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BŮH JEHO MATKY

„Je to Bůh, který tam nahoře  
rozesel tolik hvězd“

Třetím prvkem, který Jan Bosco pře-
vzal od své matky, je „smysl pro Boha“. 
„Bůh tě vidí“ je jedno z nejčastějších slov 
maminky Mar kéty. Dovolí svým dětem, 
ať jdou skákat na nedaleké louky, a bě-
hem jejich odchodu jim říká: „Pamatuj-
te si, že Bůh vás vidí.“ Když je vidí, jak 
je zachvátí zloba, anebo když se snaží 
o nějakou lež, aby zakryli nesnáze: „Pa-
matujte si, že Bůh vidí i vaše myšlenky.“

Není to však Bůh-policista, ten, kte-
rý zasahuje v mysli jejích dě tí. Když je 
nádherná noc a nebe je pokryto hvězda-

mi a oni stojí na prahu domu a dívají 
se, matka říká: „Je to Bůh, který stvo-
řil ten to svět a umístil tam nahoře to-
lik hvězd.“ Když jsou louky rozkvet lé, 
maminka dodává: „Kolik krásných věcí 
pro nás Bůh stvořil!“ Po žních, po vino-
braní, zatímco sotva chodí a všechno je 
bolí, říká: „Poděkujme Pánu. Byl k nám 
velice dobrý. Dal nám náš každoden ní 
chléb.“ Také po bouřce a po krupobití, 
které zničilo všechno, je maminka zve 
k přemýšlení: „Pán Bůh dal a Pán Bůh 
vzal. On ví proč.“ Když jsme byli špat-
ní, tak říkala: „Pamatujte si, že s Bohem 
se nežertuje.“

Vedle maminky, bratří, sousedů se tak 
Jan učí vidět jinou oso bu. Na nebi, na ven-
kově, ve tvářích chudých, ve svědomí, kte-
ré mu říká: „Udělal jsi to dobře, udělal jsi 

Maminka Markéta (8)
Život matky Dona Boska

Teresio Bosco

to špatně.“ Osobu, ve kte rou jeho matka 
má nekonečnou a neoddiskutovatelnou 
důvěru. Je to dobrý a prozřetelný Otec, 
dává nám každodenní chléb a někdy do-
volí určité věci (smrt tatínka, krupobití 
na vinici), které lze těžko pochopit: ale 
„ON“ ví proč, a toto musí stačit. Může-
me zaznamenat, že Jan Bosco má už od 
svých prvních let obraz Boha utvořený 
skr ze přírodu: Bůh nebes, hvězd, slunce, 
sněhu, stromů, ptáků. Je to jedna z prv-
ních charakteristik Boha jeho matky, se 
kterým se může mluvit na trávě, na se-
ně, když se dívá na nebe (jak ho překvapí 
na statku Moglia), anebo běží za krávou, 
která se zaběhla. Don Bosco se modlil, 
i když právě neklečel: pozvedal své oči, 
díval se kolem a mluvil s Bohem.

Boskova rodina  
se modlí společně

Jak léta utíkají, z dítěte Jeníka se stá-
vá mladík. Je to Markéta, která mu po-
máhá růst také ve „smyslu pro Boha“.

Byla nevzdělaná, ale farář z Capriglia 
ji naučil dlouhé pasáže z evangelia a ona 
je vypráví svým dětem. Ona věří v nut-
nost mod litby, to znamená rozhovoru 
s Bohem, proto, aby člověk měl sílu žít 
a konat dobro. Ve své rodině a ve své far-
nosti se Markéta naučila několik modli-
teb a učí jim své děti. „Dokud jsem byl 
velice malý,“ píše Don Bosco, „učila mě 
ona sama modlit se. Spolu s mými bra-
try jsme ráno a večer poklekli a všichni 
jsme se společně modlili.“

Pan farář byl daleko, v Castelnuovu. 
Nejbližší kostel byl v Muri aldu, ale fun-
goval jenom nepravidelně, když tam byl 
kaplan. Ona nečekala, až si kněz najde čas 
k tomu, aby přišel a učil katechismus její 
chlapce. Ona je sama učila. „Text katechis-
mu (tištěný v Turíně a upravený také 
v sousedních diecézích, mezi kterými bylo 
i Asti) byl od monsignora Michele Casa-
tiho, upravený a doplněný monsigno rem 
Costou, biskupem v Cassale. Byl posta-
vený na otázkách a odpo vědích s jasným 
a lehce přijatelným textem. Neudivuje te-
dy, že ma minka Markéta uměla nazpa-
měť nejdůležitější stránky katechismu, 
naučila se ho v Caprigliu a stále je opa-
kovala.“ (Positio 1, 127)

