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Anotace 

 Cílem diplomové práce s názvem Porovnání spirituality Františka z Assisi a Jana 

Boska je najít společné rysy následování Ježíše Krista u sv. Jana Boska a sv. Františka 

z Assisi. Práce hledá odpovědi na otázky, zda je charisma Jana Boska v jeho době 

analogické s charismatem sv. Františka z Assisi. Pokud ano, jaký konkrétní aspekt 

Ježíšova života je inspiroval a jak konkrétně jej předávali svým následovníkům. 

Základní literaturou, ze které práce vychází, jsou Paměti sv. Jana Boska sepsané jím 

osobně a jeho blízkými spolupracovníky, stanovy a pravidla života bratří salesiánů, 

spisy a životopisy sv. Františka z Assisi, tzv. Františkánské prameny. 

Použita je personalistická metoda a metoda komparace ve smyslu zda existují shodné 

odkazy na Písmo sv. a tradici a jak konkrétně ve své době tyto odkazy sv. Jan Bosko a 

sv. František z Assisi žili a naplňovali. 

Práce zahrne následující okruhy: 

1) Vnímání povolání k následování Krista 

2) Pojetí chudoby a služby 

3) Způsob služby 

4) Mariánská úcta a vztah k církvi 
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František z Assisi, františkánská spiritualita, salesiánská spiritualita, Jan Bosko.  

 



 

Abstract 

The aim of the thesis titled Comparison of the spirituality of St. Francis of Assisi and 

John Bosco, is to find commonalities follow Jesus Christ at St. and St. John Bosco. 

Francis of Assisi.The work seeks to answer the question whether the charisma of John 

Bosco in his time, analogous to the charism of St. Francis of Assisi. If so, what 

particular aspect of Jesus' life is inspired and specifically how it passed on to his 

followers. 

Basic literature from which the work is based, as the memory of St. John Bosco 

written by him personally and his close associates, the statutes and rules of life Salesian 

Brothers, writings and biographies of St. Francis of Assisi, the Franciscan sources. 

Using the Personnel method and comparison in terms of whether there are consistent 

references to Holy Scripture and tradition, and specifically how at the time these links 

St. John Bosco and St. Francis of Assisi lived and fulfilling. 

The work involves the following three areas: 

1) Perception vocation to follow Christ 

2) The concept of poverty and Services 

3) Process Services 

4) Marian devotion and relationship to the Church 
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ÚVOD 

 

Svatý František z Assisi a svatý Jan Bosko – dva významní italští světci, žijící 

v různém od sebe značně nejen časově vzdáleném období, přesto můžeme najít v jejich 

úsilí o následování Krista společné rysy, shodné aspekty. Tyto shodné aspekty, jak 

následovali Krista a žili jeho odkaz, zkusíme v této práci porovnat. Základním 

východiskem nám zde bude skutečnost, že oba čerpali z hluboké křesťanské tradice 

a v této tradici svým životem pokračovali. 

Hlavním impulzem pro psaní této práce byla skutečnost, že Jan Bosko při uvažování 

o svém povolání, přemýšlel nejprve o vstupu do kláštera františkánů. Také já jsem se 

v osobním životě setkala nejprve s františkánskou spiritualitou a časem jsem dospěla 

k salesiánské spiritualitě a stala se členkou Sdružení salesiánů spolupracovníků. 

Cílem této diplomové práce je najít společné aspekty následování Ježíše Krista 

u sv. Jana Boska a sv. Františka z Assisi. Práce hledá odpovědi na otázky, zda je 

charisma Jana Boska v jeho době analogické s charismatem sv. Františka z Assisi. 

Pokud ano, jaký konkrétní aspekt Ježíšova života je inspiroval a jak konkrétně jej 

předávali svým následovníkům. 

Pojem spiritualita je v práci použit hlavně ve smyslu spirituality určité skupiny 

v církvi – františkánská a salesiánská spiritualita a jejich způsob následování Krista. 

Vybrané společné aspekty následování Krista – povolání, chudoba, služba, vztah 

k tradici a jejich prožívání a předávání, jsou představeny v první a druhé podkapitole 

každé části práce, jako součást konkrétního životního stylu Františka z Assisi a Jana 

Boska vytvořeného působením Ducha svatého a lidskou spoluprací v určitých dějinně-

místních podmínkách, které jsou též zmíněny. Pomocí komparace je ve třetí podkapitole 

každé části práce zjišťováno, jestli prožívání tohoto aspektu v konkrétních dějinně-

místních podmínkách u Františka z Assisi je v něčem podobné s prožíváním tohoto 

aspektu u Jana Boska v jeho konkrétních dějinně-místních podmínkách. Toto srovnání 

předložených přístupů je ve smyslu, zda existují shodné odkazy na Písmo sv. a tradici 

a jak konkrétně ve své době tyto odkazy sv. Jan Bosko a sv. František z Assisi žili 

a naplňovali. 

Použita je personalistická metoda založená na reflexi duchovní zkušenosti 

konkrétního člověka, zaměřuje se na úsilí člověka o hlubší duchovní život a vytváření 

vlastního životního stylu, který odpovídá tomu, jak je veden Bohem. Tato metoda je 
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použita z důvodu představení jednotlivých aspektů duchovního života a především 

představení způsobu následování Krista u Františka z Assisi a Jana Boska.  

Základní literaturou, ze které práce vychází, jsou v případě hagiografické části 

věnované sv. Františku z Assisi především tzv. Františkánské prameny, v nejnovějším 

překladu rozdělené do čtyř svazků, které obsahují jednak Františkovy spisy (řehole, 

dopisy, napomenutí, závěť atd.) a dále jeho životopisy od různých autorů a spolubratrů, 

především z doby raného františkánství. Nejvíce je čerpáno z životopisů od Tomáše 

z Celana. 

  Hagiografická část předkládající život Jana Boska čerpá z Pamětí sv. Jana Boska 

sepsaných jím osobně na příkaz papeže Pia IX. Tyto rukopisy byly zveřejněny teprve 

roku 1946. V českém vydání máme k dispozici pouze jejich vybrané stěžejní části pod 

názvem Můj život pro mladé. Také je čerpáno z dostupných životopisů Dona Boska, 

především pak z pera významného salesiánského autora Teresia Boska, který rovněž 

hojně čerpal z Boskových rukopisů - Pamětí. Dále jsou použity Stanovy a pravidla, 

které jsou pro salesiány souhrnným odkazem Dona Boska.  

Práce zahrne následující okruhy:1) Vnímání povolání k následování Krista, 2) Pojetí 

chudoby, 3) Způsob služby, 4) Mariánská úcta a vztah k církvi. Toto rozdělení je 

s ohledem na skutečnost, že důraz na zvolené aspekty duchovního života se nachází jak 

u Františka z Assisi, tak u Dona Boska. 

Vzhledem ke skutečnosti, že františkánská literatura je mnohem rozsáhlejší 

a dostupnější, nejprve je předložen pohled Františka z Assisi na téma, následuje pohled 

Jana Boska a dále je předloženo srovnání. 

Co se týče sledování inspirace Písmem svatým, ta je daleko více patrná z literatury 

týkající se Františka z Assisi, františkánské prameny jsou doslova protkány odkazy na 

Písmo svaté. Ve svých spisech sv. František z Assisi často cituje Písmo svaté. Přesto, že 

Don Bosko také svým životem následoval Krista, Písmo svaté znal a žil podle něj, 

v dostupné literatuře jsou jeho odkazy na Písmo svaté méně časté. Proto biblické úryvky 

budou čerpány více ze situací sv. Františka z Assisi a s nimi jsou srovnávány konkrétní 

události ze života sv. Jana Boska.  

Samotný výběr textů popisujících jednotlivé aspekty spirituality již vychází z toho, 

že důraz na ně se vyskytuje jak u Františka z Assisi, tak u Dona Boska. Podkapitoly 

věnující se analogickému srovnání tak jsou již jen souhrnem vyzdvihujícím podstatné 

shody a komentujícím odlišnosti v chápání, popř. odkazujícím na významné rozdíly 

v pojetí daného aspektu. 



10 

Práce nepřináší nové poznatky o životě Františka z Assisi a Jana Boska, její novost 

spočívá v porovnání společných aspektů následování Krista právě u těchto světců. 

Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2015 si salesiánská rodina připomíná výročí 200 

let od narození Jana Boska, může být i tato práce skromným příspěvkem právě k tomuto 

kulatému výročí. 
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1 POVOLÁNÍ K NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA  

Jak už název napovídá, v této části si představíme cestu k povolání a  následování 

Krista u obou světců. Zvlášť se zaměříme na období povolání, jehož původcem je Bůh, 

tedy na počátek povolání k životu s Bohem. V druhé kapitole pak bude představen 

konkrétní způsob, jakým bylo toto povolání naplňováno, jak František z Assisi a Jan 

Bosko následovali ve svých životech Krista.  

 

1.1 „Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás.“
1
  

V této kapitole se zaměříme na to období života obou světců, kdy začali rozpoznávat 

Boží volání a co mu předcházelo. Je to povolání, jehož původcem je Bůh. Budeme 

sledovat počátek duchovního růstu, počátek cesty následování Krista u Františka 

z Assisi a Jana Boska. Co provázelo toto Boží povolání? V jaké životní situaci Boží 

volání zaslechli? Co předcházelo jejich rozhodnutí následovat Krista? Čím je Kristus 

oslovil? Jak Kristus proměnil jejich život?  

Biblický verš tvořící název této kapitoly je z Janova evangelia a je součástí Ježíšovy 

druhé řeči na rozloučenou. Celou tuto řeč určuje především kristologické hledisko 

a teprve pak vztah k situaci obce. Hlavním tématem této řeči je víra, která přináší ovoce 

a přikázání lásky vystihující jádro Ježíšovy etiky. Shoda jednání učedníků s jednáním 

Ježíšovým je znamením jejich přátelství. Učedníci si ale Ježíšovo přátelství nevysloužili 

a nezískali sami, ale Ježíš si je sám vyvolil. Stěžejní pojem celého úseku můžeme 

shrnout, že je to láska jako ovoce nového života, který dává Ježíš.
2
 

V tomto smyslu uvedený biblický verš také vystihuje podstatu povolání u Františka 

z Assisi i Jana Boska. Také je si Ježíš vyvolil, aby se stali jeho přáteli, povolal je 

k novému životu. 

 

                                                 
1
 Srov. J 15,16 

2
 Srov. PORSCH, F. Evangelium sv. Jana, Malý stuttgartský komentář, Nový zákon 4, 1. Vydání. 

Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998, s. 154–157. 
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1.1.1 Cesta k poznání Krista u Františka z Assisi 

V této podkapitole si představíme cestu, kterou musel František projít, než došel 

poznání Boha a jeho povolání k následování Krista. Co předcházelo rozhodnutí 

následovat Krista? Jak Bůh změnil jeho život? Jakým způsobem ho Kristus oslovil? 

Nyní se pomyslně přeneseme na sever Itálie, do Umbrijského města Assisi, které se 

nachází ve spoletském údolí. Město získalo v rámci vévodství spoletského na konci 

12. stol. autonomii. Toto území bylo předmětem sporu mezi císařem a papežem, který 

zde usiloval nejen o správu duchovní, ale i světskou. Období přelomu století je též 

charakteristické válkami mezi městy. V souladu s tendencí, projevující se tehdy na 

celém křesťanském západě zažívalo také Assisi a okolní města během 12. stol. velký 

přírůstek obyvatel. Assisi s nejbližším okolím mohlo mít přibližně jedenáct až šestnáct 

tisíc obyvatel rovnoměrně rozptýlených v rovině, podhůří a v horách. Assiské 

hospodářství přelomu 12. a 13. století bylo založeno hlavně na zemědělství. 

Obyvatelstvo se dělilo na „maiores“ (šlechta) a „minores“ (měšťané).
3
 

Petr Bernardone, Františkův otec, byl význačný, poměrně bohatý obchodník 

s látkami, zodpovědný za uspokojování přání místní aristokracie toužící po cizím, 

přepychovém zboží. Proto jezdil za obchody i do Francie, na základě čehož, dle legend, 

dostal František jméno – Francouzek. Narodil se v rozmezí let 1181 – 82. Zprávy o tom, 

že jeho narození předcházeli a provázeli zázraky a proroctví, podobné jako u narození 

Krista, odpovídají spíše legendám inspirovaným potřebou připodobnit jeho život životu 

Kristovu.
4
 

Jako syn bohatého obchodníka František žil život v bohatství, pomáhal otci 

s obchodem a učil se zvykům bohatých. Vynikal v marnivosti, druhé nabádal ke 

špatnostem. Všemi obdivován, trávil volný čas v pompézních oslavách, veselých 

žertech, fraškách, vtipech, prázdných slovech a písních, aby překonal ostatní a ukázal 

jak je bohatý. Od místní mládeže proto dostal přezdívku „král mládeže“. Byl obezřetný 

obchodník, ale špatný hospodář. Přesto vynikal jemným chováním, byl příjemný 

a milý.
5
 

Jeho mládí bylo také ovlivněno rytířskými ideály, chtěl postoupit výš, do rytířského 

stavu. Roku 1202 proto bojoval za Assisi ve válce s městem Perugia, ve které však byl 

                                                 
3
 Srov. CARDINI, F. František z Assisi. 1. vydání, Praha: Vyšehrad a Zvon, 1998, s. 28– 42. 

4
 Srov. CARDINI, F. František z Assisi, s. 28– 42. 

5
 Srov. Františkánské prameny II. – Legendy o svatém Františkovi z let 1226 – 1235. 1. vydání, 

Velehrad: Ottobre 12, 2003, s. 65–67. 
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zajat a vězněn. Nemilosrdné podmínky vězení způsobily jeho těžkou nemoc, ze které se 

po propuštění dlouho zotavoval.
6
 

Dlouho byl sužován nemocí, pro svoji lidskou tvrdošíjnost, které se nelze zbavit, než 

utrpením. Když se trochu zotavil, pokoušel se chodit s holí.  Jednoho dne šel ven 

a rozhlížel se po krajině, ale krása polí, půvab vinohradů, ani nic jiného krásného ho 

netěšilo. Podivoval se nad tou změnou a ty, kdo milují uvedené věci, pokládal za 

hlupáky. Pociťoval svou nepatrnost a pohrdal tím, co dříve miloval, ne však ještě úplně. 

Je velmi těžké opustit své zvyky a vytrhnout to, co jednou bylo do duše zaseto. 

František se ještě pokusil uniknout Boží ruce a vrátil se k starým světským 

radovánkám.
7
  

Jeden bohatý assiský šlechtic připravoval velké vojenské tažení do Apulie, aby tam 

získal majetek či slávu. František, ač mu nebyl roven původem (jeho rodina patřila mezi 

měšťany, tedy tzv. minores), rozhodl se odvážně jet s ním a získat rytířskou slávu. Jedné 

noci během dnů příprav měl sen, který zásadním způsobem změnil jeho další život. 

Zdálo se mu, že celý jeho dům je plný zbraní, sedel, štítů, kopí a další výstroje. Radoval 

se z toho a přemýšlel, co to má znamenat. Byl zvyklý vídat spíše balíky sukna na 

prodej. Dostal odpověď, že všechny ty zbraně budou pro něj a jeho rytíře. Když se ráno 

probudil, považoval vidění ve snu za předzvěst velkého úspěchu a věřil, že tažení do 

Apulie bude úspěšné. Sen chápal a vysvětloval si v pozemských dimenzích, nikoli 

duchovních. Úkol, který dostal z nebe, ještě nepochopil. Cestou za rytířskou slávou měl 

jedné noci další vidění. Pán ho překvapil s otázkou, kdo mu může prokázat lepší věci, 

jestli Pán nebo sluha, chudý nebo bohatý. František správně odpověděl, že bohatý Pán 

a byl vyzván k návratu do své země, a ubezpečen o duchovním naplnění tohoto vidění. 

Z vojenského tažení se vrátil zpět domů. Změněn již uvnitř, ale ne navenek, snažil se 

sjednocovat svou vůli s vůlí Boží. Zakoušel, že našel poklad, a jako prozíravý kupec 

přemýšlel, jak všechno prodat a koupit tu nalezenou perlu. Objevoval, že duchovní 

směna hodnot je v tom, že si neceníme světa, a Kristovo rytířství že musí být vedeno 

vítězstvím nad sebou samým 
8
 

Blízko Assisi byla jeskyně, tam často chodíval s přítelem, rozmlouvali spolu, modlil 

se. V nitru hořel božským plamenem a tento žár ducha nebyl sto navenek ukrýt. Litoval 

svých hříchů, že urážel slávu Boží. Když se vracel ven z jeskyně, býval tak unavený, že 

                                                 
6
 Srov. SHORT, W. Chudoba a radost Františkánská tradice. 1. vydání, Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2003, s. 25. 
7
 Srov. Františkánské prameny I. 1. vydání, Řím: Velehrad – Křesťanská akademie, 1982, s. 349–350. 

8
 Srov. Františkánské prameny I., s. 349–350. 
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se zdálo, jako by někdo jiný vcházel dovnitř a jiný ven. Jednoho dne, když se vroucně 

modlil, Pán mu ukázal, co má dělat.
9
 Byl naplněn radostí, a ač pro velké vzplanutí lásky 

už nedokázal mlčet, přece mluvil opatrně a v náznacích o skrytém pokladu, snažil se to 

i jiným vysvětlit v podobenstvích, sliboval, že vykoná něco krásného a velikého. Lidé 

se domnívali, že se chce oženit. Jeho neposkvrněnou Boží nevěstou však byla pravá 

zbožnost a skrytým pokladem nebeské království.
10

 

Dalším krokem na cestě jeho obrácení bylo zbavování se majetku. Tak se stalo, že 

osedlal svého koně, vzal nějaké látky, a odjel do města Foligno. Zde prodal vše, co 

sebou přivezl, dokonce i koně a jako šťastný, osvobozený od jakékoli zátěže jmění 

přemýšlel, jak s penězi naložit. Když se blížil k Assisi, uviděl u cesty kostelík, 

postavený ke cti sv. Damiána, který byl takřka na spadnutí. Uvnitř nalezl kněze, a jemu 

nabídl, co nesl, a vyprávěl mu o svém obrácení a rozhodnutí jít za Kristem. Kněz, který 

znal Františka jako marnivého, nechtěl věřit tomu, co slyšel a považoval to za žert. Po 

vytrvalém Františkově naléhání mu nakonec dovolil zůstat. Nabízené peníze, ze strachu 

před jeho otcem, však nepřijal. František je tedy hodil do okenního výklenku a nestaral 

se o ně víc. Toužil získat moudrost, která je lepší než zlato a osvojit si prozíravost, 

cennější než stříbro.
11

 

Tomáš z Celana v druhém Františkově životopise v souvislosti s kostelíkem 

sv. Damiána uvádí příběh, kdy právě zde k němu promluvil ukřižovaný Kristus z kříže. 

Oslovil ho jménem a řekl: “Františku, jdi a obnov můj dům, který jak vidíš, se rozpadá“. 

Pohnut Kristovými slovy pak horlivě pracoval na tom, aby tento kostel opravil.
12

 Ještě 

však nepochopil, že je myšlena „oprava“ církve. 

Františkovo jednání se ovšem nelíbilo jeho otci a rodině, kteří ho pronásledovali. 

Skrýval se proto v jeskyni, modlil se a prosil Pána o vysvobození z rukou 

pronásledovatelů duše. Postem a slzami si vyprošoval Spasitelovu shovívavost, všechnu 

svou starost vkládal na Něho. A i když se v jeskyni nacházel ve tmě, zaplavovala ho 

nevýslovná, doposud nepoznaná radost, která ho nakonec tak rozohnila, že jeskyni 

opustil a postavil se urážkám pronásledovatelů. Otec se ho zmocnil a na několik dní 

zavřel do temné místnosti, domnívaje se, že ho tak zlomí, přivede k rozumu a podrobí 

                                                 
9
 V závěti František píše: „A když mi Pán dal bratry, nikdo mi neukazoval, co mám dělat, ale sám 

Nejvyšší mi zjevil, že mám žít podle svatého evangelia.“ Srov. Františkánské prameny I – Spisy sv. 

Františka a sv. Kláry.    1.  vydání, Velehrad: Ottobre 12, 2001, s. 60. 
10

 Srov. Františkánské prameny II. – Legendy o svatém Františkovi z let 1226 – 1235, s. 69–70. 
11

 Srov. Františkánské prameny II. – Legendy o svatém Františkovi z let 1226 – 1235, s. 71–72. 
12

 Srov. Františkánské prameny I. 1. vydání, Řím: Velehrad – Křesťanská akademie, 1982, s. 188–
189. 
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své vůli. Také matka se mu snažila domluvit. Když však zjistila, že ho od jeho 

předsevzetí neodvrátí, slitovala se nad ním, a nechala ho odejít. Otec ho pak odvlekl 

před biskupa Qida, aby do jeho rukou slíbil, že se zříká vlastnických práv k rodinnému 

majetku, a že vrátí vše, co má. Před biskupem František na nic nečekal, svlékl šaty 

a vrátil je otci. Když biskup viděl jeho rozhodnost, překvapen jeho horlivostí 

a vytrvalostí, schoval ho ve svém náručí, zahalil jej svým pláštěm a stal se jeho 

ochráncem. Od této chvíle se František snažil sama sebe nemít za nic a zbavit se každé 

starosti o svůj život, aby jako chudý mohl pokojně chodit po cestě života a jen přepážka 

těla ho oddělovala od patření na Boha.
13

 

 

1.1.1 Cesta k poznání Krista u Jana Boska 

Nyní si představíme, jakým způsobem Bůh oslovil, povolal a provázel na životní 

cestě a cestě k povolání sv. Jana Boska. Pokusíme se opět odpovědět na otázky, jaké 

životní či společenské události jeho povolání ovlivnily. Co předcházelo rozhodnutí 

následovat Krista? Jak Bůh změnil jeho život? Jakým způsobem ho Kristus oslovil? 

Jan Melchior Bosko se narodil se 16. srpna 1815 v severní Itálii nedaleko Turína, 

v osadě Becchi. Byl současníkem Bedřicha Smetany, Boženy Němcové nebo také 

Abrahama Lincolna. V roce, kdy se narodil, skončila Napoleonova sláva u Waterloo. 

Otec se jmenoval František Bosko a matka Markéta, rozená Occhiena 

z nedalekého Capriglia. Rodina Boskových žila ve velmi skromných podmínkách. Otec 

František pracoval v zemědělství, měl pronajatou malou usedlost. Roku 1817 zemi 

postihla velká sucha a Janův otec zemřel na zápal plic. Matka zůstala na výchovu sama. 

V této kruté době měla na starost ještě starou manželovu matku a nevlastního syna 

Antonína.  Janovi byly 2 roky, jeho bratru Josefovi 4 roky.
14

 

Také za Janovým povoláním stál sen, který měl asi r. 1824, ve svých devíti letech. 

Ten zásadním způsobem ovlivnil jeho budoucí život. Uviděl v něm hochy, jak se k sobě 

nehezky chovali, bili a nadávali si. Nevěděl si s nimi rady. Avšak od muže v bílém 

plášti dostal učitelku a pomocnici – Vznešenou paní, s jejíž pomocí se chlapci stali 

„přítulnými beránky“. Až mnohem později pochopil, že sen mu naznačil cestu, kterou 

se má ubírat a jak si počínat, když chce získat druhé. Jak mu řekl muž v bílém: „Ne 

bitím, ale vlídností a láskou získáš si přátele“. Mužem v bílém byl Bůh Otec, 

                                                 
13

 Srov. Františkánské prameny II. – Legendy o svatém Františkovi z let 1226 – 1235, s. 72– 75. 
14

 Srov. BOSCO, T. Don Bosko. 1. vydání, Praha: nakladatelství Portál, 1993, s. 5– 38. 
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a učitelkou Panna Maria. Od dětství měl touhu studovat, učit se. O jeho náboženskou 

výchovu se citlivě a s láskou starala jeho matka Markéta, obyčejná, poctivě zbožná 

žena. V únoru 1827 byl nucen kvůli sporům s nevlastním bratrem Antonínem ohledně 

studia odejít z domova. Útočiště našel jako pacholek na hospodářství Mogliových. Toto 

období bylo důležité pro zrání jeho povolání ke kněžství, které si už v té době 

uvědomoval, proto chtěl studovat. A čas trávený při pastvě dobytka mu umožňoval 

zamýšlení se nad svým životem i četbu knih a tak alespoň trochu času věnovat studiu.
15

 

V listopadu 1829 se setkal s Donem Janem Calossem, u kterého nalezl otcovské 

povzbuzení, oporu a důvěru. Tento kněz objevil v Janu Boskovi povolání ke kněžství 

a byl ochoten ho na této cestě doprovázet a podporovat jej. V listopadu 1829 se účastnil 

stejně jako Jan Bosko duchovní obnovy, kterou vedli misionáři v nedaleké Buttiglieře. 

