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SLOVA OTCE ŘEDITELE:
Většině z vás nejsem neznámý.
S mnohými z vás jsem se již setkal
a^s mnohými se ještě setkám. Mnozí
víte, že jsem^salezián a před rokem
jsem byl vysvěcen na kněze.
Po náhlém odchodu Otce Miloslava
Hronka, kterého si Pán povolal k
sobe, řeholní představení me uvolni
li na celý rok pro práci v Českém
náboženském středisku VELEHRAD v St.
Martině.
Nastoupil jsem na jeho místo a
žiji zde společně s Otcem Jaroslavem
Poláčkem. Neočekávaný odchod Otce
Miloslava je velikou ztrátou pro
činnost krajanské duchovní služby
v zahraničí. Je ale i závazkem pro
nás, kteří zde zůstáváme, abychom
pokračovali v tomto díle ve prospěch
mládeže a k oslavě Boží.
Naším úkolem a posláním je věno
vat se křestanské výchově dětí a
zvláště mládeže. Jsme si vědomi zá
važnosti a nutnosti náboženské a
mravní výchovy mladších členů církevního společenství, a jejich zapojení do úsilí o šíření
’království Božího'.
Pod tímto zorným úhlem připravujeme a uveřejňujeme činnost
v našem středisku. V tomto čísle naleznete z kroniky Duchovní
obnovy mládeže, podmínky a přihlášku na tábory dětí, kalendář
setkání, která připravujeme. Podrobnosti o setkáních mládeže
jsou na přiloženém cyklostylovaném listě. Po zkušenostech z
minulých let vstupujeme do roku 1978 plni naděje a důvěry v
Pána a jeho nebeské Matky, kterou považujeme za Patronku stře
diska.
Pán s vámi !
přeje Otec Jan Horák
- Giovanni -

’’Dobrořečme Pánu, ,který,nás shromáždil z mnoha zemí”
islova^denní modlitby účastníků Duchovní
obnovy
á d^e ž e
konané od 26. prosince 1977 do 2. ledna 1978
idově "Velehradu” v údolí Gsies a vyjadřovala lapidárně ducha
)to shromáždění, šlo konkrétně o 22 mladých z pěti západojpských.zemí, kterým ne jsou^lhostejné otázky duchovního života
;eří usilují o nalezení živého a bezprostředního kontaktu s
ím.
První dny byly vyhrazeny vzájemnému seznamování, pro kte>e naskytla spontánní příležitost během společného lyžování,
cování a vycházkách po okolí. Počasí skutečně přálo a pro mnohé
ienai tento pobyt i zjištění, že taková Alšovská či Ladovská
íí krajina s útulně přikrčenými dřevěnými domečky na svazích
iů^a malebněvdýmících z komínů, nepatří vždy jen nostalgickému
jmínání rodičovské generace, pamatující vždy staré dobré časy,
reklamnímu aranžování pohlednic * ale je ještě - alespoň v
-í Gsies - přirozenou skutečnosti. Ovšem zimní radovánky, tolik
mé pro mládež vesměs městského původu, nebyly zde jediným cí, Přiměřeným protějškem jarosti této fyzické aktivity bylo továžné předsevzetí - vykonat duchovní exercicie.
. je O. Josef Koláček z vatikánského rozhlasu, který však musel
zvládnout nevděčný úkol a stěsnat potřebnou látku do poměrně
;ké doby vymezené pro cvičení. Svědčí to jistě o jeho velké
idické zkušenosti, stejně jako jeho pedagogické citlivosti a
izumění mentalitě mladých lidí, že přes tyto obtíže se exercivydařily a přinesly všem - i když samozřejmě v individuelne
.šné míře - trvalý duchovní zisk. Pro některé účastníky to by)rvní zkušenost tohoto druhu, které v nich zanechala hluboký
>m a snad i otevřela pro ně dosud neznámé oblasti duchovního
)ta - vykonáním vnitřní očisty ducha zintenzivnit a zvroucnit
j vztah k Pánu.
Přechod z tohoto usebrání^a koncentrace, jejíchž vnějším
izem byla všemi dodržovaná kázeň mlčení * do přípravy oslav po
lního dne starého roku byl sice dost příkrý, ale prožívaný s
větším nadšením a činorodostí. Na programu se podíleli skutečršichni a Nový rok oslavili už zcela mimo plán spontánním kouíním a společným zpěvem.
i přes tuto upřímnou a aktivní účast všech aú už na vlastních
rciciích, denní liturgii či na zimních sportech a přípravě jív kuchyni, nutno přiznat, že toto zdařilé a radostné shromážl vděčí přece jen hodně některým jednotlivcům. Byla to předeq usměvavá Iíonika Ottová, jejíž autorita v kuchyni byla všemi
pektována pro její obětavost, ale i zkušenou rozhodnost s jazasáhla energicky do někdy nepřehledné vřavy společného kuchl či schopnost umět strhnout svým inspirativním příkladem^naclad během Silvestrovského večera. Podobně i Anička Krulišová
srénně zvládající organizaci hudebních složek liturgie, ale i
Drmální posezení při kytaře nebo vedení společenských^her.
Lž zde pochváleno i mužstvo, které ač tísněno nezvyklým pocipočetni menšiny, reprezentovalo čestně své přednosti : vyzna
li se zejména mistr kuchař Tomáš Pantůček za asistence mrstnéPavla Růžičky a rozšafného Jardy^Crkovského, s přejícnou ště
stí pobízející stolovníky k větší chuti.
tomto holdování nelze zapomenout, že podobná zdařilá akce by^
mohla stěží uskutečnit bez iniciativy pořadatelů, kterým patří
větší dík všech: O.Giovannimu, 0.Poláčkovi a 0.Koláčkovij pod
ich vedením se stalo toto setkání jedním z oněch "znamení^nao spojení, které je nutné k uskutečnění díla, pro které nás
olai Pán” , o nichž se mluví na jiném místě zmíněné denní mo-

Drazí rodiče,
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 5^6,
a to nejpozději do konce března 1978
VELEHRAD
I - 39030_§tx_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.

