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SLOVA OTCE ŘEDITELE:
Mládež se cítí
přitažena k životu.
Chce žít v radosti,
v lásce a sloužit
každému bližnímu.
Snad více přes
vědčí dnešní mládež,
když objeví, jak žít
radostně a radost
přenést v prostředí,
kde se nachází.
A to dokáží jen
ti, co mají srdce
čisté, ti kteří žijí
spojeni s Bohem,
- oni cítí štěstí a
mohou je přenášet
jiným.
Znamením křesťanského společenství je žít v upřímnosti,
v lásce, v modlitbě a to vse plodí radost.
Čím více opravdové je naše úsilí jít za Kristem,
čím více se dáme do služby bližnímu, tím více vyzařuje z
nás radost a dobrota.
Jenom ten, kdo se naučil zapřít se, slouží Kristu a je vždy
připraven sloužit svým bratřím.
Také my, naší přátelé i nepřátelé jsme u Kříže
Kristova, nestačí mít kříž v ruce,dívat se na něj, líbat
jej, - je třeba brát jej a nést každý den.
Každý z nás nese svůj kříž, i když různým způ
sobem. Vždy a na každém místě jsou těžkosti, je třeba tr
pět. ale vše snášíme lehčeji, když žijeme s Kristem ukřižo
vaným, ale také zmrtvýchvstalým.
Kde je opravdový křesťan, tam je jasné světlo,
které ozařuje všechny, kdo jsou kolem něho.
Patříš i ty mezi ně ?

Z KRONIKY:
Ve dnech 26.12. - 2.1.1977 si vykonala v dome ve St*
Martine třináctičlenná skupina mladých duchovni obnovu, kterou
nazvali "Sedm dní s,Kristem". Jejím středem byly dva dny ’pro
mrhané' pro Boha v úplném mlčení. Ostatní dny bylo na progra
mu také lyžování a společné vycházky. Nový rok začali v kapli
adorací před Ježíšem Kristem, zde přítomným. Setkání vedli je
zuita O. Josef Koláček a salezián jáhen Jan Horák.
Zkoušeli různé způsoby modlitby až po meditaci. Byla přijata
myšlenkaj aby vytvořené společenství pokračovalo i nadále.
Konkrétním uskutečněním je" Duchovní
setkání"
a to každý den o 9» hodině večer.
V té době jsou v duchu pospolu. Myslí jeden na druhého, na spo
lečný cíl, na všechny bratry a sestry, s kterými je spojuje
úsilí o lidštější svět.

Hned po mládeži přijelo na pět dní z Německa 25 dětí.
Starali se o ně 0. Jiří Kopie z Mnichova a 0. Ladislav Dittrich
z Říma s dalšími spolupracovníky ivz řad Junákao Většina pro
gramu byla vyplněna lyžováním a sáňkováním. Děti se pobavily
při hrách a promítání filmů.

V době od 6. do 13. února trávila své "uhelné prázd
niny" v našem domě početná skupina krajanů z Vídně.^Přijelo
40 mladých i starších, aby společně užívali slunečních paprsků
i sněhu a mohli se věnovat zimním sportům. Skupinu vedl víden
ský misionář 0. Blažej Muller a misionář 0. Josef Valerian
z Lince.

TELEGRAFICKY :

Stop I Dne 29. ledna 1977 přijal z rukou Otce
biskupa Michele Pellegrino, turínského kardi
nála y kněžské svěcení jáhen Jan Horák.
První mši svátou obětoval v neděli 30. ledna
v 9 hodin pro svoji komunitu italských spolu
bratrů a mládeže, kde pracuje jako učitel a
vychovatel. Při obou obřadech byl chrám Dona
Boská na Colle Don Bosco u Turína přeplněn
mládeží a chlapci ze zdejšího internátu.
Potom, v přilehlém kostele zasvěceném Panně
Marii Pomocnici křesíanů, obětoval první mši
svátou v české řeči společně s českymi^knežirni
a krajany, kteří se sjeli k této oslavě z Pado
vy, St. Martina, Livorną. Říma, Mnichova,^Curychu i Vídně. Po mši svaté uděloval novokněžské
požehnání. Stop I
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Drazí rodice

již dnes připravujeme
letní tábory pro děti v našem domě
v St. Martině, v severní Itálii.
^Prosíme zájemce, aby poslali na naši adresu
vyplněnou ’’Přihlášku" a "Táborový průkaz", které
najdete na straně 5 a 69
a to nejpozději do konce března 1977.
VELEHRAD
I - 222Ž2_§Ž±_Martin_in_Gsies /BZ/
Italia