Cestou zpět do Castelnuova si všiml tichého chlapce – Jana Boska a dal se s ním do 

řeči. Během cesty se ho vyptával na nejrůznější věci, ze kterých bylo snadné odhalit 

jeho touhu po studiu i stát se knězem. Přišla řeč i na rodinné nesnáze, které Jan měl. Při 

rozloučení pozval jeho matku na návštěvu, při které jí nabídl pomoc s Janovým studiem. 

Jan pak chodil každý den k Donu Calossovi studovat. Don Calosso měl všechny 

vlastnosti vzácného kněze a bohatou pastorační praxi, proto v něm Jan mohl nalézt to, 

co podvědomě hledal, totiž otcovské povzbuzení, zázemí a důvěru. Krom latiny naučil 

Jana krátce rozjímat duchovní četbu.
16

 

Don Calosso byl pro dospívajícího Jana první opravdový „dobrý otec“, vzor kněze, 

ke kterému byl citově přitahován proto, aby zaplnil hluboký prázdný prostor po otcově 

postavě. Jan se zcela odevzdal do jeho rukou, dal mu o sobě poznat vše, svěřoval se mu 

s každou myšlenkou i každým zamýšleným činem. Don Calosso ho tak mohl 

usměrňovat a vést jak v duchovním, tak v běžném životě. Don Calosso se pro Jana stal 

idolem, měl ho rád jako otce, modlil se za něj a rád mu pomáhal se vším, na co již jeho 

fyzické síly nestačily.
17

 

Od září r. 1830 Jan u Dona Calossa bydlel. Ve studiu dělal pokroky. Don Calosso 

Jana povzbuzoval slovy: „Neboj se budoucnosti. Dokud budu žít, nic ti nebude chybět. 

A kdybych zemřel, stejně se o tebe postarám.“ I přes neustálé spory s nevlastním 

bratrem Antonínem ohledně práce, bylo období strávené u Dona Calossa pro Jana 

obdobím šťastným, na které s nadšením i ve stáří vzpomínal. V listopadu 1830 však 

                                                 
15

 Srov. BOSCO, T. Don Bosko, s. 5– 38. 
16

Srov. BOSCO, T. Don Bosko, s. 43-44. 
17

Srov.  DACQUINO, G. Psicologia di don Bosco. Torino: Società Editrice Internazionale, 1988, 

s. 27.  
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Don Calosso zemřel. Na smrtelném lůžku sice Janovi odkázal klíč ke skříňce s šesti 

tisíci lir určenými na jeho studia, ten je však veden heslem „Dej mi duše, ostatní si 

vezmi“ nepřijal.
18

    

Další významný Janův krok byl v listopadu 1831, kdy se vydal studovat do Chieri 

(město vzdálené cca 15 km od Becchi směr Turín), kde bydlel v podnájmu, na který si 

přivydělával prací v dílně stolaře, a jako pomocník v cukrárně. Toto období bylo časem 

Janova dospívání, osamostatnění a prohlubování vědomostí i duchovního života.
19

 

Ačkoli v dostupné literatuře nebyla objevena přímá souvislost Janova povolání 

s biblickým citátem, jež uvádí tuto kapitolu, přesto z uvedeného vyplývá, že jeho 

povolání bylo právě ve smyslu tohoto biblického odkazu.  

 

1.1.3 Analogické srovnání cest k poznání Krista 

Na základě předložených fakt se nyní pokusíme o srovnání cest k poznání Krista, 

povolání Bohem. Vyzdvihneme analogické prvky této prvotní etapy povolání 

a následování Krista u obou světců. Byly tyto cesty v něčem podobné? Jaké byly 

naopak rozdíly? 

Hlavním a důležitým analogickým prvkem povolání obou světců je sen, na základě 

kterého rozeznávají a poznávají své povolání k následování Krista. Je to Kristus - Bůh, 

který k nim ve snu promlouvá a tato skutečnost ovlivní jejich další život. Oba pravé 

poselství a hloubku snu zcela pochopí až po určitém čase formování se. Otázkou 

zůstává, do jaké míry je skutečnost a ovlivnění snem hagiograficky „přibarvena“. 

Co se týče ovlivnění snem dalšího života Dona Boska, zde se můžeme opřít o práci 

italského psychiatra Giacomo D’Aquino, který o snech a mimořádných jevech v životě 

Dona Boska napsal následující. 

Don Bosko byl obdařen mimořádným charismatem a dary, které nemohou být 

vysvětlené vědomou nebo podvědomou psychodynamikou. Jak víme z psychologie, sen 

je produktem podvědomí a vytváříme jej. Některé z Boskových snů se však odlišují od 

běžné snové produkce. Můžeme je rozdělit do několika skupin. Sny „osobní“ – týkající 

se jeho života a poslání, „misionářské“ - ohlašující salesiánskou expanzi do světa, 

“výstražné“ - vztahující se ke smrti některých chlapců ubytovaných v Oratoři. Zatímco 

obyčejné sny nemají většinou východisko a jsou rozporné až absurdní, sny Dona Boska 

se naopak vyznačují logickým a uspořádaným dějem. Sny Dona Boska jsou tedy příliš 

                                                 
18

 Srov. BOSCO, T. Don Bosko, s. 44–45. 
19

 Srov. BOSCO, J. Můj život pro mladé. 1. vydání, Praha: nakladatelství Portál, 2007, s. 35. 
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průhledné a tudíž pochopitelné; prošly transformačním procesem – podle Freuda 

„druhotným zpracováním“. Z pozorné četby snů Dona Boska můžeme formulovat 

některé výkladové hypotézy: 1) prostřednictvím jasného jazyka svých snů (obrazy 

venkovského či městského života) vyjádřil hlubokou potřebu přijímat to, co ve 

skutečnosti postrádal. 2) pomocí pravidelně opakovaných snů, ve kterých se odvíjel 

stejný obsah, potvrzoval Don Bosko nevědomě nepřetržitost své vysoké naléhavosti 

pomáhat těm, kteří prošli stejnými etapami citové frustrace jako on. Také jeho 

spolupracovníci brali tyto sny v úvahu a s nadějí očekávali jejich uskutečnění. Často tak 

získávali ujištění a posilu pro překonání různých těžkostí.
20

 

Oba také zakusili nepochopení svého povolání ze strany někoho blízkého z rodiny. 

A pro své povolání tak museli trpět příkoří až pronásledování. Toto nepochopení pro ně 

však bylo utvrzením jejich rozhodnutí v následování Krista. Pro Františkovo radikální 

obrácení neměl pochopení jeho otec a díky tomu jeho obrácení probíhalo poměrně 

dramaticky. Jan Bosko podobné nepochopení pro rozhodnutí studovat a stát se knězem, 

zažíval ze strany staršího nevlastního bratra Antonína, což mělo také poměrně 

dramatické důsledky. Měl však plnou podporu a pochopení ze strany matky. 

Co se týče rodinné situace, která jistě také měla svůj vliv na povolání, ta je značně 

rozdílná a to nejen vzhledem k historické vzdálenosti. František z Asissi pocházel 

z bohaté rodiny a v dětství a mládí rozhodně nepociťoval materiální nedostatek, 

náboženský život zde byl prožíván tradičním způsobem té doby. Ve Františkových 

životopisech jen stěží nalezneme zprávy o jeho náboženské výchově v mládí a jejich 

případných účincích. Své mládí věnoval spíše zábavě a hýřivému způsobu života. 

Okamžik povolání proto pro něj byl skutečným obrácením a odvrácením se od všeho 

špatného, velkým životním zlomem. Své obrácení prožil již v dospělém věku.
21

 

Naproti tomu Jan Bosko pocházel z velice chudých poměrů, v dětství mu zemřel 

otec, v rodině se však víra v Boha opravdově žila, byla úzce spjata s běžným životem. 

Jan Boha poznával a zamiloval si již jako dítě díky láskyplné matčině výchově, která 

dala základ jeho dalšímu životnímu směřování. Na rozdíl od Františka z Assisi u Jana 

Boska bychom jen těžko hledali okamžik obrácení jako takového a obrácení od 

                                                 
20

 Srov. DACQUINO, G. Psicologia di don Bosco. Torino: Società Editrice Internazionale, 1988, s. 

270– 310. 
21

 Srov. Františkánské prameny II. – Legendy o svatém Františkovi z let 1226 – 1235, s. 65– 67. 



 

19 

hříšnosti. Snad v zřeknutí se kejklířství, lovu, účasti na hostinách a oslavách před 

vstupem do semináře bychom mohli najít určitou podobnost.
22

  

Františkova cesta k poznání potřeby života v chudobě a odříkání byla daleko 

zdlouhavější než u Jana Boska, který žil chudě od narození. 

Pro uvažování nad vlivem františkánské spirituality na život Jana Boska můžeme 

uvést zajímavou skutečnost, že jeho matka Markéta i sám Jan Bosko jsou uváděni jako 

členové Třetího řádu sv. Františka, tzv. Terciáři.
23

 Z dostupných salesiánských pramenů 

se však tuto informaci zatím nepodařilo potvrdit a zjistit bližší informace. 

 

 

                                                 
22

 Srov. BOSCO, T. Don Bosko, s. 77. 
23

 Srov. ROSSI, P. Největší dílo svatého Františka. Pro vnitřní potřebu SFŘ, Uherské Hradiště: L. V. 

Print, s. 20 a 25.  
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1.2 „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi kříž svůj a následuj 

mne.“ 
24

 

Nyní se dostáváme do té části života, kdy oběma světcům již bylo zřejmé, že je Bůh 

volá ke splnění určitého úkolu, k určité cestě. Začínají hledat způsob, jak tento úkol 

splnit. Jakým konkrétním způsobem mají následovat Krista. Vydávají se na cestu, 

kterou jim Kristus ukazuje. 

Ježíšova slova z názvu této kapitoly nalezneme v 16. kapitole Matoušova evangelia, 

části o první předpovědi utrpení. Ježíš je říká všem učedníkům a naznačuje, že i oni 

budou trpět. Upřesňuje, co to znamená následovat ho. Sebezapření zde je ve smyslu: 

kdo chce jít za Kristem, musí směrovat svůj život podle něho.
25

 

O tom, že následování Krista u obou světců bylo ve smyslu těchto Kristových slov, 

spojeno se sebezapřením, se můžeme přesvědčit v následujících podkapitolách. 

 

 

1.2.1 Hledání způsobu následování Krista u Františka z Assisi 

V této kapitole představíme Františkovo hledání způsobu následování Krista, a jak 

konkrétně tento způsob následování uskutečňoval ve svém životě a také jak k němu 

přiváděl své následovníky. 

U Františka z Assisi sehrálo důležitou roli na cestě hledání způsobu života a způsobu 

následování Krista setkání s malomocnými a péče o ně. Dalším důležitým zdrojem 

poznání způsobu následování Krista pro něj bylo setkání s Kristem v evangeliu a při 

modlitbě v rozpadlém kostele sv. Damiana. 

Z dobových assiských dokumentů se dozvídáme, že městští úředníci a kněz 

pravidelně chodili od domu k domu a prohlíželi obyvatele, zda nemají známky 

malomocenství. Bílé skvrny na kůži byly důkazem, a v té chvíli pro něj skončil život. 

Postižený musel opustit domov a rodinu a dát se zavřít do špitálu San Lazzaro 

dell´Arce, což bylo leprosárium za městem nedaleko staré kaple v Porcinkule. Zde kněz 

za nakažené odsloužil jakousi zádušní mši za živé, posypal je hlínou a prohlásil za 

„mrtvé pro svět“. Jejich majetek byl zabaven a použit na výlohy špitálu. Museli nosit 

zvláštní hábit popelavé barvy a varovat před sebou ostatní zvukem řehtačky. Nesměli se 

dotknout jídla, pokud jim nebylo předloženo v jejich misce, sami nesměli nabrat vodu 
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 Mt 16,24 
25

Srov. MRÁZEK, J. Evangelium podle Matouše. 1. Vydání, Praha: Centrum biblických studií AVČR 
a UK v Praze, 2011, s. 287–289. 
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ani promluvit, pokud nestáli proti větru. Dobrovolní kajícníci, kteří zde sloužili, ujímali 

se této služby s rizikem, že se sami mohou nakazit. Jít mezi malomocné znamenalo 

vystavit se nebezpečí, že dobrovolník také bude prohlášen za „mrtvého světu.“
26

 

Po svém obrácení odešel František k malomocným a žil s nimi,  sloužil jim jako 

dobrovolník ve všech jejich potřebách. Ve své závěti píše: „Když jsem byl v hříších, 

zdálo se mi příliš trpkým vidět malomocné. A sám Pán mě přivedl mezi ně a prokazoval 

jsem jim milosrdenství.“ Díky Božímu milosrdenství se mu stalo to, co dříve považoval 

za hořké a odporné, milým a pro lásku Boží rád malomocným pomáhal.
27

 

Mezi malomocnými František poznal, jaký je Bůh. V Ježíši se Bůh zřekl všeho 

a svěřil se almužnám a péči druhých. Ježíš se narodil chudý, když žil a putoval mezi 

lidmi bez postavení, když trpěl a umíral nahý a opuštěný i od blízkých. Malomocní byli 

pro Františka zvláštní lid, kterému je „vtištěno znamení“ toho, jaký je Bůh: ponížený, 

chudý, milující. Proto být mezi nimi bylo jako být ve společnosti Ježíše, kterému také 

byli zvlášť milí malomocní. V péči o malomocné se František řídil Ježíšovým 

příkladem, který znal z evangelia.
28

 Zvláštní úloha malomocných je vidět i ve 

výjimkách, které kvůli nim dělá v řeholi. Přes přísný zákaz přijímat peníze, dovoluje to 

v případě, že budou určeny pro malomocné.
29

 Malomocní stáli u jeho konverze 

k evangelijnímu způsobu života. Zde našel trpící údy těla Kristova a díky této 

zkušenosti začal mít účast na Kristově utrpení.
30

 

Tomáš z Celana v druhém Františkově životopise klade důraz spíše na zázraky. Už 

nepopisuje námahu práce ve špitálu pro malomocné, ale vypráví o setkání Františka 

s malomocným, kterého potkal na pláni pod Assisi a políbil ho. Po té, co se za ním 

ohlédl, nebylo po něm ani stopy, ač bylo na všechny strany daleko vidět. Pln dojetí 

a úžasu navštěvuje malomocné a prokazuje jim skutky lásky i po další dny. 
31

  

V textu zvaném Assiská kompilace, nebo také Legenda perugijská, najdeme 

vzpomínky na „staré dobré časy“ raného františkánství, kdy malomocní hrají důležitou 

roli v každodenním duchovním a kontemplativním životě bratří. Zdá se, že 

v Porciunkuli byli malomocní jako doma. Bratr Jakub někdy vodil malomocné 

z leprosária do kostela Panny Marie, kde se účastnili života Františka a bratří.
32
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 Srov. SHORT, W. Chudoba a radost Františkánská tradice, s. 77– 80. 
27

 Srov. Františkánské prameny II. – Legendy o svatém Františkovi z let 1226 – 1235, s. 76. 
28

 Srov. Mt 4,23–24; Mt 8,1–3  
29

 Srov. Františkánské prameny I. – Spisy sv. Františka a sv. Kláry, s. 34. 
30

 Srov. SHORT, W. Chudoba a radost Františkánská tradice, s. 78–80. 
31

 Srov. Františkánské prameny I. 1. vydání, Řím: Velehrad – Křesťanská akademie, 1982, s. 188. 
32

 Srov. SHORT, W. Chudoba a radost Františkánská tradice, s. 81–82. 
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Mnoha současníkům František připadal jako nový typ křesťana. Místo toho, aby 

přijal některou z osvědčených forem křesťanského života, vybral si obtížnější cestu 

a vytvořil tak nový způsob života odlišný od převládajících a akceptovaných mnišských 

a kanovnických forem. Jak zmiňuje ve své závěti: „Pán mi dal bratry“ a spolu vytvořili 

společenství, a žili život podle evangelia. Věnovali se rozjímání, kázání pro lid, živili se 

prací vlastních rukou, pečovali o nemocné, a když bylo třeba, žebrali. Ve své závěti 

nám také František zanechal pozoruhodné vylíčení počátků františkánské tradice, 

popisuje zde etapy svého obrácení, jak se mezi malomocnými změnil jeho odpor 

v radost (viz výše), co pro něho znamenalo opravování kostelů, jak přišli první 

následovníci a jak pod vedením Pána začal psát „způsob života“. František měl potřebu 

vést život více podobný životu samotného Ježíše v tom období, kdy s Marií a učedníky 

konal své poslání. V Ježíši, Marii a učednících viděl vzory pro svůj vlastní život a pro 

život svých následovníků. Františkova novost života a následování Krista spočívala 

bezesporu také v tom, že na svém těle nosil znamení Kristova utrpení – stigmata. Tak 

byl představen jako živý obraz Krista, který se dokonale připodobnil tomu, jehož 

následoval.
33

  

Rozhodnutí následovat Krista František začal uskutečňovat hledáním rad 

v evangeliu. Kristus z evangelia pro něho byl přítomností, neodděloval jej od sebe. Aby 

lépe pochopil smysl evangelia, a znovu prožil Ježíšův život, promýšlel písmo svaté 

„svýma rukama“. Dokladem toho je vánoční scéna v Greccio. Slova Písma rozjímal 

srdcem, spojeným se srdcem Ježíšovým. Často zdůrazňoval, že je nutno plnit slova 

evangelia do písmene, brát předpisy a rady tak, jak je Bůh dal. Evangeliu se ve všem 

podroboval, řeholi utvořil z tzv. „evangelních drobtů“.
34

 

Františkovu touhu a nadšení žít podle evangelia můžeme vidět i na situaci, která se 

stala nedlouho po jeho obrácení, a kterou nám líčí Tomáš z Celana v prvním životopise. 

František se účastnil bohoslužby, při které se četlo evangelium, kdy Ježíš rozesílá 

apoštoly, aby kázali. Chtěl toto evangelium lépe pochopit, a proto se po mši svaté 

obrátil na kněze s prosbou, aby mu ho vyložil. Když František slyšel o tom, že Kristovi 

učedníci neměli mít ani zlato, ani stříbro nebo peníze, že si na cestu neměli brát ani 

brašnu, ani měšec, ani chléb, ani hůl, že neměli mít ani obuv, ani dvoje šaty, ale že měli 
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 Srov. SHORT, W. Chudoba a radost Františkánská tradice, s. 17–21. 
34

 Srov. SLÁDEK, M. Ve škole svatého Františka. Pro vnitřní potřebu SFŘ vytiskla L. V. Print 
Uherské Hradiště, s. 8–11. 
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hlásat Boží království a pokání.
35

 Zaradoval se v Duchu Božím a zvolal: “To je to co 

hledám, toto chci z celého srdce dělat.“
36

 

Řehole, kterou sv. František pro bratry napsal, nepředpisuje pouze vnější formu 

jednání, ale díky tomu, že obsahuje „jádro evangelia“, představuje i vnitřní postoje 

bratří a tak je pro ně čistým pramenem, který inspiruje jejich duchovní život. Způsob 

života je zde popsán následovně: Řehole a život menších bratří je: zachovávat svaté 

evangelium našeho Pána Ježíše Krista životem v poslušnosti, bez vlastnictví 

a v čistotě.
37

 

Obzvlášť jsou zde vyzdvižena a zdůrazněna následující Kristova slova: 

1) „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad 

v nebi; pak přijď a následuj mne.“ (Mt 19,21) 

2) „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“ 

(Mt 16,24) 

3) „Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, 

svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem.“ (L 14,26) 

4) „A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo 

děti nebo pole pro mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě.“ 

(Mt 19,29)
38

 

 

1.2.2 Hledání způsobu následování Krista u Jana Boska 

V této kapitole si představíme Janovo hledání způsobu následování Krista, a jak 

konkrétně tento způsob následování začal uskutečňovat ve svém životě a také jak 

k němu přiváděl své následovníky. 

V otázce hledání způsobu následování Krista u Jana Boska je třeba rozlišovat 

povolání k životnímu stavu kněze a pak dále povolání věnovat se opuštěné mládeži. 

Nejprve si proto představíme Janovu cestu ke kněžství, a co ji provázelo. Vycházet 

budeme především z Janových pamětí, které psal na příkaz papeže Pia IX. Výběr ze tří 

objemných, rukou psaných sešitů máme v češtině k dispozici pod názvem Můj život pro 

mladé.
39
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 Srov. Františkánské prameny II. – Legendy o svatém Františkovi z let 1226 – 1235, s. 79–80. 
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 Františkánské prameny I – Spisy sv. Františka a sv. Kláry, s. 51. 
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 BOSCO, J. Můj život pro mladé.  
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Janovu citlivost pro věci Boží, která vedla k rozhodnutí stát se knězem, můžeme 

pozorovat již v dětství. Často za ním přicházeli další vrstevníci, aby slyšeli jeho 

vyprávění o tom, co slyšel v kázáních a při katechismu. Na začátku a na konci těchto 

vyprávění se všichni žehnali a modlili se modlitbu Zdrávas Maria. Také pořádal 

představení, při kterých předváděl naučená kejklířská čísla okoukaná na jarmarcích 

a trzích. Svátečním představením předcházelo krátké shrnutí homilie a modlitba.  

Na dotaz Dona Calossa, proč se chce stát knězem, odpověděl: „Abych mohl učit 

náboženství své kamarády.“ 

Ke konci středoškolského studia v Chieri se stále častěji zabýval otázkou, co dál ve 

svém životě bude dělat. Dokonce se mu opakoval sen z devíti let (viz výše). Snům však 

nechtěl věřit, ale náklonnost ke kněžství si plně uvědomoval. Rozhodování bylo těžké 

také z toho důvodu, že neměl v té době duchovního vůdce, který by mu poradil. Jeho 

zpovědník s ním o povolání mluvit nechtěl. Na základě četby několika knih o povolání 

k řeholnímu a kněžskému životu se nakonec rozhodl vstoupit do kláštera 

k františkánům. Měl obavu z profesionalismu kleriků a z nebezpečí selhání. V životě 

v klášteře spatřoval zázemí, které mu pomůže snadněji bojovat proti vášním a všemu 

zlu, které by ho ohrožovalo ve světě. 

Dne 18. dubna 1834 byl Jan Bosko přijat do kláštera františkánů v Chieri. Před 

odchodem do kláštera měl ale sen, ve kterém mu mnich sdělil, že v klášteře pokoj 

nenalezne a že pro něj má Bůh jiné místo, jiné pole práce. Do kláštera tedy nenastoupil 

a na doporučení svého spolužáka se obrátil pro radu na Dona Josefa Cafassa. Ten mu 

doporučil, aby nejprve dokončil středoškolské studium tzv. ročník rétoriky.  

V říjnu 1835 vstoupil do semináře v Chieri.  V den oblečení klerického oděvu si 

stanovil poměrně přísná předsevzetí pro svůj život, aby si navždy osvojil jiný životní 

styl.  Bylo to těchto sedm bodů: 

1. Neúčastnit se veřejných představení – jarmarky, divadlo, hostiny. 

2. Nedělat kouzelníka a kejklíře. 

3. Střídmost v jídle, pití i spánku. 

4. Číst jen náboženské knihy. 

5. Bojovat proti všemu nečistému. 

6. Každodenní meditace, modlitba a duchovní četba. 

7. Každý den vyprávět kamarádům příběh povzbuzující ke konání dobra.
40
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 Srov. BOSCO, J. Můj život pro mladé, s. 22– 68. 
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Jáhenské svěcení přijal Jan Bosko 19. března 1841, 5. června 1841 byl arcibiskupem 

Aloisem Fransonim vysvěcen na kněze.
41

  

V období kněžské formace měla pro jeho cestu následování Krista velký význam, 

kniha s názvem Následování Krista od Tomáše Kempenského. Toto dílo vzniklo 

v prostředí nizozemské devotio moderny, a stalo se „Zlatou knihou“ tohoto hnutí. 

Poprvé vyšlo již kolem roku 1470. Jedná se o čtyři knihy - části, kdy první obsahuje 

užitečná napomenutí pro duchovní život, druhá se věnuje napomenutím k vnitřnímu 

životu, třetí je o vnitřním potěšení a čtvrtá je zaměřena na úctu k svátosti oltářní. Tyto 

čtyři knihy si získaly zvláštní oblibu, a proto byly později spojeny v jeden celek. Po 

Bibli je to nejrozšířenější kniha na světě. Také Následování Krista vytrysklo z problémů 

své doby a jeho „novost“ je právě v tom, že se snaží vrátit k jednoduchosti 

a opravdovosti v prožívání duchovního života, usiluje o návrat do vlastního nitra. Autor 

této knihy, kterou píše především pro řeholníky, nehledá přesnost výrazu, ale klade 

důraz na hloubku prožívání. Toto „existenciální“ pojetí duchovního života z ní činí 

knížku přitažlivou i pro laiky.
42

 

Jistou podobnost s dílem Následování Krista můžeme najít rovněž u díla Úvod do 

zbožného života od Františka Saleského
43

,  který byl pro Jana Boska též příkladem 

k následování a podle něj dal i jméno svému dílu, když založil Společnost salesiánů.  

