
Spiritualita Dona Boska aneb jeho zkušenosti s Bohem 

 1. Ježíš ve svaté hostii 

Schválně jsem použil v nadpisu výraz, který se dnes běžně nepoužívá. Dnes slýcháme větši-
nou termín eucharistie nebo svátost oltářní. Výraz „Ježíš ve svaté hostii“ odpovídá bezpro-
střednímu a osobnímu vztahu Dona Boska s Ježíšem ve svatém přijímání, při adoraci a při 
takzvaných návštěvách Nejsvětější Svátosti. V době Dona Boska nebylo běžné, aby lidé 
chodili často ke svatému přijímání. Tak například v turínském semináři bývala pro boho-
slovce mše svatá každý den, ale při ní se nechodilo k přijímání. Chodilo se jen v neděli. Prý 
aby nezevšednělo. Byla sice možnost jít častěji, to se však musel bohoslovec zřeknout sní-
daně a odskočit si do přilehlého kostela sv. Filipa, kde se právě sloužila mše svatá. A ho-
nem se zase vrátit, aby se dostal včas do školy. Samo o sobě to bylo proti pravidlům, ale 
představení trpěli tyto výjimky a dokonce schválně zavírali oči a obdivovali horlivé boho-
slovce. Mezi tyto bohoslovce patřil i Jeník Bosco. Zdálo se mu, že bez Ježíše eucharistické-
ho nestojí den za nic. 

Celý život se pak snažil, aby jeho chlapci měli snadný přístup k této svátosti. Tehdy se kladl důraz především na reál-
nou přítomnost Ježíše v proměněné hostii. Z dnešního pohledu bylo vnímání mše svaté dost redukované. Jako by 
její hodnota spočívala jen v aktu proměňování a ve svatém přijímání. Za to ale Don Bosco nemohl, byla to tehdejší 
teologie, kterou rozvinul a doplnil především druhý vatikánský koncil o mnoho let později. V čem ale náš světec 
předběhl dobu, byla skutečnost, že naučil své svěřence vnímat Ježíše jako živého, přítomného tady a teď, toho 
s kým se mohou osobně setkat, mluvit s ním bezprostředně jako s přítelem, který má konkrétní vliv na jejich život. 
Jeho zkušenost s Bohem byla ta, že prostřednictvím eucharistie srůstáme s Bohem. Je to nejlepší lék proti hříchu. Je 
to chléb silných – pokrm určený slabým, aby se jeho požíváním stali silnými. Ježíš na oltáři a ve svatostánku je moc-
ný přítel. Výrazy lék a mocný přítel vyjadřují víru Dona Boska v účinnost této svátosti. Skutky, které světec vykonal, 
jsou zase důkazem toho, že jeho víra nebyla marná. 

Martin Hobza 

Milí animátoři a dobrovolníci, 
toto číslo áčka nás zve do ciziny. Nejprve informačně, kdy se můžete dovědět a pravidelně dovídat něco víc o tom, 
čím žijí čeští salesiáni v Bulharsku. A pak i díky programu Rinaldi nabídkou prožít část příštích letních prázdnin na 
nějaké zajímavé akci v zahraničí. 
 
 
         Marek Sklenář, salesián 
        delegát pro pastoraci 

 



Elektronické zasílání tohoto listu si můžeš objednat na mailu: pastor@sdb.cz. 

Starší čísla áčka je možné stáhnout na http://www.sdb.cz/salesiani/kestazeni/acko/.  

Další informace můžeš najít na: www.sdb.cz. 

 

Slavnostní výkop v Bulharsku 
Nejednalo se o žádné sportovní utkání, ale zahájení očekávané stavby kostela a střediska mládeže na okraji romské 
čtvrti ve Staré Zagoře. Tento výkop 26. října byl spojen se žehnáním základního kamene za účasti papežského nun-
cia, řeckokatolického biskupa i pravoslavného patriarchy. A jak to všechno probíhalo, si můžete přečíst a na fotogra-
fiích vidět v samostatném článku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Takto to vypadalo nyní...    a tento pohled se, doufáme, stane realitou za několik let.  
 
 

Misijní zpravodaj o působení v Bulharsku 
Od září vychází měsíčně elektronický zpravodaj o působení českých salesiánů v Bulharsku. Pokud chceš být pravidel-
ně informován o tom, co je v nejvzdálenější české salesiánské komunitě nového, můžeš se přihlásit k odebírání 
zpravodaje nebo si ho stáhnout na webových stránkách: http://bulharsko.sdb.cz/aktuality/zpravodaj/. 

Program Rinaldi – POZNEJ EVROPU JINAK 
Rád zažíváš něco nového? 

Chtěl by ses seznámit se salesiánskou mládeží ze zahraničí? 

Rád bys poznal, jak to chodí u salesiánů jinde v Evropě? 

Chtěl by ses zdokonalit v anglickém jazyce a zároveň osobně povy-

růst? 

Pokud tě tyto otázky zaujaly, tak máme něco pro tebe – program 

Rinaldi! 

Program Rinaldi zprostředkovává mladým lidem salesiánské aktivity 

v zahraniční. Můžeš se stát účastníkem mezinárodních táborů nebo 

také vedoucím na zahraničním táboře. Jedná se o krátkodobé akce 

v rozsahu 1–2 týdnů (výjimečně déle). 

Jak na to? Na stránkách Rinaldi (http://www.sadba.org/programy/rinaldi/) najdeš dotazník, který je třeba vyplnit 
nejpozději do 15. února 2014. Do konce února se pak dozvíš, jak výběr na danou aktivitu dopadl. Rozhodně si neří-
kej, že se nikam nepřihlásíš, protože je Rinaldi určitě vždy přeplněn! Není to pravda, každý má šanci! 

Další informace nalezneš na našich stránkách (viz výše), nebo napiš na rinaldi@sadba.org. 

Těšíme se na tebe! 

Za celý Eurotým Marie Plešková-Jakubcová (Kubík) 
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