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PREDSTAVITEV

Dragi sobratje!
Za duhovno prenovo in usmeritev po 26. vrhovnem zboru pod naslo-

vom DAJ MI DUŠE, DRUGO VZEMI smo na srečanju ravnateljev in na 
inšpektorialnem svetu sprejeli tri prednostne navigacijske smernice, ka-
kor nam je ob sklepu zbora svetoval tudi sam vrhovni predstojnik Pascual 
Chávez Villanueva.

KDO je nosilec prenove? Salezijanec: duhovnik, sobrat, sodelavec

Cilj zbora je ogreti srce vsakega salezijanca za don Boska s trajno for-
macijo, zato beremo in poslušamo, ljubimo in posnemamo don Boska in 
se mu priporočamo. Poživljamo duhovnost: Daj mi duše ja naša mistika; 
drugo vzemi je naša asketika. Vračamo se k don Bosku – k mladim in iz-
hajamo iz njega – prinašamo jim upanje. Sklicujemo mnoge sodelavce in 
animatorje, laike in nove duhovne poklice, v občestvo in v skupnost.

Sredstva: Ob vsaki salezijanski skupnosti naj zaživi še kaka druga sku-
pina salezijanske družine; s skupinami obiščimo don Boskove kraje in 
obogatimo literaturo. Nekaj novih del je v pripravi, a pobrišimo prah tudi 
s tistih, ki so nam že na voljo. 

Znamenje: hiška – salezijanski logo, ki pomeni družino, življenje, lju-
bezen, svobodo.

KAJ je predmet prenove? Misijonsko poslanstvo: vzgoja, evangeliza-
cija, kateheza

Cilj je pričevati z binkoštnim ognjem, kaj srečanje s Kristusom ure-
sničuje v nas. Svetost je naš poklic po Božjem načrtu z nami, njegov Duh 
deluje v nas. Z don Boskovo karizmo živimo v ljubezni Dobrega pastirja 
do vseh, izžarevajmo velikonočno veselje v blesteči čistosti in s pregle-
dnim upravljanjem časnih dobrin. To so znamenja evangelija v družbi in 
kulturi. Vsi imajo pravico do Kristusa, ki ga oznanjamo s pričevanjem, 
molitvijo, Božjo besedo in evharistijo.
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Sredstva: Spoznavamo in posnemamo življenje in misijonsko delova-
nje Andreja Majcna in naših mučencev. O njih poročamo v Salezijanskem 
vestniku, študiramo preventivni sistem; poživljamo novo evangelizacijo v 
gorečnosti, izrazih in metodah …

Znamenje: knjiga, ki pomeni evangelij, pravila, Majcnov življenjepis.

KJE so nova obzorja? V salezijanski skupnosti 

Cilj je zvestoba don Bosku – svetniku. To ni zadeva preteklosti, temveč 
preroške prihodnosti. Potrebna je nova navzočnost (asistenca) pri mladih, 
najbolj ubogih, v njihovem okolju. Naši centri so kraji, kjer smo z mladi-
mi, delamo, molimo in živimo zanje. Za sklicevanje mladih in vzgojo v 
veri imamo don Boskov oratorijski vzorec: dvorišče, dom, šolo in cerkev. 
Skupnost je varno ognjišče, okolje človekovih pravic, ekološki sistem in 
teologalni prostor.

Sredstva: Gojimo solidarnost med sobrati in našimi skupnostmi, na 
ravni inšpektorije in na ravni celotne družbe.

Znamenje: Don Boskov center Maribor – logo, ki pomeni človeško, 
cerkvenostno in salezijansko solidarnost pri načrtu nove evangelizacije 
Evrope naproti dvestoletnici rojstva sv. Janeza Boska (2015).

Te smernice sprejemamo v znamenje zvestobe zavezi z Bogom in pod 
posebnim Marijinim varstvom, ki je zvezda nove evangelizacije.

Pripravljeno na srečanju ravnateljev, Kurešček, 23. aprila 2008
Potrjeno na 17. seji inšpektorialnega sveta, Rakovnik, 6. maja 2008

dr. Alojzij Slavko Snoj, inšpektor
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UVOD

Bogu sem obljubil,
da bom do svojega zadnjega diha

živel za svoje uboge fante.

(Memorie biografiche XVIII, 258)

Don Boskova velika ljubezen do reševanja mladine je naša najdrago-
cenejša dediščina. Šestindvajseti vrhovni zbor si je zadal nalogo, da jo bo 
poživil v vsakem salezijancu, tako da v središče razmišljanja skupnosti in 
inšpektorij postavi slovito geslo našega očeta in ustanovitelja Da mihi ani-
mas, cetera tolle. Tako se je začelo gibanje za notranjo prenovo in za raz-
mišljanje, iz česar so se porodili prispevki, poslani vrhovnemu zboru kot 
izhodišče za njegovo delo.

Ko smo poromali v don Boskove kraje, smo takoj spočetka dojeli, da 
geslo Da mihi animas, cetera tolle združuje karizmatično izkušnjo začet-
kov in pričevanje toliko nekdanjih in današnjih sobratov. Postavlja nam 
vprašanje, ali zmoremo biti don Bosko v današnjem času, in nas vabi, da 
bi bili navdušeni za njegov projekt svetosti, veselih in prepričljivih prič 
salezijanskega duha, zaljubljeni v Boga in predani mladim »do zadnjega 
diha«. Tako smo pri viru posvečenega življenja in v srcu poslanstva, saj 
se v tem geslu osredinjata mistika in asketika, ki označujeta salezijanski 
poklic. Vse to za nas pomeni vrniti se k don Bosku in znova začeti z njim 
na poti k današnji mladini.

Imeli smo jo pred očmi kot glavne sogovornike ves čas zborovanja, 
z živo željo, da bi ji odkrili Božjo ljubezen. Mladinska obzorja so danes 
bolj kot kdaj prej polna izzivov in novih virov moči; predstavljajo se nam 
privlačno in hkrati težavno. Dobro moramo poznati pričakovanje in po-
trebe mladih, ceniti vrednote, za katere so bolj občutljivi, in priznavati 
sposobnosti, ki jih nosijo v sebi. Upoštevati moramo grožnje in ovire, s 
katerimi se morajo spoprijemati in jih premagovati ob iskanju življenja, 
na poti svobode, v izkušnji ljubezni. Naša poklicna odgovornost nas sili, 
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da sprejmemo izziv teh pojavov in se ne izogibamo temu področju, ki 
nam pripada. Vzgoja in evangelizacija sta največji prispevek, ki ga lahko 
ponudimo današnji mladini, Cerkvi in družbi v duhu preventivnega siste-
ma, z njegovimi metodami in vsebinami.

Ko smo sprejeli pismo vrhovnega predstojnika za sklic vrhovnega zbo-
ra, smo pojasnili izraz »znova začeti pri don Bosku« in se pri tem držali 
štirih tem: nujnost evangelizacije, potreba po sklicu, evangeljsko uboštvo 
in nova obzorja. Ne gre za ločene teme, marveč za sestavne dele programa 
duhovnega in apostolskega življenja našega očeta in ustanovnika. To so 
zelo aktualne prvine, iz katerih izhajajo konkretne in zahtevne naloge za 
prenovo. V tem trenutku so to naše prioritete.

Določili smo jih v skladu s potrebami Cerkve in naše družbe, pri tem 
upoštevali različne razmere v pokrajinah, sprejeli najbolj živa in prero-
ška pričevanja, se spopadali z novimi oblikami revščine in izzivi, ki jih 
evangelizacija postavlja pred celotno Cerkev tako v deželah s starim kr-
ščanskim izročilom kakor v misijonskih deželah. Veliko nam je pomagalo 
medsebojno srečevanje bodisi v razpravah ali v delu komisij; še bolj pa 
ozračje molitve in bratstva, ki je dajalo pečat našemu skupnemu življenju, 
posebno še verodostojna beseda svetega očeta Benedikta XVI.

Tako smo prišli do končnega oblikovanja besedila, ki ga sedaj pred-
stavljamo kot spomin na našo izkušnjo in sodelovanje pri opravljenem 
delu, da bi spoznali in razložili znamenja časov. V njem so zaobsežena 
naslednja področja: 

− Božji klic: s pogledom, uprtim hkrati na don Boska in na mlade, smo 
opravili delo razločevanja, da bi spoznali, kaj Bog od nas zahteva da-
nes; 

−  razmere: zbrali smo vse, kar so nam poslali sobratje kot sad njihovega 
raziskovanja in izkušenj; ugotovili smo pozitivne in problematične vi-
dike, zavedajoč se, da nam Bog govori po zgodovini;

− delovne smernice: postavili smo jih na podlagi nekaterih izhodišč, ki 
lahko pomagajo pri spremembi miselnosti in struktur, določajo v pov-
zetkih glavne prioritete, ki se jih kongregacija namerava lotiti v pri-
hodnjem šestletju; razdelili smo jih v posege, ki se tičejo posameznih 
salezijancev, skupnosti, inšpektorije, pokrajine in osrednjega vodstva, 
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in nakazali navodila, ki jih je treba sprejeti in konkretno uresničiti v 
različnih okoljih.

Sad našega dela prihaja sedaj v roke sobratov in postaja povabilo za 
prenovo in za zvestobo don Bosku, prek njega pa Bogu in mladim. Spod-
bujajo in opogumljajo nas sobratje, mladi, laiki in drugi člani salezijanske 
družine, ki so pričevali s svetostjo o lepoti našega življenjskega načrta, o 
rodovitnosti salezijanskega duha in o duhovni moči gesla Da mihi ani-
mas, cetera tolle.

