
Don Bosco přilákal davy 

Vydání: 2013/7 Nový papež by měl být znám do Velikonoc, 12.2.2013, Autor: Václav Štaud 

Cesta sochy Dona Boska pokračovala minulý týden svou druhou a závěrečnou částí. Lidé ji přivítali ve Fryštáku, 

v Havířově i v Brně. 

  

  

Svou bohoslužbu u sochy Dona Boska prožila v Havířově i místní romská mládež. Snímek 

Lubomír Děcký 

Do Fryštáku, kolébky salesiánského díla u nás, připutovala socha s ostatky Dona Boska 

ve středu 6. února. Už na její příjezd do malého městečka nedaleko Zlína, kam v roce 

1927 přivedl první české salesiány P. Ignác Stuchlý, čekalo ve farním kostele množství 

lidí. „Mne samotného tento zájem překvapil,“ řekl fryštácký farář a zároveň člen 

zdejší salesiánské komunity P. Miroslav Dibelka. 

Návštěva světce je podle něj velkým impulzem pro celou farnost. „Připravovali jsme 

se na ni od neděle modlitebním triduem, kdy se lidé při bohoslužbách seznamovali 

s Donem Boskem a také byli vyzýváni, aby se v rodinách modlili za zdravý vývoj svých 

dětí,“ zmínil kněz. 

Celý autobus poutníků přijel do Fryštáku z Hroznové Lhoty na Hodonínsku, 

šedesátikilometrovou cestu v něm vážila mj. Ludmila Andrýsková. „Přijela jsem uctít 

ostatky Dona Boska, svěřit mu své děti a pomodlit se za ně,“ svěřila se cestou do zcela 
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zaplněného kostela. Ti, kdo v něm už byli, naslouchali mezitím vyprávění o Donu 

Boskovi a prohlíželi si promítané snímky z míst spjatých s jeho životem. 

Vrcholem odpoledního programu se ve fryštáckém kostele stala mše svatá, které 

předsedal olomoucký arcibiskup Jan Graubner. „Don Bosco svým dílem mimo jiné 

přispěl k prosazení práv dětí, o nichž se dnes často jen hovoří,“ řekl olomoucký 

arcibiskup ve svém kázání. 

V Havířově, kam socha s ostatky Dona Boska zavítala o den později, ji vítala dokonce 

dechová havířská hudba. Pro zájemce byl zde připraven čtyřiadvacetihodinový 

program, kde nechyběly bohoslužby, tiché modlitby ani celonoční adorace. Lidé si 

rovněž mohli přinést fotografie svých dětí i dalších blízkých, položit je k nohám sochy 

a společně s ostatními za ně prosit. „Don Bosco byl velkým vychovatelem mládeže 

a lidé mu tímto způsobem mohli svěřit své blízké,“ uvedl ředitel havířovského 

salesiánského střediska Jindřich Honěk. 

K ostatkům světce přivedli Havířovští také své svěřence – především mladé Romy, 

kteří navštěvují salesiánský volnočasový klub Maják v sociálně vyloučené lokalitě 

Havířov-Šumbark. „Připravili jsme pro ně půlhodinovou bohoslužbu, při níž si mohli 

například zazpívat,“ řekl Honěk a s úsměvem dodal: „Všichni jsou velmi 

temperamentní a bohoslužba je pokaždé velmi živá.“ 

Oratoř je jim druhým domovem 

První brněnská zastávka svatého Jana Boska patřila salesiánské farnosti v Líšni. Po 

celé páteční odpoledne přicházely do kostela sv. Jiljí uctít světcovy ostatky stovky lidí, 

mezi nimi bezpočet dětí. Ty si k tomu doma i v hodinách náboženství připravily dárky. 

Při večerní bohoslužbě byl podstavec bronzové sochy doslova zahrnutý různými 

dětskými obrázky. 

V sobotu Jana Boska uvítala brněnská farnost Žabovřesky, kde působí další aktivní 

oratoř salesiánů. I zde připravili pořadatelé celodenní duchovní a kulturní program, 

nechybělo ani pohoštění. Jménem všech, jimž je oratoř „druhým domovem, školou, 

hřištěm i farností“, poděkoval salesiánům v závěru večerní mše svaté brněnský biskup 

Vojtěch Cikrle.  

 


