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MŮJ BŮH ZÁŘÍ
DO MÝCH TEMNOT
(Žl 18,29)

Každý člověk má dvojí přirozenost.
Je v něm světlo i tma,
závdavek Božího života
i temnota zla.
Obvykle se domníváme,
že radost můžeme prožívat jen
ve světlých stránkách našeho života.
Proto napínáme hodně síly
do potlačování svých stinných stránek.
Pravdou ale je,
že dokonalou radost najde pouze ten,
kdo dokázal přijmout i svůj stín,
kdo se s ním smířil
a svěřil jej Bohu.
(Wilfrid Stinissen)
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Co asi nový rok přinese?
Jménem celé komunity salesiánů vás v novém roce všechny
zdravím a přeji Boží požehnání a spokojenost všem čtenářům
Fíkovníku, farníkům, pracovníkům a klientům střediska, i všem
sympatizantům salesiánského díla ve Čtyřech Dvorech. Chci
poděkovat vám všem, kteří jste v uplynulém roce jakýmkoli
způsobem, prací, zájmem, modlitbou, i finanční pomocí, pomáhali
budovat společenství církve ve farnosti sv. Vojtěcha. Jmenovitě patří
dík zvláště varhaníkům, kostelníkům, zpěvákům, úklidovým
skupinám, ministrantům, členům pastorační a ekonomické rady,
společenstvím manželů, týmu kolem Zdenka Zavičáka a manželům
Bíchovým. Díky všem, kteří usilují o pěkné vztahy a také jsou pro ně
ochotni ledacos udělat.
Tento rok, jak se to jeví, bude rokem určitých změn. Myslím tím v
obecné rovině působení církve v naší společnosti po aplikaci
restitučních zákonů. Církev se bude muset naučit pracovat v pro ni
nezvyklé situaci. V atmosféře, která její působení neulehčí. Zároveň
je zde šance postupně ukázat ateistické a konzumní společnosti, že
církvi jde o službu lidem, zvláště těm, kteří jsou z různých důvodů
znevýhodněni.
V průběhu roku nastanou také velké změny ve středisku
mládeže, pokud větší část jeho činnosti bude realizována v nově
vznikajícím Komunitním centru na sídlišti Máj. Na tuto změnu je
nutné se dobře připravit. A právě kvalitní příprava bude hlavní
náplní činnosti střediska, farnosti i vysokoškoláků v novém roce.
Od prázdnin jsme začali ve farnosti pracovat na vybudování
pódia pro scholu, školičku i sbor. Týmu pod vedením Zdenka
Zavičáka se podařilo plán uskutečnit. Výstavba pódia souvisí
s výměnou ozvučovacího zařízení v kostele. Kdyby všechny práce
vykonávala firma, museli bychom čekat, než potřebné finanční
prostředky nashromáždíme. Zároveň by se prodlužoval stav
nekvalitního ozvučení. Proto jsme se rozhodli, že něco uděláme
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svépomocí a na nákup reprobeden a zesilovače si peníze bezúročně
půjčíme u jednoho z farníků. Za 170 tisíc korun jsme koupili
reprobedny, které budou po instalaci vodičů zprovozněny. Dluh,
který tímto vznikl, doufám, splatíme do konce roku.
Brzy budete vyzváni, abyste navrhli kandidáty do nové
pastorační rady. Členem této rady by měli být lidé, kteří chtějí
především věnovat čas a energii pro společné dílo místní církve. Je
třeba kandidáty oslovit a zeptat se jich, zdali chtějí do služby
druhým touto formou vstoupit. Také se na tento úmysl modleme.
Přeji našemu společenství farnosti ducha
a optimismu, radost ze společného setkávání i práce.

naděje

P. František Ptáček
LITURGICKÁ ČTENÍ – ROČNÍ CYKLUS A:
Datum Neděle/svátek
12.1.
19.1.
26.1.
2.2.
9.2.
16.2.
23.2.
2.3.
5.3.