Naslednja leta so za nas salezijance kot čas milosti. 150-letnica usta-
novitve kongregacije leta 2009, stoletnica smrti don Rua leta 2010 in dve-
stoletnica don Boskovega rojstva 2015 so za nas izredna doba. Lahko se 
bomo spominjali zgodovine naše karizmatične izkušnje in jo poglobili, 
da se bomo z njo poistili in jo živeli z navdušenjem in korenitostjo pod 
geslom Da mihi animas, cetera tolle, da jo bomo lahko ponudili drugim in 
jo veselo ter s preroško močjo delili z drugimi. Pred seboj imamo ugoden 
čas, da se vrnemo k don Bosku in znova začnemo z njim in kot on, nav-
dušeni v ljubezni do Boga in do mladih, pozorni in dojemljivi za navdihe 
Svetega Duha, zaupajoč v navzočnost Marije Pomočnice. To je pot in mi-
lost, ki jo hočemo deliti z vsemi člani salezijanske družine.

Sobratje
člani 26. vrhovnega zbora
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I. ZNOVA ZAČETI PRI DON BOSKU

»Kar ste se od mene naučili, prejeli,
 slišali in videli, to delajte.« (Flp 4,9)

BOŽJI KLIC

»Gospod nam je dal don Boska za očeta in učitelja. Spoznavamo ga in 
ga posnemamo, v njem občudujemo prelepo skladje narave in milosti. 
Kot človek v vsej globini, bogat s krepostmi svojih rojakov, je bil odprt 
za zemeljske resničnosti; kot globoko Božji človek, poln darov Svetega 
Duha, je živel, 'kakor bi gledal Najvišjega'. Ti dve strani njegovega 
življenja sta se strnili v en sam življenjski načrt: služiti mladini. Ure-
sničeval ga je odločno in vztrajno sredi ovir in težav z občutljivostjo 
velikodušnega srca. 'Ni naredil koraka, ni izrekel besede, ni se lotil 
ničesar, kar ne bi imelo za cilj rešitve mladine. Zares mu ni bilo nič 
drugega pri srcu kakor duše« (K 21).

Vrniti se k don Bosku

Ko poslušamo Duha, se čutimo poklicane, da se vrnemo k 
don Bosku kot varnemu vodniku, da bi v hoji za Kristusom sto-
pali z gorečim navdušenjem za Boga in za mladino, zlasti naj-
revnejšo.

Vrniti se k don Bosku pomeni, da ga moramo ljubiti, preuče-
vati, posnemati, klicati ga na pomoč in ga kazati drugim, v pri-
zadevanju, da bi spoznali njegovo zgodovino in študirali začetke 
naše družbe, v nenehnem poslušanju pričakovanja mladih in iz-
zivov današnje kulture. Bogati viri in sadovi salezijanskih študij, 
ki jih imamo sedaj na razpolago, nam pomagajo k poglobitvi na-

1
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gibov, ki so ga pripeljali k določenim izbiram, k poglobitvi ciljev 
in načrtov, ki so se postopoma oblikovali v njegovem delovanju, 
in izvirnih povezav pedagogike in pastorale, ki jo je uresničil z 
navdihovanjem pri sv. Frančišku Saleškem. Te lepe priložnosti 
nas posebej spodbujajo, da odkrivamo bogato človečnost, s ka-
tero je takoj postal prijatelj mladih, globoko duhovnost, ki ga je 
vsak dan priganjala, da je svoje življenje posvečal v večjo Božjo 
slavo in za rešenje duš.

Vrniti se k don Bosku tudi pomeni poglobiti mnoge izraze pre-
nosa karizme v različne razmere kulturnih okolij različnih dežel in 
oceniti prispevek življenjske izkušnje toliko salezijanskih genera-
cij, med katerimi visoko izstopajo nekatere svetle podobe svetosti. 
To pomaga sobratom vsake pokrajine ponovno odkriti bogastvo 
sprejetega izročila in iz tega dobiti navdih za pristno inkulturacijo 
karizme.

Vrniti se k mladim

Vrniti se k don Bosku pomeni »biti na dvorišču« oziroma biti z 
mladimi, zlasti najrevnejšimi, da bi v njih odkrili navzočnost Boga 
in jih povabili, da se odprejo njegovi skrivnosti ljubezni. Don Bo-
sko se vrača med današnjo mladino prek pričevanja in delovanja 
skupnosti, ki živi njegovega duha in jo spodbuja ista apostolska 
gorečnost. On priporoča vsakemu salezijancu, naj se z veseljem 
srečuje z mladimi v sredi vsakdanjega življenja, si prizadeva, da bi 
poslušal njihove klice, da spoznava njihov svet, da spodbuja nji-
hovo odgovornost, vzbuja v njih čut za Boga in jim predlaga pot 
svetosti po salezijanski duhovnosti. Don Bosko nas vedno prosi, 
naj se pogumno spoprimemo z mladinskimi izzivi in ponudimo 
pogumne odgovore na vzgojne krize našega časa ter vključujemo 
široko gibanje moči v blagor mladine.

V sanjah pri devetih letih je don Bosko dobil Marijo kot ma-
ter in učiteljico in se prepustil njenemu vodstvu pri poslanstvu za 
mladino. Zato jo tudi mi čutimo navzočo v naših ustanovah in jo 
predlagamo mladim kot duhovni vzor in pomoč pri njihovi rasti.

2
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Karizmatična identiteta in apostolska gorečnost

 Ko poglabljamo don Boskovo duhovno pot in živimo danes 
njegovo apostolsko gorečnost, se čutimo poklicane, da prikažemo 
sijaj in privlačnost njegove karizme, pokažemo lepoto in seznanja-
mo z njegovo privlačno močjo. To nas obvezuje, da razvijamo vi-
dno in verodostojno pričevanje svojega poklica, korenito hojo za 
Kristusom, močan čut pripadnosti Cerkvi, družbi in salezijanski 
družini, jasno pojmovanje naše duhovne in pastoralne identitete. 
Brez karizmatične, prepričljive in privlačne ponudbe je namreč te-
žak proces poklicnega identificiranja.

Vsak salezijanec je poklican, da se ozira na srce Kristusa, 
dobrega pastirja in Očetovega apostola, in se odpravi na pot za 
njim po don Boskovem zgledu, z življenjem v pokorščini, ubo-
štvu in čistosti. Na tak način se velikodušno daje na razpolago 
mladim, živi z veseljem svoj poklic v skupnosti in najde tako pot 
svetosti.

Don Bosko, ki je izročil konstitucije Janezu Caglieru pred odho-
dom v Patagonijo, nam nakazuje način, kako naj danes napišemo 
»čistopis« naše družbe: biti zvesti njemu s prepričanim izpolnje-
vanjem našega Pravila življenja. Križ, ki so nam ga dali ob naših 
večnih zaobljubah, z vtisnjenimi podobami, nas vabi, da darujemo 
življenje z mladimi, za mlade do zadnjega diha in se ravnamo po 
don Boskovem navodilu Prizadevaj si, da te bodo imeli radi.

RAZMERE

Vrniti se k don Bosku

Don Boskova osebnost je vedno privlačna in aktualna. Mnogi 
sobratje si želijo, da bi ga bolje spoznali in posnemali v svojem ži-
vljenju. O tem govori vedno večja pripravljenost za sodelovanje pri 
formativnih trenutkih, ki govorijo o izvirih karizme. Tudi pri mla-
dih in laikih se čuti zanimanje za to.

3
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Podporo na tej poti poglabljanja naše duhovne in apostolske 
izkušnje daje objava novih salezijanskih študijev in kritičnih izdaj 
zgodovinskih virov. Da bi se izognili zgolj čustvenemu in nostal-
gičnemu spoznavanju, opozarjamo na zahtevo, da bolje osvetlimo 
don Boskovo mistično izkušnjo in poglabljamo duhovno in peda-
goško bogastvo našega izročila, s posebno pozornostjo do aktuali-
zacije in inkulturacije preventivnega sistema.

Številna in dobro osnovana so pričevanja o spoštovanju in pri-
znanju vzgojnega služenja, ki ga opravljamo v težkih razmerah in 
med ogroženo mladino. Kričeče prošnje o življenjskih vprašanjih, 
ki jih izreka toliko mladih, vzbujajo v nas potrebo, da bi našli ustre-
zne odgovore, in potrjujejo v nas prepričanje, da je salezijanska ka-
rizma v današnjem svetu zelo aktualna.

Vrniti se k mladim

Sobratje so velikodušno predani vzgojnemu in pastoralnemu 
služenju. Opravljajo zahtevno delo za prikrajšano in revno mladino 
ter za ljudske sloje v najrazličnejših ustanovah in pobudah. Ob po-
gledu na nujne vzgojne probleme se odzovemo in pogosto znamo 
najti sredstva in načine za ustrezen odgovor.

Zavzeto delo nekaterih sobratov prevzame in navduši veliko od-
raslih, ki kot sodelavci sprejemajo odgovorna dela. Tako delo vzgoj-
no-pastoralnih skupnosti postaja vse lažje. Cenimo tudi razpolo-
žljivost mnogih mladih, da prevzemajo odgovornosti in postajajo 
apostoli svojih tovarišev in se celo odločijo za duhovni poklic. Vča-
sih pa vzorec vodenja ustanove ovira bolj neposredno navzočnost 
sobratov med mladimi in laiki, zahteva od njih veliko energije in 
nalog, ki bi jih sicer lahko zaupali laikom.

Ugotoviti pa moramo, da je za nemajhno število sobratov svet 
mladih težaven in oddaljen zaradi strahu, češ da niso ustrezno pri-
pravljeni. Težava pri razumevanju njihove govorice poudarja ne-
povezanost z njihovo kulturo, ki potem lahko vodi do telesne in 
čustvene oddaljenosti.

5
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Karizmatična identiteta in apostolsko navdušenje

Mnogi sobratje so se zavzeli za prenovo duhovnega življenja. To 
se kaže v veselem ozračju mnogih skupnosti, v pastoralni razgiba-
nosti, ki jih navdušuje, in v globini njihovega molitvenega življenja. 
Mnogi so v osebnem in skupnostnem načrtu življenja našli pomoč 
za lastno duhovno rast. Ne smemo pozabiti tudi na toliko starejših 
in bolnih sobratov, ki preživljajo svoja leta v duhu vdanosti in vere 
ter darujejo svojo bolezen za rešitev mladih in podpirajo skupnost s 
svojo molitvijo. Kjer se to dogaja, so ugotovili posrečeno vključeva-
nje odraslih in mladih v enotno poslanstvo, posebno če jim je bila 
dana možnost za osebno formacijo.

