
 

 

Don Bosco a sumár o ňom na záver 

 

Preventívny systém: 

- Don Bosco vymyslel dodnes neprekonaný pedagogický systém - tzv. preventívny systém. Jeho 

orátoriá boli založené na tom, že animátori - väčší až dospelí chlapci boli medzi menšími 

chlapcami, hrali sa s nimi spolu a tak preventívne alebo hneď v zárodkoch hasili problém, ktorý 

vznikol. 

- Kiežby v dnešnej dobe rodičia využívali tento systém. Lebo nemajú na nich čas, deti vyrastú a 

chcú ich vychovávať už keď je neskoro. A potom hasiť - to už je nanič.  

 

3 piliere výchovy: rozum, náboženstvo, láskavosť : 

- Don Bosco svoju výchovu postavil na týchto 3 pilieroch.  

- Rozum je danosť, ktorú máme od Boha. Máme od Boha úlohu rozvíjať svoj rozum, vzdelávať sa 

a rásť v poznávaní našej Zeme. 

- Náboženstvo je zložka, ktorá je v prvom rade rozumová - vedie nás k správnemu poskladaniu si 

hodnôt v živote a potom je až citová. Tak sa mi marí, že to povedal C.S.Lewis, že “aj keby som 

bol ateista, chcel by som, aby môj lekár a právnik boli veriaci”.  

- láskavosť - prečítam tu 4 myšlienky sv. Františka Saleského, na základe ktorého dal meno sv. 

Don Bosco svojej kongregácii - saleziáni. Všetky 4 sú o tejto téme láskavosti: 
„Ako olej ostáva na povrchu tekutín, tak vo všetkom našom počínaní musí byť navrchu 

láskavosť.” 

„Pokorou sa stávame lepšími pred Bohom a láskavosťou pred ľuďmi.“  

Voči príbuzným a podriadeným sa doma správajte láskavo, lebo sa stáva, že mimo domu sme 

ako anjeli a doma ako diabli.   

Milosť rozjímať sa nedá dosiahnuť úsilím ducha, ale miernou a láskavou pokorou. 

 

Žil tak, akoby videl Neviditeľného: 

- asi jedna z najkrajších charakteristík, ktorá sa dá povedať o človeku. A o Don Boscovi sa to 

hovorilo.  

- stojí za úvahu, o koľko by sme menili svoje správanie, slová, reakcie, keby sme tak žili, ako by 

sme videli Neviditeľného? Rozprávať sa s človekom a uvedomujem si, že pri mne a pri ňom stojí 

Boh, konať voči inému a pri ňom je Boh a pod…  

- naše správanie by bolo diametrálne odlišné…  

 

Dalo by sa o sv. Don Boscovi ešte rozprávať veľa a aj veľa dávať za príklad. Ale na úplný záver 

vám aj sebe chcem zaželať, aby za nás orodoval v nebi a konkrétne na jeden úmysel myšlienky, 

ktorú sám povedal: Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi.  

Amen.  


