
Milí animátoři a dobrovolníci, 
přípravy Celostátního setkání salesiánských animátorů (CSSA) běží na plné obrátky. Asi vás do té doby čeká ještě 

několik jiných akcí. Středoškoláci již jistě nedočkavě vyhlíží podzimní prázdniny. Přesto bych vás rád požádal, abys-

te, jak je to jen trochu možné, dodrželi termín k přihlášení na CSSA, který byl stanoven na 8. října. Včasné přihláš-

ky celému týmu ulehčí další přípravy. Za celý přípravný tým předem děkuji. Více informací o setkání najdete na dru-

hé stránce tohoto čísla. 

 

       Marek Sklenář, salesián 

       delegát pro pastoraci 

Animátorský vercajk aneb užitečné nástroje pracovníka s mladými lidmi. 
2. Za mladými nejdu nikdy sám 

U nás v kroužku je to jako v rodině. Maruška je s každým kamarádka, je empatická, velmi citli-
vá, vztahová a všichni ji mají rádi. Robert je také oblíbený, ale oproti Marušce spíš pro jeho 
důslednost, rozvážnost a chladnou hlavu. Každý za ním utíká, když potřebuje rozsoudit, a i 
Maruška se k němu obrací, když už jí kluci přerůstají přes hlavu. Role jsou čitelné jak pro oba 
vedoucí, tak i pro děti. Nejvíce se asi cení to, že je každý ve své roli doma - prostě to sedí a ne-
hraje se žádné divadlo. 

Týmová práce a s ní spojené rozdělení rolí jsou důležitým předpokladem salesiánské výchov-
né práce. Například mladý člověk odezírá způsob komunikace a vztahy mezi vedoucími a srov-
nává je se svou dosavadní zkušeností. Někdy se nám skutečně stane, že se dítě podivuje nad objevem, že dospělý 
muž a žena spolu umějí normálně mluvit. To ještě nezažilo. 

Výchovný tým ale netvoří jen vedoucí. Je tam třeba zahrnout i samotné mladé, kteří velkou část výchovné práce 
přebírají do svých rukou, dále jejich rodiče, učitele a další osoby, které jsou pro mladého člověka v jeho životě důle-
žití. Konečně je třeba do tohoto týmu zahrnout a pozvat Boha. Kdykoli jdeme mezi děti, nikdy bychom neměli vyra-
zit prioritně proto, abychom uspokojili nějakou vlastní potřebu, ale proto, že nás tam Bůh posílá. 

A jak Boha do týmu pozvat? Třeba krátkou střelnou modlitbou, která může být pravidelným startem do každé naší 
činnosti s druhými lidmi. A tak i když jsme výsledně "na place" sami, bez dalšího parťáka, máme tam druhého ve-
doucího s velkým "V". A pokud mezi mladé sami nejdeme, pozvěme do této modlitby i naše spolupracovníky. 

Modlitba za mládež: Pane Ježíši Kriste, prosíme Tě za mladé lidi celého světa: chraň je před hříchem a daruj jim vytr-
valost ve zkouškách. Kéž poznají své životní povolání a mají odvahu se pro ně velkoryse rozhodnout. Amen. 

Michal Svoboda 

 



Don Bosco u nás—umělecké soutěže jsou v plném proudu 
Na začátku února 2013 uvítáme u nás v České republice v rámci celosvětového putování 

sochu Dona Boska. Uvnitř sochy je uložena kost z jeho ruky. V rámečku najdete harmono-

gram putování na každý den. Na každém místě se připravuje program, který bude i příleži-

tostí pro setkání těch, kteří jsou osloveni osobou Dona Boska. Můžete si tak včas zaškrt-

nout do diářů datum a místo, které je pro vás nejvýhodnější. 

 

V této souvislosti probíhají od začátku září do konce listopadu různé 

umělecké soutěže: 

výtvarná—pro děti a mladé lidi do 17 let; 

hudební—pro interprety do 25 let; 

literární—pro děti a další účastníky do 30 let. 

Můžete se tak pustit do díla nebo soutěž nabídnout např. dětem, se 

kterými se scházíte. A nezapomeňte: termín k odevzdání děl pro 

všechny soutěže je 30. listopadu. 

Současně chceme zmapovat vyobrazení Dona Boska v kostelích 

v naší zemi. Pokud o nějakém jeho obraze, soše apod. víte, můžete  

poslat fotografii s popisem na mailovou adresu: vyobrazeni@sdb.cz. 

O svoji zkušenost s Donem Boskem se můžete také podělit jejím 

sepsáním a zasláním do 15. prosince na svedectvi2013@sdb.cz. 

Více informací ke všemu tady napsanému najdete na stránkách: 

http://www.sdb.cz/don-bosco-u-nas/ 

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. 

 

CSSA—těsně před uzavírkou přihlášek 
Do uzávěrky přihlášek na Celostátní setkání salesiánských animátorů zbývá už jen pár dní. Termín je stanoven na 

8. října 2012. Čas se tedy rychle krátí! Setkáme se 9.—11. 11. 2012 v Brně Žabovřeskách. 

Jak se přihlásit? Každý vyplní elektronickou přihlášku sám za 

sebe. Vítaní jsou všichni animátoři a dobrovolníci, kteří se ve 

své práci inspirují výchovným stylem Dona Boska bez ohledu 

na to, jestli absolvovali nějaký animátorský kurz nebo zda jsou 

navázáni na nějaké salesiánské středisko, klub, farnost apod. 

 

Během programu je také vyhrazen ve dvou blocích čas na práci a setkání v malých skupinách. Budete tak mít mož-

nost se podrobněji věnovat nějakému speciálnímu tématu, diskutovat spolu navzájem a vyměnit si své zkušenosti. 

A jaká témata se např. připravují? Slasti a strasti při vedení kroužku, Stopy Boží jsou i na Youtube…!?, Zážitková 

pedagogika, V čem jsme jiní? V čem jsme jedineční?, Tvořivá dramatika a další. 

Oproti původnímu předpokladu se definitivní nabídka skupinek v tyto dny ještě dotváří. Slibovaná rezervace do sku-

pinek tedy zatím ještě nebyla spuštěna. To se ale v nejbližší době změní. Ti, kteří budou v té době na setkání přihlá-

šeni, se o tom dozví mailem. 

Rádi bychom připravili pro všechny dostatek míst v těch skupinkách, do kterých se chtějí zapojit. Rezervujte si proto 

místo co nejdříve, abychom mohli podle aktuálního zájmu nabídku upravovat. Elektronická rezervace bude otevře-

na do 4. listopadu. Na místě se bude možné přidat už jen do těch skupinek, kde bude volné místo. 

Další informace o CSSA jsou průběžně aktualizovány na stránkách setkání. Těšíme se na viděnou. 

Harmonogram pouti: 

Pátek 1. 2. 2013 Plzeň 

Sobota 2. 2. 2013 Praha – Kobylisy 

Neděle 3. 2. 2013 Teplice 

Pondělí 4. 2. 2013 Litomyšl 

Úterý 5. 2. 2013 Hradec Králové 

Středa 6. 2. 2013 Fryšták 

Čtvrtek 7. 2. 2013 Havířov 

Pátek 8. 2. 2013 Brno - Líšeň 

Sobota 9. 2. 2013 Brno - Žabovřesky 

Neděle 10. 2. 2013 Zlín 

Pondělí 11. 2. 2013 Ostrava 
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