Z žalostjo v srcu pa moramo kljub temu priznati, da so se v 
skupnosti vrinili vzorci življenja, ki jih zaznamuje individualizem, 
udobnost, pomeščanjenje, nepremakljivost in zavračanje vidnih 
znamenj posvečenega življenja. Pred temi nevarnostmi je že don 
Bosko opozarjal prve salezijance.

Aktivizem in želja po uspehih, pomanjkanje skupnega načrto-
vanja, individualizem, nezadostna in neurejena porazdelitev nalog 
ovirajo molitev, notranje življenje postaja krhko, ohlajajo se brat-
ski odnosi, manjša pa se tudi pozornost do posameznega sobrata. 
Oslabljena asketika gesla cetera tolle vnaša škodo v apostolsko go-
rečnost, ki dobiva svoje navdihe in izraz v geslu da mihi animas.

Te svetle in temne strani v skupnostih jasno kažejo na težave na-
šega posvečenega življenja, da bi uresničili povezavo, ki jo zahteva 
2. vat. koncil, med hojo za Kristusom, ustanovnikovo karizmo in 
prilagoditvijo spremenjenim razmeram časa (R 2).

DELOVNE SMERNICE

Postopki, ki jih je treba uvesti za spremembo

Da bi se spoprijeli z zahtevami poklica in z izzivi, ki izhajajo iz tre-
nutnih razmer, ter uresničili ustrezne delovne smernice, je potrebno 

6
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spremeniti miselnost in prilagoditi strukture, tako da preidemo:
− od površnega poznanja don Boska do resnega in zavzetega pre-

učevanja zgodovine, pedagogike, pastorale in duhovnosti naše-
ga očeta in ustanovitelja in razmišljanja naše družbe;

− od pastorale, ki je usmerjena k dejavnostim, ki jih je treba ure-
sničevati, do pastorale, ki bo bolj pozorna na srečevanje z mladi-
mi tam, kjer so;

− od uresničevanja duhovnega življenja in pastoralne dejavnosti 
zgolj iz navade do privzemanja gesla Da mihi animas, cetera tolle 
kot vsakdanje prošnje in navdušenja.

Delovna smernica št. 1
Vrniti se k don Bosku

Prizadevati si, da bi ljubili, preučevali, posnemali, prosili in pred-
stavljali don Boska, da bomo znova začeli pri njem.

Salezijanec
− naj v svojem srcu vzbudi prenovljeno zanimanje za bolj siste-

matično in poglobljeno poznanje don Boska, tako da se resno in 
vztrajno posveča preučevanju salezijanske zgodovine, duhovno-
sti, pedagogike in pastorale ter preventivnega sistema za njego-
vo aktualizacijo;

− naj pogosto prebira konstitucije kot »resnično don Boskovo 
oporoko« in o njih premišljuje (K 196);

− naj obnovi svojo osebno pobožnost do don Boska, da bo deležen 
njegove goreče ljubezni do Boga in do mladih.

Skupnost
− naj primerja konstitucije in vsakdanje življenje: naj jih redno 

uporablja pri vsakdanjih srečanjih, posebno v srečanjih za raz-
ločevanje; naj določi primerne trenutke za njihovo branje in raz-
lago; naj predloži priložnost za pregled življenja;

− naj s salezijansko občutljivostjo opravlja lectio divina, npr. ob pri-
merjanju besedila iz našega izročila in razmer naših naslovnikov;

8
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− naj v skupnostnem načrtu predvideva posebne trenutke za for-
macijo in posodabljanje po salezijanskih načelih za sobrate in 
tudi za laike, odgovorne za poslanstvo; 

− naj posodobi salezijanski oddelek v hišni knjižnici.

Inšpektorija
− naj pospešuje posodabljanje sobratov in soodgovornih laikov 

ter članov salezijanske družine v salezijanskih študijih; naj po-
spešuje tečaje duhovnih vaj v povezavi ne samo z Božjo besedo, 
marveč tudi z viri naše karizme; naj od časa do časa priporoča 
romanje v salezijanske kraje;

− naj ovrednoti neposredno pripravo na večne zaobljube kot pred-
nostno priložnost za poglobitev tem salezijanstva in ponovno 
branje konstitucij;

− naj poskrbi, da bo poslala nekaj sobratov na tečaje specializacije 
za salezijanski študij na UPS-u ali drugih centrih, glede na in-
špektorialno animacijo in zahteve formacije;

− naj si prizadeva, da bi čim več ljudi spoznalo don Boska po medijih;
− naj preučuje in poglablja zgodovino salezijanske karizme v la-

stnem kulturnem območju.

Vrhovni predstojnik s svojim svetom
− naj določi ustrezno število osebja za UPS, za Salezijanski zgodo-

vinski inštitut in za druge centre, ki se posvečajo preučevanju in 
širjenju salezijanstva;

− naj usklaja in organizira sodelovanje med takimi centri, da bi te-
ološko poglobili don Boskovo duhovno izkušnjo, razvili njegove 
pedagoške in pastoralne ustanove, preučevali postopno inkultu-
racijo karizme v različnih razmerah;

− naj preučuje možnost posebnih izkušenj trajnega izobraževanja 
na temeljnih vsebinah salezijanske duhovnosti, s posebno po-
zornostjo do ravnateljev, v pripravi na dvestoto obletnico don 
Boskovega rojstva;

− naj pospešuje mednarodno ekipo sobratov za animacijo izvirnih 
krajev salezijanske karizme;

11
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− naj omogoči dostop do najpomembnejših salezijanskih besedil 
v različnih jezikih in tudi v digitalni obliki;

− naj poskrbi za izdajo zbirke glavnih salezijanskih virov.

Delovna smernica št. 2
Vrniti se k mladim

Vrniti se k mladim, posebno najrevnejšim, z don Boskovim 
srcem.

Salezijanec
− naj se nauči srečevati se z Bogom med mladimi, h katerim je 

poslan (gl. K 95);
− naj najde čas, da bo med mladimi kot prijatelj, vzgojitelj in pri-

čevalec za Boga, pa naj bo njegova vloga v skupnosti kakršna 
koli že;

− ko mu leta, zdravje ali drugi razlogi onemogočajo, da bi bil tele-
sno navzoč med mladimi, naj sodeluje pri mladinskem poslan-
stvu z molitvijo, z zanimanjem za mlade, z darovanjem svojega 
življenja.

Skupnost
− naj ponovno razglablja in prenovi prakso salezijanske asistence 

(gl. K 95);
− naj vsako leto v skupnostnem načrtu določi nekaj formacijskih 

srečanj, ki naj vzamejo za snov poglobljen študij razmer, v kate-
rih danes živi mladina;

− naj sprejema mlade bodisi za trenutke skupnega življenja bodisi 
za srečanja, da bi razmišljali o svojem življenju;

− naj programira srečanje z mladimi v njihovem življenjskem okolju.

Inšpektorija
− naj bo na lastnem območju nenehno in poglobljeno pozorna na 

razvoj razmer, v katerih živi mladina, v sodelovanju s cerkveni-
mi in civilnimi ustanovami;
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− naj proučuje možnost za ustanovitev centrov duhovnosti, v ka-
terih bo mladim dana priložnost za molitev, duhovne obnove in 
duhovne vaje ter vzgojo za poslušanje Božje besede in za zakra-
mentalno življenje.

Pokrajina
− naj spodbuja sodelovanje med inšpektorijami pri postavljanju 

kriterijev in pravil vedenja, katerih se morajo držati sobratje 
in laiki, ki so odgovorni za salezijansko poslanstvo, da bomo 
v naših okoljih zagotavljali varnost mladoletnim osebam in 
preprečili vsako obliko zlorab ter se držali tega, kar pravi 25. 
VZ, t. 36.

Vrhovni predstojnik s svojim svetom
− naj okrepi salezijansko navzočnost v mednarodnih ustanovah, 

ki se zanimajo za mladinsko politiko.

Delovna smernica št. 3
Karizmatična identičnost in apostolska gorečnost

Ponovno odkriti pomen gesla Da mihi animas, cetera tolle kot 
program duhovnega in pastoralnega življenja. 

Salezijanec
− naj vsak dan prosi za Božjo pomoč in si prizadeva živeti milost 

edinosti med kontemplacijo in apostolsko dejavnostjo, da se bo 
tako ognil nevarnosti razpršenosti in površnosti;

− naj prevzame odgovornost za lastno duhovno in pastoralno for-
macijo za pristno poklicno zorenje;

− ob pogledu na don Boskovo izkušnjo naj zopet uvede ali okrepi 
prakso duhovnega spremljanja z duhovnim voditeljem;

− naj deli svojo pot vere, bogastvo salezijanske duhovnosti in apo-
stolsko delo s sobrati, odgovornimi laiki, s člani salezijanske 
družine in z mladimi.

17
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Skupnost
− naj določi dnevni red tako, da se bo vsak sobrat mogel udeležiti 

skupnih trenutkov in biti resnično navzoč med mladimi;
− naj poskrbi za dobro skupno molitev in liturgična slavja (gl. K 

86);
− naj lepo pripravi salezijanske praznike kot priložnost za skupno-

stno formacijo in prenašanje karizme;
− naj pravilno ovrednoti službo, ki jo ravnatelj kot prvi odgovorni 

za formacijo uresničuje z večernim govorom, konferenco, oseb-
nim pogovorom in bratskim spodbujanjem.

