
 

KŘÍŽOVÁ CESTA  

DONA BOSCA 
 

 

 

 

 

Inspirovaná souborem karet BOSCOPIX z výtvarné 

dílny Martina Poláčka.  



1. JENÍK BOSCO SE STÁVÁ SIROTKEM 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 

neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Na krku matky Markéty zůstávají tři hladová ptáčata. 

Modlitba: Pane Ježíši, tys vedl svatého Jana Boska 

už od počátku života k střídmému a odříkavému životu. 

Dej nám, abychom si po příkladu dona Bosca 

(našeho) zakladatele dokázali něco v životě odříct. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Smiluj se nad námi, Ježíši – smiluj se nad námi!  



2. JENÍK BOSCO ODCHÁZÍ Z DOMOVA 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 

neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

V životě Boskovy rodiny na statku v Becchi kulminují 

spory s bratrem Antonínem o Janovu budoucnost. Antonín 

se staví proti Janovu studiu a chce, aby zůstával na statku 

a pomáhal v hospodářství. Pro klid v domě matka Markéta 

posílá Jeníka na statek k Mogliům. 

Modlitba: Pane Ježíši, v domě v Nazaretě jsi 

pracoval spolu se svatým Josefem, ale zároveň jsi 

studoval pět knih Mojžíšových a Proroky. 

Dej, abychom dětem a mladým lidem dovedli dávat 

prostor k rozvoji jejich osobnosti a vloh. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Smiluj se nad námi, Ježíši – smiluj se nad námi!  



3. DON BOSCO ZTRÁCÍ SVÉHO DOBRODINCE 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 

neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Umírá Boskův dobrodinec don Giovanni Calosso 

a s ním odcházejí Jeníkovy naděje na studium. Na kartě 

to symbolizuje zlomená kotva. 

Modlitba: Pane Ježíši, pod tvým křížem stála tvá 

matka, Marie Magdaléna a také svatý Jan. 

Dej nám, abychom neumírali o samotě a abychom 

měli v životě věrné přátele. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Smiluj se nad námi, Ježíši – smiluj se nad námi!  



4. DON BOSCO ZTRÁCÍ PŘÍTELE 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 

neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

V dubnu roku 1839 umírá Boskův věrný přítel Alois 

Comollo. Symbolem této události je prasklý uzel, který 

představuje přátelství. Comollo se Janu Boskovi zjeví 

po své smrti a oznámí svému kamarádovi, že je spasen. 

Modlitba: Pane Ježíši, Dismas, lotr po pravici, byl 

spolu s tebou ukřižován a prosil tě o přijetí do tvého 

království.  

Dej nám, abychom v den své smrti slyšeli spolu 

s ním: Ještě dnes budeš se mnou v ráji! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smiluj se nad námi, Ježíši – smiluj se nad námi!  



5. DON BOSCO PŘICHÁZÍ O PRÁCI 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 

neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Don Bosco je po nějakém čase, kdy pracuje pro 

dívčí domov markýzy Barolové, propuštěn z jejích služeb, 

protože trvá na tom, že se chce věnovat především 

opuštěným chlapcům z ulice. Musí se také rozloučit 

s jejím pravidelným platem. 

Modlitba: Pane Ježíši, lišky mají svá doupata a ptáci 

mají svá hnízda, ale tys neměl, kam bys hlavu složil. 

Dej všem, kdo se ocitají v životě na okraji, sílu, aby 

se vrátili do společnosti, nebo aby ve svém okolí našli 

pomocnou ruku. 

 

 

 

 

 

 

 

Smiluj se nad námi, Ježíši – smiluj se nad námi!  



6. DON BOSCO NEMÁ STŘECHU NAD HLAVOU 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 

neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Don Bosco musí se svými chlapci zakusit hořkost 

vyhánění, nikde je s jeho nedělní oratoří nechtějí, jsou 

jako bezdomovci. Dlouho to se stabilním místem vypadá 

beznadějně. 

Modlitba: Pane Ježíši, na konci života jsi byl přibit 

na kříž, kde jsi našel své poslední tvrdé lůžko. Byl jsi přibit 

třemi hřeby a nemohl ses pro samu bolest ani hnout. 

Dej nám, abychom si nestěžovali na to, co máme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smiluj se nad námi, Ježíši – smiluj se nad námi!   



7. DON BOSCO BOJUJE O ŽIVOT 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 

neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Don Bosco konečně zakotví s chlapci na Valdoku, 

ale hned vzápětí se zhroutí – chrlí krev a zdá se, 

že zemře. 

Modlitba: Pane Ježíši, po celý život toužíme 

po nějakém pevném bodě v našem životě, ale když ho 

máme, hledáme další. 

Dej, abychom nebyli nestálí a uč nás děkovat za 

místo, které nám bylo určeno pro život. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smiluj se nad námi, Ježíši – smiluj se nad námi!   



8. ORATOŘ POD DOHLEDEM POLICIE 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 

neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Turínský prefekt nechá v roce 1848 pod záminkou, 

že se v oratoři scházejí revoluční živly, hlídat Boskův dům 

policií. 