Křtu Páně
2. ne v mezidobí
3. ne v mezidobí
Uvedení Páně do
chrámu
5. ne v mezidobí
6. ne v mezidobí
7. ne v mezidobí
8. ne v mezidobí
Popeleční středa

1.čtení

2.čtení

Evangelium

Iz 42,1-4.6-7
Iz 49,3.5-6
Iz 8,23b-9,3

Sk 10,34-38
1Kor 1,1-3
1Kor 1,10-13.17

Mt 3,13-17
Jan 1,29-34
Mt 4,12-23

Mal 3,1-4

Zid 2,14-18

Lk 2,22-40

Iz 58,7-10
Sir 15,16-21
Lv 19,1-2.17-18
Iz 49,14-15
Jl 2,12-18

1Kor 2,1-5
1Kor 2,6-20
1Kor 3,16-23
1Kor 4,1-5
2Kor 5,20-6,2

Mt 5,13-16
Mt 5,17-37
Mt 5,38-48
Mt 6,24-34
Mt 6,1-6.16-18

Z MATRIKY V LISTOPADU A V PROSINCI
Pokřtěni byli:
Dominik Gringer, Chris Lucas Gringer, Filip Ivan Plátenka,
Patrik Jakub Netolický, Filip Novotný, Adam Hála,
Veronika Trsová, Tomáš Pankulič, Vojtěch Zoubek,
Marie Bledá & Daniel Vojtěch Talach
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8:00, 10.00, 18.00

Milí ministranti i všichni kluci prvního ročníku,
zveme vás na zimní výpravu, při které zdoláme kopec Kluk.
Sejdeme se v sobotu 18. 1. v 9:45 na vlakovém nádraží
(vlak do Vrábče odjíždí v 10:06).
Vrátíme se opět vlakem v 15:47.
S sebou si vezmi: 60 Kč na vlak, teplé oblečení (čepici, rukavice, náhradní
ponožky), svačinu a pití, dobré boty (ne gumáky!). Dále si můžeš vzít kapesní
nožík, kompas nebo KPZ, pokud máš.
Pokud bude hodně sněhu, můžeš si vzít i lopatu nebo pevnější igelit na
sjíždění
Těší se na tebe P. Víťa Dlapka a Ondra Záleský
Sv. František Saleský, biskup a učitel církve – 24. ledna
Narodil se jako nejstarší z dvanácti dětí 21.8.1567 na zámku Sales v Savojsku
ve Francii jako potomek venkovského šlechtického rodu. Studoval práva v Paříži a
Padově, ale přes naléhání svého otce se rozhodl stát knězem. Roku1593 byl
vysvěcen a stal se proboštem v Annecy, o šest let později pak pomocným
biskupem. Jeho cesta pak vedla do kalvínského kraje Chablais, jednalo se
o místo, kde druzí neobstáli a kde následkem protestantské reformace měl
z počátku jen 15 katolíků, nakonec obrátil 72000 kalvínců. Roku 1602 byl zvolen
biskupem ženevským.
Působil duchovní hloubkou, ale i optimismem a neobyčejnou laskavostí. Ve
svých spisech a téměř 3 tisících kázání kladl důraz na spojení křesťanské
zbožnosti s praktickým každodenním životem křesťana, s běžným zaměstnáním a
rodinnými povinnostmi. Jeho spiritualita měla velký vliv na duchovní život
zejména ve Francii, ve Švýcarsku a v Německu, rovněž i na řadu řeholních
společenství, hlavně ženských. Jana Františka de Chantal s jeho pomocí založila
nový řád Navštívení Panny Marie.
Napsal díla, která jsou řazena mezi základní náboženskou literaturu a byla
přeložena do mnoha jazyků, např. „Úvod do zbožného života“ (Filothea),
„Pojednání o Boží lásce“ (Teotimus).
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Zemřel v prosinci roku 1622 v Lyonu. V roce 1665 byl kanonizován a v roce
1877 Piem IX. prohlášen za učitele církve.
Osobnost sv. Františka Saleského dokreslují jeho výroky:
„Bohu se líbíme ne množstvím a velikostí našich skutků, ale láskou,
s níž je konáme."
"Lepší je mlčet, než dokazovat pravdu bez lásky."
„Naše dokonalost spočívá z velké části v tom, jak dovedeme navzájem snášet své
nedokonalosti.“
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/