LETNÍ TÁBOR " VELEHRAD ”
St. Martin - 1978

TÁBOROVÝ

PRŮKAZ

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

4- Po zkušenostech^z minulých let víme, že v někte
rých případech účastníci nejsou přesně informováni
o posláni a náplni našich táborů.
vVe snaze, abychom předešli nedorozumění :
žádáme, abyste vyjádřili svůj souhlas s níže uvede
nými podmínkami podpisem na "Přihlášce" na straně 5
MÍNKY
JETÍ:

- musí znát česky nebo slovenský
- táborový program počítá se zábavou i prací
úměrnou jeho veku
- 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
Zprávu o přijetí Vašeho dítěte sdělíme dopisem.
Ha_díte_na_den:

£222Í_ÉBÚ_k_úhradě:

5*500 it.lir;

15,00 DM;

15,00 šv.fr.;

105 r.šil.

1. Vábor ................... .21 dní
2. tábor o..................... 21 dní

Úhradu za pobyt nám neposílejte poštou. Můžete platit
osobně při příjezdu, nebo na níže uvedené konto ve
vlastní zemi, vždy s pozn.: 1. nebo 2. tábor dětí
v St. Martine *78.
íěmecko:

převodem na pošt, konto: Munchen 151285-801 na
jméno Karl Fort, Munchen.

.akousko: převodem na konto č.259-211-588/00 u Osterreichische
na jm£no P.Blasius Muller, Wien.

>výcarsko:
--------------

pošt, složenkou na konto: Luzern 60-41786 na
jméno P. Jan Birka, Luzern.

Prosíme, ZDE USTŘIHNOUT - vyplnit

odeslat !

-5
PŘIHLÁŠKA

NA

LETNÍ

TÁBOR

OZNAČTE_KŘÍŽKEM_SVOU_VOLBU !
I. BOBA: 1. tábor: 1.7. - 22.7.1978
/ děti 9-13 let / .............................. LI

2. tábor: 8.8. - 29.8.
/ děti 9 - 15 let / ................................U
II. PŘÍJEZD:
- autem, asi kolem hodiny ............... .....................
- vlakem do Monguelfa ...................................... .....
- žádám o zařazeni do společné dopravy,
která bude z Mnichova- Vídně- Curychu .........

□□ □

III o ODJEZD:
- autem, asi kolem hodiny .........................................
- vlakem z Monguelfa...................................................
- žádám o zařazení do společného odjezdu ....

□□□

IV. FINANČNÍ ÚHRADA:
pobyt uhradím:^
. osobně při příjezdu ..................................................
e na uvedené konto ve vlastní zemi ..........
V. VYJÁDŘENÍ MISIONÁŘE:

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

podpis rodiče
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pr í právu jeme
MLÁDEŽ Z RAKOUSKA

5.2. - 12.2.

Zájemci o tuto akci se doví
podrobnější informace u 0. Blažeje Mullera:
Postfach 1

A_r_Įį22_WĮEN

tel. 0222 / 422553
VELIKONOČNÍ
SETKÁNÍ MLÁDEŽE

INFORMACE:

22.5. - 27.5.

viz příloha ’SETKÁNÍ '78 MLÁDEŽE’

DŽTi ze Švýcarska

•

28.3. - 8.4.

Zájemci o tuto akci se doví
podrobnější informace u 0. Josefa Šiměíka:
Brauerstrasse 99
CH - 8004 ZURICH

tel. 01 / 2415025

SVATODUŠNÍ PRACOVNÍ
SETKÁNÍ MLÁDEŽE

INFORMACE:

•

12.5. - 15.5.

viz příloha 'SETKÁNÍ '78 MLÁDEŽE'

DĚTI Z BAVORSKA

•

21.5. - 27.5.

8

•

SAMOSTATNÁ SKUPINA

17.6. - 27.6

LETNÍ PRÁZDNINY

INFORMACE:

tábor dětí
/9 - 15 let/

o

1.7. - 22.7.

tábor dští
/9 - 15 let/

©

8.8. - 29.8.

o

25.7. - 5.8.

viz strana 5 až 6

"Oasa mládeže"
INFORMACE:

viz příloha 'SETKÁNÍ <78 MLÁDEŽE'

SAMOSTATNÁ SKUPINA

1.9. - 16.9.

DŠTI ZE ŠVÝCARSKA

7.10. - 21.10.

"APOŠTOLÁT MLÁDEŽE"
PRACOVNÍ SCHŮZKA

9.11. - 15.11.

DUCHOVNÍ OBNOVA
MLÁDEŽE

26.12. - 2.1.'79