Budeme-li sledovat cestu Jana Boska k povolání věnovat se opuštěné mládeži a tím 

k jeho největšímu dílu, budeme se opět muset nejprve vrátit ke snu z devíti let, 

kejklířským vystoupením a „kázáním“ na lukách v okolí jeho rodného domu. Za zmínku 

též jistě stojí založení tzv. Veselé společnosti v době středoškolského studia. Také zde 

k sobě Jan Bosko přitahoval své spolužáky, kteří za ním ve volném čase chodili nejprve 

kvůli pomoci s úkoly, ale později také proto, aby naslouchali jeho poutavě vyprávěným 

příběhům. Vytvořili skupinu a nazvali ji Veselá společnost. Každý si předsevzal 

organizovat hry, vyprávět si a číst knihy, které by druhé obveselovaly. Zakázáno bylo 

vše, co vyvolává smutek a pokušení k neposlušnosti Božímu zákonu. Členové 

společnosti se řídili jednoduchými pravidly: 1) Nedělat nic, co nepřísluší křesťanovi, 

2) Důsledně plnit své školní a náboženské povinnosti. Jan Bosko se stal „kapitánem“ 
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 Srov. BOSCO, J. Můj život pro mladé, s. 89. 
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 Srov. KEMPENSKÝ, T. Následování Krista. Zlín: Grafia, 1991, s. 5– 7. 
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této společnosti. V rámci setkávání Veselé společnosti se též diskutovalo 

o náboženských záležitostech a dbalo na příkladný náboženský život.
44

 

Po kněžském svěcení následovalo doplnění kněžské přípravy v ústavu pro 

doškolování kněží v Turíně, který vedl jeho duchovní rádce, Josef Cafasso. V Turíně se 

mladý Don Bosko setkal s bídou a nelidským údělem, opuštěných dětí a mládeže, 

pracujících na stavbách a v továrnách. Nikdo se o ně nestaral, často jim chybělo i to 

nejnutnější zázemí. Cítil, že pro tyto chlapce musí něco udělat. Tento neutěšený stav byl 

důsledkem šířící se průmyslové revoluce. Během pobytu v doškolovacím ústavu často 

doprovázel Dona Cafassa do věznice, kde se setkával s velice mladými hochy, které 

bída dohnala až ke krádežím, a vězení pro ně bylo řešením jejich těžké životní situace.
45

 

Za počátek Don Boskova díla můžeme považovat datum 8. prosince 1841. Tehdy 

sakristián v kostele sv. Františka z Assisi, kde často sloužil mše svaté, vyhnal z kostela 

chlapce, protože neuměl ministrovat. Don Bosko ho zavolal zpět, vlídně s ním 

promluvil a nabídl mu, že za ním může chodit na katechismus. Bartoloměj Garelli se tak 

stal prvním zprostředkovatelem mezi mladými dělníky na svém pracovišti a Donem 

Boskem. Chlapců přicházejících za Donem Boskem přibývalo. Chystal pro ně kázání, 

kterému rozuměli, sloužil mši svatou, po které každý dostal něco k jídlu a pokračovalo 

se hrami na dvoře doškolovacího ústavu či vycházkou. Tak vznikla, Don Boskova 

oratoř (termín oratoř použil již sv. Filip Neri).
46

 

Don Boskova oratoř a veškerá činnost pro chlapce nebyla vždy a všemi pozitivně 

přijímána, proto se místa setkávání několikrát měnila, nutnost stěhování přinesla 

i skutečnost, že chlapců neustále přibývalo. Don Bosko musel čelit i různým obviněním 

a nařčením ze strany úřadů i spolubratrů kněží. Vše však přijímal s pokorou, trpělivostí 

a důvěrou v Boží pomoc a vedení. Don Bosko se nenechal odradit a vytrvale šel za 

svým cílem, přivádět chudé chlapce ke Kristu. Místo, kde se mohl se svým dílem 

konečně stabilně usadit, našel až na Velikonoce roku 1846, byla to tzv. Pinardiho kůlna 

v části Turína zvané Valdoko.
47

 

Ve stanovách se Don Bosko značně dopodrobna věnuje důležitosti následování 

povolání a volbu povolání spojuje především s povoláním ke spáse. Bůh totiž dává 

každému povolání, ve kterém ho chce spasit. Volba řeholního stavu zde je až příliš 

vyzdvihována a zvýhodňována. Don Bosko považuje povolání k řeholnímu stavu za 

                                                 
44

 Srov. BOSCO, J. Můj život pro mladé, s. 38–41. 
45

 Srov. BOSCO, T. Don Bosko, s. 98–101. 
46

 Srov. BOSCO, J. Můj život pro mladé, s. 94–102. 
47

 Srov. Tamtéž s. 103–132. 
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vzácnou perlu z evangelia
48

, kterou je třeba pečlivě střežit. Následovníci Dona Boska 

jsou vyzýváni, aby nejprve hledali Boží království, a ostatní jim bude přidáno (srov. 

Mt 6,33).
49

 

 

1.2.3 Analogické srovnání způsobu následování Krista 

V této podkapitole se zaměříme na analogické srovnání způsobu, jakým František 

z Asissi a Jan Bosko následovali Krista. Vycházet při tom budeme z předložených 

hagiografických dat v předchozích podkapitolách. Můžeme na jejich způsobu 

následování Krista nalézt nějaké shodné prvky? Jaké jsou největší rozdíly? 

Co se týče povolání k životnímu stavu, můžeme konstatovat, že jak František 

z Asissi, tak Jan Bosko rozpoznali povolání k zasvěcenému způsobu života. Oba se stali 

zakladateli řeholní rodiny, která se rozšířila po celém světě. František toto zasvěcení 

prožíval jako jáhen, Jan oproti němu byl vysvěcen na kněze. 

Na první pohled se může zdát, že jejich způsob následování Krista co se apoštolátu 

týká, byl zcela rozdílný a jiný. Při hlubším zamyšlení však bude možné objevit jistou 

analogii.  

Budeme zde vycházet ze skutečnosti, že v době Františka z Asissi byli poměrně 

velkým společenským a sociálním problémem nemocní malomocenstvím, a právě skrze 

pomoc těmto nejpotřebnějším a nejubožejším lidem dostává František povolání 

k následování Krista, v nich vidí přítomného Krista. 
50

 

Podobně v době 19. století, kdy žil a působil Jan Bosko, vzrůstal v důsledku 

průmyslové revoluce problém s množstvím mladých bezprizorních lidí, mnohdy ještě 

dětí, kteří přicházeli do větších měst hledat obživu, avšak v důsledku nepříznivých 

životních podmínek se často uchylovali k páchání trestné činnosti a končili ve vězení.
51

 

V určitém slova smyslu bychom tuto jejich bezútěšnou a velmi složitou sociální 

situaci mohli označit za „malomocenství průmyslové revoluce“, které se rovněž 

poměrně rychle šířilo, „nakažených“ přibývalo a státní správa si s nimi nevěděla rady. 

Také tito mladí se stali nejubožejší a nejpotřebnější té doby. Potřebu věnovat se právě 

těmto lidem zase rozpoznal v Božím volání Don Bosko, v těchto mladých viděl Krista, 

je toužil dovést k poznání Boha, zajistit jim lepší životní podmínky.  

                                                 
48

 Srov. Mt 13,45–46 
49

 Srov. BOSCO, J. Regole o costituzioni della societá di s. Francesco di Sales. Torino: Memorie 
Biografiche, 1877. 

50
 Srov. SHORT, W. Chudoba a radost Františkánská tradice, s. 78–80. 

51
 Srov. BOSCO, T. Don Bosko, s. 98–101. 
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Můžeme tedy shrnout, že jedním ze způsobů, který měli oba světci společný, byla 

právě pomoc potřebným chudým své doby, včasná reakce na tyto potřeby, a tím se stali 

jakýmsi „novým typem křesťana“. Oba tak přišli s novým způsobem jak konkrétně 

následovat Krista. Snažili se ukázat směr, kterým by se měla církev ubírat a díky tomu 

se také setkávali s nepochopením, odmítáním a různými těžkostmi. Oba se vydávali na 

cestu, která v církvi nebyla dosud prošlapaná. S Boží pomocí však těžkosti překonali, 

své úsilí nevzdali a s odvahou šli dál, proto se jejich způsob následování Krista mohl dál 

ve světě šířit a šíří až do dnešních dnů. 

Pro uvažování nad souvislostmi mezi povoláním Jana Boska a františkánskou 

spiritualitou je zde zajímavý okamžik, kdy Jan Bosko, když se rozhodoval o svém 

povolání, nejprve uvažoval o vstupu do františkánského kláštera a to v domnění, že tam 

bude moci hlouběji a plněji prožívat své zasvěcení. Jak uvádí ve svých pamětech, od 

tohoto kroku ho odradil opět sen.
52

 Nemálo zajímavý je v této souvislosti také fakt, že 

svou první mši svatou slavil za asistence dona Cafassa právě v kostele zasvěceném 

sv. Františkovi z Asissi. Ve stejném kostele se pak ujímá hocha vyhnaného 

kostelníkem.
53

 Můžeme tedy říci, že ač si to možná Don Bosko plně neuvědomoval, 

svým způsobem ho na jeho duchovní cestě František z Asissi stejně provázel. 

Jako zásadní rozdíl v realizaci způsobu následování Krista můžeme uvést zcela 

odlišné pastorační zaměření. U Dona Boska vidíme aktivní zaměření pastorace 

především na chudou mládež, zatímco u Františka z Asissi můžeme vidět zaměření na 

široké lidové vrstvy a více kontemplativní zaměření, více zdůrazňuje důležitost života 

podle evangelia. 

 

                                                 
52

 Srov. BOSCO, J. Můj život pro mladé, s. 60–61. 
53

Srov. BOSCO, J. Můj život pro mladé.  
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2 CHUDOBA  

Tato část bude ústřední a stěžejní částí celé práce. Chudoba je důležitým prvkem jak 

spirituality Františka z Assisi, tak i Jana Boska. Tím aspektem Ježíšova života, který 

oba inspiroval ke službě a následování Krista. Zde nalezneme nejvíce shodných postojů 

a vnímání u obou světců i společných odkazů na Písmo svaté. 

 

2. 1 „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a 

budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“
54

 

 

Tento citát můžeme najít v důležitých dokumentech obou světců, jak v řeholi 

Františka z Assisi, tak se s ním setkáme ve stanovách společnosti svatého Františka 

Saleského, kterou založil Jan Bosko. Proto v této kapitole pojednáme o smyslu, v jakém 

uvedená slova chápali a žili František z Assisi a Jan Bosko. Můžeme předeslat, že 

v obou případech byla tato slova pojímána jako výzva k chudobě, proto současně 

pojednáme o celkovém a širším pojetí a zkušenostech s aspektem chudoby. Aspekt 

chudoby je tím, co Františka z Assisi a Dona Boska nejvíce spojuje. 

Citát z Písma, který je názvem této kapitoly je odpovědí, kterou dává Ježíš bohatému 

mladíkovi, který chce důsledněji, možná specificky dodržovat Boží zákon, dělat víc než 

ostatní. Ježíšova odpověď zahrnuje pozvání mezi jeho učedníky, nejbližší 

spolupracovníky a to dvojím způsobem: výzvou k následování a nabídkou programu, 

který znamená dělat víc, než přikazuje Zákon – prodat a rozdat majetek. Je to Ježíšova 

odpověď „šitá na míru“. Mladík z příběhu dostal možnost a konkrétní radu, jak 

následovat celým svým životem Krista.
55

  

Důraz na vzdání se majetku a následování Krista můžeme v tomto smyslu vnímat jak 

u Františka z Assisi, tak u Jana Boska. Následující podkapitoly nám tento důraz více 

osvětlí. 

 

 

 

 

                                                 
54

 Mt 19,21 
55

 Srov. MRÁZEK, J. Evangelium podle Matouše. 1. Vydání, Praha: Centrum biblických studií AVČR 
a UK v Praze, 2011, s. 327– 330. 
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2.1.1 Pojetí chudoby u Františka z Assisi 

V této podkapitole si představíme Františkovo pojetí a chápání chudoby a také to, co 

toto chápání ovlivňovalo, z čeho čerpal a jak toto pojetí předával a vyžadoval od svých 

bratří. 

František z Assisi se jako syn bohatého kupce přímo a hmatatelně ve svém životě 

před obrácením s chudobou nesetkal. Jeho bohatí rodiče mu dovolovali uskutečňovat 

bláznivé nápady, byl dítětem, kterému se plnila všechna jeho přání. Protože si ho však 

Bůh vybral ke splnění specifického úkolu, způsobil nejprve v jeho srdci prázdnotu 

(nemoc), aby ji následně mohl vyplnit novým zájmem, a to láskou k chudobě. Od 

počátku svého obrácení byl František přitahován k chudobě. Ve snu o nevěstě poznává 

chudobu jako opomíjenou Kristovu nevěstu. Toto přilnutí k chudobě souviselo s jeho 

touhou ve všem se podobat Kristu. Ježíši Kristu, který se ve svém pozemském životě od 

chudoby neodchýlil, byl chudý při narození, když visel na kříži, trpící, nahý. František 

se chudobě učil od Krista a v evangeliu ji objevoval jako nový způsob života. Kristus 

pro něho byl vzorem chudoby. V okamžiku zřeknutí se otcovského dědictví zakouší, že 

jediné opravdové bohatství je v tom, že nic nemá. Nyní lépe začíná chápat Ježíšovo 

radostné poselství o tom, že Bůh se o lidi stará více, než o polní lilie a nebeské 

ptactvo.
56

 Dokonalé zřeknutí se hmotného majetku mu dává vystoupit na nový, vyšší 

stupeň poznání Ježíše Krista. Odmítá užívání peněz i vlastnění majetku z obavy, aby 

díky majetku nezapomněl na Boha. O chudobě mluví jako o skrytém pokladu na poli, 

který abychom získali, musíme vše prodat.
57

 Chudobu nazývá nevěstou, matkou, paní, 

svatou chudobou, královskou ctností při následování Krista, která vede jistě a radostně 

do domu Otcova. V souvislosti s chudobou také často připomíná Kristova slova: 

„Hledejte nejprve království Boží“
58

 a „Blahoslavení chudí v duchu“
59

. Chudobu také 

představuje jako bratrský postoj, který nás staví po bok malých a otvírá nás pro potřeby 

druhých. Jeho vnímání a prožívání chudoby je radikální, ale přitom radostné.
60

 

O konkrétních způsobech prožívání Františkovy chudoby se dočteme mnohé v jeho 

četných životopisech. Zde si uvedeme krátce několik příkladů, jak je zaznamenal 

Františkův životopisec Tomáš z Celana. Chudobu starostlivě střežil a nesnesl v domě 

něco zbytečného, dbal, aby tam nebylo ani náčiní, bez kterého by se obešli. Na cestách 

                                                 
56

 Srov. Mt 6,24 nn. 
57

 Srov. Mt 13,44 
58

 Srov. Mt 6,33 
59

 Srov. Lk 6,20 
60

 Srov. SLÁDEK, M. Ve škole svatého Františka, s. 20–25. 
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byl zván ke stolu i vznešenými knížaty, věrný evangeliu jídlo ochutnal, ale mnoho 

nesnědl. Když někde zůstával přes noc, nedovolil, aby mu připravili měkké lůžko, ale 

na vlastních šatech spal na zemi, místo polštáře měl kus dřeva nebo kámen. Sám velmi 

chudý, měl soucit s ještě chudšími a za velké zimy si vyprošoval od bohatých, aby mu 

půjčili plášť nebo kožich. Ovšem s podmínkou, že nebudou čekat, že to dostanou zpět. 

Když pak potkal nějakého chudáka, dal mu s radostí, co dostal.
61

 

Nesmírně působivým je pak svědectví o lásce k chudobě, jak ji projevil a prožíval při 

slavnosti Narození Páně v Greccio. Tato slavnost se konala tři roky před Františkovou 

smrtí, tedy roku 1223 a spolu s bratry ji slavil za pomoci šlechtice Jana. Chtěl ji vykonat 

na památku Dítěte Ježíš, který se narodil v Betlémě, a chtěl si tak na vlastní oči 

připomenout a vidět hořkou nouzi, kterou už jako dítě musel snášet, když ležel v jeslích.  

Postavili jesle, přinesli seno a přivedli i vola, i osla. Tak byla uctěna prostota, povýšena chudoba, 

zvelebena pokora a z Greccia se stává téměř nový Betlém. Noc je jasná jako den a lidé i zvířata se cítí 

blaženě. Lidé sem přicházejí a z obnovené tajemné události je naplňuje nová radost. Les zní písněmi a 

od skal se odráží jásot. Bratři zpívají a vzdávají tak Bohu náležitou chválu a celá noc se topí v radosti. 

František stojí u jesliček a vzlyká, dojat soucitem a zaplaven podivuhodnou radostí.
62

 

 

Ve Františkových spisech se často můžeme setkat se slovním obratem “žít bez 

vlastnictví“, zvláště v Napomenutích, která jsou komentářem tohoto vyjádření. 

Napomenutí jsou krátké výroky, podobné výrokům pouštních otců. Františkova 

napomenutí pravděpodobně nezapsal sám František, ale ti, kdo ho slyšeli, jak napomíná 

bratry shromážděné na pravidelných každoročních kapitulách. Život bez vlastnictví pro 

něj znamená žít jako učedník a řídit se naukou blahoslavenství – ti, kdo žijí bez 

vlastnictví, jsou „chudí v duchu“ a „jejich je království nebeské“.
63

 Napomenutí také 

odůvodňují Františkovo odmítání cokoli vlastnit – jedině Nejvyšší Bůh mluví a koná 

všechno dobro, a proto všechno dobré patří Jemu a něco z toho si přivlastňovat je 

„rouhání“, připisování si něčeho, co patří jen Bohu. Pro Františka je vše dar od Boha, a 

proto myslet si, že cokoli, co máme, náleží nám, jako vlastnictví je svým způsobem 

otevřená urážka Boha. To, jak František vnímal chudobu, také vyjadřují texty svatého 

apoštola Pavla – list Filipanům (Flp 2, 5–11) a druhý list Korinťanům (2 Kor 8,9). 

Radikální láska k chudobě je Františkovou odpovědí Kristu Ježíši, který nelpěl na svém 

božském postavení, ale z lásky k nám se ho zřekl, aby mohl být mezi lidmi jako 
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 Srov. Františkánské prameny II. – Legendy o svatém Františkovi z let 1226 – 1235, s. 100. 
62

 Srov. Františkánské prameny II. – Legendy o svatém Františkovi z let 1226 –1235, s. 122. 
63

 Srov. Mt 5,3 
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služebník. František chudobu chápe kristologicky. Bez kristologického pochopení by se 

stala jen samoúčelnou kající praxi, prostředkem asketické disciplíny.
64

 

Jedinou normou chudoby se pro Františka stal Kristus, který se stal dobrovolně 

chudým a tak „podobný ve všem svým bratřím“ (Žid 2,17). František vždy spojuje 

termíny: chudoba a pokora našeho Pána Ježíše Krista. Biblická teologie vtělení dnes 

označuje toto spojení tajemství chudoby a pokory Bohočlověka termínem „kenosis“. 

Dále jsou pro Františka důležité liturgické texty ze SZ, kde v „Jahvových chudých“ vidí 

lidi podceňované, ty, kteří vkládají všechnu svou naději do Božích příslibů a spásy, 

která přichází od Boha. Mnoho odkazů najdeme také v žalmech, např. „trpělivost 

chudých nebude ztracena navždy“ (Ž 9,19) nebo: „ať to vidí chudí (pokorní) a ať se 

radují“ (Ž 68,33). František tyto žalmy zpíval s velkým afektem a veselostí a mnoho 

dalších veršů ze Žalmu 68, což je typický žalm o Jahvových chudých, zařadil do svých 

Hodinek o utrpení.
65

 

Nyní pojednáme o Františkově pojetí chudoby ve vztahu k bratřím a požadavcích na 

ně. Dříve, než se někdo chtěl stát bratrem, radil se František s evangeliem a žádal úplné 

zřeknutí se všeho.  

V první (nepotvrzené) Františkově řeholi
66

, první kapitole, můžeme najít biblickou 

citaci z názvu této kapitoly. Spolu s dalšími biblickými citáty je v kapitole, 

pojednávající o tom, že bratři mají žít bez vlastnictví, v čistotě a v poslušnosti. Citát je 

tedy chápán spíše ve smyslu důrazu na chudobu.
67

 

Svrchovaná chudoba je podle Františka příslibem života, hojnosti, života s Kristem. 

Jako bývalý obchodník František prodal vše, co měl, aby toto bohatství získal. V Řeholi 

pak od všech, kdo se k bratřím připojí, požaduje totéž. Kdo se chtěl stát Františkovým 

bratrem, byl nejprve poslán k představenému a od něj měl slyšet slova Písma, aby „šel 

a prodal všechno, co má a rozdal to chudým.“
68

  František byl přesvědčen, že život 

podle evangelia vyžaduje tuto transakci: prodat a rozdat. To je přímá účast na Kristově 

životě, který byl bohatý, a stal se chudým pro člověka. Opuštění majetku však nemá být 

                                                 
64

 Srov. SHORT, W. Chudoba a radost Františkánská tradice, s. 61–64. 
65

 Srov. CINCIALOVÁ, L. Vybraná témata z františkánské spirituality II [2015-02-09 ]. 

<http://www.frantiskanstvi.cz/star-texty.htm>, s. 24. 
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 Jedná se o spis, který byl vícekrát přepracován a doplňován od r. 1210, kdy byl papežem ústně 

schválen Františkův způsob života, až do r. 1221. Nejedná se o právní dokument v pravém slova smyslu, 

ale spíše o „způsob života“ prvních bratří. Vývoj Nepotvrzené řehole do r. 1221 ovlivnilo několik 
pramenů. 

67
 Srov. Františkánské prameny I. – Spisy sv. Františka a sv. Kláry, s. 27. 

68
 Srov. Mt 19,21 

http://www.frantiskanstvi.cz/star-texty.htm
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samoúčelnou morální ctnostností, ale kvůli chudým, podle vzoru Krista a jeho 

sebedarování se.
69

 

Zde máme komentář, jak František chápal a konkrétně uskutečňoval Kristova slova, 

jež jsou v názvu kapitoly. Jako příklad toho, jak se má zachovat ten, kdo chce 

následovat Krista, jako pobídku pro toho, kdo chce žít podle evangelia tak, jako 

František z Assisi a stát se jeho bratrem. 

Nejvýstižněji o požadavku na chudobu bratří pojednává šestá kapitola Řehole 

menších bratří, která vybízí, aby bratři nepřijímali nic do vlastnictví a jako poutníci a 

cizinci žili na tomto světě a sloužili Bohu v chudobě a pokoře. Bratři ať se nestydí 

žebrat, protože i Ježíš se z lásky k nám na tomto světě stal chudým.
70

 Taková 

vznešenost nejvyšší chudoby ustanovuje za dědice a krále v nebeském království, činí 

chudým na věci, avšak bohatým na ctnosti. Toto je úděl, který vede do země živých, a 

k němu je třeba zcela přilnout a nic jiného nechtít mít pro Ježíše Krista. V souvislosti 

s chudobou však František bratry vybízí, aby se k sobě chovali jako členové rodiny a 

uspokojovali potřeby bratří, obzvlášť pokud nějaký bratr onemocní.
 71

 

Závěrem si uveďme jeden příklad zachovávání chudoby, jak ji uskutečňoval 

společně s prvními bratry. Ti žili blízko Assisi na místě zvaném Rivotorto, kde byla 

opuštěná chatrč, ve které se všichni schovávali před prudkými dešti. Žili v tvrdé práci a 

v nedostatku všech věcí. Často neměli ani chléb, a tak se museli spokojit s trochou řepy, 

kterou vyžebrali. Chatrč byla tak malá, že se v ní dalo sotva sedět či ležet. Přesto bratři 

vše zachovávali a snášeli trpělivě bez nářku nebo reptání.
72

 

Chudoba měla jediný účel vzhledem ke společnému životu, a sice rozmnožit lásku 

mezi bratry. Modelem k následování nebylo „město Boží na zemi“ nebo „škola“ nebo 

„dům“, jak tomu bylo v benediktinských opatstvích, ani první komunita v Jeruzalémě, 

jak je známe z konventu augustiniánských kanovníků, nýbrž život apoštolů – skupina 

formovaná Kristem, aby nesla světu evangelium a svědčila o Něm.
73

 

Rytířský ráz, který bývá jednou z interpretací Františkovy chudoby, však vede 

k idealizování jeho pojetí. „Paní Chudoba“ ale není jen abstrakce, je za ní konkrétní 

život, život Krista a život každého potřebného, s nímž František Krista ztotožňuje.  
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František chudobu miluje s tak vášnivým zaujetím proto, že v ní vidí snoubenku Syna 

Božího, opuštěnou a odmítanou, a přesto královnu v době, kdy Král už není přítomný. 