Sedm darů Ducha svatého
Texty svatého Františka Saleského
Duch svatý, jenž v nás přebývá, chce učinit naši duši
poddajnou, poslušnou a podrobenou svému božskému
vedení a nebeským vnuknutím. K tomu jí propůjčuje sedm
vlastností a dokonalostí, které se téměř podobají těm sedmi
právě uvedeným a které jsou v Písmu svatém (viz Iz 11,2;
Sk 2,38) a teologii nazývány dary Ducha svatého. Ty jsou
nejen neoddělitelné od svaté lásky, ale též, jestliže všechno dobře uvážíme a
správně řekneme, jsou hlavními ctnostmi, vlastnostmi a zvláštnostmi lásky.
1/ Moudrost není ve skutečnosti ničím jiným než láskou, která cítí, okouší a
dozvídá se, jak dobrotivý a laskavý je Bůh.
2/ Rozumnost není ničím jiným než láskou, která zaměřuje svou pozornost na
to, aby uvážila a pronikla krásu věroučných pravd a mravoučných zásad, aby
v nich poznala Boha, jaký je sám v sobě, a pak sestoupila z těchto výšin a
poznávala jej také v jeho tvorech.
3/ Vědění naproti tomu není nic jiného než tatáž láska, která naši pozornost
zaměřuje na to, abychom poznali sami sebe i ostatní tvory, a tím došli
k dokonalejšímu poznání služby, kterou jsme povinni vůči Bohu.
4/ Rada je také láska, působí-li v tom smyslu, aby nás učinila pečlivějšími,
pozornějšími a způsobilejšími ve volbě vhodných prostředků, jak Bohu sloužit.
5/ Síla je láska, jež povzbuzuje a pobízí srdce, aby vykonala, co rada rozhodla,
že musí vykonat.
6/ Zbožnost je láska, jež nám ulehčuje práci a vede nás k tomu, abychom se
věnovali skutkům, které se líbí Bohu, srdečně, rádi a s dětskou láskou.
7/ Bázeň není ničím jiným než láskou, působí-li v tom smyslu, aby nás
nechala prchat před tím, co se nelíbí božské vznešenosti, a vyhýbat se tomu.
JACQUES, Philippe. Ve škole Ducha svatého. Karmelitánské nakladatelství.
Dostupné z: http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Sedm-daru-Ducha-svateho.html
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Děti předaly svá přání Mikuláši
Očekávání východu první hvězdy, strach z čerta, ale
i naděje v podobě andělské nadílky, to vše je spojeno
s každoročním příchodem oblíbené trojice anděl, čert a
Mikuláš. Jednou z tradičních zastávek sv. Mikuláše při
jeho návštěvě v dětském světě je již několik let
i Salesiánské středisko mládeže. Letos Mikuláš
v doprovodu anděla a čerta zavítal do Salesiánského střediska
mládeže již ve středu 4.12.2013 odpoledne, kdy probíhá program
Oratoř. Díky velkým „fofrům“ sv. Mikuláše byl i letos o výpomoc požádán
ředitel Střediska, Tomáš Rádl, aby jej v mitře, plášti a s berlou v ruce,
zastoupil.
Na Mikuláše u Salesiánů čekalo velké množství dětí. Do „nebe“
vstupovaly s připravenou básničkou, písničkou, ale i nejedním přáním.
Po vyslechnutí všech přání musel Mikuláš přiznat, že letos nebude
jednoduché všechna přání vyplnit. Děti si kromě hraček, elektroniky nebo
oblečení přály například i klidné a pokojné Vánoce v rodinném kruhu,
či aby se lidé měli rádi, zdraví pro rodiče nebo lepší známky ve škole.
Mikuláš všechna přání pozorně vyslechl a na některá hned reagoval svojí
radou, jak se jednotlivá přání dají splnit.
K příjemnému setkání jistě přispěly i různé aktivity, které si pro děti
připravili dobrovolníci a praktikanti z programu Oratoř. Děti jsou děti, a že
zlobí? Inu, ono to nebude tak horké. O tom se letos přesvědčil i čert, když
odcházel ze salesiánského střediska s nepořízenou a s prázdným pytlem.
Ondřej Trojek

Turnaj ve stolním tenise
V prosinci byl v salesiánském středisku uspořádán turnaj pro členy
kroužků stolního tenisu. Hráčky a hráči byli rozděleni do třech skupin.
Dívky a chlapci hráli společně. Hlavním kritériem pro zařazení do skupin
byl věk. Poprvé byla vytvořena kategorie veteránů, kde společně hráli jak
nejstarší členové kroužků, tak i někteří mladší hráči, kteří se herně svým
starším kamarádům vyrovnají.
Výsledky jednotlivých kategorií:
Kategorie
1.místo
Mladší žáci
Miroslav Šulc
Starší žáci
Martin Novák
Veteráni
Pavel Mareš