Tábory jsou jak pro chlapce, tak pro děvčata.
Výchovné cíle jsou zodpovědnost, zdravá radost ze života,
tvořivost, přátelství, křesťanský světový názor.
Organizace táborů je v souladu s činností české duchovní
služby v cizině;
Ve snaze o uzkou spolupráci s místními českými misionáři,
vedení táborů vyžaduje jejich přímé vyjádření k přijetí zájem
ců. /viz "Přihláška" na straně 5 /

Uvědomujeme si, že to nebude ve všech případech mož
né, například někde není český misionář nebo je velmi
vzdálen a pod.
V takových případech nám laskavě sdělte důvod,
proč chybí vyjádření misionáře.
Samozřejmě, že přijmeme i nepokřtěné, pokud mají dobrou
vůli respektovat náboženský ráz táborového programu.
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Po zkušenostech z minulých let víme, že v někte
rých případech účastníci nejsou přesně informováni
o posláni a náplni našich táborů.
Ve snaze, abychom předešli nedorozumění :
žádáme, abyste vyjádřili svůj souhlas s níže uvede
nými podmínkami podpisem na "Přihlášce” na straně 5.
PODMÍNKY
PŘIJETÍ:

- musí znát česky nebo slovenský
- táborový program počítá se zábavou i prací
úměrnou jeho věku
- výchovné cíle jsou zodpovědnost a ohled na druhé
- v programu je zahrnuta náboženská výuka
- účast při společné modlitbě a mši svaté
- platný cestovní dokument s potřebnými doložkami
- vlastní mezinárodní lístek k lékaři
- lékařské vysvědčení o zdravotním stavu
Pouze podepsanou přihlášku považujeme za defini
tivní o

PŘIJETÍ:

Zprávu o přijetí Vašeho dítěte sdělíme dopisem.

CENA:

Na dítě na_den:

Počet dnů k úhradě:

5«oo° it.lir;

14,00 DM;

15,00 šv.fr.;

105 r.šil.

1. turnus
2• turnus

21 dní
20 dní

Úhradu za pobyt neposílejte poštou. Máme zkušešenost, že úředním převodem ztrácíme 25 procent*

Prosíme, ZDE USTŘIHNOUT

VYPLNIT,
- ODESLAT I

PŘIHLÁŠKA

NA

TÁBOR

LETNÍ

oznaCte křížkem stou volbo i

I.

DOBA: 1. turnus: 30.6. - 21.7.1977
/ děti 9-13 let /

2. turnus: 31.7" - 20.8.
/ děti 9-13 let /

II. PŘÍJEZD:
- autem3 asi kolem hodiny .. ................ ..................
- vlakem do Monguelfa .......................
- žádám o zařazení do společné dopravy,
která bude z Mnichova- Vídně- Curychu ..........

lile ODJEZD:
- autem, asi kolem hodiny ........... ................
- vlakem z Monguelfa .........................................
- žádám o zařazení do společného odjezdu ....
IV. FINANČNÍ ÚHRADA:
pobyt uhradím:
o osobně při příjezdu ................................ ..
. vedoucímu, který bude děti doprovázet .....

V. VYJÁDŘENÍ MISIONÁŘE;

VI. Upozornění:
Podpisem beru na vědomí a přijímám podmínky
přijetí, uvedené na straně 4.

podpis rodiče

LETNÍ TÁBOR "VELEHRAD"
Sto Martin - 1977

TÁBOROVÝ

PRŪKAZ

Příjmení ....................... <,...........................
Jméno
.......................................................
Datum narození .........................................
Místo narození .........................................
Nynější bydliště .....................................

