Milí animátoři a dobrovolníci,
31. leden je již 122 let spojen s úmrtím Dona Boska. I když je to z pohledu našeho
života dlouhá doba, přesto prožíváme, že Don Bosco je skrze salesiánské dílo mezi
námi stále živý.
Fotografie vpravo je pořízena v salesiánském domě Valsalice na kraji Turína. Na
místě, které zachycuje, byl Don Bosco po své smrti pohřben. Do baziliky Panny
Marie Pomocnice byly jeho ostatky přeneseny až při jeho blahořečení v roce 1929.
Přeji vám radostnou a podnětnou oslavu Don Boskova svátku.

Marek Sklenář, salesián
delegát pro pastoraci

Luigi Comollo a další přátelé
Jestliže se díváme na Dona Boska z pohledu toho, co ho ovlivňovalo v
jeho rozhodování, nemůžeme přehlédnout několik významných osobních přátelství, která hrála v jeho životě důležitou roli.
Zvláštní místo věnuje Don Bosco ve svých vzpomínkách na Luigi Comollo. Byl to jeho spolužák během studia na veřejné škole a v semináři
v Chieri. Jan Bosco a Luigi Comollo byli odlišných povah (s. 43-45).
K sobě je přivedlo rozhodnutí Dona Boska vybrat si za kamarády ty nejlepší spolužáky (s. 72), to
bylo hlavní kritérium, podle kterých si vybíral své přátele. Jejich přátelský vztah Don Bosco zachytil v několika epizodách (s. 73-74, 79, 80-81). Comollo ale ještě během studií zemřel (s. 82-83).
Mezi přátele Jana Boska v době ještě před seminárním studiem patřil i židovský chlapec Jonáš. Jan Bosco za ním stál
i v okamžicích, kdy musel přijímat urážky od rabína, Jonášových příbuzných a zvlášť od jeho matky (s. 48-51).
Na základě této své dobré zkušenosti vystavěl Don Bosco i svůj pedagogický přístup, jak je patrné z popisu jeho návštěv ve vězení: Nejvíc mě však znepokojovala skutečnost, že mnozí z nich po návratu na svobodu byli rozhodnuti
žít jinak a lépe, po krátkém čase však byli za mřížemi zase. Snažil jsem se pochopit proč. Zjistil jsem, že se často dostali za mříže proto, že byli ponecháni sami sobě. Pomyslel jsem si: „Tito chlapci by potřebovali venku najít přítele,
který by se o ně staral, pomáhal jim, učil je a v neděli je vodil do kostela. Pak by se snad znovu nezkazili“ (s. 96).
 Kdo je pro mne největším kamarádem?
 Jsem pro někoho důležitým kamarádem já?
Stránky v závorkách odkazují na knihu Můj život pro mladé, Portál 2007.

„Poznávejme a následujme Dona Boska, aby mládež byla posláním našeho života.“
V salesiánské rodině je zvykem, že nám hlavní představený pravidelně
předkládá heslo na rok. Don Bosco od samého začátku svého díla kolem roku 1849 dával jedno heslo všem svým chlapcům dohromady a
dalšímu každému zvlášť. Heslo bylo považováno jako novoroční dárek
od Dona Boska (proto někdy používáme i v naší mluvě italský termín
strenna, který znamená doslova novoroční dárek).
V této tradici pokračují hlavní představení až dodnes. Pascual Chavez
spojuje letošní heslo s probíhajícím tříletím přípravy na 200. výročí narození Dona Boska. Vybízí nás, abychom stále lépe poznávali Dona Boska. Není smyslem naučit se životopisná data, znát co nejvíce epizod z
jeho života apod. Spíše je potřeba z pohledu dnešní doby pochopit, o co
Don Bosco usiloval, abychom mohli užitečně používat v našem prostředí principy salesiánské pedagogiky.
Pascual Chavez nabídl několik návrhů k tomu, jak myšlenky z hesla uvést do života. Některé jsou zaměřeny především na salesiánskou rodinu (salesiány, salesiánky, spolupracovníky apod.), jiné mohou rozvíjet i sami animátoři
jako např.:
 Poznávat to, po čem mladí lidé kolem nás opravdu touží a co potřebují a nabídnout jim odpovědi na jejich
potřeby materiální a duchovní.
 Nebát se jít v tom co děláme proti proudu—proti lhostejnosti, relativitě v etice, konzumnímu způsobu života
apod.
 Číst Don Boskovy vzpomínky (Můj život po mladé), které napsal proto, abychom mohli poznávat začátky salesiánského díla. Pochopením toho, jak Don Bosco uvažoval a postupoval, můžeme lépe pokračovat v jeho díle.
 Celý text komentáře Pascuala Chaveze k heslu je k dispozici ke stažení.

Čeho si cením na sv. Janu Boskovi?
Před svátkem sv. Jana Boska se někteří animátoři s námi podělili o to, jakým způsobem je oslovuje.

„Na Janu Boskovi si nejvíce vážím jeho nasazení a nadšení pro práci s dětmi, které nikdo nechtěl, jeho schopnosti jít
přes překážky za svým. Toho, že nikdy nezapomínal na lidi okolo sebe ani na Boha.“
Anežka
„Nejvíc si cením jeho ochoty znovupřijetí a trpělivosti. Jeho kluci byli pěkně nespoutaná cháska, zlobili, dělali mu
problémy. Přesně jak říká o svých svěřencích Guy Gilbert: „Jsou příšerně otravní. Ale prostě je nemůžete nemít rád."
Myslím, že Don Bosco tak svým životem naplňoval podobenství o marnotratném synovi - znovu přijmout, dát druhou šanci, ať se děje cokoliv. Proč? Protože Tě mám rád…“
Vojta
„Především jeho vnímavosti, důvěry a úzké spolupráce s Hospodinem a Pannou Marií. Jeníkova neskutečně velkého
odhodlání splnit sen z 9. roku života - starat se o hochy z ulice - díky němuž jsme dnes my tady :-). Jeho píle a cílevědomost, častokrát bystrá myšlenka jsou obrovským Jeníkovým darem, který bych dle jeho vzoru chtěla pilovat i já,
jako animátorka. Cením si předání jeho "know-how" - "Dej mi duše, ostatní si ponech", úzce spolupracovat s Hospodinem a mnoho dalšího, protože pak budou výsledky naší práce ne hmatatelné, ale citelné a vnímatelné přes úsměv
a spokojenost dětí! Napadá mě ještě jedno moudro, pro které si Jeníka vážím - Buď veselá a plň si své povinnosti, a
to je možná další klíč k úspěchu :-)“
Johanka
Elektronické zasílání tohoto listu si můžeš objednat na mailu: pastor@sdb.cz.
Starší čísla áčka je možné stáhnout na http://mladez.sdb.cz/materialy-ke-stazeni/acko/.
Další informace můžeš najít na: www.sdb.cz nebo mladez.sdb.cz.