2.místo
Michal Janás
Vojtěch Bula
Otakar Schacherl

3.místo
Jan Půlpytel
Matěj Podhola
Jakub Katuščák
Vladimír Jakeš
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Podaří se překročit hranici 100 000 Kč?
Stav vozového parku Salesiánského střediska mládeže je díky své vytíženosti
rok od roku horší. Proto se SaSM DDM rozhodlo zachovat jako dobrý hospodář a
již nyní shromažďuje finanční prostředky na nákup nového mikrobusu. Veřejná
sbírka byla vyhlášena 10.12.2012 za účelem nákupu mikrobusu na zajištění akcí
pro děti a mládež. K 19.12.2013 se na transparentním účtu shromáždilo
bezmála 100 000 Kč, přesně 94 777,68 Kč.
Stejně jako v minulém roce jste i letos v týdnu od 9.-15.12.2013 mohli
v rámci Adventních trhů navštívit stánek Salesiánského střediska mládeže a
zakoupením keramiky a jiných drobných předmětů podpořit veřejnou sbírku.
Celková částka z prodeje keramiky a zapečetěné kasičky činila krásných
33 751 Kč.
Vaše finanční dary můžete i nadále zasílat na číslo účtu: 7336774001/5500
Všem dárcům upřímně děkují zaměstnanci Salesiánského střediska
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Studenti slyšeli mnoho zajímavostí o životě Romů i jejich tradicích
Jan Horváth, který pracuje v Salesiánském středisku mládeže v Českých
Budějovicích a je studentem 1. ročníku kombinované formy studia v oboru
Sociální práce ve veřejné správě, byl hostem čtvrteční besedy se studenty oboru
Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory. Studenti
vykouzlili vánoční atmosféru, přinesli svíčky, perníčky, čaj a další pohoštění. Vzali
také hudební nástroje, zpívali a hráli koledy, takže setkání bylo sváteční a veselé.
„Studenti se mohli otevřeně zeptat na všechny otázky týkající se Romů, dozvěděli
se zajímavosti z běžného života romské rodiny, seznámili se s romskými zvyky,
romskou vlajkou i některými romskými slovy,“ uvedla Mgr. Dagmar Dvořáčková,
Ph.D., která Jana Horvátha pozvala.
Salesiánské středisko mládeže je klinickým pracovištěm ZSF JU a studenti
zde mohou vykonávat své odborné praxe. Ti ze studentů, které romská
problematika zajímá, dostali od pana Horvátha nabídku, že se mohou přijít
podívat do Střediska a seznámit se s principy poskytovaných služeb v rámci jejich
organizace. Na webových stránkách centrum uvádí, že zaměstnanci a
dobrovolníci rádi přivítají každého, bez rozdílu náboženské orientace, barvy pleti
či sociálního postavení.
„Setkání bylo pro všechny moc poučné a přínosné. Věřím, že zanechalo
v mnohých srdcích příjemné stopy, které přispějí k pochopení a toleranci mezi
lidmi nejen v čase vánočním,“ dodala Dvořáčková.
zdroj: http://www.zsf.jcu.cz/cs/aktuality/beseda
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Silvestr na Čtyráku
V celé republice snad není místo, kde by se
neslavil konec roku, takže ani Čtyrák nebyl
výjimkou. Po zničujících zkušenostech některých
z nás, kteří si již párkrát prošli martyrium nočních
silvestrovských
televizních
programů,
jsme
iniciovali oslavu právě na Čtyráku s ostatními
studenty.
Již
přípravy
vypadaly
věru
netradičně. Dva z nás pobíhali po supermarketu ve
snaze nakoupit dostatečné množství jídla, aby si
každý přišel na své, ale zároveň za rozumné peníze. Koruna nákupu byla
nasazena u pultu s uzeninami, kde jsme dle počtu chlebíčků zadávali
požadavek nikoliv ve váhových jednotkách, ale v počtech koleček salámu
na chlebíček. Pokud si to paní prodavačka čte, pak jí skládám hlubokou
poklonu za trpělivost, stejně tak i zástupu ostatních zákazníků, kteří
ovšem, jak se dalo předpokládat, již tak shovívaví nebyli. Myslím, že
personál nejmenovaného řetězce na naši návštěvu jen tak nezapomene.