Inšpektorija
− naj pripravlja sobrate, da bodo opravljali vlogo duhovnih vodi-

teljev v skupnosti, s posebno pozornostjo na duhovne voditelje 
pri začetni formaciji;

− naj spremlja skupnosti pri sestavljanju načrta skupnosti, da 
bodo zagotovljena srečanja nenehnega oblikovanja, ki naj dose-
žejo sobrate vsake starosti;

− naj načrtuje formativne posege, ki naj pomagajo sobratom živeti 
blestečo čistost, ki naj izroča Božjo ljubezen do mladih in pre-
preči kakršno koli obliko protipričevanja in zlorabe mladih.

21
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II. NUJNOST EVANGELIZACIJE

»Če namreč oznanjam evangelij, nimam pravice, da bi se ponašal, 
saj je to zame nujnost. Kajti gorje meni, 

če evangelija ne bi oznanjal!« (1 Kor 9,16)

BOŽJI KLIC

»'Ta Družba je bila na svojem začetku preprost verouk.' Tudi za nas 
sta evangelizacija in kateheza temeljni razsežnosti našega poslanstva. 
Kakor don Bosko smo vsi in ob vsaki priložnosti poklicani, da smo 
vzgojitelji za vero. Zato je naša najvzvišenejša veda spoznavanje Je-
zusa Kristusa in najgloblja radost, ko vsem razodevamo nedoumlji-
vo bogastvo njegove skrivnosti. Z mladimi hodimo, da jih vodimo k 
vstalemu Gospodu, da bodo odkrivali v njem in njegovem evangeliju 
najvišji smisel svojega življenja in tako rasli kot novi ljudje« (K 34).

Evangelizirana in evangelizirajoča skupnost

»Izraz evangelizacija ima zelo bogat pomen. V širšem smislu ob-
sega celotno poslanstvo Cerkve: saj njeno celotno življenje obstaja 
v oznanjevanju in prenašanju evangelija, ki je 'Božja moč v rešitev 
vsakomur, ki veruje' (Rim 1,16), in ki se v zadnjem bistvu isti z Je-
zusom Kristusom (gl. 1 Kor 1,24). […] Vsekakor evangelizirati ne 
pomeni samo poučevati, marveč z besedo in dejanji oznanjati Go-
spoda Jezusa, tj. postati orodje njegove navzočnosti in njegovega 
delovanja v svetu« (Kongregacija za nauk vere, Doktrinalna opomba 
glede nekaterih vidikov evangelizacije, št. 2). Vključeni v Cerkev pod 
vodstvom Svetega Duha delamo za prihod Božjega kraljestva »in 
prinašamo ljudem evangeljsko sporočilo, tesno združeno z razvo-
jem časnega reda« (K 31).

23
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Vir celotnega dela za evangelizacijo obstaja v osebnem srečanju s 
Kristusom. Taka izkušnja je za nas vsakodnevni dogodek, ki se obna-
vlja pri poslušanju Božje besede, pri udeležbi pri velikonočni skrivnosti 
v bogoslužju in zakramentih, v bratski soudeležbi in služenju mladim.

Marija, ki je prva sprejela in ponesla oznanilo odrešenja, nas uči, 
kako naj ustanovimo evangelizirane in evangelizirajoče skupnosti. 
Od nje se naučimo, da je globina izkušnje Boga korenina poslan-
stva in da je prva in glavna pot evangelizacije pričevanje vere. Táko 
pričevanje postaja prepričljivejše, kadar pristopimo k mladim kot 
prijatelji in jih spremljamo kot očetje in učitelji, izžarevajoč veselje 
in upanje. Na ta način dajemo tisto, v kar verujemo, in kažemo z 
življenjem tisto, kar oznanjamo.

Osrednje mesto ponudbe Jezusa Kristusa

Evangelizacijo imamo za glavno nujnost našega poslanstva, za-
vedajoč se, da imajo mladi pravico čutiti, da jim oznanjamo osebo 
Jezusa Kristusa kot vir življenja in kot obljubo sreče na tem svetu 
in v večnosti. Naša »temeljna naloga je torej v tem, da predložimo 
vsem, naj živijo svoje človeško življenje, kot ga je preživljal Jezus. 
[…] V središču mora biti oznanjevanje Jezusa Kristusa in njegove-
ga evangelija, skupaj s pozivom k spreobrnjenju, sprejemu vere in 
vključenju v Cerkev; od tu naprej se porajajo poti vere in kateheze, 
liturgično življenje in pričevanje dejavne ljubezni« (Benedikt XVI., 
Pismo vrhovnemu predstojniku Pascualu Chavezu ob začetku vrhov-
nega zbora, 1. marca 2008, št. 4).

Prek Cerkve nas Gospod Jezus kliče, da naj širimo novo evange-
lizacijo: »novo po svoji gorečnosti, po svojih metodah in po svojih 
novih izrazih« (Janez Pavel II., Govor v skupščini CELAM-a, 9. mar-
ca 1983). To nas obvezuje, da ustvarjalno in pogumno pripravimo 
različne načrte, da bi mlade pripeljali do osebnega srečanja s Kri-
stusom, da bi postali zreli, šli za njim in postali apostoli evangelija 
ter graditelji novega sveta. To prizadevanje je duša vsakega našega 
vzgojnega posega; mi ga moramo izročiti tudi laikom, ko naj bi jih 
vedno bolj vključevali v pastoralne naloge.

24
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Evangelizacija in vzgoja

Evangelizacija zahteva, da ohranjamo hkrati celovito oznanilo 
in postopno ponudbo. Don Bosko je ohranil pozornost na ti dve 
stvari, da bi vsem fantom lahko ponudil globoko izkušnjo Boga, pri 
tem pa upošteval njihove različne razmere.

V salezijanskem izročilu smo tak odnos izrazili na različne na-
čine: na primer »pošteni državljani in dobri kristjani« ali »evangeli-
zirati z vzgajanjem in vzgajati z evangeliziranjem«. Opozarjamo na 
potrebo, da še naprej tako razmišljamo o tem občutljivem odnosu. 
Vsekakor smo prepričani, da evangelizacija predlaga vzgoji vzorec 
popolne človečnosti in da vzgoja, ki se ji posreči doseči srce mladih 
in razvije verski čut življenja, pospešuje in spremlja proces evange-
lizacije: »brez vzgoje namreč ni trajne in globoke evangelizacije, ni 
rasti in zorenja, ni izmenjave miselnosti in kulture« (Benedikt XVI, 
Nagovor udeležencem vrhovnega zbora, 31. marec 2008, št. 4).

Zato mora vzgoja vse od začetka jemati navdihe pri evangeliju, 
evangelizacija pa se mora prilagajati razvojni stopnji mladega člo-
veka. Samo tako bo v Kristusu lahko odkril svojo pravo identiteto 
in rasel do svoje polne zrelosti, samo tako se bo evangelij lahko 
dotaknil njegovega srca, ga ozdravil zla in ga odprl za svobodno in 
osebno vero.

Zavedajoč se, da smo poklicani vzgajati in evangelizirati tudi 
miselnost, govorico, navade in ustanove, si prizadevamo za pospe-
ševanje dialoga med vero, kulturo in verstvi; to bo pripomoglo, da 
z evangelijem osvetlimo velike izzive, ki so jih v človeško osebo in 
družbo položile epohalne spremembe, in spremenimo svet s kva-
som nebeškega kraljestva.

Evangelizacija v različnih razmerah

Nujnost, da prinesemo oznanilo o vstalem Gospodu, nas sili, da 
se spoprimemo z razmerami, ki odmevajo v nas kot poziv in zaskr-
bljenost: še ne evangelizirana ljudstva, sekularizem, ki ogroža de-
žele s starodavnim krščanskim izročilom, pojav preseljevanja, nove 
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dramatične oblike revščine in nasilja, razširjanje gibanj in sekt. Iz-
zivajo nas tudi nekatere priložnosti kot ekumenski, medverski in 
medkulturni dialog, nova občutljivost za mir, varovanje človekovih 
pravic in ohranjanje stvarstva, številne oblike solidarnosti in pro-
stovoljstva, ki se vedno bolj razširjata po svetu.

Te prvine, ki jih priznavajo apostolske spodbude, ki so bile na-
pisane po kontinentalnih sinodah, pomenijo izzive za vso Cerkev 
in nas zavezujejo, da najdemo nova pota za oznanjevanje evangelija 
ob spoštovanju in vrednotenju krajevnih kultur. Od tod vstaja zah-
teva, da si vsaka naša pokrajina in inšpektorija prizadeva določiti 
najprimernejše oblike za uresničenje skupnega poslanstva vsaka v 
specifičnosti razmer.

RAZMERE

Evangelizirana in evangelizirajoča skupnost

Mnogi sobratje živijo v goreči ljubezni do Boga in do mladih. 
To se kaže v želji po bolj preroškem posvečenem življenju. Ko tako 
živijo in delajo skupaj, čutijo, da pristneje in bolj veselo pričajo o 
karizmi in pritegujejo mlade, da se resneje zanimajo za krščansko 
ponudbo in za samo posvečeno življenje.

Na drugi strani pa naletimo na duhovno površnost, divji akti-
vizem, meščanski slog življenja, slabotno evangeljsko pričevanje in 
premajhno predanost poslanstvu. To doživljajo kot nelagodje, da 
bi javno pokazali svojo identiteto kot posvečenih in apostolsko bo-
ječnost. Zapletenost določenih ustanov včasih posrka vse energije 
sobratov v upravnih nalogah, slabi pa prvo nalogo kot vzgojiteljev 
in oznanjevalcev evangelija.

Osrednje mesto ponudbe Jezusa Kristusa

Vzgoja mladih za vero, ki jo je sprožil 23. VZ, opaža velikodu-
šno prizadevanje mnogih sobratov za ponudbo izkušenj in različ-
nih postopkov glede na starost, ustrezno različnim mladostniškim 
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razmeram in kulturni stvarnosti. Kljub temu ugotavljamo, da poziv, 
naj bi ustvarili programe, ki bi privedli mlade do srečanja z Gospo-
dom Jezusom, ni bil v polnosti sprejet.