Chudoba se s osobou Františka ztotožňuje natolik, že výraz „Poverello“ (chudičký, 

chudáček) dostal význam téměř vlastního Františkova jména. Přestože to první, co nás 

na Františkovi zaujme, je jeho vnější chudoba, Františkova novost v ní není. V té době 

existovala již téměř 100 let mnohá pauperistická hnutí, jejichž vůdci, např. Arnaldo da 

Brescia, Petr Valdenský atd. se také zříkali majetku a žili jako žebráci a poutníci. Jediný 

František, který se rovněž zařazuje do této linie, dostane církevní schválení, které 

ostatním chybělo. Důležité zde je, že Františkova pozornost není zaměřena jen na 

chudobu jako takovou, ale na osobu Ježíše Krista a zachovávání evangelia. Tak dostává 

Františkovo pojetí chudoby především vnitřní rozměr. Příkladem věrného následování 

Františka a jeho pochopení chudoby je sv. Klára, která přestože pochází z bohaté 

aristokratické rodiny, stává se dobrovolně chudou. Život jejich sester svědčí 

o pochopení Františkova ideálu. Sestry žily ve svobodně zvolené chudobě z práce 

a z darů Božích. Klára trvá na svém a žádá na papeži Inocenci III. tzv. Privilegium 

paupertatis. To pak má být potvrzeno jeho nástupci.
74

 

Na Františkově radikálním pojetí a žití chudoby jistě můžeme také vidět odraz 

situace církve tehdejší doby, žijící v bohatství až přepychu. Tento postoj chce František 

svým radikálním přístupem změnit, ukázat cestu k životu s Bohem, jak jej hlásal Ježíš.  

 

2.1.2 Pojetí chudoby u Jana Boska 

V této podkapitole si představíme pojetí a chápání chudoby u Jana Boska a také to, 

co toto jeho chápání ovlivňovalo, z čeho čerpal a jak toto pojetí předával a vyžadoval od 

svých následovníků.  

Jan Bosko zakoušel chudobu od útlého věku. Rodina Boskových žila ve velmi 

skromných podmínkách. Otec František pracoval v zemědělství, měl pronajatou malou 

usedlost. Matka Markéta se starala o domácnost a děti. Roku 1817 zemi postihla velká 

sucha a Janovi zemřel otec na zápal plic. Matka zůstala na výchovu a starost o rodinu 

sama. V této kruté době měla na starost starou manželovu matku, nevlastního syna 

Antonína.  Janovi byly 2 roky, jeho bratrovi Josefovi 4 roky. Ve svých pamětech tuto 

těžkou dobu popisuje jako čas, kdy žebráci umírali na polích s trávou v ústech, kterou se 

snažili nasytit. Matka se přes rodinného přítele snažila opatřit jídlo pro rodinu, s úzkostí 
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na něho čekali celý den, avšak vrátil se s nepořízenou. Matka se snažila vypůjčit si něco 

k jídlu u sousedů, ale ani ti nebyli schopni pomoci. V krajním případě je potřeba použít 

krajních prostředků a proto nakonec s pomocí přátel zabila tele.
75

 

Z důvodu nedostatku financí musel Jan vždy dělit čas mezi práci a studium. Starší 

nevlastní bratr Antonín, který později převzal starost o hospodářství i o rodinu, neměl 

pochopení pro jeho touhu po studiu i stát se knězem. Aby mohl studovat, musel si na 

ubytování, stravu i učební pomůcky přivydělávat prací. Prostředky, které mu byla 

schopna poskytnout matka, zdaleka nemohly stačit. Naučil se tak vystačit a hospodařit 

s málem. Nouze a skutečnost, že již dále nechtěl dělat starosti matce, byly dalšími 

důvody, proč chtěl vstoupit do kláštera k františkánům. Farář, kterého Jan žádal 

o vystavení dokladů potřebných pro vstup do kláštera, se jeho rozhodnutí divil, a snažil 

se mu ho rozmluvit s odůvodněním, že má na víc. Dokonce se vydal požádat 

o rozmluvení tohoto rozhodnutí jeho matku Markétu. Ta však chápala Janovu prostotu 

i jeho rozhodnutí.  Jana povzbudila, a při té příležitosti mu přesvědčivě promluvila do 

duše o chudobě. Tato její slova si i v budoucnu Jan často připomínal a měl na paměti: 

„Kdyby ses stal knězem a nedej Bůh, jsi zbohatnul, nikdy nevstoupím do tvého domu. 

Dobře si to pamatuj.“
76

  

Za pobytu v doškolovacím ústavu pro kněze v Turíně se Jan setkal s neutěšenou 

situací a bídou městských periferií, kterou způsobila průmyslová revoluce. Doposud 

znal jen chudobu venkova. Snažil se navázat kontakt s mladými hochy, mnohdy ještě 

dětmi, kteří odcházeli do města za prací a mnohdy žili ze dne na den a snažili si obstarat 

práci jako pomocníci, nosiči, čeledínové. Různě se potloukali po městě a nikdo se 

nestaral, zda mají kde spát, co jíst atd. Další skupinou byli hoši na stavbách 

a v továrnách. Zaměstnavatelé je brali jako nejlacinější pracovní sílu. Dělníci pracovali 

v otřesných podmínkách i 16 hodin denně. Lidská existence a sociální podmínky byly 

zaměstnavatelům lhostejné. Bídné výdělky nestačily na slušnou obživu. Rozpadal se 

rodinný život, šířil se alkoholismus, kriminalita, prostituce, nové nemoci z podvýživy 

nebo z nedostatku hygieny. Pro mnohé bylo vězení řešením této neutěšené situace. Čím 

déle Don Bosko pozoroval tyto bledé a zanedbané hochy, tím více ho zneklidňovala 

jejich bída a nelidský úděl. Pociťoval, že pro ně musí něco udělat, a ne zůstat lhostejný 

k jejich osudu. I počátky jeho díla pro tuto mládež se zrodily v chudobě a nedostatku.
77
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 Srov. BOSCO, J. Můj život pro mladé, s. 14–15. 
76

Srov. BOSCO, T. Don Bosko, s. 51–72.  
77

Srov. BOSCO, T. Don Bosko, s. 97–110. 



36 

V listopadu 1846 přišla za Janem do Turína jeho matka, aby mu pomohla 

s praktickými věcmi spojenými s chodem oratoře, jako bylo vaření, praní atd. Když 

uviděla jeho opravdu skromně vybavený pokoj, poznala, že je chudší, než si myslela.
78

 

Jan chudobu nepovažoval za něco negativního, co by nemělo být. Viděl v ní kladnou 

hodnotu, která dovede ochránit před pachtěním se po majetku, před leností a 

pohodlností. A zde se dostáváme k jádru Don Boskovy spirituality, kterou nejlépe 

vystihuje slovo „lidová“. Don Bosko se ve své kněžské praxi často přesvědčoval o tom, 

jak nesnadné je pro bohatého projít těsnou branou a zříci se majetku. Proto zůstal 

chudý, považoval se za bratra chudých a rád poukazoval na výhody chudoby. Chudí se 

cítili dobře v jeho přítomnosti a on se cítil doma v příbytcích chudých. Svým 

následovníkům připomínal, pokud zůstanou věrni chudým hochům, můžou být klidní, 

protože jedni s nimi budou sympatizovat a podporovat je a druzí je budou ctít. Nikdo 

jim nebude závidět, protože s otrhanci, kterým se věnují, si nikdo neví rady. Také papež 

Pius IX. vzkazoval prostřednictvím Dona Boska salesiánům, aby se drželi chudých, 

vychovávali chudé hochy a své ústavy a domy udržovali skromné.
79

 

Ve stanovách pro společnost sv. Františka Saleského věnuje Jan Bosko chudobě 

poměrně rozsáhlou část v rámci pojednání o slibu chudoby, čistoty a poslušnosti. 

Bratřím zde připomíná důležitost odhodlání k chudobě, protože jednou budou muset 

složit Bohu účet z majetku, který na zemi vlastnili. Stanovy dále bratřím připomínají, že 

jakmile jednou vstoupili do kongregace, nemohou již disponovat s vlastním majetkem 

bez souhlasu představených. Vybízí k následování příkladu Krista, který se v chudobě 

narodil, žil v odříkání a zemřel nahý na kříži. V této souvislosti také připomíná Kristova 

slova určená bohatému mladíkovi: „Napřed jdi a prodej vše co máš, dej to chudým, pak 

přijď a následuj mě a budeš mít zajištěn poklad v nebi.“
80

 Také připomíná slova 

apoštola Pavla z listu Timoteovi: „Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím.“ Vše 

ostatní, co přesahuje každodenní potřebu jídla a oděvu je nadbytečné. Když je chudoba 

důvodem nějakého utrpení nebo nepohodli, radujme se svatým Pavlem, který se raduje 

při všem soužení. V praxi to znamená ochotně bydlet i v nepohodlném, obyčejně 
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vybaveném pokoji, nosit prostý oděv a přijímat jednoduchý pokrm. Součástí chudoby je 

také neničit věci, pečovat o knihy, oděv, obuv a svěřené věci.
81

 

Charakteristickým prvkem Don Boskovy činnosti bylo zalíbení v malých a chudých, 

opuštěné mládeži, k nimž se cítil být povolán. Ve službě těmto nejslabším své doby vědomě 

plnil evangelium a jeho blahoslavenství. Svým pomocníkům často říkával: „ Jednejme 

s chlapci, jako bychom jednali s chlapcem Ježíšem, kdyby bydlel v našem ústavu.“ „Je to 

přece Ježíš, v osobě těchto chudáků.“ Tak Don Bosko přivádí ke Kristu, který byl poslán 

pro všechny, přednostním způsobem se ale nechal přitahovat malými a chudými. 

V evangeliu je „malý“ ten, kdo se nepokládá za učeného ani za moudrého před Bohem, ale 

jeho prostá duše přijímá pozvání Boží moudrosti. „Chudý“ je pak ten, kdo nespoléhá na 

vlastní lidskou moc, ale jeho skromná duše, která touží po duchovních hodnotách, umí 

přijímat Boží pomoc. Obě tyto skupiny potřebují pomoc a jsou předurčeny pro Boží 

království a dílo spásy. Tyto „duchovní“ kategorie se viditelným způsobem ukazují na 

mládeži a lidech opravdu chudých. Salesiánské poslání, jak ho chápal a žil Don Bosko, tak 

zavádí do evangelní atmosféry prostoty, do evangelní mystiky dětství a chudoby. Život 

Dona Boska je tak napodobením a pokračováním apoštolské horlivosti, jakou rozvíjel ve 

svém pozemském životě Kristus.
82

 

Způsob salesiánské práce můžeme nazvat též asketickým. Spočívá v trvalém 

sebedarování se a v neúnavné činnosti, která s sebou přináší radikální odříkání. Salesián 

odmítá všechno, co překáží velkodušné činnosti, odmítá komfort a pohodlí a přijímá 

všechny nesnáze apoštolátu. Jeho askeze je v náročné lásce k druhým, protože tato láska je 

láskou obětovanou dětem a zahrnuje námahu a odříkání. Don Bosko varoval před hledáním 

pohodlí, které by mohlo být znamením zpomalení a váháním v řeholním sebedarování. 

Chtěl, aby „heslem“ salesiánů byla „Práce a střídmost“. Salesiánská askeze znamená být 

k dispozici, říkat „ano“ k požadované práci a službě. Don Bosko požadoval od svých 

nejbližších úplné sebedarování jako vyjádření řeholního povolání se slibem zachovávání 

evangelních rad. Salesiáni přijímají čistotu, chudobu a poslušnost ve společném životě jako 

prostředek, jak lépe milovat a být více k dispozici Bohu a chudé mládeži. 
83

 

 

2.1.3 Analogické srovnání chudoby 

Nyní si porovnáme Janovo chápání a prožívání chudoby s představeným pojetím 

chudoby Františka z Assisi. Je jejich chápání chudoby v něčem podobné? Co nejvíce 
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zdůrazňují svým následovníkům, co se týče chudoby? Co ovlivnilo jejich postoj a 

prožívání chudoby? Stala se chudoba pro ně prostředkem k následování Krista? 

Aspekt chudoby je důležitým tématem v obou spiritualitách, na prožívání chudoby se 

klade velký důraz. Tvoří nedílnou součást způsobu duchovního života Františka z Assisi 

i Jana Boska, je to způsob jak následovali Krista. 

Z představeného je patrný a zřetelný rozdíl co se týče osobní zkušenosti z dětství u 

obou světců, která se jistým způsobem promítla i do jejich pozdějšího chápání a 

zažívání tohoto aspektu. Svou roli zde sehrálo jistě také dobové pozadí a situace, ve 

které žili.  

Doba, ve které žil František z Assisi je charakteristická velkým bohatstvím církve, na 

což chtěl František poukázat jako na něco, co není správné. V této souvislosti odkazoval 

na příklad Ježíše Krista a jeho život v chudobě, který by měli věřící následovat. Tato 

skutečnost také do značné míry vysvětluje Františkovu radikalitu v prožívání chudoby a 

lásku k ní. A také jeho radikalitu v požadavku chudoby u svých následovníků. František 

neměl z dětství a mládí osobní zkušenost s životem v chudobě, k tomu bylo třeba, aby 

dostal povolání od Boha, dospěl.
84

  

Naproti tomu Don Bosko žil v době vyznačující se z určitého pohledu až příliš 

velkou chudobou. Proto takový důraz na věnování se právě chudé mládeži, těm 

nejpotřebnějším. Don Bosko věděl, že pokud se má přiblížit chudým, je třeba být chudý 

a tak být příkladem. Proto život v chudobě a věnování se chudým tolik zdůrazňoval 

svým následovníkům. K tomu mu jistě také pomohla osobní zkušenost života v chudobě 

od útlého dětství.
85

 

I přes tyto značné rozdíly nakonec oba dochází k stejnému pojetí a důrazu, který je 

vyjádřen právě úryvkem z písma svatého v názvu této kapitoly
86

, na který odkazují a 

jeho chápání vysvětlují v důležitých dokumentech společností, které založili – řehole
87

, 

stanovy
88

. 

Zřeknout se majetku ve prospěch chudých a následovat Krista, to je základní chápání 

chudoby jak u Františka z Assisi, tak u Jana Boska. Stejný je i důraz a pobídka 
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následovníkům, aby se zřekli majetku a následování Krista, který se narodil a žil na 

zemi v chudobě.  

Následování Krista chudého je tím, co svým následovníkům nejvíce připomínali 

a zdůrazňovali, když požadovali život v chudobě a zřeknutí se vlastního majetku. 

V souvislosti s chudobou se František z Assisi i Jan Bosko shodně odkazují také na 

Ježíšova blahoslavenství.  

Jistou analogii můžeme vidět také ve vidění Krista v chudých. Tak jako František 

z Assisi viděl Krista v malomocných a chudých, tak také Jan Bosko viděl Krista 

v chudé mládeži, které se věnoval a k tomuto vidění Krista v chudých vedl také své 

následovníky.  
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3 SLUŽBA 

Tato část bude věnována podrobnějšímu popisu konkrétních způsobů, jakými 

naplňovali František z Assisi a Jan Bosko svá povolání. Jakým způsobem sloužili Bohu 

a hlásali evangelium? Dalším společným způsobem naplňování Božího slova byla 

misionářská činnost, proto i misiím bude věnována samostatná kapitola v rámci této 

části. 

 

3.1 „Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.“
89

 

V této kapitole popíšeme a představíme způsob, jakým František z Assisi i Jan Bosko 

žili a hlásali evangelium – sloužili Bohu. Jsou tyto způsoby v něčem podobné? Jaká část 

Božího slova je k této službě inspirovala? Jakým způsobem se na tuto službu 

připravovali? Jak vedli ke službě své následovníky? 

Věta z Písma, jež tvoří název této kapitoly je z Matoušova evangelia, z Ježíšovy 

druhé velké řeči, jejímž obsahem je vyslání učedníků na cestu. Jedná se o základní 

formulaci zvěsti, kterou Ježíš převzal od Jana Křtitele a nyní stojí v úvodu působení 

učedníků, a to jak slov, tak činnosti. Blízkost nebeského království je chápána tak, že 

království nebeské ještě nepřevzalo vládu, ale už působí na myšlení i jednání lidí i na 

jejich situaci ve světě.
90

 

V tomto smyslu se také František z Assisi i Jan Bosko chtěli přiblížit Kristovým 

učedníkům, když hlásali radostnou zvěst evangelia. 

 

3.1.1 Způsob hlásání evangelia u Františka z Assisi 

Nyní se dostáváme k představení způsobů hlásání evangelia, jak jej praktikoval 

František z Assisi a jak vedl k hlásání evangelia své následovníky. Která část evangelia 

byla pro ně v tomto smyslu důležitá a inspirovala k hlásání evangelia? 

Po té, co František vyslechl evangelium, ve kterém Pán rozesílá apoštoly, aby kázali, 

a dává jim rady na cestu,
91

začal se i on věnovat hlásání evangelia, kázání. Inspiraci 

nalezl právě v těchto slovech Písma. S radostí povzbuzoval své posluchače a jeho slovo 

bylo jako oheň, pronikající do hlubin duše. Při každém kázání nejprve předložil 
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 Mt 10,7. 
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 Srov. MRÁZEK, J. Evangelium podle Matouše., s. 165–166. 
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posluchačům Boží slovo a vyprošoval všem pokoj. Kázáním získal i své první 

spolubratry, které jeho slovo oslovilo, a rozhodli se Františka následovat.
92

 

Cestou z Říma, kde papež Inocenc III. schválil pravidla života prvních bratří, ti mezi 

sebou uvažovali, zda mají jít mezi lidi, nebo zda se spíše neuchýlit do samoty a věnovat 

se modlitbě. František, veden Bohem, se rozhodl, že nebude žít jen sám pro sebe, ale 

pro Krista, neboť poznal, že byl Bohem poslán, aby získával duše, které chtěl svést 

ďábel. Tímto rozhodnutím dal František svému řádu apoštolský ráz, aniž by mu odepřel 

kontemplativní rozměr. František obcházel města a vesnice, zvěstoval Boží království, 

kázal pokoj všem, učil o spáse a pokání na odpuštění hříchů. Vždy jednal s důvěrou 

v apoštolskou pravomoc, která mu byla dána, a vyhýbal se pochlebování. Nebál se, že 

bude pokárán, mluvil tak přesvědčivě, že jeho kázání obdivovali i nejučenější 

a významní muži. Lidé různého postavení i věku se sbíhali, aby viděli podivuhodné 

věci, které Bůh konal skrze Františkovu přítomnost. Skrze jeho věhlasnou službu 

Božímu slovu bylo na zem posláno nové světlo.
93

 

František jako nový evangelista poslaný Bohem, aby hlásal evangelium, svou 

službou evangeliu dokazoval, že všechna moudrost světa je jen pošetilost, a v krátké 

době změnil svým kázáním lidská srdce na citlivá pro opravdovou Boží moudrost. 

Vyléval zbožnou vláhu evangelia na celý svět a zvěstoval skutky lásky cestu Ježíše 

Krista a učení pravdy. Cítil se být služebníkem všech, a proto když viděl, že pro nemoc 

nemůže přijít k lidem osobně, rozhodl se napsat list věřícím.
94

  

Tento list věřícím František napsal pravděpodobně v posledních letech svého života 

a za jeho tematický základ si zvolil Slova života a spásy
95

, tedy základní věroučná 

témata jako je Spasitel, láska a úcta k Bohu, svátostný a bratrský život, požadavky víry, 

krása křesťanského života, otroctví hříchu, špatná smrt hříšníka. Tímto dopisem chtěl 

zprostředkovat všem slova Pána Ježíše Krista, který je Slovo Otce.
96

 

Po vzoru Krista také František rozesílal své bratry po dvou, aby se vydali do různých 

částí světa a hlásali lidem pokoj a pokání na odpuštění hříchů, žehnali jim, odpovídali 

na jejich otázky. Nabádal je k trpělivosti v soužení a jistotě, že Pán splní svou smlouvu 

a svůj slib, pokoře a radostnosti ve službě Božímu slovu. Po vzoru apoštolů také 
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Františkovi následovníci po návratu z cest společně sdíleli všechny své zážitky 

a děkovali za ně Bohu. 
97

 

První taková mise se konala v roce 1208, kdy se František spolu s bratrem Egidiem 

vydal do Marky Ankonské. Následovali další mise bratrů do Poggio Bustone a do 

Florencie. Na těchto cestách se bratři museli vyrovnávat i s nedůvěrou lidí, když prosili 

o to nejpotřebnější k přežití. Města a Florencie především byla plná potulných kazatelů, 

kteří téměř vždy působili bez církevního povolení, a od nich bylo třeba se distancovat.
98

 

Nemůžeme opomenout také způsob hlásání Božího slova prostřednictvím chvály 

stvoření. Lásku ke všemu stvoření můžeme nejlépe poznat a pochopit ve Františkově 

Chvalozpěvu stvoření – Píseň bratra Slunce
99

, básni, která vykazuje jistou podobnost 

s Písní tří mládenců ve Starozákonní knize Daniel.
100

 Všechno Boží stvoření zde 

oslovuje jako bratry a sestry a je odrazem tváře milovaného Božího Syna. František sám 

sebe poznává skrze vtěleného Ježíše a celé stvoření vidí ve stejném světle, protože 

všichni tvorové mají stejného původce, Boha, a všichni vznikli skrze stejného 

prostředníka, jeho Syna. V tomto je základ Františkova pozoruhodného zájmu, úcty 

a lásky, kterou projevoval vůči všemu stvoření. Na pozadí dualistických a svět 

odmítajících hnutí tehdejší doby, vynikají tato slova oslavy světa jako místa bratrských 

vztahů v ještě ostřejších rysech. Známe-li Františkův Chvalozpěv stvoření, lépe 

můžeme pochopit také četné příběhy raných zpráv o jeho lásce ke stvoření, které dali 

někteří z jeho prvních společníků bratru Tomášovi z Celana, aby je zapsal do jeho 

životopisu.
101

 

V Celanově životopise tak můžeme najít onen slavný příběh o kázání ptáčkům 

v blízkosti městečka Bevagna, kázání vlaštovkám a další příběhy poukazující na jeho 

něžnou lásku ke zvířatům. Vskutku bylo podivuhodné, že i nerozumní tvorové poznali 

Františkovu vřelost a laskavost, se kterou k nim přistupoval, a vytušili jeho lásku.
102

 

Velice působivě až dojemně jsou tyto příběhy lásky ke všem tvorům vylíčeny v tzv. 

Kvítcích – 16., 21. a 22. kapitole.
103

 František mluví k ptákům a odvolává se na známý 

úryvek z evangelia, vybízí k vděčnosti vůči Bohu, a ptáci mu trpělivě naslouchají. 

Nakonec jim požehná a rozloučí se s nimi. Na základě vědomostí o středověkých 
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textech můžeme i v těchto textech vidět ještě další alegorickou rovinu, tím spíše, že 

Kvítky nejsou tak naivní, jak se zprvu mohou zdát, naopak, dovedou být břitce 

polemické a své poslání podávají s mimořádně účinnou intenzitou. Ptáci tak mohou být 

symbolem duší, opeřenci také často symbolizují lidské ctnosti a neřesti. Františkovo 

kázání ptákům je také třeba dát do souvislosti s jeho pobytem v Římě, kde obdržel od 

papeže schválení jeho programu, který hned začal uskutečňovat. Jeho hlásání Božího 

slova však římský lid nepřijal. Odešel proto z města a raději zvěstoval Krista divokým 

zvířatům a ptactvu v povětří, hned za hradbami Říma, kteří pozorněji uposlechli slova 

spásy. Prostí opeřenci, ke kterým se František obrací tak jakoby symbolizovali lidi na 

okraji společnosti, zločince. A právě k nim směřuje výzva k pokání, kterou dobří 

křesťané opovrhli.
104

 

V řeholi v souvislosti se službou František nabádá bratry, aby se snažili věnovat se 

dobré, poctivé práci, protože zahálčivost je nepřítelkyní duše a branou pro ďábla. Bratři 

nemají přijímat žádnou službu, která by budila pohoršení nebo by způsobila škodu 

jejich duši. Bratři, ať pracují a vykonávají to řemeslo, které ovládají, čestně a poctivě. 