Akce samotná začala v poslední den roku mší svatou v kostele u
Sv. Vojtěcha v 18h. Otec František kázal, jak jinak, než o nastalých
oslavách. Zmínil i fakt, že oslavy mohou svojí hlučností jednak přispívat
k celkové bujarosti konce roku, ale stejně tak i zakrývat různá zklamání,
která si člověk nese v sobě. Ani tyto oslavy nebyly nijak tiché. Cesta
z kolejí do kostela připomínala spíše přechod přes frontovou linii.
Vzpomínám na našeho psa, který se každý rok, pokud byl zapomenut
během oslav na dvoře, přišel po první detonaci přes několikeré dveře
připomenout.
Ve farním sále pokračoval program přípravou chlebíčků a nakonec
ještě každý něco přinesl. Hráli jsme různé hry, např. Chcete být
milionářem. Soutěž probíhala podobně, jak je zvykem, ale s některými
obměnami. Třeba nápověda Přítel na telefonu byla nahrazena nápovědou
otce Jindřicha v sále. V podobném duchu se nesl program do půlnoci, kdy
jsme šli, nemaje vlastní pyrotechniku, na pláň za Zemědělskou fakultu
koukat na ohňostroje nad městem. Po návratu se pokračovalo novoročním
přípitkem a další soutěží, která již naštěstí nebyla nijak náročná.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se zúčastnili, komunitě
Salesiánů, kteří nám poskytli prostory farního sálu, stejně tak i likvidační
četě ministrantů, kteří ráno zajistili, že se z jídla opravdu nic nezkazilo.
Ještě jednou všem děkuji a na další akci na viděnou.
Jenda Hladký
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Psychologicky důležitá pohádka pouze pro rodiče
Jednou pozdě večer, když Sára s Bárou konečně usnuly, řekla tiše maminka:
„Stejně jsou to zlatíčka, viď?“
Stála vedle tatínka ve dveřích dětského pokoje a dojatě hleděla na spící děti.
Tatínka její výrok upřímně překvapil: zrovna ten den se nálady obou holčiček
střídaly rychleji než apoštolové na orloji a jejich vzájemné pošťuchování, hádání a
ubližování dosahovalo na pětibodové stupnici čtyřky (pět je trvalý stav).
„Předpokládám, že ses přeřekla,“ pravil kysele tatínek. „Chtělas říct
nesnesitelný potvory.“
Maminka nesouhlasně potřásla blond hlavou. „Zlatíčka,“ trvala na svém.
Tatínek jí opět musel složit v duchu poklonu, neboť s oběma zlobícími dětmi
strávila přinejmenším dvakrát víc času než on. Otevřel láhev bílého vína, společně
s maminkou nahrnuli nohama rozházené hračky na jedinou velkou hromadu,
posadili se na gauč a mlčeli. Byli tak unavení, že si ani nepustili televizi.
„Jsem úplně grogy,“ hlesl tatínek. „Je to samozřejmě především psychická
únava,“ pokračoval tatínek. „Nejde jen o to, že jim člověk musí říkat všechno
desetkrát, a tak dále. Jde i o to, že se s nimi po pravdě řečeno občas nudím.“
„Cože, ty se s nimi nudíš?“
„Řekl jsem občas,“ hájil se tatínek.
Maminka se přesto tvářila pohoršeně.
„A co je na tom divnýho? Abych se opravdu bavil, potřebuju jaksi víc než dvě
stě slov. Než tu každodenní basic czech… Dávám přednost sofistikovanější
zábavě, než je Kolo, kolo mlýnský – to je celý.“
Maminka se uchechtla. Tatínek měl tenhle její hrdelní, nečekaně hluboký smích
moc rád. Napili se, tatínek mamince položil ruku na břicho, ona si mu opřela hlavu
o rameno – ale její oči byly nepřítomné.
„Na co myslíš?“ zeptal se tatínek.
„Ále,“ řekla maminka a nespokojeně nakrčila obočí. Zkoumavě na tatínka
pohlédla, takže poznal, že se k něčemu odhodlává.
„Tak mi to řekni.“
Maminka se nadechla.
„Někdy si připadám jako špatná matka.“
„Ty?!“ zasmál se tatínek. „Ty, která bys mohla vést Kurz svatý trpělivosti?“
Maminčina tvář zůstala vážná.
„Ba ne,“ řekla. „Někdy mě holky tak vytočej, že na ně křičím. Potom si to
vždycky strašně vyčítám. Musím ti něco říct: včera jsem dala Sáře facku.“