Naše pobude niso vselej jasno usmerjene na vzgojo za vero. 
Postopki pri katehezi so slabotni in v veliko primerih pri mladih 
ne vzbujajo prepričanega in rednega zakramentalnega življenja, 
resnične pripadnosti Cerkvi in pogumnega apostolskega prizade-
vanja. Pomanjkanje organskosti in neprekinjenosti kot sad neza-
dostnega razmišljanja in študija je včasih privedlo do vzpostavitve 
pobud in dogodkov namesto daljših procesov. V drugih primerih 
pa ponudbe niso bile dovolj vključene v krajevne Cerkve.

V veliko primerih pa čutimo določen napor zaradi oddaljenosti 
mladih od vere, zaradi odpora, ki ga vzbuja sekularistična misel-
nost tudi v družinah, zaradi napačnega razumevanja nekrščanskih 
verskih izročil in zaradi pomanjkanja poguma s strani vzgojiteljev.

Evangelizacija in vzgoja

Opažamo, da je salezijanska karizma živ del krajevnih Cer-
kva in da jo le-te cenijo. Don Boskov preventivni sistem je bolj 
aktualen kot kdaj prej in povsod uživa veliko privlačnost. Veliko 
mladih je odprtih za iskanje smisla življenja in so razpoložljivi 
za resno in pogumno vzgojno in krščansko ponudbo. Ne manjka 
mladih, ki bi bili pripravljeni osebno se zavzeti pri evangelizaciji 
vrstnikov, posebno na področju raznih združenj. Drugi pa spet 
kot žrtve vzgojne nepazljivosti današnje družbe potrebujejo naše 
pomoči, da bi prišli do zavedanja globokih vprašanj, ki jih tudi 
nosijo v sebi.

Ugotavljamo številčno rast laikov in članov salezijanske druži-
ne, ki so soodgovorni ne samo pri organiziranju kakega dela, mar-
več tudi v sprejemanju pastoralnih nalog v naših ustanovah in v 
lastnem življenjskem okolju. Pogostokrat se nismo dovolj zavzeli za 
njihovo sistematično oblikovanje.

Imamo bogato dediščino močnega izročila na področju razisko-
vanja in objav na področju kateheze in mladinske pastorale. Kljub 
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temu opažamo nevarnost, da ta napor oslabi zaradi težav, da bi našli 
in pripravili usposobljeno osebje in uskladili pobude.

Opažamo tudi težave, da bi bili pomenljivo navzoči pri dialogu 
med vero, kulturo in verstvi, ki danes pomeni temeljni izziv našega 
poslanstva.

Povečalo se je število ustanov za višjo izobrazbo, da bi dali od-
govor na zahteve po višji akademski in strokovni izobrazbi mladih. 
Take centre obiskujejo študentje različnih narodnosti, kultur in ver. 
To zahteva tudi prizadevanje, da poskrbimo ne samo za kakovo-
sten pouk in raziskovanje, marveč tudi za salezijansko identiteto in 
evangelizacijsko ponudbo.

Evangelizacija v različnih razmerah

V pokrajinah, kjer se je evangelizacija pravkar začela, opaža-
mo okolja, sprejemljiva za evangelij. Postavljanje naših ustanov 
sredi preprostega ljudstva nam omogoča stik z mnogimi ljudmi 
in daje možnost, da na različne načine delujemo v blagor vere. 
Missio ad gentes, ki je bistveni del naše karizme, še naprej vzbu-
ja navdušenje pri sobratih, ki se dajo na razpolago za misijone, 
in vključuje veliko mladih v načrte prostovoljstva. Prizadevamo 
si, da bi spoznali in razumeli kulture, jezike, vere in krajevna iz-
ročila, da bi v njih inkulturirali evangelij. V nekaterih deželah v 
razvoju obstajajo skupnosti, ki opravljajo preroško vlogo na po-
dročju socialne pravičnosti.

V deželah starega krščanskega izročila obstajajo še naprej izra-
zi ljudske vernosti, ki so veliko bogastvo za prenašanje vere in za-
služijo, da jih bolje zavarujemo, pospešujemo, in če je treba, tudi 
očiščujemo. V zahodnem svetu pa opažamo široko krizo kulture, 
ki se je navdihovala ob krščanskih vrednotah, tako da Cerkev ni 
več verodostojna opora za mnoge ljudi in ustanove. Od tod izhaja 
težava pri ponudbi evangelija in vzgoji za vero.

Mnoge naše ustanove delujejo sredi multikulturnih, multietnič-
nih in multikulturnih razmer, kar pomeni nove izzive in priložno-
sti za evangelizacijo. Med njimi se najpogosteje pojavlja odnos do 
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islama, ki terja opredelitev ustreznih strategij za dialog in oznanje-
vanje. Kjer ni mogoče izrecno in neposredno oznanjevanje Jezusa 
Kristusa, naša navzočnost kot krščanskih vzgojiteljev pomeni pre-
roško znamenje in seje dragoceno seme evangelizacije.

DELOVNE SMERNICE

Postopki, ki jih treba uvesti za spremembe

Da bi se spoprijeli z zahtevami poklicanosti in z izzivi, ki izhajajo iz 
trenutnih razmer, ter uresničili ustrezne delovne smernice, je potreb-
no spremeniti miselnost in prilagoditi strukture, tako da preidemo:

− od miselnosti, ki daje prednost vlogam neposredne uprave, k 
miselnosti, ki daje prednost evangelizacijski navzočnosti med 
mladimi;

− od evangelizacije, ki je napolnjena z dogodki brez povezanosti, 
k sistematičnemu in celostnemu načrtovanju;

− od individualistične miselnosti do skupnostnega sloga, ki v 
oznanjevanje Jezusa Kristusa vključuje mlade, družine in laike;

− od drže pastoralne samozadostnosti k sodelovanju pri projektih 
krajevnih Cerkva;

− od presojanja učinkovitosti naše navzočnosti na podlagi izrazov 
spoštovanja s strani drugih do vrednotenja na podlagi zvestobe 
evangeliju;

− od odnosa kulturne večvrednosti k pozitivnemu sprejemanju 
kultur, drugačnih od naše;

− od presojanja salezijanske družine samo kot priložnost za sreče-
vanje, spoznavanje in izmenjavo izkušenj do prizadevanja, da iz 
tega obudimo apostolsko gibanje v blagor mladih;

− od vzorca direktne evangelizacije samo za spremenitev osebe k 
evangelizaciji, ki ima za cilj spremembo družbenih in političnih 
struktur.
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Delovna smernica št. 4
Evangelizirana in evangelizirajoča skupnost

Postaviti srečanje s Kristusom v Božji besedi in Evharistiji v središče 
naših skupnosti, da bomo pristni učenci in verodostojni apostoli.

Salezijanec
− naj v osebnem načrtu življenja določi potreben čas za osebno in 

skupno molitev, naj goji premišljevanje Božje besede, naj ovredno-
ti zakrament sprave in postavi v središče vsakdanjo evharistijo.

Skupnost
− naj v skupnostnem načrtu življenja določi potrebne pobude, ki 

bodo pospeševale osrednje mesto Božje besede in Evharistije;
− naj vključuje starejše sobrate, pač po njihovi sposobnosti, v 

evangelizacijsko delo, da bodo s svojo izkušnjo in preudarnostjo 
prispevali svoj delež kot duhovni voditelji in spovedniki.

Inšpektorija
− naj ponudi priložnost za močno prenovo in ustrezna sredstva, 

skrbeč za kakovost duhovnih vaj, mesečnih duhovnih obnov in 
za lectio divina;

− naj zagotavlja ustrezno formativno spremljanje tirocinantov 
(asistentov) in sobratov v kvinkveniju.

Delovna smernica št. 5
Osrednje mesto ponudbe Jezusa Kristusa

Veselo in pogumno ponuditi mladim, da bi človeško življenje žive-
li, kot ga je živel Jezus Kristus.

Salezijanec
− naj se posveča sistematičnemu in duhovnemu študiju Božje be-

sede, da si jo usvoji in mu Jezus postane navdihovalec, merilo in 
cilj vsake vzgojno-pastoralne dejavnosti;
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− naj pričuje za vero s poročanjem o tem, kaj je srečanje s Kristu-
som ustvarilo v njegovem življenju;

− naj skrbi za posodobitev panog, ki omogočajo kritično razlago 
našega časa in učinkovito ponudbo vere.

Skupnost
− naj v vzgojno-pastoralnem načrtu določi oblike oznanjevanja, 

kateheze in vzgoje za vero, ki bodo ustrezale lastnim naslovni-
kom in razmeram;

− naj laikom vzgojno-pastoralne skupnosti, ki so se že odločili za 
krščanstvo, ponudi formacijo, ki jim bo pomagala, da postanejo 
vzgojitelji za vero;

− naj vzgaja mlade za osebno molitev in skrbi za tak način mo-
litve, ki jim daje pristno izkušnjo veselega in živega srečanja z 
Gospodom Jezusom;

− naj pogosto in z vzgojno občutljivostjo priporoča zakrament 
sprave kot bistveno stopnjo na poti spreobračanja, evharistijo 
pa kot vir in višek krščanskega življenja;

− naj pospešuje vključevanje v mladostna združenja kot kraje, v 
katerih bodo mladi imeli vodilno vlogo na poti vere in v služe-
nju bratom.

Inšpektorija
− naj pregleda inšpektorialni vzgojno-pastoralni načrt v luči nove 

evangelizacije in določi najprimernejše smernice, da bi prinesli 
evangelij tudi v okolja in v razmere, ki pomenijo nove izzive;

− naj okrepi pripravo sobratov in odgovornih laikov na področju 
pastoralne dejavnosti: mladinsko pastoralo, katehezo, bogosluž-
je, misijonologijo in družbeno obveščanje.

