


Ďakujeme Vám!

Tento sen sa sníval dnes svätému, no vtedy 
len deväťročnému Jánovi Boscovi, ktorého 
200. výročie narodenia si tento rok pripo-
míname. Keď si pozrieme život don Bosca, 
zistíme, že ako malý chlapec tento sen síce 
nechápal, ale časom ho pochopil.
Svätý Ján Bosco zakladal oratória, ktoré sa 
stali pre mnohých chlapcov z ulice školou 
aj domovom. Neskôr založil technické 
školy, dielne a dokonca aj malý seminár, 
kde podľa pravidiel, ktoré schválil pápež 
Pius IX., formoval  svojich pomocníkov a 
kňazov. Jeho veľkým vzorom bol sv. Franti-
šek Saleský, podľa ktorého bola aj pomeno-
vaná rehoľa, ktorú don Bosco založil – 
Saleziáni. Za svojho života vychoval okolo 
2300 kňazov, z toho 700 saleziánov. 

Dnes je na svete okolo 15 577 saleziánov 
kňazov, ktorí pracujú v 129 krajinách sveta. 
Ich diela sú rôzne. Hlavným poslaním 
saleziánov je práca a výchova mládeže. 
Zakladajú školy a oratória pri farnostiach, 
internáty, pôsobia na misiách. Tu zakladajú 
nové farnosti a angažujú sa aj v sociálnej 
oblasti, kde podľa vzoru sv. Jána Bosca 
poskytujú pomoc tým najchudobnejším.  
Samozrejme, bratom Saleziánom pomáha  
v tomto diele aj mnoho Saleziánov spolu-
pracovníkov a samozrejme dobrovoľníci. 
Na Slovensku je okolo 217 saleziánov, 
ktorých dielo, sa okrem už všeobecných 
vyššie  spomínaných diel rozrástlo aj o 
starostlivosť o rómske deti a ich výchovu 
hlavne na východnom Slovensku. V Barde-
jove-Poštárke založili základnú a materskú 
školu.

Sen, ktorý nám mení život... TÉMA / 7

- bulletín Národnej Svätyne domov do schránky
- informácie a novinky na e-mail
- vždy v nedeľu o 10:30 svätá omša obetovaná za dobrodincov

Saleziáni don Bosca spravujú aj Národnú 
Svätyňu v Šaštíne. Pôsobí tu 10 kňazov, 
ktorí sa okrem Národnej Svätyne, farnosti 
Šaštín-Stráže a Oratória starajú aj o Gym- 
názium Jána Bosca. Je to náročná práca, 
pretože okrem klasickej práce kňaza a 
saleziána sa starajú aj o NARODNÚ 
SVÄTYŇU. Sú to kňazi celého Slovenska a 
nielen Slovenska. Tak ako Sedembolestná 
Matka je patrónkou nás všetkých, a mnohí 
každoročne za Ňou do Šaštína putujú, tak 
aj kňazi Saleziáni pôsobiaci v Jej Svätyni    
sú svojou službou kňazmi nás všetkých. 
Každého, kto príde, kto sa potrebuje 
vyspovedať, prijať sviatosti, odslúžiť sv. 
omšu, vypočuť, poradiť.... Preto im aj touto 
cestou ďakujeme za námahu a ochotu, 
ktorou sa venujú nielen svojim farníkom, 
mladým ale všetkým pútnikom. 
     Bol to iba sen? Don Boscovi sa určite 
snívalo mnoho snov, tak ako každému. 
Vedel však rozlišovať. Boh sa nám prihová-
ra rôznymi spôsobmi. Možno snom, možno 
cez človeka na ulici, cez média, cez neveria-
ceho... možností je veľa. Otázka je, či vieme 
rozlišovať ako don Bosco a či sme ochotní 
zmeniť svoj život nie podľa nášho, ale 
podľa Božieho plánu, a tým možno ovplyv-
niť  aj mnoho iných životov.

Modlitba k don Boscovi: 
Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mláde-
že, ty si toľko pracoval pre spásu 
duší: buď nám vodcom, aby sme 
hľadali svoje duševné dobro a spásu 
blížneho. Pomáhaj nám plniť si svoje 
povinnosti, premáhať náruživosti a 
ľudské ohľady. Nauč nás milovať 
Sviatostného Spasiteľa, Pannu Máriu 
Pomocnicu a Svätého otca, rímskeho 
pápeža. Vypros nám šťastnú hodinu 
smrti, aby sme prišli k tebe do neba.  
   Amen.
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