Maminka zavřela oči. Po tváři jí stékala slza.
„A dál?“ řekl tatínek.
„Dál?!“ nechápala maminka. „Uhodila jsem vlastní dítě, copak to nestačí?“
„Jé, to je toho, já je řežu čtyřikrát měsíčně…“
„A víš, jak u toho vždycky trpím?!“
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„Hele, náš otec mě i bráchy taky občas propleskl – a můžu tě ujistit, že to náš
vztah absolutně nijak nepoznamenalo. Měli jsme ho rádi!“
Maminka vzdorně mlčela.
„Jsou horší věci,“ řekl tatínek.
„Co může být horšího než násilí na dětech?“
„Násilí na dětech,“ zopakoval nesouhlasně tatínek, „to
je jenom dramatická příručková terminologie. Pro jeden
výchovnej lepanec se ještě nikdy svět nezbořil. Víš, co
opravdu trápí mě?“
„Ne.“
Maminka hleděla na tatínka s nevyslovenou obavou. Tatínek zatím hledal co
nejpřesnější slova.
„Že mi únava a podrážděnost tolikrát zabraňujou vidět to podstatný. Že
nejkrásnější a nejcennější okamžiky jejich dětství mizej pod lavinou – “
„Hraček?“ usmála se chabě maminka.
„Pokynů. Příkazů. Zákazů. Tohle nedělej, tamto nesmíš. Netahej za to,
spadne to na tebe! Na to nesahej, spálíš se! Tatínek – bezpečnostní technik.
Požární hlídka!“
Maminka se zasmála svým hrdelním smíchem. „Tak proč jim pořád něco
zakazuješ?“
„Protože se o ně strašně bojim, copak to nechápeš?!“ zvolal tatínek zoufale.
Náhle celou místnost zalilo zlaté světlo a otevřeným střešním oknem se před
maminku a tatínka snesl anděl.
„To všechno je v pořádku,“ řekl jim. „Netrapte se.“
Mamince i tatínkovi pochopitelně trvalo, než se vzpamatovali z počátečního
úleku.
„Dobrý večer,“ zašeptal konečně tatínek. „Co je v pořádku?“
„Bát se o ně. Nudit se s nimi. Křičet na ně. Připadat si jako špatný rodič.
Pořád jim něco zakazovat nebo je občas proplesknout,“ pousmál se anděl. „To je
v pořádku. To není nic fatálního.“
„Takže,“ osmělil se znovu tatínek, „oni nám to odpustěj?“
„Nikoliv,“ zazubil se anděl. „Oni to většinou zapomenou.“
„No,“ řekl tatínek a pohlédl na maminku, „to je každopádně dobrá zpráva.“
„Tak jo. Musím letět,“ řekl anděl. „Mám toho moc. V dnešní době o sobě
rodiče příliš pochybujou.“
Znělo to trochu vyčítavě.
„Promiňte,“ vyrazila ze sebe maminka, „a co je teda fatální?“
„Nedostatek lásky,“ řekl anděl s náhlou vážností. „To je opravdovej průšvih.“
Pak dvakrát máchl křídly a protáhl se střešním oknem do noci.
„Takže jsme dobří rodiče?“ zavolala za ním maminka úpěnlivě – a zlatý
anděl s lehkým úsměvem přikývl.
zdroj: VIEWEGH, Michal. Krátké pohádky pro unavené rodiče. Brno: Druhé město, 2013,
ISBN 978-80-7227-652-3
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SaSM DDM připravuje:
Bohoslužba k oslavě Dona Boska - v pátek 31.1.2014 v 18 hod. si při mši
svaté ve Čtyřech Dvorech připomeneme životní odkaz Jana Boska.
Boska
Lyžařské kurzy - 30.1. - 2.2.2014 se uskuteční lyžařská „Chaloupka“ určená
pro účastníky letních táborů, 10. – 13.2. bude lyžařský kurz určen dětem ze
zájmových kroužků. Více naleznete na www.sasmcb.cz a www.salesianivali.cz
Krteček na horách - ve dnech 3. - 6.2.2014 proběhne zimní soustředění na
Kvildě pro maminky s dětmi, které dochází na program "Cvičení s Krtečkem".
Bližší informace o přihlášení poskytne Dáša Kolářová, lektorka kroužku.
kroužku
Salesiánský ples - již
iž 23. ročník Salesiánského plesu můžete navštívit v sobotu
22.2.2014 v KD Vltava od 19:30 hodin. Celým večerem vás bude provázet
hudební skupina Globus a nebude chybět ani netradiční a bohatý program.
Vstupenky si můžete zakoupit po novém roce v SaSM DDM.
Horolezecké závody se budou konat 8.3.2014.. Bližší informace o přihlášení
poskytne Štěpán Vondrášek, lektor horolezeckých kroužků.
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