
Spiritualita Dona Boska aneb jeho zkušenosti s Bohem 

7. Duchovní doprovázení. Přítel duše. 

Don Bosco vzpomíná na sedmdesátiletého kněze dona Calossa, který působil 
poslední rok svého života v Morialdu, což byla osada vzdálená necelé dva kilo-
metry od Jeníkova domu. Seznámili se spolu na cestě z kostela v Butigliéře. Bos-
kovi bylo tenkrát 14 roků. V pamětech oratoře čteme: Jakmile jsem začal chodit 
k donu Calossovi, hned si získal mou důvěru. Vyprávěl jsem mu, co dělám, a do-
konce jsem mu svěřil i své myšlenky. Tak mi mohl správně radit. Poprvé jsem po-
cítil jistotu, že mám stálého vůdce a přítele své duše. (…) V té době jsem začal 
zakoušet radost z duchovního života. Doposud jsem žil příliš materiálně, skoro 
jako stroj, který něco dělá a neví proč. Když byl Bosco vysvěcen na kněze, našel 
na dalších 19 let skvělého duchovního vůdce ve svém krajanovi donu Cafassovi. 
Ve vzpomínkách píše: „Učinil-li jsem v životě něco dobrého, bylo to jen jeho zá-
sluhou. Žádal jsem ho o radu při každé volbě, plánu nebo když jsem se potřeboval ujistit o směru svého kněžského 
působení.“ Nemůže být překvapením, že on sám byl pro mladé i dospělé dobrým duchovním vůdcem. Rád se před-
stavoval jako „přítel duše“, které doprovázel především prostřednictvím zpovědi. Každá jeho pastorační aktivita 
byla totiž zaměřena na to, aby disponovala duši na setkání s Kristem. Jeho metodou byla pravidelnost, jednodu-
chost, praktičnost, spolehlivost a salesiánská srdečnost. Jaké jsou hlavní oblasti, kterých se má doprovázení týkat? 
Lepší poznání a přijetí sebe sama, rozvoj života s Bohem, výchova k naslouchání Slova a k modlitbě, vykořenění ne-
dostatků a překážek v praktické lásce, rozlišování Boží vůle, rozlišování vlastního povolání a formace k určitému způ-
sobu křesťanského života, výchova k autentickému smyslu pro apoštolát, překonání a využití případných krizí, poku-
šení a pochybností, správná odpověď na případná zvláštní povolání Ducha. 

Duchovní doprovázení v salesiánské tradici nesmí být nikdy omezováním svobody. Duchovní vůdce není autoritativ-
ním otcem, který přikazuje a rozhoduje, nýbrž má být vnímavým zkušeným bratrem, sestrou, který pomáhá porozu-
mět osobnímu volání Ducha svatého a svobodně na ně odpovědět. 

Martin Hobza 

Milí animátoři a dobrovolníci, 
před několika dny jsme oslavovali svátek Panny Marie Pomocnice. Jistě víte, že Don Bosco Panně Marii Pomocnici 
zasvětil baziliku, kterou nechal v Turíně na Valdoccu postavit. Ale proč Don Bosco uctíval Pannu Marii pod tímto 
titulem? Odpověď najdete v angličtině zde. 
 
 
         Marek Sklenář, salesián 
        delegát pro pastoraci 

 

http://en.donbosco-torino.org/mary-help-of-christians-magazine/


200 let Dona Boska—16. srpna startujeme!! 
Začátek jubilejního roku Dona Boska se blíží. Start není nijak organizován, záleží na tom, s čím kdo na jakémkoli mís-
tě přijde. Ať budete na táboře, na dovolené, v horách, u moře nebo doma, ať vás bude pohromadě 100, 20 nebo 
budete jen 2, vždy můžete do roku Dona Boska vykročit, vběhnout nebo ho zahájit ještě úplně jinak. 
Někde se chystají běžet 200 metrů, jinde připravují pokus o „létající Start 200 s co nejulítlejším pochodem“ apod. A 
co vy? Máte nějaký nápad nebo naopak hledáte inspiraci? Můžeme k tomu využít i Bosco point na facebooku. V 
blízké době se objeví aktuální informace i na webu. A nebo dejte vědět Zdeňku Jančaříkovi. 
Takže nezapomeňte—16. srpna! A pak se podělte i o to, jak to u vás proběhlo. 

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. 

 

Kněžské a jáhenské svěcení 

Radostná událost pro salesiánskou rodinu nastane v so-

botu 14. června v 10 hodin. V salesiánsky netradičním 

místě ve Slavkově u Brna přijme kněžské svěcení Láďa 

Banďouch, který posledních několik let studuje v Turíně. 

„O krok zpět“ je Jan Štěpán Musil (nyní ve Fryštáku), 

který se v ten samý den stane jáhnem. 

 

Pamatujme na ně během dnů jejich bezprostřední pří-

pravy v modlitbě. 

Na Láďu se po jeho primici, která bude o týden později v 

nedalekých Hruškách, těší především kobyliská komuni-

ty, jejíž se stane členem. 

Na obě slavnosti jste všichni srdečně zváni. 

Na cestě do Turína 
S blížícím se 200. výročím narození Dona Boska se stále 

více skupin vydává na pouť do jeho rodiště a do Turína. 

Možná, že do takové skupiny také patříte. Především pro 

tyto případy můžete na salesiánském webu najít v sekci 

Ke stažení—Putování s Donem Boskem různé materiály a 

průvodce po těchto místech. Pokud jste již zde byli a má- te 

nějaké užitečné materiály ke sdílení, zašlete je na adresu 

jancarik@sdb.cz s nabídkou k vyvěšení.  

„Navštívit“ tato místa můžete prakticky i virtuálně. Webo-

vé stránky těchto míst nabízí informace v několika jazy-

cích: 

Colle Don Bosco (rodiště Dona Boska) 

Chieri (město, kde Don Bosco prožil 10 let na studiích)     Místnost snu v 9 letech 

 po rozkliknutí hesla na liště se objeví možnost informací v angličtině 

Turín—Valdocco 
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