Neboť jak říká prorok v Žalmu 128: „Budeš jíst z výtěžku své práce. Bude ti blaze 

a dobře“. Mohou mít nástroje a nářadí nutné pro výkon práce. Za práci mohou přijímat 

vše potřebné, ne však peníze. Dále František vybízí všechny bratry, ať kážou, modlí se 

nebo pracují, aby se ve všem snažili být pokorní, nechlubili se ani vnitřně nenadýmali 

pro dobrá slova nebo skutky které skrze ně Bůh vykoná. Též připomíná, že je třeba se 

radovat, když se octnou ve všelijakých zkouškách a když budou muset na tomto světě 

pro život věčný snášet úzkosti a trápení těla i duše. Varuje před pýchou a marnou slávou 

a moudrostí tohoto světa. Vyzývá k postoji uznání, že všechna dobra náleží Bohu a za 

vše je potřeba vzdávat díky tomu, od něhož všechno dobro pochází.
105

 

Tento postoj ke službě pak reflektuje a shrnuje ve své závěti, kde také rozvádí důvod, 

proč mají bratři také manuálně pracovat – ne pro odměnu za práci, ale pro dobrý příklad 

a odstranění zahálky.
106

 

Důležitým pramenem biblické inspirace bylo pro Františka také Janovo evangelium 

a motiv dobrého pastýře. Je to pastýř, který riskuje svůj život pro život ovce, a proto je 

třeba věnovat mu pozornost a důsledně kráčet za ním. Na tomto slově staví František 
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zvláštní napomenutí. Příklad dobrého pastýře má před očima ve chvíli, kdy odchází do 

Egypta, aby tam u Saracénů riskoval svůj život.
107

 

 

3.1.2 Způsob hlásání evangelia u Jana Boska 

V této podkapitole si představíme způsoby hlásání evangelia u Jana Boska, a jak vedl 

k hlásání evangelia a životu podle evangelia své následovníky. Která část evangelia byla 

pro ně v tomto smyslu důležitá a nejvíce inspirativní? 

Za počátek služby hlásání Božího slova bychom mohli považovat Janovo působení 

na své vrstevníky už v dětství, kdy si s kamarády často na loukách a ve stájích povídal 

o tom, co slyšel v kázáních v kostele a při katechismu. Modlitba a krátké „kázání“ byli 

také součástí jeho kejklířských představení, která pořádal o nedělích a svátcích na louce 

nedaleko rodného domu v Becchi. Od mládí toužil být knězem, aby mohl učit 

náboženství své kamarády. Také založením tzv. Veselé společnosti se ukázal v době 

středoškolských studií jako ten, komu leží na srdci hlásání dobroty Boží a jeho slova, 

žití evangelia v praxi.
108

 

Jako kněz hlásal evangelium při kázáních a také vyučováním katechismu. Vyučování 

katechismu se stalo jeho oblíbenou činností a důležitou a nedílnou součástí jeho 

pozdějších setkávání s chlapci v oratořích. Katechismus se snažil přizpůsobit potřebám 

prostých hochů a také těm, kteří byli propuštěni z vězení. 
109

 

Jan zcela zasvětil svou službu apoštolátní práci jejímž středem se stala tzv. 

„pastorační láska“. Ježíše kontemploval vždy z hlediska charismatu, které mu Bůh 

svěřil, tedy s ohledem na poslání k mládeži. Jako cíl svého směřování si zvolil slávu 

Boží a spásu duší. Chtěl udělat všechno pro to, aby z chlapců vyrostli dobří občané 

a poctiví křesťané. Hlubokým kořenem jeho apoštolátního zápalu se stala jednota 

s Bohem. Don Bosko vnesl do svého života evangelní zápal a z předávání víry v Boha 

udělal smysl svého života podle logiky teologálních ctností. Za nástroje při realizaci 

pastorační lásky si zvolil neviditelné hodnoty tlumočené viditelnými skutky. Raději než 

lpění na určitých schématech upřednostňoval praktická řešení všech otázek. V jistém 

smyslu byl velice originální, zdůrazňoval, že spásu lze získat metodou laskavosti, 

mírnosti, pokory, radostnosti, zbožností a láskou k Bohu a lidem. Typickým prvkem 

salesiánské pastorační lásky je hlásání evangelia, výchova k víře a formace 
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křesťanského společenství. Don Bosko i celá Salesiánská rodina vyjadřují tuto 

pastorační lásku heslem: Dej mi duše, ostatní si vezmi. Oživujícím úsilím celého jeho 

života byla služba duším až do úplného sebeobětování a jediným smyslem jeho 

existence. 
110

 

Také Jan Bosko svou službou naplňoval Ježíšova slova – Jděte…, nenoste měšec ani 

obuv… a říkejte lidem: přiblížilo se k vám Boží království
111

. Celý život Jana Boska je 

napodobením apoštolské horlivosti, jakou rozvíjel ve svém pozemském životě Ježíš 

Kristus. Bosko věnoval svoji aktivitu ve prospěch mladých a chudých. Tak jako Ježíš, 

který se vždy považoval za poslaného Otcem a zodpovědného za Jeho dílo, tak i Don 

Bosko přijal za vlastní zodpovědnost, že ho posílá Bůh Otec, Kristus a Maria.  Vědomí 

tohoto poslání se odráží už v jeho dětství. Tak jako se dvanáctiletý Ježíš staral o „věci“ 

svého Otce, tak se přibližně desetiletý Jan staral o dobro svých kamarádů. Dona Boska 

můžeme charakterizovat jako apoštola zcela uchváceného eschatologickou naléhavostí 

příchodu Božího království. Na apoštolově horlivosti závisí počet mladých lidí, kteří 

uslyší Boží volání, kolik z nich bude schopno na ně odpovědět, i jejich štěstí. A z tohoto 

pohledu můžeme chápat i starost Dona Boska o kázání slova Božího a o vedení ke 

svátostem. Z evangelia se naučil vychovávat prostřednictvím lásky a pro lásku, 

vychovávat s láskou a k lásce. 
112

 

Jedním z klíčových textů evangelia se pro Jana Boska stala 10. kapitola evangelia 

podle Jana, které musel dobře rozumět, protože v dětství byl také on sám pasáčkem 

ovcí. Dobrý pastýř zná své ovce, volá je jménem a ony ho mají rády, vodí je na dobrou 

pastvu, je k nim laskavý, hledá ztracené. Za ovce dává život a chrání je před nepravými 

pastýři. Toto tajemství výchovného úspěchu metodou dobrého pastýře svěřil Bůh Janovi 

také ve snu v devíti letech, kdy mu zdůraznil, že své přátele si musí získat vlídností 

a láskou, ne bitím.
113

 

Spojitost s evangeliem o dobrém pastýři můžeme jistě najít i v  Boskově snu, který 

byl pokračováním snu z devíti let. Beránci, o které se staral, se změnili na pastýře 

a pomáhali mu, neboť počet beránků se velmi zvýšil a přicházející pastýři se už nestačili 
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o ně starat. A tu se stal div, že někteří beránci se proměnili v pastýře. Tento sen, který 

byl jakýmsi pokračováním snu z dětství, odrážel budoucnost Don Boskova díla.
114

 

Don Bosko vedl své následovníky, aby jejich láska byla vyjádřena skutkem. Chtěl, 

aby jeho následovníci byli neúnavnými pracovníky, „řeholníky s vykasanými rukávy“. 

Práci zdůrazňoval s mimořádnou naléhavostí. Když jeho oratoř navštívil budoucí papež 

Pius XI., Don Bosko mu ukázal dvory, třídy a pracovny a zdůraznil, že kdo neumí 

pracovat, není salesián. Don Bosko moc neodpočíval a odpočinku nedopřával ani svým 

žákům. To, co Bosko nazýval prací, byla ve skutečnosti práce apoštolská, vedená láskou 

k Bohu a k bližnímu, práce s vědomým úmyslem zachránit bližního a oslavit Boha. 

Intenzita práce byla u něho intenzitou lásky. V práci viděl především budování 

království Božího, což dávalo jeho činnosti vznešenost. Ve své závěti Jan Bosko 

povzbuzuje a ujišťuje své následovníky k horlivé práci, a když padnou v práci pro 

záchranu duší, tehdy dosáhne kongregace velkého triumfu a úspěchu.
115

 

Don Bosko měl práci rád a byl jí nepředstavitelně zavalen. Nebyla pro něho jakýmsi 

druhem modloslužby, ale viděl v ní především důstojnost. V práci viděl také ochranný 

prostředek před leností, který činí z bratří aktivní členy společnosti. Don Bosko chtěl 

také prací zachránit duše, lidstvo, chtěl jim přinášet spásu Ježíše Krista. Proto tolik 

zdůrazňoval nutnost práce také svým následovníkům.
116

 

Boží slovo se také snažil šířit pomocí tiskovin. První jeho knihou byly Církevní 

dějiny pro školy, v roce 1847 vydal Biblické dějiny, v roce 1855 Dějiny Itálie. Vedle 

knih pro školní potřebu napsal a vydal také knihy a brožury o životech svatých, 

náboženském vzdělání a duchovním životě. 
117

 

Krom knih také Don Bosko začal od r. 1877 vydávat Salesiánský věstník – Bollettino 

salesiano. Jeho vydávání bylo spojeno s potřebou prostředku, který by vzájemně 

spojoval roku 1876 založené sdružení salesiánů spolupracovníků se všemi ostatními 

salesiány a jejich činností. Ve věstníku byly uveřejňovány dopisy salesiánských 

misionářů, na pokračování vycházely dějiny oratoře, čtenáři se také dozvídali 

o působnosti salesiánského díla ve světě. Nenápadný měsíčník postupně pronikal do 
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všech koutů světa, a také jeho prostřednictvím získávalo Don Boskovo dílo stále více 

přátel a příznivců.
118

 

Jan Bosko také hlásal evangelium skrze chválu stvoření. Vřelý vztah ke všemu 

stvoření, ve kterém viděl Boha, převzal od své Matky Markéty. Ta ukazovala svým 

dětem od útlého věku krásu Božího stvoření, když jim ukazovala nebe plné hvězd nebo 

louku plnou krásných květů, které stvořil Bůh. Tak malý Jeník od útlého dětství 

představu o Bohu filtroval skrze přírodu. Proto mu později stačilo pozvednout oči, 

podívat se kolem sebe a již rozmlouval s Bohem.
119

 

 

3.1.3 Analogické srovnání způsobů hlásání evangelia 

V této podkapitole předložíme srovnání způsobů žití a hlásání evangelia u Františka 

z Assisi a Jana Boska na základě představených postojů k hlásání evangelia. Které části 

Písma svatého je nejvíce oslovily, a inspirovaly pro jejich službu Bohu? Jsou si tyto 

způsoby v něčem podobné?  

Hlásání evangelia bylo důležitou součástí života Františka z Assisi, i Dona Boska 

a jejich následovníků. 

Z výše uvedeného můžeme vidět, že jak Františka z Assisi, tak Jana Boska oslovil 

úryvek z evangelia, kdy Ježíš vysílá apoštoly, dává jim rady, jakým způsobem mají 

hlásat zvěst o blížícím se Božím království.
120

 Také František z Assisi i Don Bosko cítili 

a vnímali u sebe toto Boží poslání sloužit a hlásat Boží slovo o blížícím se Božím 

království, o Bohu. Po vzoru apoštolů se snažili svým životem a činností šířit Boží 

slovo. Ježíšova slova horlivě plnili svým životem, i když každý trochu jiným 

konkrétním způsobem ovlivněným situací doby, ve které žili.  

František z Assisi vnímal své poslání k hlásání evangelia pro všechny bez rozdílu. 

Jeho způsob hlásání Božího slova byl též ovlivněn dobovou situací a situací církve, 

která potřebovala znovu přivést ke kořenům Ježíšova poselství. Žít evangelium, 

zvěstovat nebeské království, ukazovat skutky a osobním příkladem, že Ježíšovo učení 

není mýtem, to bylo Františkovo konkrétní vyjádření jak Ježíše Krista následovat.
121

  

Hlásání evangelia především prostřednictvím výuky katechismu a sloužením mší 

svatých se u Dona Boska soustřeďovalo především na chudou mládež, na mládež na 

                                                 
118

 Srov. BOSCO, T. Don Bosko, s. 323. 
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okraji společnosti. Těm nejpotřebnějším a nejchudším své doby – chudé a opuštěné 

mládeži, sužované požadavky průmyslové revoluce se svým úsilím snažil zvěstovat 

radostnou zvěst evangelia Don Bosko. Janovo hlásání evangelia bylo oproti Františku 

z Assisi zaměřeno více na spásu duše.
122

 

Určitou analogii můžeme vidět v symbolu ptáků, kteří v době Františka z Assisi také 

symbolizovali lidi na okraji společnosti, zločince. A také těm chtěl František přinášet 

radostnou zvěst evangelia. Don Bosko se svou službou a hlásáním Božího slova taktéž 

zaměřoval na lidi na okraji společnosti, především mladé, vězněné ale i tzv. lidové 

vrstvy. 

Oba se také nechali inspirovat a oslovit evangeliem o dobrém pastýři
123

 a tam 

podaným Ježíšovým příkladem, který rovněž následovali, uskutečňovali a naplňovali. 

Stali se dobrými a laskavými pastýři pro svěřené ovce. Právě evangelium o dobrém 

pastýři se pro Dona Boska stalo zdrojem, ze kterého čerpal též výchovné metody. 

Jistou podobnost ve způsobu hlásání evangelia můžeme vidět i ve chvále všeho 

stvoření, kterou bohatě projevovali. Hluboké vnímání Boha ve stvoření je rovněž tím, 

co oba spojuje. 

V závěru života též oba shodně v duchovní závěti zdůrazňují a připomínají svým 

následovníkům důležitost a nutnost poctivě pracovat, protože práce je způsob, jak 

předcházet lenosti a zahálce. 

Jistý rozdíl, daný vývojem společnosti a především vývojem možností, můžeme 

vidět u Dona Boska v používání prostředků k hlásání evangelia. Tímto v tehdejší době 

moderním prostředkem byl knihtisk, pomocí kterého Bosko šířil radostnou zvěst 

evangelia v mnoha podobách – knihy, časopisy. Díky těmto moderním prostředkům 

doby tak mohlo být hlásání evangelia a jeho šíření v Boskově době daleko účinnější, 

než v době Františka z Assisi. František byl odkázaný jen na šíření Božího slova ručním 

opisem, osobním hlásáním, posláním bratří, posíláním dopisů. 
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3.2 Žeň je velká, dělníků málo.
124

  

 

V této kapitole předložíme misionářské působení Františka z Assisi a Dona Boska a 

jejich chápání, vnímání a uskutečňování misijního poslání na pozadí doby, ve které žili. 

Misionářské působení představíme jako další způsob, jak následovali Krista. Pokusíme 

se odpovědět na otázku, co bylo impulzem k jejich misionářské činnosti? Jsou si tyto 

impulzy v něčem podobné? Jaký vliv na jejich misionářské působení měly dějinné 

okolnosti doby, ve které žili? 

Biblický verš z názvu této kapitoly je z Ježíšovy řeči k zástupům, zapadající do jeho 

misijní řeči, ve které sumarizuje své dosavadní působení. Zástupy jsou charakterizovány 

jako zralá úroda ke sklizni, ve smyslu, že lidé, o kterých mluví, jsou oslovitelní ve 

svých problémech, jsou zralí pro Boží království. Tato úroda pro Boží království jsou 

zástupy různých bezbožníků a svévolníků, kteří ztroskotali a potřebují pomoc a této 

pomoci už jsou schopni. Ovoce tedy můžeme chápat jako ty, kteří by přišli 

a následovali Krista, kdyby je někdo pozval.
125

 

A právě v tomto smyslu se nechali tímto Božím slovem oslovit i František z Assisi 

a Jan Bosko a svým misijním působením se jej snažili naplnit. 

 

3.2.1 Misijní působení Františka z Assisi a jeho následovníků 

Nyní se dostáváme k představení misijní činnosti Františka z Assisi a jeho 

nejbližších následovníků. Co bylo hlavním impulzem k rozhodnutí pro tuto činnost? 

Ovlivnily nějak rozhodnutí pro misijní činnost dějinné události? 

František, zapálený láskou k Bohu se vždy snažil o účast na velkých událostech. 

Proto zaplaven touhou po mučednictví chtěl plout do Sýrie a tam seznámit Saracény 

a jiné nevěřící s křesťanskou vírou. Loď do Sýrie, na kterou nastoupil, však byla vlivem 

nepříznivých povětrnostních podmínek zahnána na pobřeží Dalmácie. S pomocí Boží 

prozřetelnosti se mu podařilo nastoupit na jinou loď a dosáhnout vytouženého cíle. Dále 

následovala cesta do Maroka, kde hlásal evangelium sultánovi a jeho lidem. Došel až do 

Španělska, odkud se však pro nemoc musel vrátit ke kostelíku v Porciunkule. Po čase se 

opět vypravil do Sýrie, kde vypukly boje mezi křesťany a pohany. Nebál se předstoupit 

před sultána Saracénů. S pevností ducha a odvahou k němu mluvil, s výmluvností 

a důvěrou odpovídal i těm, kdo se vysmívali křesťanství. Nedal se zastrašit ani hrozícím 
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mučením a nezalekl se ani smrti. Sultán ho přijal s velkou úctou a prokazoval mu čest, 

zahrnul ho četnými dary. Když však viděl, jak vším hmotným pohrdá, naplnilo ho to 

úžasem a pohlížel na něj s ještě větším obdivem. Františkova slova na něj učinila velký 

dojem a rád mu naslouchal.
126

 

Je otázkou spíše na úrovni hypotéz a dohadů, kolik a jaké informace měl o dění 

a situaci kolem křížových výprav popř. přímo z jejich centra. Můžeme se tedy 

domnívat, že jeho misijní cesty se konaly v souvislosti s křížovou výpravou či v jejím 

povzdálí. Sám František však o křížových výpravách ani o kacířích výslovně nemluvil. 

Je tedy otázkou, jak pochopit, do jaké míry věděl o tom, co se kolem něho děje a jak 

moc to ovlivnilo jeho touhu vydat se na cestu a získat „palmu“ mučednictví.
127

  

Důležitou historickou událostí této doby bylo svolání koncilu papežem 

Inocencem III. dne 12. dubna 1213 a současně vyhlášení nové křížové výpravy. 

Kánonem Ad liberandam koncil vyhlásil v roce 1215 jakousi všeobecnou mobilizaci pro 

křížovou výpravu, která měla být provázena „Božím mírem“ uvnitř křesťanstva, kdy 

křesťané nesměli mezi sebou válčit pod trestem exkomunikace. Doba však nebyla pro 

tuto akci vůbec příznivá z důvodu boje mezi Otou a Fridrichem o císařskou korunu, 

propletený s bojem mezi francouzským a anglickým králem. Situace se zdála být 

vyřešena v roce 1217, kdy došlo k oblehnutí klíčového bodu egyptské obrany, dopravy 

i obchodu, přístavu Damietta. Křižáci očekávali, že bude možno uzavřít obchod: město 

Jeruzalém za uvolnění blokády. Obléhání však provázela řada problémů, kdy na jedné 

straně křižáci byli znaveni přírodními pohromami a epidemiemi, své udělaly i rozepře 

vůdců o kompetence. Leopold Rakouský se s částí křižáků vydal na zpáteční cestu 

znechucen vyčerpávajícím a marným obléháním. Na druhé straně i sultán Al-Kamil 

čelil problémům a nedařilo se mu kontrolovat situaci, slíbené posily byly nedostatečné 

nebo nedorazily vůbec. Do takového stavu věcí přišel František. Křížová výprava 

vyhlášená roku 1213 byla vedená se střídavými výsledky. Na rozdíl od předchozích 

výprav byla v první řadě záležitostí Říma a papeže osobně, který ji prosazoval ze všech 

sil, a jeho přáním bylo představit křesťanství semknuté kolem papeže. Křížová výprava 

byla ozbrojená pouť, jejímž cílem bylo dobytí, obrana a po roce 1187 znovudobytí 

Svatých míst. Pro věřícího člověka 13. století, neznalého situace byla křížová výprava 

poutí, jakýmsi návratem do Otcova domu, zbožná návštěva míst, kterými prošel Kristus. 

Láska k těmto Svatým místům je podstatnou součástí františkánské zbožnosti a má svůj 
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původ u Františka. Je to „Nový exodus“, pochod vyvoleného lidu do „Zaslíbené země“ 

s příležitostí přemýšlet o životě jako o pouti. V ostrém kontrastu zde pak jsou 

opravdové boje a s nimi spojené utrpení a násilí.
128

 

Františkova návštěva Orientu přispěla ke vzniku františkánské misie, která radikálně 

změnila přístup křesťanů k nevěřícím a byla počátkem zvláštního, hlubokého 

a intenzivního vztahu i jeho následovníků ke Svaté zemi. František se na křížovou 

výpravu díval očima chudého, bezbranného člověka, který na rozdíl od rytířů nesl kříž, 

jenž byl prostým a drsným nástrojem utrpění. Dále v ní viděl především příležitost 

k mučednictví v nejvyšší a nejčistší formě křesťanského svědectví. Tajemství 

Františkova zvláštního vztahu k islámu patří k prostředí, které je pro nás dnes již 

nedosažitelné, možná pramení z rytířských vyprávění, která František také znal. Ta 

představovala muslimský Orient jako kraj divů a kouzel a islámské bojovníky jako hrdé, 

statečné i šlechetné. 
129

 

Setkání Františka se sultánem Al-Kamilem můžeme najít popsané i v různých ne 

františkánských pramenech. Jedná se především o zápisy kronikářů páté křížové 

výpravy a to v tzv. Ernoulově kronice z let 1227–1229, zápis od Bernarda pokladníka 

nebo Historii Herakliovu.
130

 

Z porovnání těchto různých zpráv vyplývá, že František byl muslimy přijat, snad 

i bez přílišných napadení. Byl neozbrojen a natolik pohublý a zanedbaný, že mohl být 

pokládán za blázna a islám měl určitou úctu k bláznům. Františkův vzhled byl podobný 

také asketovi, mudrci, kterého muslimové označovali slovem „sufi“ (kapucín). Můžeme 

pokládat za pravděpodobné, že sultán Františkovi skutečně poskytl audience a choval se 

k němu tak, jak islám předepisuje pro chování k hostu, poskytl mu ochranu, vyslechl ho, 

nabídl jídlo a dary. Ostatně Františkův úmysl byl pouze svědčit, a ne obracet na víru.
131

 

V řeholi, článku o těch, kteří jdou mezi Saracény, a jiné nevěřící František jistě na 

základě osobní zkušenosti nabádá k pečlivému rozlišování, zda mají zájemci Boží 

vnuknutí a poslání pro tuto službu. Dále od bratří žádá dovolení od představeného, který 

jim má pomoci s rozlišováním. Jejich misijní působení je třeba, aby probíhalo takovým 

způsobem, že mezi lidmi nebudou vyvolávat hádky ani spory, ale podřídí se a budou 

vyznávat, že jsou křesťané. Druhým způsobem je zvěstování Božího slova, aby tito 

uvěřili v Boha a dali se pokřtít. V závěru článku František povzbuzuje slovy Písma 
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svatého k odvaze, statečnosti a vydání se pro Krista v případě pronásledování a uvádí 

Ježíšův příklad hodný následování.
132

 

Františkova misijní myšlenka vychází z Ježíšovy řeči, vysílající apoštoly. Misijní 

myšlenku realizuje možná také ve světle výzvy koncilu k nové křižácké výpravě. 

Kapitolu o misii můžeme najít ve Františkově řeholi jako první zakotvenou takovouto 

myšlenku v dějinách. Františkovu misijní koncepci můžeme charakterizovat a shrnou do 

těchto slov: Lidé se nemají přít ani slovem ani mečem, ale mají být pohotoví 

a připravení sloužit a přitom vyznávat svoji křesťanskou příslušnost.
133

 

O letnicích kolem roku 1218 bylo na kapitule rozhodnuto o vyslání nových výprav 

bratří do Francie, Německa, Uher, Španělska a Maroka. Tyto výpravy ovšem nebyly 

moc úspěšné. Ve Francii byli bratři považováni za katary. Do Německa se vydalo asi 

šedesát bratří a i zde byli zaměněni za heretiky a uvrženi do vězení. V Maroku bylo 

v lednu 1220 šest bratří zabito. Bouřlivé misijní působení členů nového řádu bylo 

neseno nadšením, které František vyvolal, aniž by to měl v úmyslu. Způsobený chaos 

vycházel především z nepochopení a neznalosti.
134

 

Jiný zdroj v souvislosti s Františkovými misiemi uvádí: Roku 1219 se vydal se 

skupinou bratří na Východ, do Egypta, kde šel do tábora křižáků, které varoval před 

bitvou, o které tušil, že pro křesťany nedopadne dobře. Pak se spolu s bratrem 

Illuminátem vydal do saracénského tábora a vymohl si přístup až k sultánovi jménem 

Melek Al-Kamel. Po dobytí přístavu Damietta byl František nemile překvapen 

krutostmi křesťanů na poražených, a marně se tomuto zlému jednání snažil zabránit. 

