
Strenna 2015—plakát 

Heslo hlavního představeného pro příští rok má svůj plakát. Autor námětu je většině z nás známý Bruno 
Ferrero, který vysvětluje myšlenku plakátu. 
Na předchozím odkaze si můžete stáhnout plakát i v kvalitě pro tisk. Do konce roku bude vytištěný plakát 
k dispozici. 

Milí animátoři a dobrovolníci, 

v tomto čísle áčka najdete dozvuky z Celostátního setkání salesiánských animátorů. Velké poděkování pat-
ří havířovskému středisku, které nás velkoryse přijalo. 
Zvláštní a hlavně rychlou pozornost věnujte možnosti objednat si propagační předměty k jubilejnímu roku 
Dona Boska. 
Těsně před uzávěrkou :-) došlo také pozvání pro dívky od 16 let na víkend do Prahy se sestrami salesiánka-
mi s tématem Hledám povolání (zasvěcený život v komunitě, ve světě, manželství). Další informace najde-
te na plakátku. Termín je 27. 2.—1. 3. 2015. 
 
         Marek Sklenář, salesián   
        delegát pro pastoraci 

 

http://www.sdb.cz/novinkysdb/novinky-2014/plakat-strenny-2015/
http://www.fma.cz/


Celostátní setkání salesiánských animátorů 2014— 

aneb „Prožijme Valdocco“ 
 

Celkem rekordních 135 účastníků přijelo 
oslavit narozeniny Dona Boska do jediného 

jemu zasvěcenému kostela v České republice. 
Na tak velké oslavě nemohl chybět ani pořádný 
dort. 

Atmosféru setkání můžeš alespoň trochu vi-
dět na krátkých videích na Boscopointu a no-
vě i na Salesiánském youtube. Např. zveršo-
vaný životopis Dona Boska zahraný pomocí 
živých obrazů jistě stojí za shlédnutí. 
 

Elektronické zasílání tohoto listu si můžeš objednat na mailu: pastor@sdb.cz. 

Starší čísla áčka je možné stáhnout na http://www.sdb.cz/salesiani/kestazeni/acko/.  

Další informace můžeš najít na: www.sdb.cz. 

 

Propagační předměty—last minut! 

V rámci jubilejního roku narození Dona Boska se připravuje vý-
roba propagačních předmětů. Můžete si vybrat z triček, mikin a 
dalších upomínkových předmětů jako je např. termohrnek, zá-
pisník s tužkou nebo speciální sada DonBonků. 

Předměty se budou vyrábět podle výše objednávek, proto je 

důležité, abyste si je včas objednali. Termín je do 
27. listopadu! 

Uvítáme, pokud pošlete společ-
nou objednávku za středisko, 
klub apod. Možné jsou i indivi-
duální objednávky. Katalog i ob-
jednávkový formulář najdeš na 

stránkách Don Bosco Shop. 

Předměty se budou distribuovat v polovině ledna, takže již na svátek Dona 
Boska 31. ledna můžeš mít tričko na sobě :-). 

Hymna jubilejního roku 
Česká verze měla svoji premiéru na Celostátním se-
tkání salesiánských animátorů. Jak to zní? Odpověď 
je jako vždy na Boscopointu, kde si ji můžete nejen 
poslechnout, ale najdete zde i její český text. A brzy 
tam budou i noty! Takže všechny kapely a sbory buď-
te ve střehu, ať hymna 31. ledna zazní na co nejvíce 
místech. 

Na konferenci do Prostějova 

Salesiáni v Prostějově spolu s místním klubem 
SHM připravili jako součást oslav Dona Boska zají-
mavou konferenci na téma Výchova dětí a mláde-
že k víře. Uskuteční se v sobotu 6. prosince. 

Na konferenci se nemusíte hlásit, stačí rovnou při-
jet :-) 

CSSA  

2014 

https://www.facebook.com/boscopoint
https://www.youtube.com/channel/UCGU5ndsTUEGUMq-LaklcYcw
mailto:pastor@sdb.cz
http://www.sdb.cz/salesiani/kestazeni/acko/
http://www.sdb.cz
http://www.dbshop.cz/product.php?id_product=196
https://www.facebook.com/boscopoint
http://prostejov.sdb.cz/co-je-noveho/salesianska-komunita-prostejov/konference-vychova-deti-a-mladeze-k-vire-6-12-2014/
http://prostejov.sdb.cz/co-je-noveho/salesianska-komunita-prostejov/konference-vychova-deti-a-mladeze-k-vire-6-12-2014/

