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START DO TŘETÍHO TISÍCILETÍ
Chance - strach - naděje ?
Dnes se všude mluví, píše (a my také) a reklamy se
předhánějí, o vstupu do třetího tisíciletí, ačkoliv mate
matici nás stále upozorňují, že nové tisíciletí začne
teprve 1. ledna 2001. Ale člověk si nechce nechat ujít
fascinaci-nového roku., který začíná třemi nulami. S
očekáváním nového tisíciletí se pojí zvědavost jaký bude,
co přinese dobrého, ale i strach z atomových či
ekologických katastro f. Tuto nejistotu ještě zvyšují různé
sekty i filmy přestavující skázu světa a to za účelem
naplnit co nejvíce pokladny.
Kdo ale bere vážně Písmo svaté jako Boží slovo, tak podle Ježíšova výroku
je člověku výslovně zatajeno kdy nastane konec světa: „O tom dni a o té ho
dině však nikdo neví,.ani nebeští andělé, ani Syn, jenom sám Otec.“(Mt 24,3
Ale kde tedy začíná nový rok a nové tisíciletí? Ve starověku bylo mnoho růz
ných kalendářů a roky se obyčejně počítaly od vlády významného panovníka
anebo založení města. Bvla to téměř revoluční novota, když křesťané začali
počítat kalendář od narození Krista - pomineme-li přesnost chronologického
počítání - je tento přechod do nového tisíciletí příznačný pro celé lidstvo,
protože téměř všude na světě se počítají roky od příchodu Krista, ať svět chce
či nechce, který se tak sral středem dnes nejužívaněnšího kalendáře. Ale otáz
ka zůstává, jaké bude nové tisíciletí? Odpověď je triviální: právě takové jako
předtím, protže budoucnost už dávno začala.
Jak zjistil v Německu průzkum u mládeže mezi třináctým a patnáctým roken
více než 50% má stracri z budoucnosti. Proto je naši snahou pomoci mláde
ži najít směr, že životní jistotu a radost najdou v Kristu, který se narodil před
dvěmatisíci roky, aby prnesl lidstvu nejen jistotu a radost, ale především
spásu.
Pokoj Vám!

ředitel domu Velehrad

Informace o táborech pro děti
Tábor}', které pořádá dům Velehrad jsou jak pro chlapce, tak pro děvčata.
Podmínky přijetí: - musí rozumět česky nebo slovenský
- platný cestovní doklad
- mezinárodní lístek k lékaři, nebo pojištění
pro cizinu
- nemá nakažlivou nemoc
Jakmile dostaneme přihlášku na tábor, potvrdíme přijetí. Později
oznámíme včas další podrobnosti o táboře, odjezdu a příjezdu, atd.,
proto není třeba reklamovat.

Plná penze pro děti a mládež na den je:
33.000 lir; 33 DM; 27 SFr; 230 Ósch (v zimě je přirážka na topení)
Tyto ceny, vzhledem k nestálosti kurzu se mohou během roku měnit.
Rodiče, kteří mají zájem o někteiý z táborů, které pořádá dům Velehrad, ať pošlou
přihlášku na adresu:
VELEHRAD
I - 39030 St. Martin in Gsies /BZ/
Itálie
Pozor, přidali nám před místní volačku 0, takže nyní je telefonní číslo:
00390474/ 978 425 (telefon + fax pro kancelář)
/978 242 (telefon pro děti bez faxu)
Úhradu za pobyt neposílejte poštou, můžete uhradit osobně, dle dohody; nebo na
níže uvedené konto v Německu:
P. Jiří Kopie, Hypovereinsbank Můnchen
kto: 1630 111 117 BLZ 700 202 70
Náplň táborového programu: - občanská a náboženská výchova
- Hry v přírodě a pod střechou, výlety do hor
- zájmové kroužky a ruční práce
- zodpovědná práce úměrná věku

Informace pro ostatní skupiny.
Jednotlivce nemůžeme přijímat. Pro farní, či jiné skupiny, které si chtějí pronajat
dům a organizovat vlastní program a stravování je cnea 16.500 lir; 16,50 DM;
115 Ósch (v zimě je přirážka na topení)
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(Uveřejňujeme jen české skupiny.)

