
Družina Neposkvrněné 

Na začátku „mariánského“ měsíce května, několik dní před svátkem 
sv. Dominika Savia, si můžeme připomenout události kolem vzniku Dru-
žiny Neposkvrněné.  
Dominik říkal: „Chtěl bych udělat něco k poctě Panny Marie. Ale chtěl 
bych to udělat rychle, protože mám strach, že mi nezbývá mnoho času.“ 
Proto si vybral několik spolehlivých přátel a vyzval je, aby spolu založili 
skupinu „Družina Neposkvrněné.“ Jednal tak podobně jako Don Bosco v 
době studií v Chieri, který také shromáždil kolem sebe vybrané spolužá-
ky a přátele a založil tehdy Veselou společnost. 
Don Bosco podporoval Dominikovu snahu, ale chtěl, aby se vše dobře 
promyslelo a vypracovala se pravidla. Kromě Dominika Savia tím byli 
pověřeni ještě tehdy devatenáctiletý Michal Rua a osmnáctiletý Josef 

Bongiovanni. Don Bosco později tvrdil, že pravidla vypracoval Dominik a ostatní je odsouhlasili. 
 
Základní pravidla Družiny zněla: 
I. Zachovávat přesně pravidla domu. 
II. Pomáhat našim kamarádům slovem a dobrým příkladem, nabádat je a povzbuzovat k dobrému. 
III. Důsledně využívat čas.  
Na to navazovalo dalších 21 podrobnějších pravidel. 
 
Družina byla vyhlášena 8. června 1856 před oltářem Panny Marie v kostele sv. Františka Saleského na Val-
doccu. Situaci zachycuje přiložený obrázek. Podobné Družiny pak vznikaly dlouhou dobu u snad každého 
salesiánského domu. Vždy se v nich dávali dohromady ti, kterým nejvíce ležela na srdci snaha o poctivý 
křesťanský život. 

Milí animátoři a dobrovolníci, 

o tom, že se blíží pouť na Velehrad svědčí i právě zveřejněná oficiální nahrávka hymny k 200. výročí naro-
zení Dona Boska Da mihi animas. Pěkný poslech, případně i úspěšné její nacvičování :-) 
 
 
         Marek Sklenář, salesián   
        delegát pro pastoraci 

 

http://www.sdb.cz/co-delame/akce/200let/hymna/


Zahynuli dva animátoři v Sýrii 
Průběžně slyšíme zprávy o těžké situaci v Sýrii a dalších zemích, kde jsou 
lidé vyháněni z domova nebo dokonce i zabíjeni. Salesiánskou rodinu 
zasáhla zpráva o tom, že v městě Aleppo zahynuli 11. dubna při bombar-
dování bratři Anwar e Misho Samaanovi, spolu se svou matkou Miner-
vou. „Strávili své dětství a dospívání v domě Dona Bosca”, stojí v prohlá-
šení blízkovýchodní salesiánské provincie, „a jako animátoři vtiskli do duše mnoha mladých lidí znamení radosti a 
lásky k životu”. Anwarovi bylo 21 let, Mishovi 17. Prosme nejen za ně, ale i za ostatní, kteří jsou postiženi válečnými 
konflikty. 

Přihlašování na Velehrad právě probíhá 
Z již došlých přihlášek je jasné, že se na Velehradě sejde salesiánské 
rodina opravdu ve velkém počtu. 
Aktuální informace k programu i k zajištění akce najdete na 
www.sdb.cz/200. Je tu i přihlašovací formulář, který musí vyplnit ten, 

kdo požaduje ubytování. 
Kdo chce být ubytován na posteli, měl by vyplnit přihlášku do konce dubna. Ostatní mají 
více času, ale prosíme, abyste se přihlásili nejpozději do začátku letních prázdnin. 

Pojedete-li ve větší skupině a zatím nevíte jmenovitě, kdo se všechno vypraví, pošlete co nejdříve alespoň obecnou 
zprávu o předpokládaném počtu, délce pobytu a způsobu dopravy na mail: 
sklenar@sdb.cz. Hodně nám tím zjednodušíte přípravy. Díky moc. 
Jestliže se chystáte přijet na kolech, zvažte, jak z Velehradu odjedete. Cyklistů se chystá několik skupin. Nelze před-
pokládat, že byste se všichni naráz pak vešli i s kolem do vlaku. 

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. 

 

Kam v létě? 
Jestli hledáte, co byste mohli v létě ještě před prázdninami nebo o 

nich podniknout, můžete přijmout pozvání na některou z těchto 

akcí. 

 

SKAM 
Zveme vás opět všechny na akci 
SKAM (Setkání Křesťanské Aktivní 
Mládeže), která proběhne 19. – 
20. 6. 2015 v Praze - Dolních Počer-

nicích. Akce je zaměřena na společenství mladých lidí, kteří si chtějí na konci školní-
ho roku zasportovat nebo také poznat nové lidi. 
Registrace týmů je od 20. 4. do 31. 5. 2015, čím dřív se hlásíte, tím je to levnější. 

Více informací na www.iskam.cz. Těšíme se na vás! 

Organizační tým SKAMu 

 

IN LINE 
Již tradiční salesiánský letní tábor v ČR, kde je dorozumívajícím jazykem angličtina, 

se letos připravuje ve Staré Vsi nedaleko Ostravy. Je-li ti 15-18 let, tak neváhej, ještě 

jsou volná místa, takže původní uzávěrka přihlášek 30. dubna se posouvá. 

OSLAVY  

NAROZENÍ 
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