
Spiritualita Dona Boska aneb jeho zkušenosti s Bohem 

6. Kousek nebe spraví všechno. Dej mi duše ostatní si ponech. 

Ze života seminaristy Jana Boska je známá událost, kdy se svým spolužákem a 
velkým přítelem Luigi Comollou uzavřeli dohodu, že kdo první zemře, pokud 
Bůh dovolí, podá tomu druhému zprávu, zda je spasen nebo zavržen. Později 
Don Bosco varoval kohokoli, aby podobnou dohodu neuzavírali. Když totiž 
Comollo zemřel, v noci se Boskovi ukázal a sdělil mu, že je spasen. Jeníka to 
ale tak vyděsilo, že onemocněl a málem umřel. Nicméně tato událost nám 
ukazuje, jak velkou víru měl Bosco v život po smrti, a jak důležité pro něj bylo 
být spasen, neboli lidově „přijít do nebe“. V podstatě to byl hlavní cíl a nej-
větší motivace jeho obrovského životního úsilí. Život tady na zemi, byť by byl 
sebekrásnější a sebedelší, je ve srovnání s nebem nepatrným okamžikem. 
Přítomným životem nepohrdal, nepodceňoval ho, nezanedbával, ale naopak 
děla vše pro to, aby byl důstojnou a zodpovědnou přípravou na nebe. Víra 
v život věčný mu pomáhala angažovat se naplno pro život přítomný. Svým 
spolupracovníkům, kteří se téměř hroutili pod množstvím práce, často opako-
val: Kousek nebe spraví všechno. Velmi často hovořil a kázal o nebi, očistci a pekle. Připomínal chlapcům a salesiá-
nům, že u Boha máme mnoho nebeských přátel – svatých. Že také můžeme modlitbami pomáhat zemřelým, kteří 
ještě nemohou být naplno u Boha, protože trpí důsledky svých hříchů v očistci. Mnoho jeho snů barvitě pojednávalo 
o věčnosti. Aby zdůraznil, jak důležité je být připraven na setkání s Pánem, zavedl měsíční cvičení, kterému se říkalo 
příprava na šťastnou smrt. Spočívalo to v důkladné svaté zpovědi, zbožné účasti na mši svaté a v zařízení svých zále-
žitostí tak, jako by měl člověk dnes zemřít. Don Bosco nestrašil smrtí, smrt je pro něj totiž brána do Boží náruče. To, 
před čím varuje, je hřích, který člověka od Boha odvádí. 
Můžeme bez nadsázky říci, že Don Bosco ve svém životě kráčel nohama pevně na zemi, ale hlavu měl v nebi. 

Martin Hobza 

Milí animátoři a dobrovolníci, 
poslední březnový víkend dokončilo svůj tříletý G-animátorský kurz 16 mladých lidí. Děkuji celému týmu pod vede-
ním Maki Hanákové i všem  animátorům za energii, kterou do kurzu vložili. Těším se, že se budeme setkávat i při 
dalších příležitostech. Jednou z nich může být  Festival, který pořádá SHM 17. května v Pardubicích nebo Celostátní 
setkání salesiánských animátorů. Základní fakta o něm najdete na další stránce. 
Přeji vám hezký májový měsíc. 
  
         Marek Sklenář, salesián 
        delegát pro pastoraci 

 

http://www.shm.cz/festival/


Zasportujte si na SKAMu 
Ve dnech 20.–21. 6. 2014 se bude konat v Praze Dolních Počernicích již devátý ročník 

akce SKAM (Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže) pořádané místní mládeží pod hlavič-

kou SHM Počernice. Cílem SKAMu je dát prostor společenstvím mladých z různých kou-

tů České republiky i různých křesťanských církví k poznání nových lidí, k netradičnímu 

zakončení školního roku, k příjemnému zasportování si. 

V pátek 20. června večer proběhne registrace účastníků, poté bude možnost vzájemné-

ho seznámení se prostřednictvím večerního programu s rozmanitými aktivitami. 

V sobotu 21. června se odehrají tři velké turnaje – pro smíšená družstva je zde volejbal 

a florbal, pro pány je vyhrazen turnaj ve fotbale. Vítězné družstvo z každého turnaje si 

odnese putovní pohár. Během celého dne bude možnost překonávat rekordy 

v atletických disciplínách pro jednotlivce jako je skok do dálky, běh na 100 m či 1 km 

atd. Klání mladých uzavře bohoslužba slova. SKAM bude pokračovat volným večerním programem s grilováním. 

Přihlašování odstartuje 20. dubna a potrvá do 31. května. Kdo se přihlásí dříve, bude mít výhodnější cenu. 

Veškeré informace naleznete na www.iskam.cz 

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. 

 

Na pár slov s hlavním představeným 

Několik dní po zvolení 10. nástupce Dona Boska pořídil náš delegát na generál-

ní kapitule Petr Cvrkal s Angélem Fernándezem Artimem exkluzivní rozhovor. 

Začal takto: 

Neodpustím si začít otázkou. Jak se cítíš jako hlavní představený? 

Mamma mia! Cítím se dobře. Musím se přiznat, že noc před svým zvolením, 

kdy se již rýsovala možnost, že bych mohl být zvolen, jsem velice těžce usínal. 

Ale nyní se cítím šťastný. Nemám žádnou touhu po moci. Toto nikdy nebylo 

zdrojem mého štěstí v životě. Mám jistotu, že mé zvolení je velká příležitost, 

ale i velká zodpovědnost. Je to velká příležitost být blízko svým spolubratrům, 

komunitám, provinciím a salesiánské rodině. Je jasné, že nebudu moci být v 

přímé pastoraci s mladými, i když bych chtěl být blízko všem mladým, tak je 

budu nosit aspoň ve svém srdci. A to je krásné a to mě naplňuje. 

Mohl bys říci něco o své rodině? 

Pocházím z obyčejné křesťanské rodiny. Tatínek má 82 roků a moje maminka má 79. Mám také jednu sestru, která 

je vdaná. Vyrůstal jsem v malé vesničce u moře. Rodiče se celý život živili chytáním ryb. Dá se říci, že na mé dětství 

měla vliv moje rodina a krásná příroda. Toto jsou mé kořeny. 

CSSA v Havířově—zaškrtněte si v kalendáři 
Celostátní setkání salesiánských animátorů má známo již své 
datum a místo—během prodlouženého víkendu 14.—
17. listopadu. 2014 se setkáme v Havířově v Církevním středis-
ku volného času sv. Jana Boska a přilehlé škole. Setkání má být 
již takovou poutí k Donu Boskovi při příležitosti jubilea jeho 
narození. Havířov byl vybrán proto, že součástí střediska je i 
jediný kostel v ČR, který je zasvěcený sv. Janu Boskovi.  
Jste všichni srdečně zváni, počítejte tedy s tímto termínem. 
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