Z návštěvy svatých míst v Palestině však načerpal mnoho duchovní útěchy a proto 

ustanovil, aby někteří z jeho bratří tato místa trvale chránili. Tak vznikla tzv. Stráž 

Svaté země, která se udržela přes všechny obtíže až do našich dnů.
135

 

 

3.2.2 Misijní působení Jana Boska a jeho následovníků 

V této podkapitole se přenese náš zájem na misijní činnost a poslání Jana Boska 

a jeho nejbližších spolupracovníků. Budeme hledat odpovědi na otázku, co bylo 

hlavním impulzem pro Janovu misionářskou činnost? A dále, jakým způsobem 
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ovlivnily toto jeho poslání historické události doby? Tato kapitola bude zpracována 

převážně na základě informací převzatých z životopisu Dona Boska z pera Teresia 

Bosco.
136

 

Jan Bosko snil o misiích už od středoškolských let. Tenkrát v tom bylo spíše více 

touhy po dobrodružství podnícené dílem s názvem Šíření víry, kdy lidé s velkým 

zájmem četli brožury a články o námahách a hrdinství misionářů, než cokoli jiného. 

Díky prvnímu Vatikánskému koncilu (1869-70) došlo k rozvoji misií. Přítomní 

biskupové z misijních území se snažili využít své přítomnosti na koncilu k propagaci 

misií a získání kněží a sester pro toto dílo. Někteří se obrátili i na Dona Boska.  

Skutečné misijní nadšení, které se opravdu uskutečnilo, nastartoval až sen z času 

kolem roku 1872. Jan Bosko ho nejprve vyprávěl papeži Piu IX. a následně i svým 

salesiánům. 

Ve snu se octl v neznámé pusté zemi, kterou procházeli primitivní lidé, jejichž 

vzhled až naháněl strach. Uviděl také po evropsku oblečené vojáky a přicházející 

misionáře, které domorodci zabíjeli. Začal uvažovat, jak by se tito divoši dali získat pro 

Pána, a zdali je to možné. Tu uviděl přicházet mezi divochy další misionáře, kteří si 

počínali jinak než ti předešlí. Byli veselí a provázel je zástup dětí a mládeže. Poznal 

v nich své bratry salesiány, některé znal jménem. Domorodci je přijali s úctou a bez 

zášti. S divochy se spřátelili, vyučovali je, a oni ochotně naslouchali a měnili své životy 

podle jejich rad. Asi za rok měl podobný sen o nesmírných pláních a lidech divokého 

vzhledu. 

Současně přibývalo požadavků na vyslání salesiánů z různých končin. Don Bosko 

začal uvažovat, co je to za zemi, kterou mu Bůh ve snu ukázal a kam volá salesiány. Po 

čase bádání a hledání v roce 1874 projevil o salesiány zájem arcibiskup z Buenos Aires. 

Po prostudování literatury o Jižní Americe Don Bosko zjistil, že popis tamní krajiny 

odpovídá té z jeho snu. Přesvědčil se, že jde o Patagonii v Argentině. Počátkem roku 

1875 byl záměr vyslat salesiány do Argentiny schválen papežem a Don Bosko začal 

podnikat potřebné přípravy a shánět vhodné dobrovolníky pro tuto výpravu. 

Vyhlášením této misijní výpravy začalo přibývat povolání, množily se žádosti o přijetí 

do kongregace. Deset salesiánů pod vedením Jana Cagliera (pozdější první salesiánský 

biskup) se vydalo na dalekou cestu 11. listopadu 1875. Misionářům na cestu požehnal 

i papež Pius IX. Don Bosko si uvědomoval, že touto výpravou začíná pro salesiány 
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nová etapa, velké dílo, a proto věnoval přípravám dostatek času a své pozornosti. Před 

odjezdem každý z misionářů obdržel od Dona Boska vlastnoručně psaný lístek s radami, 

jak si mají počínat. Zdůrazňoval v nich, aby se především zaměřili na hledání duší, 

přednostně se starali o nemocné, děti, staré a chudé. Připomínal život v chudobě, neboť 

tak se stanou bohatými před Bohem a budou mít vliv na lidská srdce. Též nabádal ke 

vzájemné lásce a pomoci. A pro případ únavy a utrpení radil myslet na velkou odměnu, 

která je pro ně připravena v nebi. V Patagonii na salesiány čekala spousta práce, nejprve 

se zaměřili na práci s přistěhovalci z Itálie, bylo potřeba vybudovat řemeslnické školy, 

oratoře i semináře, jedním z hlavních cílů bylo též vybudovat střediska pro místní 

domorodé hochy. Práci jim však znesnadňovalo oboustranné nesmiřitelné nepřátelství 

mezi domorodým obyvatelstvem a vládními vojáky. 

Dne 7. listopadu 1876 vyslal Don Bosko do Argentiny další výpravu 23 salesiánů. 

Jejich hlavním úkolem a cílem mělo být vybudovat ve městech, která jsou blízko 

indiánských sídlišť koleje, do nichž by se přijímali indiánští chlapci. Považoval za 

nejideálnější vychovat kněze z jejich vlastních řad. Plán se však nedařil. Výprava 

k indiánům se díky povětrnostním podmínkám musela vrátit do Buenos Aires. 

V listopadu 1877 byla vyslána třetí výprava, kterou tvořilo osmnáct salesiánů a malá 

skupina Dcer Panny Marie Pomocnice
137

. K indiánům se salesiáni dostali až společně 

s vojáky, kteří se snažili vyjednat s domorodými kmeny indiánů příměří, čemuž také 

měli salesiáni napomoci. V roce 1879 byly zbudovány střediska ve Viedmy 

a Patagónes. Salesiáni tak dostali svěřené území mezi řekami Rio Negro a Rio Colorado 

velké jako polovina Itálie.  

Prostřednictvím salesiána dona Milanesia bylo v květnu 1883 dojednáno příměří 

mezi indiány a vojáky. Téhož roku měl Don Bosko sen o budoucnosti salesiánských 

misionářů v Jižní Americe. Setkal se v něm s následovníky těch, které tam vyslal a viděl 

místa, kde působili i místa, kam salesiáni teprve přijdou.  

Poslední sen o misiích měl Don Bosko roku 1886 a pastýřka mu v něm ukázala 

země, do kterých v budoucnu přijdou jeho synové. Byl to Peking, Asie, Afrika, Hong-

Kong, Kalkata, Madagaskar.   

Svatý otec Lev XIII. jmenoval dona Cagliera apoštolským provikářem pro oblast 

zahrnující Rio Negro, Chubut a Santa Cruz. Na žádost Dona Boska byl Jan Cagliero 

vysvěcen v bazilice Panny Marie Pomocnice na Valdocu 7. prosince 1884 na biskupa. 
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To byla pro salesiánskou rodinu velice důležitá událost. Jeden z prvních hochů, který 

přišel do oratoře, byl vysvěcen na biskupa nekonečného misijního území. 

Typický salesiánský přístup jakým je pracovitost, laskavost a zaměření na nejchudší 

slavil velký úspěch a dílo se rychle šířilo i mimo Argentinu. Za svého života Don Bosko 

sám do Ameriky poslal jedenáct výprav, na konci jeho života zde pracovalo 150 

salesiánů a 50 dcer Panny Marie Pomocnice. Ve stejné době se salesiánské dílo začalo 

šířit i v Evropě, jako první byla Francie. Tyto výpravy byly spojeny především 

s prosbou o peníze na výstavbu chrámu Božského Srdce, kterou Boska pověřil papež 

Lev XIII. Ještě za života Dona Boska se salesiánské dílo dostalo také do Španělska, 

Anglie, Chile, Uruguaje, Brazílie a Ekvádoru. V dnešní době Salesiánská kongregace 

působí ve 131 zemích světa.
138

 

Misijní apoštolát se stal jedním z parametrů Boskovy apoštolské lásky. Apoštolátu, 

skrze který mají nalézt Boží spásu ti, kdo o ní nic nevědí. Jan Bosko často opakoval: 

„Nejdůležitější Boží činností je spolupráce na spáse duší.“ Je to logický výsledek jeho 

lásky k Bohu a k bližnímu.
139

 

 

3.2.3 Porovnání misijního působení Františka z Assisi a Jana Boska 

V této podkapitole porovnáme a zhodnotíme misijní působení Františka z Assisi 

a Jana Boska. Jsou impulzy vedoucí k jejich misijnímu působení v něčem totožné? Co 

je v jejich misijním úsilí totožné, a jaké jsou naopak hlavní rozdíly? 

Z výše uvedeného můžeme vidět, že František z Assisi i Jan Bosko kladli velký 

důraz na misijní působení a šíření křesťanské víry. Misijní působení je proto 

významným aspektem jejich způsobu služby, následování Krista. Oba v misijní činnosti 

viděli naplnění Kristovy výzvy k vyjití a hlásání evangelia těm, co ho doposud neslyšeli 

a nepřijali. Toužili tak posílit řady dělníků, vydávajících se pracovat na hojnou „Boží 

žeň“.
140

 

Oba kladli velký důraz na dobrou přípravu těch, kteří se mají vypravit na misijní 

cestu, aby byli na své misionářské poslání náležitě připraveni a vybaveni. Dbali na to, 

aby pro misijní poslání byli vybíráni ti, kteří pro něj mají opravdové povolání. 

Můžeme též uvést, že misijní působení obou světců bylo svým způsobem vyvoláno 

a ovlivněno na základě práce církevního koncilu, který v tu dobu probíhal a vyzýval 
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k určitému jednání, nebo k němu dával podnět. Rozdílné však byly situace, na něž se 

koncil zaměřoval – křížová výprava k dobytí Svaté země, zvěstování evangelia 

domorodým obyvatelům ve vzdálených zemích.  

V obou případech jejich výzvy k misijním cestám způsobily větší zájem o jejich dílo, 

a nová povolání a rozšíření jejich společenství o nové členy. 

Jako hlavní rozdíl v chápání misijního poslání můžeme uvést impulzy, které je 

k misijnímu působení vedly. U Františka z Assisi to byla touha po mučednické smrti 

mezi Saracény, u Jana Boska touha přiblížit radostnou zvěst evangelia vzdáleným 

národům a přivést jejich duše ke spáse. A to ve smyslu Janova celoživotního hesla: „Dej 

mi duše, ostatní si vezmi.“ Vyslání bratří na misijní cestu bylo u Jana Boska naplněním 

snu, který se tak stal hlavním impulzem k misijní činnosti. 

Rozdíl v konkrétním chápání misijní činnosti byl způsobený jistě i faktem, že 

František z Assisi svým následovníkům v misijní práci dává rady na základě vlastních 

zkušeností, které získal na cestách, které sám osobně podnikl.
141

 Don Bosko se osobně 

účastnil pouze cest po Evropě, avšak přípravě vyslání misionářů se věnoval s velkou 

péčí a angažovaností. Velice mu leželo na srdci rozšíření jeho díla tak, jak k tomu dostal 

pokyny ve snech.
142

 

Rozdíl je také v geografických místech jejich misijního působení a s tím jsou spojeny 

i odlišnosti mentality a náboženského zaměření lidí, ke kterým jejich misijní úsilí 

směřovalo (Egypt a muslimové versus Jižní Amerika s indiány). 

V úvahu je třeba také vzít značný časový odstup, kdy Don Bosko při plánování 

konkrétních postupů misijní činnosti už mohl čerpat z bohatých zkušeností předchozích 

let a století. A také mohl čerpat ze zkušeností mnoha předchůdců v této činnosti, a proto 

jeho přípravy na misijní cesty jsou daleko propracovanější, detailnější. Jeho cesty máme 

v dostupné literatuře daleko více popsány, než je tomu u Františka z Assisi. 
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4 VZTAH K PANNĚ MARII A CÍRKVI 

V této části práce se zaměříme na vztahy – k Panně Marii a k církvi. Oba tyto 

aspekty jsou významnou a důležitou součástí spirituality jak Františka z Assisi, tak Jana 

Boska. Podíváme se také na to, jak se tyto vztahy vyvíjely v souvislosti s dobovými 

událostmi, na základě vývoje církve. 

 

4.1 „Hle, matka mého Pána.“
143

 

 

V této kapitole nás bude zajímat mariánská úcta a její šíření v Kongregaci salesiánů, 

kterou založil Jan Bosko, tak i v Řádu menších bratří, založeném Františkem z Assisi. 

Zaměříme se také na to, jak byla tradice mariánské úcty a její šíření ovlivněna 

vyvíjejícím se postojem církve k Panně Marii.  

Uvedený úryvek z Písma svatého je z příběhu setkání Marie a Alžběty v horách. 

Alžběta naplněna Duchem svatým poznává, že Maria je v požehnaném stavu a dítě v ní 

je „Pán“, nazývá ji tedy „Matka mého Pána“. Maria je blahoslavena pro svou víru 

a dána jako vzor věřícího člověka.
144

 

 

4.1.1 Vztah k Panně Marii u Františka z Assisi 

Nyní se dostáváme k otázce, jak důležitý byl pro Františka z Assisi vztah k Panně 

Marii, jak jej prožíval a jakým způsobem předával mariánskou úctu svým 

následovníkům. Jaká byla tradice Mariánské úcty v té době? Nakolik se František 

z Assisi nechal ovlivnit touto tradicí? 

O Františkově vroucím vztahu k Panně Marii svědčí také to, že se po svém obrácení 

věnoval opravám kostelů a jedním z nich byl kostelík blažené Panny, Matky Boží 

nedaleko Assisi na místě zvaném Porciunkula. Když František viděl, jak je kostel 

opuštěný a zničený, byl pohnut soucitem, a protože choval vroucí zbožnost k Matce 

Páně, začal zde pobývat a pustil se do oprav. Tento kostelík, zasvěcený Panně Marii, 

sehrál v jeho životě důležitou roli. V tomto kostelíku vyslechl evangelium, ve kterém 

Ježíš vysílá apoštoly, aby kázaly.
145
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Kostel Panny Marie v Porciunkuli učinil centrem života bratří a po celý život 

k tomuto místu choval zvláštní úctu. Dostalo se mu poznání, že je to místo naplněné 

zvláštní milostí. Často proto své bratry napomínal, aby toto místo nikdy neopustili 

a měli k němu velkou úctu, protože zde Bůh rozmnožil jejich řady, když jich bylo málo. 

Velmi mu záleželo na tom, aby na tomto místě, které mu bylo tak drahé také opustil 

tento svět, a tak se i stalo.
146

 

František byl jistě v důvěrném spojení s Ježíšem Kristem a Pannou Marií, a to zvláště 

na tom místě, kde podle lidového vyprávění bývalo slýchat andělský zpěv ke chvále 

Matky Boží. Proto také název kostela Panna Maria Andělská. V Porciunkule a pro 

Porciunkulu také František vyprosil na Bohu a Panně Marii zvláštní duchovní dary, aby 

všichni kajícníci mohli při návštěvě zdejšího kostela získat plnomocné odpustky. Ty 

církevní autorita potvrdila a dnem, kdy je tyto odpustky možné získat, stanovila 

2. srpen. Byl to také právě kostelík Panny Marie Andělské v Porciunkuli, odkud 

rozesílal František své bratry na cesty do světa kázat a zde se pak zase všichni scházeli 

ke sdělování zkušeností a zážitků. V souvislosti s rozrůstáním řádu za hranice Itálie 

bylo třeba lépe promýšlet jeho organizační stránku a slavit tzv. řádové kapituly – 

hromadná každoroční shromáždění bratří, zejména o svatodušních svátcích. Pod 

rozestřeným ochranným pláštěm Matky Boží, jakoby u jejich nohou bratři projednávali 

důležité otázky týkající se řádu.
147

 

Tomáš z Celana nám v druhém Františkově životopise podává zprávu o tom, že 

František Ježíšovu Matku zahrnoval velikou láskou, protože skrze ni se Bůh stal naším 

bratrem. Věnoval jí zvláštní chvály, obracel se na ni s prosbami, často ji vroucně 

pozdravoval. Marii ustanovil za patronku řádu, a její ochraně svěřil své syny, které zde 

na světě zanechal, aby je ochraňovala.
148

 

O Františkově vztahu k Panně Marii nám nejvíce řeknou jeho modlitby a chvály. Ty 

nám také mohou podat obraz o mariánské úctě tehdejší doby. Pojďme si nyní rozebrat 

stručně obsah a hlavní důvody některých z těchto modliteb a chval. 

 Téměř ve všech svých modlitbách a chválách se František obrací na Marii v první 

řadě jako na Matku Páně. V nepotvrzené řeholi František uvádí modlitbu a díkůvzdání, 

ve které děkuje Stvořiteli za to, že jako stvořil nás skrze svého Syna, tak také chtěl 
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opravdovou a svatou láskou kterou nás miloval, aby se narodil jako pravý Bůh a pravý 

člověk z Marie Panny. 

 

A vzdáváme ti díky, neboť jako jsi nás stvořil skrze svého Syna, tak ze své svaté lásky, kterou sis nás 

zamiloval, nechal jsi narodit se ze slavné vždy Panny přeblažené svaté Marie samotného pravého 

Boha a pravého člověka a chtěl jsi nás, zajatce, vykoupit skrze jeho kříž, krev a smrt.
149

 

 

Všechny jeho modlitby k Marii mluví slovy chvály, protože je Matkou Boží, která 

nám dala Ježíše za bratra. Poukazuje v nich jak na Ježíšovo lidství, tak na jeho 

nekonečnou vznešenost. K úctě k Panně Marii jakožto Matce také vybízí a nabádá své 

následovníky v listě Kapitule 2, nebo také ve svém dopise všem věřícím. Toto pojetí 

úcty k Panně Marii Matce můžeme také vnímat z jeho zvláštní obliby svátku Narození 

Páně. Zde se nachází důležité místo františkánské lásky k Marii. František zpívá chvály 

Marii, protože nám přiblížila Boží Majestát, a učinila ho srozumitelným, lidským. 

S oblibou také opěvuje Marii jako svatou Paní, svatou Královnu a také paní světa. Marii 

vidí, jak mateřsky kraluje nad tímto světem po boku Ježíše Krista Krále. Také ji zdraví 

jako „Matku nejdobrotivější“. Od Mariiny dobroty očekává všechno, po Kristu jí 

nejvíce důvěřoval. Prosí ji přednostně před všemi anděly a svatými pokorně o pomoc 

pro sebe a své bratry. V Marii také s oblibou vidí tu, která jako první žila evangelním 

životním ideálem svého Syna Ježíše, tu, která dobrovolně a plná lásky měla účast na 

jeho životě chudoby. Na konci svého života píše sestře Kláře o tom, že chce následovat 

život a chudobu našeho Pána a jeho svaté Matky, a chce v tom setrvat až do konce. 

Chudoba, kterou Maria sdílela s Kristem po celý život, na Františka vždy hluboce 

působila. Často se stávalo, že František plakal, když rozjímal o chudobě Ježíšově 

a Mariině. František se nespokojil pouze s obdivem Panny Marie, ale chtěl se 

přizpůsobit jejímu obdivuhodnému vzoru, o kterém rozjímal. Díky tomuto jeho postoji 

můžeme také lépe pochopit jeho lásku k chudým. 
150

 

Také ve Františkově modlitbě nazvané Pozdravení Panně Marii můžeme vidět, že ji 

dává titul Matka. Je to zpěv úžasu a chvály vyjadřující dokonale odpoutané nazírání, 

zamilovaně soustředěné na svůj objekt. Zde je Maria pro Františka také předobrazem 

a ikonou církve: čím ona už je, se církev má stát. Marii a církev ztotožňuje a proto text 
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přechází od jednoho k druhému. To, co se vypovídá o Marii, platí i o církvi a naopak. 

Rysy připisované Marii můžeme shledat i v církvi. 

 

Zdrávas, Paní, svatá Královno, svatá Matko Boží, Maria, tys Panna, jež se církví stala. Tys vyvolená 

od nejsvětějšího Otce z nebes, tebe posvětil se svým nejsvětějším milovaným Synem a Duchem svatým, 

Paraklétem, v tobě byla a je celá plnost milosti a všechno dobro. 

Zdrávas, jeho paláci, zdrávas, jeho svatostánku, zdrávas, jeho dome, zdrávas jeho roucho, zdrávas, 

jeho služebnice, zdrávas, jeho Matko.
151

 

 

Na závěr se ještě krátce zastavíme u Františkovy modlitby hodinek, které sestavil, 

a ve kterých rozjímá o velikonočním tajemství. V antifoně se opět setkáváme s Pannou 

Marií jako Matkou Páně.  

 

Svatá Panno Maria, nenarodila se na světě tobě rovná mezi ženami, dcero a služebnice nejvyššího 

Krále, nebeského Otce, Matko našeho nejsvětějšího Pána Ježíše Krista, nevěsto Ducha svatého: pros 

za nás se svatým Michaelem archandělem a všemi nebeskými zástupy i všemi svatými u svého 

nejsvětějšího milovaného Syna našeho Pána a Mistra.   

 

V této Františkově mariánské antifoně můžeme nalézt podobnost se staršími 

modlitbami, které patřili do mnišské liturgie svátku Nanebevzetí Panny Marie z doby 

dvě nebo tři století před Františkem. Nacházíme zde příklad toho, jak František žil 

z tradice. Ta mu je mateřskou půdou, z které vyrůstá něco nového. Jeho mariánská 

antifona vzešla ze staršího textu, a rozjímavým rozšířením se stala novou a osobní. 

K tradici mariánské úcty patří v této antifoně také další Mariiny tituly, jako je oslovení 

„svatá Panno“, „dcero a služebnice“, a zejména „Matko“. Tyto tituly mají své kořeny 

v Písmu svatém a teologie církevních Otců je také často používá. Uplatněny byly hlavně 

v liturgii, a soukromá zbožnost jejich tradici dále udržovala. A k této tradici se připojil 

i František z Assisi. Nutno dodat, že František je také ovlivňován staršími i soudobými 

malbami, neboť mnohé ikony a mozaiky zobrazovaly Marii v kruhu andělů. Do 

Františkových modliteb se tak dostává i to, co tehdejší doba přinášela. Za zmínku též 

stojí i skutečnost, že tato antifona s největší pravděpodobností vznikla v „mateřském 

domě“ u kostelíka Panny Marie Andělské v Porciunkuli. A tak antifona vzývající Marii 

spolu s anděly a svatými v sobě nese také odraz atmosféry tohoto místa. Je to též 

mariánská modlitba směřující ke Kristu, je christocentrická a zvláště poslední slova Pán 
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a Mistr mají téměř symbolický význam, protože jde o Krista, když se uctívá jeho Matka 

Maria. 
152

  

 

4.1.2 Vztah k Panně Marii u Dona Boska 

V této podkapitole se pokusíme nastínit vztah k Panně Marii a jeho konkrétní 

prožívání u Jana Boska. Jak předával Jan Bosko mariánskou úctu svým následovníkům? 

Jaká byla tradice mariánské úcty v té době? Nakolik se Jan Bosko nechal ovlivnit touto 

tradicí? 