Vrhovni predstojnik s svojim svetom
− naj s pomočjo dikasterija za oblikovanje pospešuje trdnejšo 

teološko in pastoralno pripravo po stopnjah posebnega obliko-
vanja.

38

39

40

Dokument_26_VZ_Daj_mi_duse.indd   30 10.6.2008   10:19:42



31

Delovna smernica št. 6
Evangelizacija in vzgoja

Poskrbeti v vsakem okolju za učinkovitejšo povezavo med evange-
lizacijo in vzgojo po metodi preventivnega sistema.

Salezijanec
− naj ovrednoti neposreden in prisrčen odnos z vsakim mladim 

človekom kot prednosten način za pričevanje in oznanjevanje.

Skupnost
− naj pregleda lastno pastoralno delo, da bo ocenila, ali le-to ohra-

nja hkrati celotnost oznanjevanja in postopnost ponudbe, pač 
po zahtevah vsakokratne stopnje;

− naj se zanima za prenavljanje kateheze in naj bo odprta za nove 
oblike spremljanja dečkov in deklic, fantov in deklet ter odraslih 
na poti krščanskega uvajanja;

− naj skrbi za oblikovanje vesti in vzgaja mlade za družbeno in 
politično delo po navdihih cerkvenega družbenega nauka;

− naj pospešuje potrebno razmišljanje o odnosu med vero, kulturo 
in verstvi, da bo oznanjala evangelij znotraj temeljnih vprašanj, 
ki zanimajo današnjega človeka.

Inšpektorija
− naj zagotovi, da bodo vse ustanove z vzgojnim delovanjem re-

snično opravljale delo za evangelizacijo;
− naj pripravlja osebje in daje pobude za oblikovanje, ki bodo pri-

spevale k vrednotenju družbenega obveščanja in evangelizacije;
− naj spremlja in preverja kakovost verouka in kateheze v naših okoljih.

Vrhovni predstojnik s svojim svetom
− naj s pomočjo ustreznih dikasterijev skrbi za poglobitev odnosa 

med evangelizacijo in vzgojo, da bo aktualiziral preventivni sis-
tem in prilagodil mladinsko pastoralo spremenjenim kulturnim 
razmeram;
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− naj s pomočjo dikasterija za mladinsko pastoralo pospešuje raz-
mišljanje o prispevku, ki ga oratorijsko merilo (gl. K 40) lahko 
nudi prenovitvi trenutne kateheze v Cerkvi.

Delovna smernica št. 7
Evangelizacija v različnih razmerah

Inkulturirati proces evangelizacije, da bi dali odgovor na izzive 
razmer v naših pokrajinah.

Salezijanec
− naj se nauči jezika ljudstev, pri katerih deluje, da bi jim zagotovil 

pravo inkulturirano evangelizacijo.

Skupnost
− naj preučuje in načrtuje posege, metode in strategije evangeliza-

cije mladih v domačem okolju v odnosu do kulture in odločitev 
krajevnih Cerkva;

− v večverskem okolju naj oblikuje mlade in odrasle kristjane, da 
bodo misijonarski učenci, seveda ob spoštovanju drugih verskih 
izročil.

Inšpektorija
− naj spremlja vsako skupnost pri načrtovanju specifičnih odgo-

vorov na izzive domačega kraja, v katerem deluje;
− naj sobratom in laikom predloži pobude za oblikovanje na temo 

inkulturacije vere;
− naj pospešuje misijonarskega duha, naj velikodušno da vrhov-

nemu predstojniku na razpolago salezijansko osebje za missio 
ad gentes in pospešuje misijonarske poklice tudi med laiki in 
družinami;

− naj sobrate v začetnem oblikovanju vzgaja za misijonsko navdu-
šenje in za dialog z različnimi kulturnimi in verskimi izročili.
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Pokrajina
− naj spodbuja inšpektorije, da bodo sposobne za evangelizacijo, 

primerno določenim razmeram, spoštuje pa naj navodila ško-
fovskih konferenc in celinskih sinod ter daje na razpolago svoje 
najpomenljivejše izkušnje.

Vrhovni predstojnik s svojim svetom
− naj spodbuja izkušnje medkulturnih skupnosti kot znamenje 

občestva in bratstva in kot pomoč za evangelizacijo v večkultur-
nih in večnarodnih razmerah;

− naj z ustreznimi navodili po dikasterijih za salezijansko poslan-
stvo spremlja delo za evangelizacijo in vzgojo v prid mladih in 
družin, ki pripadajo drugim verstvom.
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III. NUJNOST SKLICANJA

»Povzdignite oči in poglejte polja,da so bela za žetev.« (Jn 4,35)

BOŽJI KLIC

»Da bi odgovoril na potrebe svojega ljudstva, kliče Gospod nenehno 
in z različnimi darovi, da bi mu sledili v službi Kraljestvu. Prepričani 
smo, da je med mladimi veliko takih, ki so duhovno bogati in imajo v 
sebi kali apostolskega poklica. Pomagamo jim pri odkrivanju in zore-
nju laiškega, posvečenega in duhovniškega poklica v prid vse Cerkve 
in salezijanske družine. Z enako prizadevnostjo skrbimo za poklice 
med odraslimi« (K 28).

Pričevanje kot prva ponudba za poklic

V globoki hvaležnosti priznavamo, da je salezijanski poklic 
milost, ki smo jo prejeli od Boga. On nas je poklical, da bi ži-
veli na poti za pokornim, ubožnim in čistim Kristusom znotraj 
bratske skupnosti, s poslanstvom za mladino, po don Boskovem 
zgledu. Velikodušnost sobratov in zgled skupnosti, ki v življenju 
dajeta prvo mesto Bogu, družinski duh in predanost poslanstvu 
so prva in najlepša pobuda, ki jo glede poklica moremo ponuditi 
mladim.

Zavedamo se, da mlad človek odkrije klic za salezijansko posve-
čeno življenje, ko se sreča s pomenljivo skupnostjo, ki je vzorec, s 
katerim se lahko poisti, izkušnja duhovnega življenja in apostolske 
prizadevnosti, pomoč duhovnega voditelja, ki ga spremlja pri odlo-
čitvi za Kristusa in za osebno darovanje.
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Pomanjkanje poklicev, ki ga doživljajo nekatere inšpektorije, nas 
sili k obveznemu preverjanju, še bolj pa, da je naše življenje vedno 
bolj pristno in sposobno, da ga ponudimo tudi drugim. Prepričani 
smo namreč, da Bog še vedno kliče veliko mladih v službo Kralje-
stvu in obstaja veliko dejavnikov, ki spodbujajo njihov odgovor.

Poklici k apostolski dejavnosti

Bolj kot kdaj prej čutimo izziv, da bi v vseh okoljih ustvarili kul-
turo poklicev in bi mladi odkrili življenje kot klic in da bi vsa salezi-
janska pastorala postala poklicna. To pa terja, da mladim pomagamo 
preseči individualistično miselnost in kulturo samouresničevanja, ki 
jih sili k načrtovanju prihodnosti, ne da bi prisluhnili Bogu; to nam 
nalaga dolžnost, da v to vključimo in oblikujemo družine in laike.

Posebno pa si moramo prizadevati, da bi v mladih vzbujali apo-
stolsko gorečnost. Kot don Bosko smo poklicani vzbujati v njih 
navdušenje, da bi postali apostoli svojih tovarišev, sprejeli različne 
oblike služenja v Cerkvi in civilni družbi ter se vključili v misijon-
ske načrte. Da bi vzbudili poklicno izbiro apostolskega dela, mo-
ramo takim mladim ponuditi intenzivnejše duhovno življenje in 
sistematsko osebno spremljanje.

To je področje, v katerem bodo vzcvetele družine, sposobne za 
pristno pričevanje, prizadevni laiki na vseh ravneh Cerkve in druž-
be in tudi poklici za posvečeno in duhovniško življenje.

Spremljanje kandidatov za salezijansko posvečeno 
življenje

Čeprav je don Bosko z neutrudljivo velikodušnostjo pospeševal 
različne oblike duhovnih poklicev, je nekatere fante poklical, da bi 
bili vedno z njim. Tudi za nas je ponudba za posvečeno salezijansko 
življenje, ki jo izrečemo mladim, del zvestobe do Boga za prejeti 
dar. K temu nas sili želja, da bi z drugimi delili veselje v hoji za Kri-
stusom, ostajajoč z don Boskom, da bi dali upanje drugim mladim 
po celem svetu.
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Pospeševanje poklicev za posvečeno življenje terja nekatere te-
meljne odločitve: nenehno molitev, izrecno oznanjevanje, pogumno 
ponudbo, skrbno razločevanje in osebno spremljanje. Molitev mora 
biti nenehna skrb skupnosti in mora vključevati mlade, družine, la-
ike in skupine salezijanske družine. Oznanilo zahteva, da ovredno-
timo mnogovrstne priložnosti za poklic, ki se nam pokažejo v litur-
gičnem letu. Ponudba in razločevanje terjata tisto prisrčno bližino, 
ki vzbuja zaupanje in pomaga spoznati znamenja poklica, ki ga kak 
mlad človek lahko izrazi. Spremljanje zahteva, da pomagamo mla-
dim, da poglabljajo duhovno življenje, da izkusijo primerne oblike 
apostolata, živijo izkušnjo skupnosti, spoznavajo družbo, preverjajo 
nagibe in vzbujajo sile, ki ga vodijo do odločitve.

Priznavamo zahtevo, da ima vsaka inšpektorija skupnosti za go-
jenje poklica ali aspirantate, ki sprejemajo mlade, ki se za to zani-
majo, da se spoprimejo s posvečenim salezijanskim življenjem. Pri 
animaciji poklicev je treba ovrednotiti, povsod na različne načine, 
nujen prispevek družin.