Markéta si zopakovala katechismus ve 
farnosti v Castelnuovu, když tam dovedla 
Antonína na přípravu na první svaté přijí-

Celosvětová síť modlitby s papežem
ČESKÁ REPUBLIKA

Apoštolát modlitby tvoří celosvětovou síť modliteb, která spojuje všechny 
křesťany s papežem Františkem a jeho záměry. Připojte se k rodině služebníků 
v Apoštolátu modlitby, kteří velkodušně nabídnou svůj život, práce a modlitby 
Kristu Veleknězi. Každý měsíc je za vás sloužena mše svatá.

DENNÍ MODLITBA APOŠTOLÁTU

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, 
který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti nabí-
zím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je 
i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Mat-
kou našeho Pána a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť 
zejména na úmy sly Svatého otce a našich biskupů:

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA DUBEN 2023

Úmysl papeže: Za kulturu nenásilí
Modleme se za větší rozšíření kultury nenásilí tím, že se státy i občané bu-

dou stále méně uchylovat ke zbraním.

Národní úmysl: Za duchovní povolání
Modleme se za ty, které Pán volá ke kněžství a zasvěcenému životu, aby mě-

li odvahu vydat se za ním cestou následování.

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás! 
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!

 

Jeden z úmysl  Celosv tové sít  modlitby s pape em je v dy p edstaven a  na za átku m síce 
(nikoliv na cel  rok dop edu), aby tak mohl lépe reagovat na aktuální pot eby. S ohledem na 
tuto skute nost není v technick ch mo nostech redakce Sv tla zajistit v as kompletní p ehled 
úmysl . Na p ání n kter ch na ich tená  otiskujeme v dy na za átku m síce alespo  ji  
známé úmysly, aby se tak mohli zapojit do spole né modlitby. Aktuáln  lze sledovat 
uve ejn ní pape ova úmyslu nap . ve zprávách na https://www.vaticannews.va/cs.html.

DENNÍ MODLITBA APO TOLÁTU 

Nebesk  Ot e, kladu p ed tebe cel  dne ní den a ve spojení s tv m Synem, kter  ve m i svaté 
neustále zp ítom uje svou ob  za záchranu sv ta, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i 
radosti. Duch Svat , kter  vedl Je í e, a  je i m m pr vodcem a dává mi sílu sv d it o tvé 
lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou na eho Pána a Matkou církve, to v e p iná ím jako svou 
nepatrnou ob  zejména na úmysly Svatého otce a na ich biskup :

ÚMYSLY APO TOLÁTU MODLITBY NA LEDEN 2019

Evangeliza ní úmysl:
Mladí lidé a p íklad Panny Marie.
Za  mláde ,  p edev ím  za  mladé  v  Latinské  Americe,  aby  podle  p íkladu  Panny  Marie 
odpovídali na volání Pána a ohla ovali sv tu radost evangelia.

Národní úmysl:
A  se církev stává v na í zemi znamením nad je pro budoucnost.

Svat  Franti ku Xaversk , oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dít te Je í e, oroduj za nás!
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mání (postní doba roku 1820). S dobrou 
pamětí venkovanů své doby ho opakovala 
a nechala opakovat Josefa a pak i Jana.

Katechismus  
Maminky Markéty

Tento „Krátký katechismus“ pro děti 
je uchován v knihovně semináře v Turí-
ně a objevil ho pro mne profesor Giu-
seppe Biancardi. Člověk zakouší dojetí, 
když slyší plynout slova, která vycházela 
z úst maminky Markéty k pozorné mysli 
jejích dětí. Badatel Pietro Brado napsal: 
„Kdo chce prohloubit »prameny« nábo-
ženské mentality Dona Boska a jeho spi-
rituality (a pak také jeho pedagogiky), 
těžko bude moci nadsazovat vliv, který 
vykonal Krátký katechismus, který on ži-
vě slyšel od matky a kněží, jeho prvních 
náboženských vychovatelů.“

Tady máme otázky a odpovědi první 
části „Předběžné lekce“:

Otázka: Co musí udělat dobrý křesťan 
ihned ráno, jak se probudí?

Odpověď: Znamení svatého kříže a ří-
ká: Ve jménu Otce, Syna a Ducha Sva-
tého.

Otázka: A když udělal znamení kříže?
Odpověď: Je vhodné obětovat Bohu srd-

ce a říct to těmito či podobnými slovy: Pa-
ne, můj Bože, daruji vám celé své srdce.