Úctě k Panně Marii se Jan již jako malý naučil od své matky Markéty. Ta svým 

příkladem naučila Jeníka, že Panna Maria je „Matkou všech dnů“. Modlitbou Anděl 

Páně učila Jana zdravit Marii třikrát denně. Jan se postupně učil různým pracím sedláka 

na poli a večer ulehal na slamník nacpaný kukuřičným listím. Panna Maria se také pro 

něho, jako i pro jeho matku Markétu, stala Matkou všedních dnů.  Potkával ji ráno, když 

bylo třeba přemoci spánek, protože nastal nový den a bylo třeba pracovat. Maria byla 

také přítomná v poledne během chvilky na odpočinek, který sedlák trávil posezením 

v trávě u skromného jídla. Byla zde i večer, kdy únava už byla velká a návrat domů 

znamenal radost z domácí atmosféry u zapáleného krbu spolu s ostatními členy rodiny 

kolem stolu. Toto je prvotní smysl a původ lásky k Panně Marii, kterou Jan získal od 

své matky, a kterou později předával svým chlapcům a svým salesiánům. Panna Maria 

je pro něho „Matkou“, která je se svými dětmi, když pracují, když se modlí, když jdou 

do nebe. Mariánská modlitba opakovaná třikrát denně dávala životu mladého sedláka 

zvláštní smysl. Maria se nestala jen svátečním předmětem, nějakým luxusem či 

kvítkem, na který se dodíval, když přestal pracovat, nebo když šlo kolem procesí, o 

svátku hlavního patrona. 
153

 

Janův vztah k Marii také zásadním způsobem ovlivnil a prohloubil již zmíněný sen 

v devíti letech, ve kterém Maria hrála důležitou roli. Uviděl v něm hochy, jak se k sobě 

nehezky chovali, bili se a nadávali si. Nevěděl si s nimi rady. Avšak od muže v bílém 

plášti (Ježíš) dostal učitelku a pomocnici – Vznešenou paní oděnou nádherným pláštěm 

(Marii), s jejíž pomocí se chlapci stali „přítulnými beránky“. Když se dotazoval na 

jméno muže v bílém, ten mu řekl, že je synem té, kterou ho matka učila zdravit třikrát 

denně, jí ať se zeptá na jeho jméno. Maria mu pak ve snu dala radu: „Staň se pokorným, 
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statečným a silným, a co vidíš, že se stane s těmito zvířaty, musíš udělat pro mé syny“. 

Tehdy tomu Jan nerozuměl a rozplakal se. Ona mu však s laskavostí řekla, že to 

pochopí, až přijde čas. Jistě i pod vlivem tohoto snu pak modlitba Zdrávas Maria byla 

součástí jeho kejklířských představení pořádaných pro ostatní děti a jiných společných 

setkávání a povídání.
154

 

Tento Janův sen nám sděluje následující dvě skutečnosti: 

1) Byl to Bůh, kdo dal Donu Bosku povolání, aby šel k ohrožené mládeži 

a s vlídností a láskou je učil a vedl, to byl jeho hlavní úkol. Tehdy to malému 

Jeníkovi připadalo jako nemožný úkol. Avšak v průběhu života hledal a nalezl 

odpověď i cestu. 

2) Již prostřednictvím tohoto snu dal Bůh Janu Boskovi a tím i celé salesiánské 

rodině Pannu Marii za učitelku a pomocnici. 

„Vznešená paní oděná pláštěm, který září do všech stran“ ze snu, je popsána 

způsobem, který charakterizuje Pannu Marii podle lidové tradice tehdejší doby. Jako 

matku Pána Ježíše a matku všech věřících. Maria jako matka – toto pojetí je Donu 

Boskovi nejbližší. Proto jeho mariologie je jednoduchá. Učí mládež, že správnou úctu 

k Panně Marii je potřeba vyjádřit především ctnostným životem. Svým svěřencům 

zdůrazňoval, že prožívání měsíce Panny Marie, modlitba růžence a další zbožné projevy 

je mají přivést k většímu úsilí v plnění svých úkolů a k aktivní křesťanské lásce ke všem 

svým kamarádům.
155

  

Když Jan Bosko odcházel do semináře, svěřila mu jeho matka: „Když ses narodil, 

zasvětila jsem tě Panně Marii, když jsi začal studovat, doporučila jsem ti úctu k této naší 

Matce. Nyní ti doporučuji, abys byl celý její. Měj rád ty, kteří k ní mají úctu. A jestli se 

staneš knězem, doporučuj a rozšiřuj úctu k Panně Marii.“ Tato slova měl Bosko 

hluboko ve svém srdci a nikdy na ně nezapomněl. Také vlastní počátek jeho díla 

8. prosince 1841 je spojen s Pannou Marií. Před první hodinou katechismu si klekl 

a pomodlil se Zdrávas Maria, aby mu Maria pomohla zachránit duši prvního chlapce. 

Vše přičítal Panně Marii, onen Zdrávas, který se s horlivostí a upřímností pomodlil, 

zapříčinil vše.
156

 

                                                 
154

Srov. BOSCO, J. Můj život pro mladé, s. 17–24. 
155

 Srov. Formační plán ASC 2013 – Životní příběh Dona Boska, [2015-03-24 ]. 

<http://www.ascczech.cz/rs/download.php?sekce=9>, s. 11. 
156

Srov. Formační plán ASC 2010 – „Uctívej Pannu Marii“, [2015-03-30].   

<http://www.ascczech.cz/rs/download.php?sekce=9>, s. 11;14. 



 

63 

Jan Bosko svěřoval Panně Marii veškeré své dílo i ty, kteří mu pomáhali. Důležité 

bylo dílo, jehož počátek můžeme spatřovat o jedné prosincové sobotě roku 1862, kdy se 

zdržel zpovídáním dlouho do večera. Posledním kajícníkem byl jeden z nejmladších 

salesiánů, jmenoval se Pavel Albera, a jemu se svěřil se svým neklidem a starostí, jak to 

zařídit, aby se všichni hoši vešli do nedostačujícího kostela
157

. Uvažoval, že je na čase, 

aby se dali do stavby dalšího, prostornějšího chrámu, který by měl být zasvěcený Panně 

Marii Pomocnici křesťanů. Velkým problémem ale byl nedostatek financí i to, kde je 

sehnat. Se svým plánem na stavbu nového kostela se svěřil i Janu Caglierovi – 

pozdějšímu prvnímu biskupovi. Cagliero Dona Boska v nápadu podporoval a společně 

uvažovali o detailech i potřebě, aby Maria pomohla uchovat živou víru v těžké době. 

V nově zbudovaném chrámu viděli centrální chrám budoucí kongregace, střed, z něhož 

budou vycházet všechna salesiánská díla ve prospěch mládeže. Pannu Marii zvolili za 

zakladatelku a udržovatelku všech děl, které se proto patří postavit velkolepou svatyni. 

Stavbu provázela celá řada především finančních nesnází, dočasně byl omezen i počet 

dělníků. Zároveň zde byla i celá řada podivuhodných příhod ohledně získání darů na 

stavbu, které byly připisovány právě Panně Marii. Celou náročnou stavbu Don Bosko 

svěřoval Panně Marii Pomocnici a rád říkal, že je to právě její dílo. Sny Dona Boska 

ohledně baziliky Panny Marie Pomocnice se staly skutečností 9. června 1868, kdy byla 

za účasti turínského biskupa slavnostně vysvěcena. Tato nádherná bazilika se opravdu 

stala „srdcem“ salesiánské rodiny.
158

 

Velice důležitá byla pro Dona Boska úcta k Panně Marii jako Pomocnici křesťanů. 

Tímto názvem jako by chtěl říci, že Maria je tu, aby shromažďovala modlitby svých 

synů, aby rozdávala milosti a požehnání těm, kteří ji milují. Je Pomocnicí každého 

křesťana, protože i on je její syn.
159

 

O tom, jak Jan Bosko předal úctu k Panně Marii svým chlapcům, si můžeme udělat 

představu také na základě zprávy, kterou nám zanechal ve svých Pamětech. V čase 

počátků jeho trvalé oratoře se velice vyčerpal prací a vážně onemocněl, ocitl se na 

hranici života a smrti. Když se mezi chlapci rozšířila zpráva o vážnosti jeho nemoci, ti 

se rozhodli modlit za Dona Boska k Panně Marii. Ve dne v noci, dle svých možností, se 

střídali v modlitbě před obrazem Panny Marie, ti, co museli ráno do práce, zapalovali 

místo sebe před oltářem svíčky. Z lásky k Donu Bosku mnozí Panně Marii slíbili denní 

                                                 
157

 Kostel sv. Františka Saleského, postavený v blízkosti nedostačující Pinardiho kaple, byl vysvěcen 

20. června 1852. Srov. BOSCO, T. Don Bosko. 1. vydání, Praha: nakladatelství Portál, 1993. 
158

 Srov. BOSCO, T. Don Bosko, s. 273–290. 
159

 Srov. BOSCO, T. – NANNI, C. Dej mi duše – Salesiánská tradice, s. 83–84. 



64 

modlitbu růžence a různé posty. Bůh je vyslyšel a zpráva o tom, že se zdravotní stav 

jejich duchovního otce zlepšil, způsobila velkou radost.
160

 

Don Bosko také rád chodil na poutě na mariánská poutní místa. Zde myslel na své 

syny. Celé své dílo i chlapce svěřoval do Mariiny ochrany a prosil o její přímluvu, 

požehnání a pomoc v nesnázích. 

Papež Pius IX. prohlásil v Římě dne 8. prosince 1854, že „Maria je neposkvrněná ve 

svém početí“. V souvislosti s vyhlášením tohoto dogma představil Don Bosko svým 

chlapcům Marii jako svědka pravé lásky. Popsal ji jako tu, která je celá čistá, celá 

krásná, podobná slunci, měsíci a nejzářivějším hvězdám. Anděl ji pozdravil jako „plnou 

milosti“, aby nám ukázal, že od počátku života byla bez dědičného hříchu a bez hříchu 

žila až do smrti.
161

 

Na Pannu Marii Neposkvrněnou se Jan Bosko díval trochu jinak než jeho současníci. 

V druhé polovině devatenáctého století totiž útočily na katolickou víru bludy 

modernismu i nenávist vůči církvi a duchovním. Panna Maria Neposkvrněná tak byla 

nejčastěji vnímána a vzývána jako přemožitelka bludů a ochránkyně pravé víry. Úcta 

k Panně Marii Neposkvrněné však má u Dona Boska spíše niterný ráz. Doporučoval ji 

jako Matku čistoty, která pomáhá zvítězit v bojích o ušlechtilé lidství, stává se stěžejním 

výchovným prostředkem k dosažení milosti Boží a zárukou vytrvalosti povolání.
162

 

Význam úcty k Panně Marii Neposkvrněné v jeho díle vyjadřuje i ta skutečnost, že 

jeden z chlapců – čtrnáctiletý Dominik Savio, oddaný ctitel a šiřitel mariánské úcty, 

přišel na jaře roku 1856 s myšlenkou, založit Družinu Neposkvrněné. Do této družiny 

měli pařit oddanější hoši a utvořit tak společenství malých apoštolů. Družina byla 

Donem Boskem schválena a vyhlášena 8. června 1856 před oltářem Panny Marie, kde 

každý slíbil, že vytrvá ve svém rozhodnutí. Členové této družiny slibovali upřímnou 

synovskou důvěru v Pannu Marii, zvláštní oddanost a vytrvalá úcta k ní jim měli 

pomoci překonat každou překážku a ovlivnit rozhodnutí k tomu, být k sobě přísnější, 

laskavější k bližním a ve všem přesný. Družina Neposkvrněné se stala kvasem oratoře, 

a dala mariánské úctě konkrétní projev. Svým bratřím, které vysílal zakládat další 

domy, dával Don Bosko radu, aby se snažili také v novém místě založit Družinu 

Neposkvrněné.
163
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Je dobré alespoň krátce připomenout význam a důležitost titulu „Neposkvrněná“ pro 

Dona Boska v historických souvislostech. Odkazy na Marii Neposkvrněnou byly 

přítomny již v lidové zbožnosti a dokonce se ještě před vyhlášením dogmatu slavil její 

svátek. Ještě před slavnostním vyhlášením tohoto dogmatu započala Panna Maria 

Neposkvrněná salesiánské dílo (8. Prosince 1841 kdy se Don Bosko setkal v sakristii 

s Bartolomějem Garellim). Slavnost Neposkvrněné se stala Boskovým nejmilejším 

svátkem, a tento den je také označován jako den oficiálního zrození salesiánského 

charisma v Církvi.
164

  

Důležitým způsobem, jak Don Bosko uctíval Marii, byla také modlitba růžence 

a k této modlitbě vedl své hochy. Růženec byl pro něj chvílí soustředění a rozjímání 

jeho chlapců, chvílí kontemplace, po níž je čekal náročný den. Byl přesvědčen, že denní 

připomínka tajemství křesťanské víry, vyjádřená přístupnou formou a opakováním 

prosby „Pros za nás hříšné v hodině naší smrti“, zůstane v trvalém vědomí, bude 

základem dobrého ladění mysli a bude každého provázet po celý život. Stane se oním 

řetězem, kterým je člověk pomyslně přikován k Panně Marii.
165

 

 

4.1.3 Porovnání vztahu k Panně Marii 

Tato podkapitola bude zaměřena na porovnání výše popsaného aspektu úcty k Panně 

Marii, a jak ji František z Assisi i Jan Bosko prožívali a praktikovali. Bylo v něčem 

jejich vnímání Panny Marii stejné, a v čem můžeme naopak spatřovat hlavní rozdíly? 

Je nutno zdůraznit a vyzdvihnout, že jak pro Františka z Assisi, tak pro Jana Boska 

byla Panna Maria v první řadě matkou. Úcta k Panně Marii, Matce Páně pro ně byla též 

úzce spojená s Kristem, kterého se snažili věrně následovat. To, že Maria měla důležité 

místo v jejich veškerém konání, můžeme vidět i na skutečnosti, že pod Mariin mateřský 

plášť také oba „skryli“ a do její ochrany svěřili své dílo. Jako matce Ježíšově jí plně 

důvěřovali. František ji označil za patronku řádu, Jan Bosko si ji zvolil za zakladatelku 

a udržovatelku všech jeho děl. 

Pro oba též bylo důležité předávat mariánskou úctu svým následovníkům a vést je 

k synovskému vztahu k Panně Marii. Velmi jim leželo na srdci, aby naučili své 

následovníky, aby také svěřovali s láskou Marii veškerá svá díla a měli k ní důvěru jako 

k matce. Obě spirituality tak můžeme nazvat také mariánské. 
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 Srov. VILLANUEVA, P. Matka a učitelka Dona Boska, [2015-03-30]. <http://www.asc-

podorlicko.estranky.cz/clanky/nase-dokumenty.html>, s. 7–8. 
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 Srov. BOSCO, T. – NANNI, C. Dej mi duše – Salesiánská tradice, s. 77. 
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Pro Františka z Assisi i Jana Boska bylo důležité také vnímání Panny Marie jako 

určitého vzoru víry a jejího spojení s církví. 

Můžeme také konstatovat, že jejich prožívání mariánské úcty bylo ovlivněno tradicí 

té doby. Vliv tradice na vnímání Marie u Františka můžeme vidět především na základě 

jeho modliteb, z nichž některé vychází ze starobylé tradice, kterou se snažil František 

přizpůsobit své době, podat nově.
166

  

Janovo vnímání Panny Marie zase silně ovlivnila skutečnost vyhlášení dogmatu 

o Neposkvrněném početí Panny Marie v roce 1854.
167

 

Jistě nemůžeme opominout i pohled na způsob převzetí mariánské úcty. U Jana 

Boska můžeme vnímat, že mariánská úcta byla součástí jeho života již od dětství – 

v rodině se všichni třikrát denně modlili modlitbu Anděl Páně, matka Jana učila 

modlitbám k Panně Marii. Byl to vztah, který jakoby vycházel z každodenního 

obyčejného života, předaný matkou a s běžným životem byl více spjatý.
168

  

Kdežto u Františka se začal hlubší vztah k Panně Marii vyvíjet až po jeho obrácení 

a v souvislosti s jeho „zakotvením“ u kostelíka Panny Marie Andělské v Porciunkuli.
169

 

Františkův vztah k Panně Marii budí dojem vztahu více „vznešeného“, květnatého.  
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 Srov. LEHMANN, L. František mistr a učitel modlitby. 1. vydání.  Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 1998, s. 100–110. 
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 Srov. SCHIÉLÉ, R. 15 dní s Donem Boskem. 1. vydání, Brno: Cesta, 1999, s. 36–42. 
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 Srov. BOSCO, T. Maminka Markéta – Život matky Dona Boska. 1. vydání, Olomouc: Matice 

cyrilometodějská s.r.o., 2006, s. 68–69. 
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 Srov. Františkánské prameny II. – Legendy o svatém Františkovi z let 1226 – 1235, s. 79. 
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4.2 „Vy jste tělo Kristovo.“
170

 

 

V této kapitole se zaměříme na vztah Františka z Assisi a Jana Boska k církvi. Jak 

důležitý pro ně byl dobrý vztah k církvi? Byl tento jejich vztah nějak ovlivněn 

historickými událostmi doby souvisejícími s církví? Jakým způsobem předávali vztah 

k církvi svým následovníkům? 

Úryvek z Písma svatého je z 12. kapitoly prvního listu Korinťanům, která pojednává 

o církevní obci jako o těle, těle Kristově. Hlavním záměrem tohoto obrazu je souhra lidí 

s různými schopnostmi a úkoly k vytvoření velkého celku, církve. Středem a podstatou 

církevní obce je právě její příslušnost ke Kristu, obec je přímo „Kristem“. 

Charakteristika církevní obce jako „tělo Kristovo“ tvoří rámec celého oddílu. 
171

 

Podobný postoj k církvi zaujímal i František z Assisi a Jan Bosko. Více o jejich 

vztahu k církvi se dozvíme z následujících řádků. 

 

4.2.1 Vztah k církvi u Františka z Assisi 

V této podkapitole představíme Františkovo vnímání církve té doby a jeho vztah k ní. 

Jaké dobové skutečnosti a události ovlivnili jeho vnímání a vztah k církvi? Jakým 

způsobem předával svým následovníkům potřebu dobrého vztahu k církvi? Františkův 

vztah k církvi je velice hezky popsán a shrnut v publikaci P. Metoděje Sládka OFMCap. 

Ve škole svatého Františka
172

, proto většina této podkapitoly bude zpracována podle 

tohoto materiálu. 

Františkův hluboký vztah k církvi se začínal ukazovat již v epizodě z doby krátce po 

jeho obrácení, která má pro utváření jeho vztahu k církvi zásadní význam. Při modlitbě 

před křížem v kostele sv. Damiana dostal od Boha příkaz: „Jdi a obnov mou ecclesii“ 

(latinsky ecclesia znamená kostel i církev). Při práci došel k přesvědčení, že ho Bůh 

volá do služby církve.  Aby mohl v pokoji sloužit Bohu, bylo třeba veřejně se před 

vlastním otcem vzdát svého majetku. To František učinil beze zbytku a odešel se 

„skrýt“ pod biskupův plášť. Tímto gestem symbolicky vyjádřil svou oddanost církvi.
173

  

Po té, co k němu přicházelo stále více bratří, kteří s ním chtěli společně žít, začal 

František uvažovat o tom, jak uchovat jejich společného ducha, aby mohli jako jedna 
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 1K 12,27. 
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 Srov. ORTKEMPER, F. První list Korinťanům, Malý stuttgartský komentář, Nový zákon 7. 1. 
vydání. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999, s. 105–112. 
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 Srov. SLÁDEK, M. Ve škole svatého Františka, s. 30–36. 
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Srov. Františkánské prameny I., s. 188–189. 
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rodina prospívat také ostatním. Rozhodl se jít k svaté římské církvi a sdělil vše, co Pán 

s nimi konal, aby plnili Jeho vůli, papeži a s jeho souhlasem pokračovali v započatém 

díle. František si byl vědom své slabosti a nedostatku zkušenosti a proto se utíkal 

k církvi. Jeho obyčejnost a duch podřízenosti zvítězil nad rozvahou římských prelátů 

a schválení pravidel společného života od papeže dostal.
174

 

František nechtěl žít jen tak na okraji církve, jak tomu bylo v jeho době. Církev pro 

něho znamenala papeže, římskou kurii, biskupy, kněze a křesťanský lid. Papeži vždy 

prokazoval hlubokou úctu, oddanost a lásku, obracel se na něj ve svých těžkostech 

a důležitých záležitostech. V čase řádové krize se obrátil na papeže s prosbou, aby určil 

kardinála, který by se v jeho jménu ujal řádových záležitostí.
175

 Do řehole pak vložil 

kapitolu o tom, že řád bude mít vždy kardinála – ochránce, který mu bude pomáhat, aby 

zůstal ve všem a vždy podřízen církvi. Jeho dobrý vztah k biskupům se odvíjel od 

zkušenosti přátelství s assiským biskupem Guidonem, který mu významně pomohl 

v počátcích jeho služby Bohu a vlídně ho přijal v době, kdy se z lásky ke Kristu zřekl 

i vlastní rodiny. Proto František miloval a ctil nejen biskupy, které považoval za své 

představené, ale velkou úctu a lásku choval i vůči nejchudším kněžím. Nikdy nechtěl 

kázat v nějaké diecézi bez dovolení místního biskupa. Dbal na to, aby i bratři, které 

vyslal kázat, se snažili nejprve pokorou a úctou získat preláty. K tomu je nabádal těmito 

slovy: „Když uvidí náš svatý život a naši pokornou uctivost k jejich osobě, budou vás 

sami od sebe prosit, abyste kázali a obraceli lid.“ V době úpadku svatosti kléru se 

František staví na jejich „obranu“, chová k nim úctu, prokazuje jim čest jako svým 

pánům. Nestará se o jejich hříchy, protože jejich prostřednictvím může poznávat Božího 

Syna. Poukazuje tak na to, co je důležité. Důležité pro něj bylo hlásání jednoty a víry 

v římské církvi. Snažil se, aby se víra římské církve udržovala v úctě, a aby se podle ní 

žilo. Proto se zcela zaměřoval ke službě křesťanskému lidu, cítil se zodpovědným za 

všechny. Ke všem však jít nemohl, aby každému jednotlivě připomenul velikost jeho 

povolání jako dětí Božích, a proto napsal list všem věřícím.
176

 V něm všechny vyzývá 

ke společné vytrvalosti v pravé víře a pokání, protože jinak nemůže být nikdo spasen. 

František byl naprosto podřízen církvi. Byl reformátorem bez bludů, revolucionářem 

bez strhujících plánů na převrat. Čím jasněji odhaluje nedostatky církve své doby, tím 
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Srov. Františkánské prameny I., s. 195. 
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 Františkův životopisec Tomáš z Celana o této události píše v druhém životopise sv. Františka. 

Srov. Františkánské prameny I., s. 195–196. 
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 Srov. Františkánské prameny I. – Spisy sv. Františka a sv. Kláry, s. 96–102. 
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více jí je oddaný, pokornější a diskrétnější. Tak zůstal František silný ve víře, lásce 

a úctě k církvi a tímto postojem se stal vzorem pro všechny doby. 

K pochopení situace církve v tehdejší době bude dobré, tuto situaci krátce představit. 

Křesťanství třináctého století bylo vnitřně nemocné, a proto se ze všech stran zvedala 

hnutí obnovy, snažící se o uzdravení. Tato nemoc se projevovala zejména nedostatkem 

ctností u církevních představitelů a jejich přílišným odtržením od starostí prostého lidu. 

Tato hnutí byla poznamenána silnou touhou po čistotě a svatosti. Kataři, Albigenští, 

chudí Humiliáti, Valdenští, ti všichni to zpočátku s obnovou církve mysleli upřímně a se 

vší zbožností. Nemysleli na nic jiného, než následovat příklad Krista a apoštolů. Zvolili 

si cestu pokání, chudobu, pokoru, lásku a pokoj. Tak jako František chodili bosí a 

žebrali, a hlásali návrat k evangelnímu životu. Avšak nakonec se stali tvrdošíjnými a 

pyšnými bludaři, fanatiky, kteří pod zdáním obnovy světa, ho uvedli do chaosu. 

Důvodem byl nedostatek víry, lásky a pokory, a proto nezvládli pohoršení církve a 

vzbouřili se i proti papeži, biskupům, kněžím a křesťanskému lidu.  

Asi nejvýznamnější církevní událostí Františkovy doby bylo konání čtvrtého 

lateránského koncilu v roce 1215. Tohoto koncilu se František zúčastnil přinejmenším 

jako pozorovatel. Jedním z důležitých ustanovení koncilu byl zákaz zakládat nové 

náboženské řády. Tento zákaz vedl k diskuzi o úloze františkánských „fraternitates“, 

které již byly konsolidovány, ale ještě to nebylo společenství s oficiálně schválenou 

řeholí.
177

 

Také František se mohl stát zakladatelem další bludařské sekty a zapáleným, 

horlivým kritikem církve. Nestalo se tomu tak proto, že měl hlubokou víru. V papeži, 

biskupech, kněžích i věřících František viděl Krista. V církvi poznal jediný Bohem 

vyvolený prostředek, jak se dostat k Pravdě. V církvi viděl tajemné tělo Kristovo a 

pokládal by za tragický nesmysl odloučit se od něj pod záminkou, že je tak bude moci 

lépe léčit. K církvi měl stejnou lásku jako ke Kristu, jmenuje ji svou matkou, a o tom 

svědčí celý jeho život. Způsobem, jakým se snažil následovat Krista, znovu obnovil 

církev, jak to po něm žádal Kristus ve vidění v rozbořeném kostele sv. Damiána. 