Dve obliki salezijanskega posvečenega življenja

Don Bosko je hotel, naj bo posebna značilnost družbe dopol-
nilna navzočnost salezijancev laikov in salezijancev posvečenih 
služabnikov. Zato smo poklicani, da dajemo prednost in vidno po-
dobo enovitosti apostolskega posvečenja, ki pa jo uresničujemo v 
dveh različnih oblikah. To lahko delamo, če učvrščujemo prvenstvo 
Boga in korenito hojo za Kristusom kot temelj našega življenja.

 Salezijansko apostolsko posvečenje daje poseben vzgojni po-
men načinu posvečenega služabnika, tako da dajemo oznanjevanje 
Božje besede, liturgično obhajanje in vodenje skupnosti v službo 
za rast mladih; to je poseben prispevek, ki ga mora dajati vzgojno-
pastoralnim skupnostim in krajevnim Cerkvam.

Isto posvečenje označuje salezijanskega sobrata pomočnika, 
vzgojitelja in oznanjevalca evangelija hkrati, ki bo sposoben v vsa 
vzgojna in pastoralna področja ponesti vrednoto svoje laiškosti in 
bo blizu mladim ter stvarnosti dela (prim. K 45).
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RAZMERE

Pričevanje kot prva ponudba za poklic

Številni sobratje živijo veselo in si prizadevajo ustvariti okolje, 
ki bo naklonjeno nastajanju poklicev. Drža mnogih salezijancev, ki 
sprejemajo mlade s preprostimi, vendar pomenljivimi gestami kot 
npr. prijazen pozdrav, prijateljski odnos in spodbudna navzočnost, 
je pričevanje za poklic. Zgled vedre in delavne starosti ter potrpe-
žljivega darovanja bolnih sobratov, ki znajo dati svojemu življenju 
»nov apostolski pomen« (K 53), lahko mladim prikažejo lepoto da-
rovanega, pa še vedno rodovitnega življenja.

Pomanjkanje poklicev je navedlo skupnosti in sobrate, da bi raz-
mišljali o načinu poklicne animacije danes. Veliko skupnosti moli 
za poklice, vabijo tudi mlade, laike in družine z različnimi oblikami 
molitve in pobožnosti.

Na drugi strani pa naše skupnosti ne kažejo vedno, da bi bil Bog 
v njihovem središču in bi se ravnali po blagrih. Včasih celo nismo 
pripravljeni sprejeti mladih v naše skupnosti. Naletimo celo na te-
žave, da bi zagotovili vzgojno in duhovno spremljanje. Pastoralni 
individualizem slabi vrednost našega življenja in skupnega delova-
nja. Takó povabilo, da bi se pridružili našemu bratskemu življenju, 
ni verodostojno. Ravnanje, ki se ne sklada s posvečenim življenjem, 
zlasti z zaobljubo čistosti, in izstopi iz družbe negativno vplivajo na 
odločitve mladih. Tudi kultura, ki jo širijo občila, velikokrat prika-
zuje posvečeno življenje v popačeni luči in pomeni oviro, da bi se 
poistili s tem poklicem.

Apostolski poklici

Mnoge skupnosti si prizadevajo poudarjati poklicno razsežnost 
mladinske pastorale. Kljub temu ugotavljamo nevarnost impro-
vizacije in nesistematičnosti; velikokrat ponudimo pomenljive, a 
osamljene izkušnje kot sad neusklajene dejavnosti med mladinsko 
pastoralo in poklicno animacijo.
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Kriza družine, razširjena relativistična in porabniška miselnost, ne-
gativen vpliv medijev na vest in vedenje pomenijo močno oviro poklic-
ni kulturi. Nismo vselej ustrezno opozarjali vzgojno-pastoralnih sku-
pnosti na apostolsko in poklicno razsežnost ter nismo vselej ovrednoti-
li soodgovornosti laikov in sodelovanja skupin salezijanske družine.

Navzočnost toliko mladih v naših okoljih je priložnost, da go-
jimo vzgojni dialog, vzpostavimo zaupne odnose, jim pomagamo 
odkriti Božji načrt o njihovem življenju in jih povabimo k darova-
nju samega sebe. Ne znamo vedno vzbuditi v njih želje, da bi postali 
apostoli med tovariši, ter jim predlagati različne duhovne poti in 
naloge služenja. Na ta način znižamo raven ponudbe in ne znamo 
vzbuditi apostolskih poklicev ter tako zapravimo naravno okolje, v 
katerem bi mogli zoreti poklici za posebno posvečenje.

Spremljanje kandidatov za salezijansko posvečeno 
življenje

Imamo inšpektorije, ki so si lepo uredile in porazdelile vloge za 
obujanje poklicev. Ustvarili so raziskovalne skupine, duhovne ob-
nove z namenom gojitve poklicev, izkušnje prostovoljstva, skupno-
sti za ponudbo (it. comunità proposta) in nove oblike aspirantata. 
Izkoriščajo se tudi sredstva družbenega obveščanja, da bi prikazali 
don Boskovo karizmo.

Precej je razširjena tudi navada, da povabijo mlade, ki še iščejo 
svoj poklic, k sobratom v začetnem oblikovanju. To se je izkazalo 
zelo koristno, saj mladi lahko odkrijejo posvečeno življenje kot pri-
vlačen vzorec krščanskega življenja.

Odraščajoči in mladi znajo biti velikodušni, izražajo pa težave, 
da bi za stalno sprejeli tako nalogo. Miselnost novačenja nam vča-
sih privede kandidate za posvečeno življenje, ki še nimajo utrjenih 
motivov. Kljub temu sprejmejo v formativne stopnje mlade, ki še 
niso dovolj sposobni. Drugi izhajajo iz neurejenih družin, ki jih je 
treba prej spoznati in vključiti v potek tako, da ne bomo ogrozili 
njihovega zorenja. Prizadevanje za poklice je usmerjeno skoraj iz-
ključno na dijake, medtem ko prezremo mlade delavce.
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Pri duhovnem spremljanju so včasih salezijanci premalo uspo-
sobljeni. Pri organizaciji pobud in ponudb za poklic opažamo sla-
bosti tako na inšpektorialni kot na krajevni ravni. Če ni kontinuite-
te v načrtovanju, se to izkaže za pomanjkljivost zlasti ob premestitvi 
osebja. V nekaterih inšpektorijah sploh nimajo skupnosti za poklic-
no spremljanje.

Dve obliki salezijanskega posvečenega življenja

Mnogi salezijanski duhovniki opravljajo svojo službo v služe-
nju mladim v vzgojnem slogu, ki je zvest don Boskovim uvidom. V 
nekaterih primerih opažamo pastoralno splošnost in delno spreje-
manje karizmatične identitete. To nas sili, naj bolje določimo obli-
kovalno pot za posebno obliko služenja.

Poklic salezijanskega pomočnika je velikokrat nepoznan in je 
slabo predstavljen. Med drugim je to odvisno od delovnega mesta, 
ko jih postavljamo v glavnem na upravne vloge in ne neposredno 
med mlade. V aspirantatih, postulantatih in noviciatih te oblike ne 
prikažejo dovolj poudarjeno. V nekaterih okoljih ostaja predsodek, 
da je poklic salezijanskega duhovnika pomembnejši od poklica sa-
lezijanskega pomočnika. Tudi zmanjšanje naše navzočnosti med 
mladimi delavci je negativno vplivalo na ponudbo takega poklica.

Kjer pa je dovolj pomembno število dovolj izobraženih salezi-
janskih pomočnikov postavljeno na odgovorna mesta, postaja ta 
poklic bolj viden in pri mladih vstaja želja, da bi šli za njim. Pozi-
tivno je odmevala v vseh pokrajinah ustanovitev stopnje posebne 
formacije salezijanskega pomočnika.

DELOVNE SMERNICE

Postopki, kako bi dosegli spremembo

Da bi se spoprijeli z zahtevami poklicanosti in z izzivi, ki izhajajo iz 
razmer, ter uresničili ustrezne delovne smernice, je najprej potrebno 
spremeniti miselnost in prilagoditi strukture, tako da preidemo:
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− od mišljenja, da smo mi glavni pobudniki poklicne animacije, k 
ponižnemu priznanju, da smo le posredniki Božjega delovanja;

− od naključne in splošne ponudbe k pozornemu in namernemu 
načrtovanju, ki naj ustvarja kulturo za poklice;

− od poklicnega animiranja, prepuščenega enemu samemu člove-
ku, k skupnemu načrtovanju s skupinami salezijanske družine 
in krajevne Cerkve;

− od dela za poklicno animacijo kot odgovor na problem pomanj-
kanja poklicev k ponovnemu odkritju čuta, da hočemo pomaga-
ti mladim pri odkrivanju Božjega načrta;

− od miselnosti, da delegiramo nekatere pri poklicni animaciji, do 
vključevanja vsakega sobrata, skupnosti in laikov;

− od poklicne animacije, ki bi bila odrezana od mladinske pa-
storale, k animaciji, ki jo imamo in doživljamo kot krono same 
mladinske pastorale.

Delovna smernica št. 8
Pričevanje kot prva ponudba za poklic

Veselo in pogumno pričevati za lepoto posvečenega življenja, po-
polnoma predanega Bogu pri mladinskem poslanstvu.

 
Salezijanec
− naj vedno poživlja zavest darovanja lastnega življenja in hvale-

žnost do Boga;
− naj si prizadeva za pričevanje veselega življenja in pripoveduje o 

svoji zgodovini poklica, kadar se ponudi priložnost;
− naj skrbi za zvestobo v poklicu s stalnim zatekanjem k duhovne-

mu vodstvu; ob težavnih trenutkih naj se zateče po pomoč tudi 
k človeški znanosti;

− naj vsak dan moli za poklice;
− v letih ostarelosti in med boleznijo naj potrpežljivost, ki jo terja 

bolezen in trpljenje, spreminja v zaupno žrtev za poklice.
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Skupnost
− naj odpre zavod mladim, posebno tistim, ki so v dobi razločeva-

nja poklica, in jih povabi v skupno življenje ob glavnih trenutkih 
skupnega življenja;

− naj podpira čustveno zorenje sobratov in jim pomaga posebej 
ob težkih trenutkih;

− naj vsako leto opravi skrutinij o lastnem pričevanju življenja;
− naj predloži priložnosti za molitev za poklice in k temu pritegne 

tudi mlade.