Modlitba: Pane Ježíši, tys byl vydán do rukou 

vojáků, kteří z tebe strhali šat, vysmívali se ti a bičovali tě. 

Dej nám, abychom si v žádné životní situaci 

nezoufali. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Smiluj se nad námi, Ježíši – smiluj se nad námi!   



9. DON BOSCO JE TERČEM ÚTOKU 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 

neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

V témže roce 1848 na Dona Boska někdo vystřelí, 

právě když učí kluky katechismus. Kulka protrhne knězi 

Boskovi kleriku v podpaždí. V Turíně na Valdoku je pod 

oknem, kde ke střelbě došlo, umístěna pamětní deska. 

Modlitba: Pane Ježíši, po tvé smrti ti setník probodl 

bok a ze srdce vyšla krev a voda. 

Prosíme tě, abychom s tebou vytrvali za všech 

okolností. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Smiluj se nad námi, Ježíši – smiluj se nad námi!   



10. DON BOSCO ZŮSTÁVÁ SÁM 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 

neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

V životě Dona Boska jsou okamžiky, kdy ho všichni 

opustí – jak kluci, tak i pomocníci – kromě Dona Borela. 

Je jako osamocený trosečník na ostrově. 

Modlitba: Pane Ježíši, v nejstarším, Markově 

evangeliu tě opravdu všichni opustili. Z kříže jsi zvolal: Eli, 

Eli, lemma sabachtani, Bože můj, Bože můj, proč jsi mě 

opustil! 

Dej nám, abychom ti byli po celý život věrní a věřili 

tvému zaslíbení, že nás nikdy neopustíš. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Smiluj se nad námi, Ježíši – smiluj se nad námi!  



11. DON BOSCO SE LOUČÍ SE SVOU MATKOU 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 

neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Roku 1856 umírá matka Markéta, „anděl“ jeho kluků. 

Donu Boskovi odchází jeho nejbližší bytost. 

Modlitba: Pane Ježíši, Simeon řekl Panně Marii: 

Tvým vlastním srdcem pronikne meč. Takový meč pronikl 

také srdcem Dona Boska, když mu zemřela matka. 

Dej, abychom milovali svou matku i otce a modlili se 

za ně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smiluj se nad námi, Ježíši – smiluj se nad námi!  



12. DON BOSCO VEDE SPOR S ARCIBISKUPEM 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 

neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Roku 1873 začínají těžké spory s arcibiskupem 

Gastaldim. Spor se řešil ve Vatikáně v roce 1881. Většina 

kardinálů hlasovala pro Dona Boska a papež Lev XIII. 

Dona Boska omilostnil. Jako skutek pokání Don Bosco 

měl napsat dopis, v němž by Gastaldiho požádal 

o odpuštění. 

Modlitba: Pane Ježíši, tys na kříži řekl: Bože, odpusť 

jim, protože nevědí, co činí. 

Dej, abychom odpouštěli i těm, kterým zdánlivě 

odpustit nemůžeme. 

  

 

 

 

 

 

 
Smiluj se nad námi, Ježíši – smiluj se nad námi!  



13. TRNITÁ CESTA KE SCHVÁLENÍ STANOV 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 

neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Roku 1874 jsou konečně po trnitém procesu 

definitivně schváleny Stanovy kongregace. Don Bosco 

dosáhl cíle své cesty – založil řeholní společnost, která 

ponese dál jeho jméno a poselství. 

Modlitba: Pane Ježíši, tvým posledním slovem bylo: 

Dokonáno jest! 

Děkujeme ti za to, žes za nás podstoupil smrt kříže 

a že se můžeme už teď radovat ze svého vykoupení. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smiluj se nad námi, Ježíši – smiluj se nad námi!  



14. POSLEDNÍ ÚKOL DONA BOSCA 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 

neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Roku 1881 nově zvolený papež Lev XIII. na radu 

svého sekretáře svěřuje Donu Boskovi dostavbu baziliky 

Božského Srdce v Říme. Pro Dona Boska to znamená 

neúnosnou zátěž v závěru jeho života.  

Modlitba: Pane Ježíši, tvé mrtvé tělo položili 

do náručí tvé Matky. Byl to Josef z Arimatie, kdo si od 

Piláta vyžádal tvé tělo a zakoupil plátno, do kterého tě 

nechal zahalit po tvé smrti. Uložil tě dokonce do svého 

hrobu. 

Dej, abychom i v posledních chvílích měli po svém 

boku své věrné přátele a pomoz nám, abychom se my 

sami stali takovými dobrými anděly. 

 

 

 

 

 

 

Smiluj se nad námi, Ježíši – smiluj se nad námi!  



ZÁVĚR 

 

Bože, na přímluvu svatého Jana Boska dej, 

abychom jako on následovali Ježíše Krista o jeho křížové 

cestě a spolu s ním abychom sloužili chudé a opuštěné 

mládeži. 

Dej nám k tomu své požehnání a hojnost milostí 

Ducha svatého, skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
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