mládež z olomoucké arcidiecéze
lyžařský tábor pro děti
lyžařské skupiny
farnost Zlín
lyžařská skupina
jezuitští spolupracovníci
slovenské rodiny
lyžařské skupiny
velikonoční tábor pto děti
svatodušní tábor pro děti
skautky z Prahy
farní skupina z Kroměříže
farní skupina Uherské Hradiště
letní tábor pro děti od 9. do’14. let
skupina z Českého Těšína
farnost Ropice
moravská farnost
důchodci
české rodiny ze Švýcarska
mládež z olomoucké arcidiecéze

27. 12.99- 2. 1.00
2. 1.00- 8. 1.00
26. 1.00- 7. 2.00
7. 2.00- 13. 2.00
kó. 2.00- 19. 2.00
21. 2.00 - 28. 2.00
4. 3.00- 11.3.00
15. 3.00- 21.3.00
15. 4.00 - 24. 4.00
10. 6.00- 17.6.00
24. 6.00 - 8. 7.00
10. 7.00- 17.7.00
17. 7.00 - 24. 7.00
29. 7.00- 12.8.00
14. 8.00- 21. 8.00
21. 8.00- 28. 8.00
28. 8.00- 4.9.00
4. 9.00- 11.9.00
6.10.00- 14.10.00
27.12.00- 2.1.01

Z NAŠÍ KRONIKY
Hrůzostrašný prázdninový zážitek
Halojmenuji se Zaura Je mi deset a pul roku. S^ylo mi asi devět
let, když Jsme Jeli vlakem do Jižního ^tyrolská na tábor do Sv.
/Martina. Pa táboře se sbírají body Jestliže uděláš nějaký skutek,
například ulovíš bobříka odvahy.
Jednou začal den normálně, ale na programu bylo na
psáno, ze dnes večer lovíme bobříka odvahy. Co asi na
/ mne čeká tento rok ve tmě, ptala jsem se svého star
šího bratra Patrika.
Ale večer se nic nelovilo a Já jsem usnula Jako první. ■
Pojednou Jsem byla prudce vzbuzena. Chtělo se mi moc spát,
protože bylo před půlnocí. Oblékla Jsem se a byla odvedena k
ostatním na dvůr, ‘tam mi asistenti zavázali oči, posadili do auta,
kde už někteří seděli také se zavázanýma očima. Potom jsme Jezdili
se zavázanýma očima sem a tam asi čtvt hodiny. Když jsme
zastavili, vystoupili chlapci, rozvázali Jim oči a oni museli ve tmě
nalézt cestu domů. JVIne šimralo v žaludku. Jeti jsme dále asi dvě
minuty. JVlusela Jsem vystoupit a když mi ovázali šátek
z očí, viděla Jsem před sebou hřbitov.,^nad nebudu muset jít sama
přes hřbitov," pomyslela Jsem si. Ale pan asistent mi řekl:"Dostaneš
také dva body Jestliže projdeš hřbitovem." Kolena se mi začala třást,
když Jsem to slyšela. Pokusila Jsem se nemyslet na duchy a vše co
k nim patří. Pějak tedy musím vykročit. Udělala Jsem tedy první
krok na hřbitov, potom další a další. Pajednou Jsem spatřila před
sebou bílou postavu, která měla na sobe krev. Když Jsem přišla blíže,
byl to kříž s dvoumetrovým Kristem, který krvácel. Pobrala Jsem
dech a šla dále k druhému východu ze hřbitova. Kostelní hodiny
odbíjeli právě půl jedné. Vyšla Jsem Ze hřbitova a tam Již stálo
připravené auto. Pan asistent mě chtěl odvézt domů, ale po této
nabídce Jsem se rozhodla, že půjdu sama. Petrvalo dlouho a hned
Jsem byla v domě. Pan asistent mi gratuloval a já Jsem mohla-jít
spát.
Clapei zatím hledali cestu domů. Dostala Jsem čtyři body, protože
Jsem byla statečná, ^omu se říká zážitek!!