Otázka: Na co je třeba myslet, když 
člověk vstává z lůžka a obléká se?

Odpověď: Že Bůh je přítomen, že ten-
to den může být posledním dnem naše-
ho života: musí se oblékat co možná nej-
skromněji.

Otázka: Když pak vstal a oblékl se, co 
má udělat dobrý křesťan?

Odpověď: Pokleknout, když může, před 
nějakým zbožným obrazem a celým srd-
cem obnovit úkon víry v Boží přítomnost, 
udělat ranní úkon zbožného křesťana (to 
znamená pomodlit se ranní modlitbu).

Otázka: Když se pomodlil, co nejlep-
šího má udělat každý den křesťan?

Odpověď: Být na mši svaté.
Otázka: Jakým způsobem má být na 

mši svaté?
Odpověď: Má myslet na Boha, na utr-

pení a smrt Ježíše Krista, děkovat mu 
a prosit ho o nutné milosti.

Otázka: Co má udělat předtím, než 
začne pracovat?

Odpověď: Obětovat svou práci Bohu 
a říkat z celého srdce: Můj Pane, nabí-

zím vám svou práci a vy jí dejte své po-
žehnání.

Otázka: Pro jaký cíl musí pracovat?
Odpověď: Pro Boží slávu a pro to, aby 

plnil jeho svatou vůli.
Otázka: Co je vhodné udělat dříve, 

než začneme jíst?
Odpověď: Udělat znamení svatého 

kříže a říct zbožně: Pane, dejte své sva-
té požehnání nám a jídlu, které teď bu-
deme přijímat, abychom se uchovali ve 
vaší svaté službě.

Ještě několik dalších otázek a odpo-
vědí z první lekce „Spojení s Bohem“:

Otázka: Kdo vás stvořil?
Odpověď: Stvořil mě Bůh.
Otázka: Proč nás Bůh stvořil?
Odpověď: Bůh mě stvořil, abych ho mi-

loval a sloužil mu celý život a pak se šel 
s ním radovat do nebeské vlasti.

Otázka: Jak můžeme Boha poznat 
v tomto životě?

Odpověď: Světlem rozumu a svět-
lem víry.

Otázka: Jak ho můžeme milovat a slou-
žit mu v tomto životě?

Odpověď: Zachováváním jeho přiká-
zání a směřováním naší činnosti k jeho 
cti a slávě.

„Začala se zpovídat  
maminka, pak já“

V té době se přistupovalo ke svatému 
přijímání v pozdním věku, ve 12–14 le-

tech. Mnohem dřív se přistupovalo ke 
svátosti smíření. Don Bosco vzpomíná 
na tuto základní událost svého křesťan-
ského života:

„Vzpomínám si, že moje matka mě 
sama připravila na první svátost smíře-
ní. Doprovodila mě do kostela. Napřed 
se vyzpovídala ona sama, doporučila 
mě zpovědníkovi, potom mi pomoh-
la vykonat poděkování. Doprovázela 
mě až do té doby, než sama uznala, že 
jsem schopný sám důstojně přistupovat 
k této svátosti.“

Modlitba růžence

Jeden z prvních úkonů „náboženské 
praxe“, které se Jeník zúčastnil, byla 
modlitba růžence. V té době to byla ve-
černí modlitba ve všech křesťanských ro-
dinách. Opakováním padesátkrát „Zdrá-
vas, Maria“ také sedláci z Becchi mluvili 
s Pannou Marií, víc s matkou než s krá-
lovnou. Říkat padesátkrát stejná slova 
pro ně nebylo protismyslné: během dne 
kopali motykou stokrát v brázdě, a te-
dy věděli, že jenom takto se získá dob-
rá úroda. Probíráním zrnek na růženci 
padesátkrát prosili o pomoc Pannu Ma-
rii „nyní i v hodinu smrti naší…“ proto, 
aby obdrželi „dobrou duchovní úrodu“. 
Zatímco polohlasem opakovali „Zdrá-
vas, Maria“ a přicházel spánek, myšlen-
ky křesťanů se upíraly k rodině, k polím, 
k přítomnosti i budoucnosti. Jan Bosco 
začal takto mluvit s Pannou Marií a vě-
děl, že ona ho pozoruje, naslouchá mu.

Jan takto rostl v rodině, která byla 
malou křesťanskou komunitou. Živil 
se modlitbou a Božím slovem. Velice 
brzy je začne sám rozdávat kolem se-
be: předtím, než ukončí své vystoupe-
ní na provaze, bude opakovat nějakou 
myšlenku z kázání pana faráře. Zúčast-
ní se „lidových misií“ a úplně nasaje sly-
šená slova tak, že je schopen je do pís-
mene opakovat.

