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Slovo úvodem.
Jestliže církev vyhlásí některéno křestana^za svátého, jak obyčejně na den
jeho úmrtí je také ustanoven jeho svá
tek. V ten den se totiž zrodil pro nebe
a nám vzor k následování,,
Na den JI. ledna 1988 připadá stoleté
výročí úmrtí italského kněze Jana Bosca,
zakladatele Společnosti svátého Franti
ška Saleského, která se zabývá výchovou
mládeže.
Dnes je sv. Jan Bosco znám po celém svě
tě. Mnoho zemí uspořádá k tomuto výročí
pedagogické konference. Italská televize
připravuje několikadílný životopisný film
Přes 40. zemí vydá k tomuto výročí příle
žitostné známky. Jako svátý je nám tedy
vzorem ve výchově mládežeo
Don Bosco nenapsal žádnou příručku nebo návod jak vychovat vzor
né dítko, ani nevynalezl výchovný systém a přece je nejznáměj
ším vychovatelem dnešní doby. V čem spočívá úspěch jeho výchovy"Svůj výchovný systém nazval "preventivní systém výchovy". To
je, že rodiče, či vychovatel,
se snaží vytvořit takovou rodin
nou atmosféru ve které se mládeži vede dobře /nejen po materielní stránce/ a cítí, že je milována. Jestliže vycituje, že máme
porozumění pro její potřeby aproblémy, potom reaguje pozitivně
na naše výcnovné připomínky. K vytvoření takové atmosféry jme
nuje Don Bosco tři znaky: láska, rozum a náboženství. Pokusme se
několika větami tyto znaky vysvětlíte
Láska je projevem činů a ne slov. Jestliže vychovateli schází
láska, pak nedosáhne výchovného cíle. Vychovatel musí z lásky
k dítěti jej vzít takové jaké je, bez ohledu na positivní či ne
gativní stránky jeho charakteru. Lásku dítěte nelze koupit za^
peníze. Pravá láska neomlouvá nedostatky, nýbrž předpokládá těž
kosti, je důsledná ve výchově a je trpělivá.
Láska vychovatele je vedena rozumem. Zdravý rozum zamezuje kom
plikacím a usiluje o normální přirozené jednání. Cit a citová
stránka jsou v duchovním základě člověka a proto cit musí být
podřízen rozumu.
Náboženství je třetí síla výchovy. Pro Dona^Bosca jsou Boži a
církevní přikázání neoddiskutovatelné. Křestanská atmosféra má
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být samozřejmá^jako vzduch, který nás obklopuje. T. zn. , že ni
kdo ^nemá pociťovat náboženskou atmosféru jako potlačující no'b®
nepříjemnou povinnost. Častá zpověď a sv. přijímání jsoTT’pro
Dona Bosca prostředky, které zprostředkují milost k dosažení
věčné spásy.
Don Bosco stál ve své době na špičce pokroku, ba předběhl dobu.
Dnes žijeme a musíme vychovávat děti v době, která*dosáhla ob
divuhodných výsledků obzvláště na vědecko- technickém poli.
Skutečností* však je, že dnešní člověk právě na jemu nejbližším
a nejvlastnějším poli lidského bytí zůstává stát, ba jde zpět,
protože pokrok nemá již pod kontrolou, ale žije v jeho závi
slosti. Přes tyto tragické změny se od časů sv. Jana Bosca nic
nezměnilo ve výchově. Vždy bude platit, že láska rodičů, či
vychovatele, je projevem činů a ne slov0
Přejeme Vám požehnané svátky vánoční, lásku a trpělivost ve
výchově a na ten úmysl se za Vaše potřeby modlíme.

připravuje mJ e
/ uveřejňujeme jen české programy domu VELEHRAD/

Děti z Německa
Děti z Vídně

2.1. - 9.1.88

30.1. - 6.2.88

Skupina z Lince

7.2. - 14.2.88

Orelská skupina

15.2. - 21.2.88

Velikonoční prázdniny pro děti
od 9. do 14. let

26.3. - 9.4.88

Kurs asistentů
Děti z Mnichova

20.3. - 23.3.88
28.3. - 4.6.88

Děti z Rakouska

3.7. - 23.7.88

Letní tábor pro děti
od 9. do 14. let

Skupina z Říma

25.7. - 13.8.88
17.8. - 31.8.88

Děti ze Švýcarska

1.10. - 15.10.88

Duchovní obnova mládeže

26.12.88 - 2.1.89
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Tábory jsou, jak pro chlapce, tak i pro děvčata.

Podmínky přijetí: - musí roumět česky nebo slovenský
-platný cestovní doklad

- mezinárodní lístek k lékaři

- nemá nakažlivou nemoc

Jakmile dostaneme přihlášku na tábor, sdělíme potvrzení
o přijetí. Také oznámíme další podrobnosti o táboře, od
jezdu a příjezdu. Ve snaze o úzkou spolupráci s českou

duchovní službou v cizině, žádáme o vyjádření misionáře*
Kde není vyjádření misionáře, sdělte důvod*
Cena pobytu na dítě: l?.000 lir, 25 DM, 20 SFr, 160 óSch
/ v zimě přirážka na topení/
Prosíme rodiče, kteří mají zájem o tábor, aby podlali
přihlášku na tábor na uvedenou adresu:

VELEHRAD

I - 390 30 St. Martin in Gsies /Bz/
Telefon: 0039 474/ 78 425
Úhradu za pobyt neposílejte poštou. Můžete platit osobně

při příjezdu, nebo na níže uvedená konta s poznámkou
”Sv. Martin - tábor".
Německo: P. Jiří Kopie, Hypobank Můnchen, Rosenheimerpl*
kto: 1630 111 117; BLZ 700 200 001

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

Náplň programu: náboženská výchova
hry v přírodě a pod střechou
výlety do hor
zájmové kroužky

ruční práce
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tfCUUM DfiT-A Z£ ŽIVOT# ĎOUft BOScfi
1515 - /16. srpna/ Jan Bosco, se narodil v Becchi /provin
cie Asti, Itálie/
111? - zemřel mu otec
182> - ve snu vidí své budoucí poslání
1827 - čeledínem v Moglia
18>1 - studentem gymnázia v Chieri, musí si vydělávat na stu

dium prací u různých, řemeslníků
1855 - 44 teologická studia
18+1 - /5. června/ Jan Bosco je vysvěcen na kněze

18+-4 - začátek apoštolátu mezi mládeží v Turině. Navštěvuje

mládež ve vězení; nedělní shromáždění mládeže, tozv0
oratorium, zároveň duchovním v pensionátu hraběnky Barolo
18+6 - Don Bosco shromažďuje mládež v rurinském předměstí
Valdocco; koupě domu a pozemkuo

1852 - posvěcení kaple sv. Františka Saleského, výstavba
v*
internátu, zakládá první učňovské dílny
1859 - /18. prosince/ založení Společnosti .nv. Františka

, Saleského /Salesiáni Dona Bosca/
18?2 zakládá s Marii D. Mazzarello ženskou větev "Dcery

Panny Marie Pomocnice křestanů."

18/5 rozvoj salesiánského díla v Evropě a jižní Americe.
1876 - založení Spolku salesiánských spolupracovníků.
1888 - 51. ledna, Jan Bosco umírá.
1934 - kněz Jan Bosco je prohlášen za svátého Sv. Otcem Piem XI
““ • ”“
Vzrůst Salesiánů Dona Boská od založení do r. 1986
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