Ze své lásky a úcty i k těm nejprostším kněžím se vyznává, a tak svěřuje tuto úctu i 

svým následovníkům, ve své závěti. „Jich i všech ostatních se chci bát, milovat je a ctít 

je jako své pány. A nechci uvažovat o jejich hříchu, protože v nich rozeznávám Syna 

Božího a jsou mými pány. A činím to, protože nevidím tělesně na tomto světě 
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Srov. CARDINI, F. František z Assisi, s. 114.  
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z nejvyššího Syna Božího nic, než jeho nejsvětější tělo a krev, které oni přijímají a jen 

oni vysluhují ostatním“.
178

 

Důležitost podřízenosti církve a potřebu mít kardinála – ochránce František 

připomíná svým následovníkům také v řeholi. Pod poslušností zavazuje ministry 

(představené) řádu k tomu, aby si u papeže vyžádali kardinála - ochránce, který bude 

bdít nad zachováváním chudoby, pokory a evangelia.
179

 

Oddanost církvi nebyla pro Františka vždy lehkou záležitostí. Hned od počátku 

zažíval nepochopení ve farnosti, kde vyrůstal a kde se pokoušel o nový způsob života. 

Lidé kroutili hlavami a považovali ho za nemocného, blázna, posedlého ďáblem a házeli 

po něm a jeho prvních bratrech kamením. Celé roky se setkával u spoluvěřících jen 

s odmítáním. V konfliktu s tradiční vírou svého rodného města zůstal věrný svému 

hledání a povolání. Po čase se odmítání změnilo v nadšení. František také vedl 

dlouhotrvající spor s biskupy, přičemž někteří mu byli naklonění a zastávali se ho 

u papeže. Většina biskupů se k němu ale stavěla odmítavě. Nebyli schopni rozpoznat 

rozdíl mezi kacíři a Menšími bratry. Tehdy musela zasáhnout papežská kurie a pohrozit 

tresty. Tento způsob řešení se ale Františkovy nelíbil. Byl radši, když sám život 

a příklad bratří byl přesvědčujícím argumentem.
180

 

Budoucnost jeho bratří v církvi Františkovi ukázal sen. Uviděl v něm malou černou 

slepici, která byla podobná domácí holubici. Ta měla kolem sebe nespočetně kuřat, 

která kroužila kolem slepice, protože všechna se pod její křídla nevešla. Sen si vyložil 

následovně: „Já jsem ta slepice, malý vzrůstem a tmavého vzhledu, kterému má skrze 

nevinnost posloužit holubičí prostota, která je ve světě tak vzácná. Kuřata jsou bratři 

rozmnožení počtem milostí Boží, všechny ale už má síla nestačí ochránit před zlými 

lidmi.“ Na základě snu se proto rozhodl svěřit své bratry pod mocnou ochranu svaté 

římské církve
181

.   

 

4.2.2 Vztah k církvi u Dona Boska 

V této podkapitole představíme vnímání církve té doby Janem Boskem a jeho vztah 

k ní. Jaké dobové skutečnosti a události ovlivnili jeho vnímání a vztah k církvi? Jakým 

způsobem předával svým následovníkům potřebu dobrého vztahu k církvi?  
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71 

Boskův vztah k církvi se vyvíjel v politicky i historicky velice složité a obtížné době, 

proto se nejprve pokusíme krátce uvést související nejdůležitější události, které také 

měly vliv na utváření jeho vztahu k církvi. 

V roce 1846, v době počátku Janova díla – oratoř ve Valdoku, byl zvolen kardinál 

Ferretti papežem a dal si jméno Pius IX., jeho liberální přístup byl vítán. Uvolnil 

cenzuru, zřídil státní konsultu (poradní sbor), zřídil národní gardu v papežském státě. 

Stal se symbolem národní svobody a všeobecně se od něj očekávalo, že sjednotí 

a vytvoří nezávislou Itálii. To vzbudilo mezi konzervativně smýšlejícími duchovními 

vlnu rozepří a zmatků. Jeho jednání také vzbudilo nesouhlas rakouského kancléře 

Metternicha, který dal zesílit posádku v citadele papežského města Ferrary. Vše 

vyvrcholilo v bouřlivém revolučním roce 1848, kdy liberálové chtěli svrhnout 

absolutismus a nastolit ústavní vládu, národy pod rakouskou nadvládou požadovaly 

svobodu, a dělnické hnutí prosazovalo lidštější sociální spravedlnost. Vlivem 

politických událostí musel papež za dramatické situace opustit Řím a jeho dočasným 

sídlem se stala Gaeta. Řím byl republikány vydrancován. Protináboženský ráz republiky 

římské byl zdůrazňován znesvěcováním kostelů. Život kněží se ocital v nebezpečí. 

Strach před rozmachem revolucionářů donutil krále Karla Alberta k vypovězení války 

Rakousku. Byla krátká - dne 23. března 1849 byl u Novary Radeckým poražen. Hned 

poté se zřekl trůnu ve prospěch svého syna Viktora Emanuela. Dne 17. března 1861 

bylo v Turíně prohlášeno království italské „z milosti Boží a vůle národa“. Zákonem 

z roku 1866 byly zavřeny kláštery na celém území sjednocené Itálie, zabaveny církevní 

majetky, mnoho chrámů přeměněno ve skladiště, stáje nebo prodáno židovským 

obchodníkům. Též byla zakázána procesí ve velkých městech a na klérus byl rozšířen 

zákon o vojenské povinnosti. Roku 1869 svolal Pius IX. vatikánský koncil, který měl 

vyřešit dvě záležitosti: aby byla jasně vysvětlena nauka církve proti moderním bludům, 

a aby definoval papežskou neomylnost. Projednány byly hlavní věci, ale koncil byl 

rychle zakončen pro válku francouzsko-německou. Její vypuknutí znamenalo odvolání 

francouzské posádky z Říma.
182

 

Následující odstavce pojednávající o situaci a činnosti Dona Boska v této nelehké 

době, budou čerpány převážně z jeho životopisu, který napsal Teresio Bosco.
183

 

                                                 
182
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Revoluční nálada roku 1848 se dotkla i oratoře. Chlapci se dělili na dva tábory, které 

proti sobě bojovaly, bylo těžké udržet pořádek. Vlivem revolucí a války o nezávislost 

Itálie sílila i protiklerikální nálada mezi obyvatelstvem a útoky se nevyhnuly ani oratoři 

ve Valdoku a Donu Boskovi osobně. Bosko se od počátku vyslovoval pro věrnost 

papeži a nedal na líbivá hesla politiků. Zvolená cesta mu přinesla mnoho bolestí a 

zklamání, kdy se během krátké doby téměř vyprázdnila oratoř a opustili ho i kněží, kteří 

mu pomáhali. 

Jeho věrnost a úctu vůči papeži můžeme ale vidět na situaci, kdy byl papež Pius IX. 

ve vyhnanství v Gaetě. Markýz Gustav Cavour vyhlásil na jeho podporu sbírku, které se 

zúčastnili i hoši z oratoře. Obnos dávali dohromady po malých částkách a celkem 

vybrali třiatřicet lir. Částku odeslali spolu s průvodním dopisem, ve kterém papeže 

ujistili o své oddanosti a věrnosti. Svatý Otec byl tímto jejich projevem účasti velice 

dojat a potěšen. 

 V souvislosti s potřebou ukotvení nově vznikající kongregace, kterou Don Bosko 

založil, také navštívil osobně papeže, aby ho požádal o schválení pravidel života. Jan 

Bosko se do Říma vypravil spolu s Michalem Ruou, který pravidla krasopisně přepsal. 

Dne 9. března 1858 měli první audienci u Pia IX., který je srdečně přijal a měl radost 

z osobního setkání. Souhlasil se založením nové řeholní rodiny a dal jim i další vhodné 

rady jak pravidla upravit, aby plně vyhovovala požadavkům doby. Následovaly ještě 

další, vřelá setkání a svěření celé záležitosti kardinálu Gaudemu, který dával Donu 

Boskovi najevo své sympatie. 

V době konání vatikánského koncilu navštívil Řím také Don Bosko. Při setkání 

s papežem s ním projednával vydání svých Církevních dějin s dodatkem o prvním 

vatikánském koncilu, a také mu odevzdal několik stránek předpovědí budoucnosti. To, 

že si papež Jana Boska vážil, dokazuje i skutečnost, že v těžké době obsazení Říma 

italským vojskem se ho ptal na názor, zda má v Římě zůstat, či odjet. 

S papežem Piem IX. se Don Bosko setkal také v roce 1871 v souvislosti se 

založením ženské větve kongregace – Dcer Panny Marie Pomocnice. Také tento plán 

mu papež rád schválil a podpořil tuto činnost ve prospěch chudých dívek. 

Don Bosko ne vždy nacházel podporu a pochopení u církevních představitelů. 

Známé jsou jeho spory s turínským arcibiskupem Gastaldim, které vyvrcholily zákazem 

zpovídání. Hlavním důvodem jejich sporů byla arcibiskupova domněnka, že instituce 

založená Donem Boskem bude čistě diecézní záležitostí závislou na arcibiskupovi. Byl 

přesvědčen, že Don Bosko je kněz, který mu pomůže sjednotit a povznést diecézi a 
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bude výhradně v jeho službách.  Bosko však sledoval prospěch celé církve, neviděl jen 

turínskou diecézi. Další arcibiskupovou záminkou pro neúprosný postoj vůči 

kongregaci se stala „nekázeň“ v oratoři. Protivilo se mu mladistvé nadšení salesiánské 

společnosti. Don Bosko měl situaci pod kontrolou. Nezasvěcený pozorovatel však mohl 

mít dojem, že je tu plno zmatku a nepořádku. Radostnou pohodu, která panovala 

v oratoři, si špatně vysvětlovali i jiní. Např. zástupce Svatého stolce u vlády v Turíně, 

napsal následující kritiku: „Odnesl jsem si trapný dojem z hodin rekreace. Viděl jsem, 

jak klerici dohromady s ostatními hochy, kteří se učili krejčími, tesaři, a jiným 

řemeslům, běhali a hráli si, aniž by dávali najevo svou důstojnost. Dobrý Don Bosko se 

spokojuje s tím, že se klerici chovají zbožně v kostele, ale málo se snaží vštípit jim 

vědomí o jejich stavovské důstojnosti.“ Celou záležitost musel urovnávat sám papež, 

který Donu Boskovi nařídil, aby se arcibiskupovi omluvil. To Bosko v poslušnosti 

papeži udělal, ale stálo ho to těžké sebezapření. 

Dne 20. února 1878 se stal papežem Lev XIII. Aby si prověřil věrnost Dona Boska, 

svěřil mu stavbu kostela Božského srdce Ježíšova v Římě. Don Bosko se vydal shánět 

peníze na tuto stavbu několikrát i do Francie a Španělska. Slavnost svěcení chrámu se 

konala 14. května 1887 a Don Bosko se jí účastnil s velmi podlomeným zdravím, 

i vědomím, že dokázal naplnit papežova očekávání. 

Svou věrnost katolické církvi také Bosko dosvědčoval při setkáních s členy sekty 

valdenských. Ti na Jana Boska doráželi a snažili se ho i výhružkami a násilím přimět, 

aby přestal vydávat tolik oblíbené brožury Katolického čtení, které řešili jednoduchým 

a lidovým způsobem nejpalčivější problémy té doby. 

Don Bosko byl také svědkem zaslepenosti a tvrdošíjnosti kněží před nouzí mladých 

a chudých, kteří je prosili o chléb těla, pravdy a spravedlnosti. Věděl o duchovních, 

kteří kritizovali a pomlouvali jeho iniciativy a dílo ve prospěch mládeže. Odmítali též 

spolupráci s nekřesťany, zejména židy. A právě mezi nekřesťany  Bosko našel aktivní 

spolupracovníky a do oratoří přijímal jejich děti.  

Krátce před svou smrtí napsal dopis jednomu misionáři a v něm mu připomíná, že je 

potřeba stále silněji odpovídat na volání matky církve. Též připomíná modlitbu k této 

přesvaté a trpělivé matce, kterou je třeba chválit a vzývat jako univerzální matku 

s velkým pláštěm otevřeným pro všechny, nepatrné i významné, pro lidi všech ras 

a barev. 
184
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 Srov. SCHIÉLÉ, R. 15 dní s Donem Boskem, s. 32–35. 
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Jan Bosko choval k církvi velkou lásku a vyjadřoval tak svou příslušnost k církevní 

komunitě. Také si uvědomoval svůj specifický dar pro výchovu dětí a mládeže 

a rozvíjel tento dar budováním církve v nejrůznějších kulturních kontextech. 

Salesiánská rodina má mezi svými poklady bohatou tradici věrnosti papeži 

a společenství a spolupráci s místními církvemi. Církev je totiž viditelným znamením 

vzkříšeného Krista v dějinách lidstva, společenství bratří a sester v jednotě víry 

a v rozmanitosti různých darů a služeb. Proto je duchovní dědictví Jana Boska tak 

významně spojeno s církví a posiluje její jednotu skrze síť bratrských vztahů a činnou 

spolupráci.
185

 

Hluboký smysl pro realistický apoštolát přivedl Boska a jeho rodinu k velké lásce 

k církvi a k péči o její jednotu a růst. Jan byl přesvědčen, že apoštolské poslání bylo 

svěřeno církvi jako celku, proto je nutné, aby se všechny síly spojily jako živý 

organismus. Don Bosko organizoval a řídil svoji činnost tak, aby byla činností vřazenou 

do církve, činností, která přispívá k růstu církve jako Těla Kristova. Zanechal nám 

mnohé příklady pastorační rozvážnosti v nesnadných dobách. Rád připomínal: 

„Jakákoliv námaha není dost velká, pokud jde o církev a papežství.“ Jako představený 

společenství se snažil zanechat svým bratřím odkaz, který by jim mohl posloužit jako 

norma pro současnost, ale i pro každou situaci, která může nastat v budoucnu. Proto je 

vyzýval, aby se řídili názory papeže, i když je pronáší jenom jako teolog, jako 

soukromý doktor teologie. Před smrtí svěřil salesiánům zvláštní úkol všude podporovat 

autoritu Svatého stolce. Proto také založil Sdružení salesiánů spolupracovníků, jehož 

bezprostředním cílem je nabídnout pomoc církvi, biskupům, farářům a pod vedením 

salesiánů pracovat na dobročinných aktivitách, vyučovat katechismus, věnovat se 

výchově chudých dětí apod. Existence spolupracovníků je konkrétním důkazem 

Boskova smyslu pro církev a pro salesiánského ducha, důkazem jeho snahy 

o sjednocení živé síly apoštolátu obzvlášť v těžkých dobách.
186

 

Závěrem zmíníme sny ohledně budoucnosti své kongregace v církvi i církve jako 

takové. Zvláštní význam má sen o dvou sloupech v moři, který se Donu Boskovi zdál 

roku 1862 a vyprávěl ho a komentoval salesiánům. Ten věrně vystihuje situaci církve té 

doby. Viděl v něm velkou papežskou loď doprovázenou dalšími loděmi, zmítanou na 

rozbouřeném moři, na kterou útočilo množství jiných lodí nejrůznějšími zbraněmi. 

                                                 
185

 Srov. Identita Salesiánské rodiny Dona Boska, [2015-04-07].   

<http://www.ascczech.cz/rs/storage/1393082677_sb_charta_identity_sr.pdf>, s. 38–39. 
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 AUBRY, G. Salesiánský duch, s. 32–34. 
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Teprve když se podařilo loď pevně ukotvit mezi dva sloupy – na jednom byla 

znázorněna eucharistie a na druhém Panna Maria Pomocnice, útoky a bouře ustaly. 

Papežskou lodí je Církev a doprovázejícími loďmi lidé, mořem pak svět. Ti, kdo hájí 

obrovskou loď, to jsou papežovi oddaní věřící, ostatní jsou jejich nepřátelé, kteří se 

snaží ji zničit zbraněmi všeho druhu. Dva sloupy představují úctu k Panně Marii 

a k eucharistii. Církev čeká velké soužení. Co se dosud dělo je v porovnání s budoucím 

téměř ničím. V tom zmatku zbývá jedině zvláštní úcta k blahoslavené Panně Marii 

a časté svaté přijímání. Toto je potřeba co nejlépe využít a rozšířit všude a mezi 

všemi.
187

 

 

4.2.3 Porovnání vztahu k církvi 

Nyní se dostáváme ke shrnutí a porovnání předložených pohledů na církev 

u Františka z Assisi i u Jana Boska. Jak byl jejich postoj a vztah k církvi ovlivněn 

dobovou situací? Byl v něčem tento vztah podobný? Naopak na jaké rozdíly můžeme 

poukázat? 

Jak Františka z Assisi, tak Jana Boska můžeme v určitém slova smyslu považovat za 

významné „reformátory“ církve, kteří do ní vnesli dosud nepoznané, nepraktikované 

a nové. V této souvislosti jejich „zavádění novot“ se také setkávali při plnění svého 

apoštolátu s nepochopením a odmítáním ze strany církve a jejich „farizejsky 

smýšlejících“ představitelů. Mnohokrát museli čelit nástrahám a nepřijetí od těch, kteří 

by jim měli podat pomocnou ruku – biskupové, kněží. 

Oba se osobně setkali s papežem a získali si svým dílem a jednáním jeho sympatie, 

přízeň a podporu. Svatý otec se v případě Františka z Assisi i Jana Boska velice 

angažoval ve věci schválení pravidel života pro jejich nově zřizovaná společenství, pro 

která požadovali církevní schválení. Jejich dílo a žádosti byli svěřeny konkrétnímu 

kardinálovi, který měl za úkol být ochráncem nově vznikajícího díla. 

Za života Františka z Assisi i Jana Boska se konal církevní koncil, kterého se dle 

svého stavu a možností také účastnili. 

Oba též shodně vnímali církev jako matku, která je má chránit a vést, a tento postoj 

k ní se také snažili předávat svým následovníkům.  

Své úsilí ve prospěch duší rovněž shodně vnímali jako součást církve, jakožto těla 

Kristova. 
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Srov. BOSCO, J. Sny Dona Boska [2015-03-30]. 

<http://www.sdb.cz/salesiani/kestazeni/salesianska-spiritualita/?page=1>. 
 



76 

František z Assisi i Jan Bosko žili v době, kdy církev musela čelit útokům různých 

sektářských uskupení. Těmto střetnutím neušli ani oni a jejich spolubratři. S útočícími 

nepřáteli církve se však oba s moudrostí obdivuhodně vyrovnali. Shodně můžeme najít 

jejich potýkání se s valdenskými
188

.  

V životním příběhu Františka z Assisi i Jana Boska též shodně můžeme objevit 

zprávy o prorockých snech týkajících se církve jako takové, tak i budoucnosti jejich 

společenství, které založili. 

Na jejich vztahu k církvi je též zřetelný odraz nelehké situace, ve které se církev té 

doby nacházela. Tuto situaci reflektují právě svým pevným postojem k církvi. 

K pevnému postoji k církvi též vedou své následovníky. 

                                                 
188

 Hnutí chudoby a náboženské obnovy, které vzniklo koncem 12. století. Nerespektovali zákaz 
kázání bez pověření, kritizovali církev, a proto bylo toto hnutí na 4. lateránském koncilu r. 1215 

odsouzeno jako kacířské. Jeho členové dále působili v ilegalitě. Roku 1848 jim byla přiznána rovnost 
občanských práv. Srov.  iEncyklopedie [2015-04-07]. <http://www.iencyklopedie.cz/valdensti/>. 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo najít společné rysy následování Ježíše Krista u sv. Jana Boska 

a sv. Františka z Assisi a najít odpovědi na otázky, zda je charisma Jana Boska v jeho 

době analogické s charismatem sv. Františka z Assisi. Pokud ano, jaký konkrétní aspekt 

Ježíšova života je inspiroval a jak konkrétně jej předávali svým následovníkům. 

Srovnání předložených přístupů bylo ve smyslu, zda existují shodné odkazy na Písmo 

svaté a tradici, a jak konkrétně ve své době tyto odkazy sv. Jan Bosko a sv. František 

z Assisi žili a naplňovali. 

Na následujících řádcích shrneme výsledky této práce.  

Již samotný výběr předkládaných textů v hagiografické části práce týkajících se 

postojů obou světců k danému aspektu vychází z předpokladu určité shody v pojetí. 

S ohledem na možnou shodu je také předložen. Podkapitoly, které se věnují 

analogickému srovnání tak jsou již jen souhrnem vyzdvihujícím podstatné shody 

a komentujícím odlišnosti v chápání, popř. odkazujícím na významné rozdíly v pojetí 

daného aspektu. 

Prvním shodným aspektem je sen, který výrazným způsobem ovlivnil povolání 

k následování Krista jak Františka z Assisi tak i Jana Boska. Byl to sen, ve kterém 

rozeznali Boží volání a to se rozhodli svým dalším životem následovat. V souvislosti 

s rozhodnutím následovat Krista se také oba setkali s nepochopením v rodině, které 

však tím víc toto jejich povolání a rozhodnutí utvrdilo. 

Jako další společný aspekt můžeme uvést jejich zaměření na pomoc potřebným té 

doby a včasnou reakci na aktuální potřeby (malomocní, chudá mládež). Tím, že 

dokázali reagovat na aktuální potřeby doby, ukázali nový způsob následování Ježíše 

Krista. 

Nejvýraznějším společným aspektem je důraz na chudobu po vzoru Ježíše Krista. 

Zde je potřeba vyzdvihnout skutečnost, že oba použili a inspirovali se stejným 

biblickým odkazem.„Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, 

a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne“ (Mt 19,21). Pro větší zdůraznění 

významu chudoby i pro své následovníky tento biblický odkaz shodně oba použili 

a odkazují se na něj v pravidlech pro společný život (řehole, stanovy). Oba shodně 

vnímají chudobu jako prostředek, cestu, jak následovat Krista. 

Co se týče pohledu na hlásání radostné zvěsti evangelia, i zde oba shodně vychází 

z evangelia o vyslání učedníků Ježíšem (srov. Mt 10, 5–15). Také oni se cítí být 
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apoštoly, kteří mají jít a hlásat evangelium ostatním. Odlišné jsou konkrétní způsoby 

tohoto hlásání, avšak oba se zaměřili na lidi na okraji společnosti. Pro službu potřebným 

své doby oba také nacházejí inspiraci v Ježíšově podobenství o dobrém pastýři (srov. J 

10, 1–16) a tento způsob se snažili v praxi aplikovat. 

Také v případě misijního působení můžeme najít stejný biblický odkaz, který je 

k tomuto poslání mohl inspirovat a který se snažili svou činností naplnit (srov. Mt 9,37). 

Co se týče misijního působení, na rozhodnutí pro tuto činnost u obou měl vliv také 

právě probíhající koncil a jeho výzvy. 

Dalším neméně významným aspektem obou spiritualit je rovněž mariánská úcta. 

V jejím pojetí dominuje vnímání Panny Marie jako matky. Způsob mariánské úcty 

u obou bohatě čerpá ze starobylé tradice – tradiční modlitby, modlitba růžence. U Dona 

Boska pak můžeme pozorovat silné ovlivnění této úcty nově vyhlášeným dogmatem 

o Neposkvrněném početí Panny Marie. 

U Františka z Assisi i u Dona Boska můžeme také vnímat hlubokou úctu a lásku 

k církvi, kterou projevovali zvláštní úctou k papeži. Díky silnému vztahu k církvi tak 

mohli obstát v útocích od představitelů bludařských sekt, zejména valdenských, se 

kterými se také hojně při svém působení setkávali. 

Vzhledem k tomu, že se oba snažili vnést do církve něco nového, dosud 

nepraktikovaného měli oba četné zkušenosti s nedůvěrou a odmítáním ze strany 

„farizejsky smýšlejících“ představitelů církve – kněží i biskupů. 

Jako další podobně vnímané aspekty duchovního života můžeme uvést úctu 

k eucharistii a bratrství. Také vnímání těchto aspektů by jistě bylo zajímavé porovnat, 

ale to už by bylo nad rámec této práce. Práce by si jistě zasloužila větší rozvedení 

vnímání těchto společných aspektů u následovníků Františka z Assisi i u Jana Boska. To 

by však bylo na úkor představení pojetí jich samotných a vyžadovalo by jiné členění 

celé práce. Další bádání by se tedy mohlo odvíjet právě tímto zmíněným směrem, 

s důrazem na hlubší porovnání představených, i výše uvedených aspektů 

u následovníků. 

Studium rozličné literatury přineslo množství zajímavých podnětů a srovnání. Jejich 

rozjímání v budoucnu může jistě přinést dobrý duchovní užitek a jiný úhel pohledu, 

ovlivněný právě vzájemným shodným vnímáním některých aspektů následování Krista 

u Františka z Assisi i Jana Boska.  
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