(Pokračování)
Redakčně upraveno

Pramen: BOSCO T., Maminka Markéta, 
Život matky Dona Boska.  

Překlad P. Jan Ihnát.  
Matice cyrilometodějská s. r. o.,  

Olomouc 2006. 
(Kniha je vyprodaná.)
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PRAŽŠTÍ ARCIBISKUPOVÉ 
MODERNÍHO VĚKU • ČEŠTÍ 
PRIMASOVÉ OD LVA SKRBENSKÉHO 
PO JANA GRAUBNERA
Marek Šmíd • Předmluva Jaroslav Šebek 
Odborná lektorace Martin Vaňáč, Jakub 
Formánek, Petr Adamczyk • Odpovědný 
redaktor Josef Pepson Snětivý

Kniha sleduje v devíti medailonech osobnosti pražských arci-
biskupů a českých primasů od přelomu 19. a 20. století do sou-
časných dní. Čtivým a srozumitelným způsobem představuje 
osudy církevních hodnostářů od dob rakousko-uherského moc-
nářství do dnešních časů České republiky. Díky této publikaci 
nejen proniknete do proměn pražské arcidiecéze, k nimž v po-
sledních 120 letech došlo, ale rovněž získáte širší vhled do cír-
kevních dějin moderního věku.

Nakladatelství ČAS • Váz., A5, 144 stran, 299 Kč

SVATÁ PAVLÍNA, OCHRÁNKYNĚ 
OLOMOUCE
Miroslav Herold SJ • Odpovědný redaktor 
Pavel Ambros SJ

Dne 8. října 1623 byla za patronku města 
Olomouce slavnostně prohlášena svatá mučed-
nice Pavlína. Významná výročí si žádají ohléd-
nutí, osvěžení paměti. Svatopavlínské zahledění 
do minulosti probouzí vděčnost i poučení. Ko-

lik jen dobra, útěchy, uzdravení, pokoje, vnitřní i vnější svobody 
přineslo bezpočtu lidí přátelství s touto světicí! Kolik krásy, dů-
věry, spolupráce, vzájemné podpory projevili, zažili, darovali její 
ctitelé! Toho se v stručném vyprávění dotýká tato knížka. Zabývá 

se slavným obdobím úcty ke sv. Pavlíně, 17. a 18. stoletím. Teh-
dy tuto raně křesťanskou světici uctívali nejen v moravské metro-
poli, ale také na dalších místech Moravy, v Čechách, ve Slezsku, 
na Slovensku a v Rakousku. Tím příběh důvěry ve sv. Pavlínu ne-
skončil. Olomouc by o tom mohla vyprávět…

Refugium Velehrad-Roma, s.r.o.  
Brož., 115x190 mm, křídový papír, 36 stran, 90 Kč

CHVÁLA ODPOČINKU
Maximilien Le Fébure du Bus • Z francouzštiny přeložila 
Barbora Šlapáková • Revize překladu a redakce Kateřina 
Lachmanová

Autorovi knížky po vážné nemoci, která mu dopřála dlouhý 
odpočinek, konečně pochopil Ježíšovu výzvu „Trochu si odpo-
čiňte“. Naučil se odpočívat, a to beze studu a bez skrupulí. Aby 
mohl být více člověkem. Aby lépe sloužil svým bratřím. Západní 
společnost neustále pracuje a za čímsi se žene. A pokud se ně-
kdy zastaví, pak jen proto, aby se mohla dát efektivněji znovu do 
klusu. Francouzský myslitel Blaise Pascal byl přesvědčen, že „pří-
čina veškerého lidského neštěstí tkví v tom, že člověk není scho-
pen odpočívat“. Žel, nejde o přehnané tvrzení. Musíme vzdát 
chválu odpočinku. Je to však ošemetná zá-
ležitost. Nebudeme pak osočeni, že oslavu-
jeme lenost, že nejdeme s dobou, ale v pro-
tisměru? Nebylo by čemu se divit. Popravdě 
řečeno, copak dnešní člověk ještě dokáže za-
slechnout a přijmout Kristovo pozvání, aby 
si odpočinul?

Pavel Nebojsa – Doron  
Brož., 115x165 mm, 80 stran, 199 Kč
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Z DĚJIN CÍRKVE U NÁS

NASLOUCHÁME BOHU A BŮH NÁM

Oznamujeme, že byly spuštěny nové webové stránky Matice cyrilometodějské s. r. o.,  
a to pod původní adresou www.maticecm.cz.




