve. Aktualizované informace o sale-

siánské přítomnosti na CSM naleznete v tomto článku. 

Marie Dvořáková - Kroměříž Anglie 

Filip Hanzelka -  Kozlovice BG rok 

Anna Ivanová - Vnorovy  BG měsíc 

Pavlína Jasenská - Fryšták  Mexiko 

David Krkoška - Znojmo Zimbabwe 

Markéta Lengálová - Velké Hostěrádky Kongo 2 m. 

Dominik Matula - Krucemburk  BG měsíc 

Ladislav Radoň - Vizovice  BG měsíc 

Thomas Strohbach - Zlín  Německo 

Magdalena Švábová - Mezilesí  JAR 

Jana Švejdová - Sedlčany  BG rok 

Eva Těthalová - Praha  Indie jih 

Julie Tomanová - Praha  BG měsíc 

Jiří Záleský - Praha  Indie SV 

Alžběta Žáková - Soběslav  Kongo 

Dominika Žáková - Kamenný Přívoz  BG rok 

Naďa Bartůňková - Třebíč Zimbabwe 

Anežka Brtníková - Babice nad Svitavou  JAR 

Lída Divišová - Praha  BG měsíc 
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