
9. Dny salesiánské spirituality 
pořádané salesiány spolupracovníky 

 

VŠECHNO DĚLEJTE S LÁSKOU 

Odkaz sv. Františka Saleského dnešku 

29.4.–1.5.2022 

na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži 
 

Přijměte pozvání pro členy i příznivce salesiánské rodiny na společné víkendové setkání, během 

kterého:  

 můžeme prožít živé společenství salesiánské rodiny skrze modlitbu, zábavu a prohloubení 

vzájemného poznání  

 nás obohatí svými příspěvky sestry salesiánky, P. Petr Zelinka, SDB a mnozí jiní 

 máme možnost sdílet své otázky, postřehy a zkušenosti v rámci našeho společného poslání 
 

Program:
Pátek:  

od 17 hod – příjezd a ubytování  

18.00-20.00 – večeře  

20.00 – zahájení, přivítání, představení 

programu, organizační věci, večerní chvály 

20.45 – úvodní slovo – P. P. Zelinky: „Všechno 

dělejte s láskou…“ 

21.15 – společné posezení  

 

Sobota:  

7.15 – ranní chvály  

7.30 – snídaně  

8.45 – předávání dětí  

9.00-11.30 – program připravený sestrami 

salesiánkami k výročí 150 let od založení jejich 

kongregace  

11.45-14.00 – oběd  

14.15 – předávání dětí  

 

14.30-16.30 – moderovaný úvod v plénu + 

nabídka workshopů k odkazu Františka 

Saleského dnešku 

17.00-18.00 – mše sv.  

18.30-20.00 – večeře  

20.30 – večerní chvály + slůvko  

20.45 – společný večer s programem pro 

všechny  

 

Neděle:  

7.15 – ranní chvály  

7.30 – snídaně  

8.45 – předávání dětí  

9.00-10.00 – sdílení ve skupinkách  

10.30 – mše sv., na závěr společné zhodnocení 

a poděkování  

12.00 – oběd, odjezd  

 

Po dobu programu bude zajištěno hlídání dětí. 

Pro náctileté připravujeme inspirativní tematický program - mladí mladým - formou workshopu. 
 

Hlásit se bude možné od 1. ledna 2022 do naplnění ubytovací kapacity gymnázia na webové adrese: 

http://www.ascczech.cz/dss/ 

Platbu proveďte nejpozději do 10 dnů od přihlášení na webu. Bez úhrady je přihlášení neplatné. 

V případě nejasností a problému s přihlašováním se obracejte na kontaktní osobu: František Hynek, 

tel: 602 507 495, e-mail: fahynek@outlook.cz; dotazy na ubytování směřujte na Marii Novotnou, tel: 

603 712 447, e-mail:  n.maria@email.cz 
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