Foto

Telefon .........................................................
Povolání otce ....................... ....................
Povolání matky ....................................
Počet sourozenců .................. . •................

Druh školy nebo zaměstnání ................ . .........................................
Zvláštní zájmy .......................................................................................

Které náboženství vyznává ? ...................................»..................
Přijal sv. křest / ano - ne / ......... ..................
Přistoupil k 1. sv. přijímání / ano - ne / ......... .............
Celkový tělesný stav •. ».............................
Minulé nebo
právě překonané nemoce, které mohou mít vliv, nebo
na které je třeba brát ohled při táborovém životě :

Pozitivní rysy / mohou být využity a rozvinuty tábo
rovým programem / ................................................................................
Negativní rysy / musí být brány v úvahu k správnému
pochopení dítěte a jeho výchovy /..................... ......................

Jiná upozornění
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Připravujeme :
"SETKÁNÍ RODIN"

svátý týden
a velikonoce

Zájemci o tuto akci se doví
podrobnější informace u otce děkana
Jana Urbana
Hblderlinstr. 46
D - 7ooo STUTTGART 1
tel. 0711/620159

III. ROČNÍK
KURZU ASISTENTU

• 27.5. - 30.5.

Pro vedoucí , asistenty a
asistentky táborů a mládežnických akcí.
INFORMACE

budou zaslány účastníkům přímo !

II.ročník
KURZU
ASISTENTU
v roce *76:

Přijedeš
také
letos 7

8
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Z více stran se dovídám, že
vánoční duchovní obnova mládeže v
našem domě ve sv. Martine proběhla
velmi pěkněo
Byli spokojeni účastníci, byl
spokojen exercitátor, byli spokojeni
vedoucí domu. Vytvořila se kompaktní
skupina, která měla stejné zájmy,cíl
i nadšení.
To mne těší, neboř je to očekávaný výsledek víc jak pat
náctileté trpělivé a mnohými obětmi podložené práce mnoha kra
janů, kněží i lajků, řekl bych z celého světa.
Srdečné díky všem. Především musíme být vděčni hlavnímu
činiteli duchovních cvičení: zásahu milosti Boží.
Nikterak nezakrývám, že jsem zasvětil tuto iniciativu zvláštní
ochraně Panny Marie, Pomocnice našeho národa, která je též
patronkou domu. I během duchovní obnovy jsem Ji prosil, aby
svou přímluvou u Pána byla nápomocna. - Skutečně nezklamala.Díky exercitátoru a všem, kteří s ním spolupracovali.
Díky personálu domu a obětavým kuchařkám. Konečně díky všem těm
desítkám obětavých krajanů^ kteří spolupracovali a spolupracují
v apoštoláte mládeže i na úpravě domu a tím se účastní na všech
jeho podnicích.
Někdo se snad může domnívat* že naše radost je upřílišná.
Jsem přesvědčený, že ne, i když vím, že ne vše se podaří a že
přijdou i bolestné okamžiky neúspěchu. Máme totiž právo v našem
duchovním společenství si sdělovat společné radosti, starosti
i bolesti. Z nich se společně radovat, nebo vzájemně si pomáhat
je překonávat a nést.
Vánoční duchovní cvičení a rekreace není však konečný cíl.
Dovolím si tvrdit, že je to začátek toho opravdového cíle, který
jsme si předsevzali. Chceme pokračovat dáleo
V našem dome ve sv. Martině jsou vítáni všichni:
děti, mládež, rodiny i osamocené osoby, pokud mají stejný cíl
jako my : prožít několik krásných dnů v pravé radosti, založe
né na víře a lásce k Bohu a Panně Marii s příslušným uplatněním
se či obohacením v určitém sektoru činnosti•
Pro rodiny se připravuje setkání na Velikonoce. Pro mládež
kurz asistentů a Symposium z dějin českého národa. Pro děti letní
tábory. Mimoto je dost místa i pro menší-soukromé iniciativy.
Bližší informace podá vedení domu.
Vojtěch Hrubý

