
3. Modlitba – pevná půda pod nohama 

Mluví-li se o Donu Boskovi, je to většinou v souvislosti s jeho velikým nasazením pro zá-
chranu mládeže. Občas můžeme slyšet, že řeholním rouchem salesiánů jsou vyhrnuté 
rukávy – tedy práce, práce a zase práce. Dokonce prý při procesu blahořečení Dona Bos-
ka byla vznesena námitka, kdy se vlastně Don Bosco měl čas modlit se? Odpovědí měla 
být protiotázka – kdy se vlastně Don Bosko nemodlil? Jaká tedy byla jeho osobní zkuše-
nost s modlitbou? Jak se modlil? Víme, že v rodině u Bosků se modlili denně svatý růže-
nec a třikrát denně Anděl Páně. Modlili se pravidelně před jídlem – je známá příhoda, kdy 
Jeník nechtěl jíst u jednoho stolu s člověkem, který se nepomodlil. Také z dob jeho služby 
na statku u Mogliů známe příhodu, kdy ho jeho strýc vracející se v poledne z pole polo-
žertem pokáral za to, že se modlí Anděl Páně, místo aby pracoval. Jeník se tenkrát obhájil 
tím, že svoje pracovní povinnosti si plní svědomitě, a že i strýček by se měl pomodlit, pro-
tože Boží požehnání plynoucí z modlitby způsobí, že ze dvou zrn vyrostou čtyři klasy, zatímco tomu, kdo se nemodlí, 
vyroste ze dvou jenom jeden. Z Životopisných pamětí (Memorie biografiche) víme, že Don Bosco dlouho žil 
z duchovního fondu, který si přinesl ze semináře. Být zbožným knězem, patřit cele Pánu Bohu, to je to hlavní. Nebylo 
proto dne, aby nesloužil mši svatou. Ani když byl churavý, nevynechal. Také breviář se modlil zcela pravidelně. Mi-
moto několikrát denně přerušil své zaměstnání a soustředil se na vroucí modlitbu za sebe, za mládež sobě svěřenou, 
za své penitenty, za církev, za potřeby světa. Modlitba byla pro něho pevnou půdou pod nohama. V tom duchu chtěl 
také vychovávat. Během nedělní a sváteční oratoře se s chlapci modlíval růženec, sloužil mši svatou, zpovídal, mod-
lili se společně litanie, zpívali náboženské písně a večer věnovali čas zpytování svědomí. V čase odpolední rekreace 
Don Bosco hrál venku s hochy a jen chvílemi ho bylo vidět sedět na zemi a modlit se breviář. Sílu a účinnost modlitby 
pocítil zvláštním způsobem tehdy, když mu chlapci vymodlili uzdravení ze smrtelné nemoci. Během života mnoho-
krát zažil, že Bůh zcela viditelně odpověděl na jeho modlitby. Domnívám se, že přesvědčení Dona Boska vyjádřil je-
ho pozdější nástupce don Egidio Vigano, když napsal: Bez modlitby práce neposvěcuje, lidské dovednosti nesvědčí o 
Evangeliu, výchovné úsilí nemá žádný pastorační dopad a každodenní život není věrohodně náboženský. 

Martin Hobza 

Milí animátoři a dobrovolníci, 
mimořádný den prožila římská salesiánská farnost Božské Srdce (Sacro Cuore) v Římě v neděli 19. ledna. Svoji pasto-
rační návštěvu zde vykonal papež František. Přítomni byly i zástupkyně ze Slovenska. 

Přeji nám všem, abychom během oslavy svátku našeho zakladatele sv. Jana Boska obnovili svoji chuť být jeho dob-
rými spolupracovníky při práci ve prospěch mladých lidí. 

  

       Marek Sklenář, salesián 
       delegát pro pastoraci 

 

 

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=19450
http://www.saleziani.sk/index.php/spravy/8-svet/977-svaeteho-otca-u-salezianov-pozdravili-aj-slovenky


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. 

 

Heslo—Strenna—na rok 2014 
Don Bosco od samého začátku svého díla kolem roku 1849 

začal předkládat svým chlapcům heslo pro další rok. Byl to 

směr, kterým se měli snažit dál rozvíjet. Stalo se tak tradicí, že 

hlavní představený—nástupce Dona Boska—každoročně před-

staví 31. 12. nové heslo, tzv. Strennu, se svým komentářem. 

V roce 2014 se chceme na pozvání od Pascuala Chaveze inspi-

rovat Don Boskovým vztahem k Bohu. Ten prožíváme konkrét-

ně podle okolností, ve kterých žijeme. 

   

  Čerpáme z duchovní zkušenosti Dona Boska, 

  abychom kráčeli ke svatosti 

  podle našeho specifického povolání. 

 

Směr tedy máme stejný - ať jsme zasvěcení řeholníci, salesiáni spolupracovníci nebo animátoři. Způsob 

naší cesty se ale může lišit. 

Pozvánka na letní prázdniny 
I když v nižších polohách jsme se teprve dočkali prvního sněhu, jsou tu nabídky pro letní prázdniny: 

 

Duchovní cvičení—pro mladé chlapce a dívky 

(19-35 let), kteří hledají svou životní cestu. 

Program připravují ve spolupráci salesiánky a 
salesiáni v termínu 14.—19. 7. 2014 na chalu-
pě Orlí hnízdo v Pstruží v Beskydech.  

Informace podá a přihlášky do 30. 6. přijímá: 
Jana Svobodová, FMA (Vítkova 12, Praha 8), 
jancasv@seznam.cz.  

A k připomenutí vzhledem k blížící se uzávěrce—Rinaldi: 

Pokud máte zájem o mezinárodní aktivity (mezinárodní tábory, animátorské kurzy a mnohé další) přes 

program Rinaldi, je třeba vyplit dotazník nejpozději do 15. února 2014. Veškeré informace naleznete na 

http://www.sadba.org/programy/rinaldi/ 

Těšíme se na vás! Za Euroteam Marie Plešková (Jakubcová) - Kubík 
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