
 

 

Don Bosco a kamaráti 
 
Dnes by som sa chcel pristaviť pri Don Boscovi a jeho vzťahu ku kamarátom. 
Doň Bosco si utvára vzťah k spolužiakom tak, že ich zadelí do 3 skupín: 
dobrí 
ľahostajní 
zlí. 
Zlým spolužiakom sa vyslovene vyhýbal. Ľahostajným sa približoval, ak si to situácia aj potreba 
vyžadovala, a správal sa k nim stále zdvorilo. S dobrými spolužiakmi sa usiloval nadviazať dôverné 
priateľstvo. 
 
Keď potom sa lepšie spoznal so spolužiakmi, založili skupinu a nazvali ju Spolok veselosti. 
Spolok veselosti mal 3 jednoduché pravidlá: 
a) nijaká činnosť, nijaké reči, za ktoré by sa musel kresťan hanbiť 
b) plniť a byť presný v náboženských a školských povinnostiach 
c) Byť veselý. 
 
Spolok veselosti sa schádza každý týždeň raz V dome jedného zo svojich členov. Na týchto 
schôdzkach sa striedali veselé hry, debaty na kresťanské témy, čítanie dobrých kníh a modlitby. 
Navzájom sme si dávali dobré rady a pomáhali sme si odstraňovať osobné chyby. Ani sme si 
neuvedomovali, že sa tak pridŕžame veľký Pythagorových slov: “keď nemáš priateľa, ktorý by ťa 
napomínal, plať si na to nepriateľa.” 
 
Ďalšia zo zásady ohľadom kamarátov bola, že jeho mama musela vedieť, S kým sa kamaráti. Bolo 
to súčasťou jej výchovy. 
 
To, čo by som chcel ponúknuť dnes na zamyslenie z Don Boscovho života je náš postoj ku 
kamarátom a k priateľstvu. A to preto, lebo kamaráti majú veľký vplyv. Môže človeka kaziť a môžu 
človeka zlepšovať. 
 
1. Rozdelenie do skupín: dobrí, ľahostajní, zlí. 
 - vyhýbame sa zlým kamarátom, ktorí nám môžu škodiť, navádzajú nás na zlo a pod.? 
 
2. Spolok veselosti: neviem, koľkí z nás by sa v dnesnej dobe dostali do spolku veselosti. Možno 
by sme mohli uvažovať nad tým, či naša činnosť a naše reči nie sú také, za ktoré by sme sa mali 
hanbiť. Môžem rozmýšľať nad tým, či si plníme svoje náboženské a školské povinnosti.  
 
3. Snažíme sa napĺňať vo svojom živote myšlienku Pythagora? Vieme prijať kritiku alebo toho 
človeka hneď odpílime, odpíšeme a vyhýbame sa kritike a jej prijatiu?  
 
4. no a posledná oblasť ponúknutá na úvahu je o tom, ako vyzerajú naše stretnutia s kamarátmi. 
Čo na tých stretnutiach robíme, akí z nich prichádzame. 
 
Platí totiž stále: ukáž mi svojho priateľa a ja ti poviem, aký si. 