Inšpektorija
− Naj med sobrati pospešuje močan čut pripadnosti za pričevanje 

o vrednoti načela »živeti in delati skupaj«.

Delovna smernica št. 9
Poklici za apostolsko delo

Vzbujati pri mladih apostolsko prizadevanje za Božje kraljestvo 
z navdušenjem za geslo Da mihi animas, cetera tolle in močno 
skrbeti za njihovo formacijo.

Salezijanec
− naj bo prepričan, da ima vsak mlad človek poslanstvo od Boga, 

in ga spremlja, da ga bo odkril.

Skupnost
− naj izdela predlog za poklicno animacijo, ki bo ustrezala razme-

ram, ter pritegne vzgojno-pastoralno skupnost in salezijansko 
družino, upošteva pa naj določbe krajevne Cerkve in zagotovi 
ustrezna materialna sredstva;

− naj goji družinsko pastoralo s srečanji, razmišljanji in molitvijo, 
da bi starši bili odprti za poklic svojih otrok;

− naj ovrednoti apostolske in poklicne vire moči v združenjih, pri 
prostovoljcih in misijonarskih pobudah;

− naj izkoristi priložnosti, ki jih za poklicno animacijo daje litur-
gično leto;
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− naj prepričljivo prikaže podobo salezijanca sotrudnika kot pre-
dlog laiškega apostolskega poklica.

Inšpektorija
− naj izdela predlog poklicne animacije znotraj inšpektorialnega 

vzgojno-pastoralnega načrta;
− naj zagotovi razmere, da bo ravnatelj mogel opravljati vlogo pr-

vega animatorja poklicev, in poudarja podobo pastoralnega ko-
ordinatorja v vsaki ustanovi;

− naj mladim ponudi izkušnje apostolskega služenja, članstva v 
združenjih in prostovoljstva;

− naj pri pospeševanju duhovnih poklicev sodeluje s skupinami 
salezijanske družine, s krajevno Cerkvijo in z drugimi ustano-
vami posvečenega življenja .

− naj dela za posodabljanje salezijancev in odgovornih laikov gle-
de razločevanja o poklicu in glede spremljanja;

− naj da na razpolago potrebna materialna sredstva in osebje za 
pobude pri spodbujanju duhovnih poklicev.

Delovne smernice št. 10
Spremljanje kandidatov za salezijansko posvečeno 
življenje

Prikazati izrecno ponudbo salezijanskega posvečenega življenja 
in pospeševati nove oblike poklicnega spremljanja in aspirantata.

Salezijanec
− naj se nauči prepoznavati znamenja poklica, ki jih kažejo mladi, 

in naj mu bo pri srcu želja, da bi jim predlagal salezijansko po-
svečeno življenje;

− naj bo razpoložljiv za duhovno spremljanje, poskrbi pa, da bo za 
to dobro pripravljen.

Skupnost
− naj organizira srečanja in skupine tistih, ki se zanimajo za po-
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klic, s programom za razločevanje in duhovno spremljanje;
− naj usmerja mlade, ki bi bili pripravljeni udeležiti se inšpektori-

alnih pobud za razločevanje za salezijansko posvečeno življenje;
− naj izkoristi praznike in godove naših svetnikov ter obletnice 

zaobljub in duhovniških posvečenj kot priložnost za poklicno 
animacijo;

− naj pospešuje medsebojni pogovor o izkušnjah pri načinu spre-
mljanja mladih na poti poklica.

Inšpektorija
− naj preučuje možnosti novih oblik aspirantata, da bi imeli več 

skupnosti, v katerih bi duhovno spremljali mlade kandidate za 
poklic;

− naj pospešuje razmišljanje in sodelovanje med mladinsko pasto-
ralo in formacijo;

− naj predlaga pobude za poklicno animacijo za vse stopnje ra-
zvojne dobe, s posebno pozornostjo na čustveno dozorevanje;

− naj sodeluje s posvečenimi skupinami salezijanske družine za 
poklicne ponudbe, namenjene tudi dekletom;

− naj programira ponudbe glede poklica za mlade priseljence 
iz katoliških družin ali iz narodnostnih manjšin ali med sta-
roselci;

− pri razločevanju glede poklica naj se v glavnem drži kriterijev, 
naštetih v Ratio;

− naj v poklicno animacijo pritegne tudi mlade sobrate tako na 
krajevni kakor na inšpektorialni ravni.

Vrhovni predstojnik s svojim svetom
− naj po dikasterijih za mladinsko pastoralo in za formacijo po-

spešuje razmišljanje o novih oblikah aspirantata in duhovnega 
spremljanja ter inšpektorijam daje ustrezna navodila;

− naj z dikasteriji za formacijo, mladinsko pastoralo in za misijone 
preučuje probleme glede starosti kandidatov, posebne postopke 
za poklice med staroselci in merila za sprejem tistih, ki imajo za 
sabo že druge izkušnje glede poklica.
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Delovna smernica št. 11
Obe obliki salezijanskega posvečenega življenja

Pospeševati dopolnilnost in posebnost obeh oblik enega in istega 
salezijanskega poklica in se ponovno zavzeti za poklic salezijan-
skega pomočnika.

Salezijanec
− naj ovrednoti in pospešuje enovitost salezijanskega posvečenega 

poklica v dopolnilnih oblikah.

Skupnost
− naj spremlja posvečene sobrate, da prilagodijo svojo posvečeno 

službo vzgojni karizmi in dajejo prednost pastoralnim nalogam, 
ki so neposredno namenjene mladim;

− naj spodbuja navzočnost sobratov pomočnikov med mladimi v 
vlogah vzgojno-pastoralne animacije in ne samo v organizacij-
skem in administrativnem delu;

− naj predstavi podobo salezijanskega sobrata pomočnika in po-
kaže najbolj pomenljive vzorce tega poklica.

Inšpektorija
− naj izkoristi priložnost obhajanja večnih zaobljub za poglobitev 

in predstavitev dopolnilnih vlog obeh oblik salezijanskega po-
klica;

− naj, kjer je le mogoče, spodbuja navzočnost salezijanskih po-
močnikov v raznih službah inšpektorialne animacije, zlasti pri 
spodbujanju poklicev, in v inšpektorialni komisiji za formacijo;

− naj podpira posebno oblikovanje salezijanca pomočnika, ki ga 
uresničujemo na pokrajinski ali medpokrajinski ravni.

Vrhovni predstojnik s svojim svetom
− naj podpira resno in posodobljeno razmišljanje o dopolnilnosti 

in posebnih vlogah obeh oblik salezijanskega posvečenega ži-
vljenja v naši družbi.
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IV. EVANGELJSKO UBOŠTVO

»Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš,
 in daj ubogim in imel boš zaklad v nebesih. 

Nato pridi in hôdi za menoj!« (Mt, 19,21)

BOŽJI KLIC

»Don Bosko je živel uboštvo kot nenavezanost srca in velikodušno 
služenje bratom, v slogu strogosti, marljivosti in podjetnosti. Po nje-
govem zgledu živimo tudi mi v odtrganosti od vseh zemeljskih dobrin 
in se zavzeto udeležujemo poslanstva Cerkve ter njenega prizade-
vanja za pravičnost in mir, posebno z vzgojo potrebnih. Pričevanje 
našega uboštva, ki ga živimo v skupnosti dobrin, pomaga mladim 
presegati sebični nagon po lastnini in jih odpira krščanskemu čutu za 
delitev dobrin« (K 73).

Osebno in skupnostno pričevanje

Ko je Gospod Jezus sprejel človeško naravo, se je odločil, da se 
bo rodil in živel v uboštvu, se popolnoma prepustil Očetu, z ubogi-
mi delil življenje v uboštvu ter jih razglasil za blažene, ker bodo oni 
deležni vesele novice in bodo postali dediči nebeškega kraljestva. 
Nekatere je naprosil, naj zapustijo vse ter tesneje hodijo za njim. S 
svojim življenjem je pokazal, da je Bog pravo bogastvo. Iz te pokli-
canosti izhaja salezijančevo uboštvo, ki izraža popolno zaupanje v 
Očeta in služenje ubogim ter popolno srečo v življenju, napolnje-
nem z ljubeznijo do Boga in do bratov.

Don Bosko, ki je izhajal iz preprostega okolja, je že kot deček 
izkušal težave in srečo življenja v uboštvu. V šoli matere Marjete 
se je naučil ceniti delo in zmernost, vedrost v preizkušnjah in soli-
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darnost s potrebnimi. Popolnoma zaupajoč v Božjo previdnost, je 
sklenil, da bo živel v uboštvu in vse svoje moči porabil za mlade, 
h katerim ga je poslal Bog: »Za vas študiram, za vas delam, za vas 
živim, za vas sem pripravljen dati tudi življenje« (K 14). Odtrganost 
od vsega, kar nas napravi neobčutljive za Boga in nas ovira pri po-
slanstvu, je globoki pomen gesla cetera tolle in je merilo za ocenje-
vanje, kako mi živimo uboštvo.

Prvi izraz uboštva je popolna izročitev sebe Bogu, v razpolo-
žljivosti za zahteve mladih; to vključuje odpoved samemu sebi in 
osebnim načrtom, da sodelujemo pri skupnih načrtih. Zavedajoč se 
don Boskovih opominov glede lagodnosti in udobnosti, smo pova-
bljeni, da živimo strogo, se neutrudno oprimemo dela, ne da bi se 
predajali aktivizmu, ter ohranjamo srce svobodno, brez navezano-
sti na dobrine in sredstva. Posebno se skupnost čuti poklicano, da 
išče institucionalne oblike pričevanja, ki naj izražajo verodostojno 
in preroško uboštvo.

Solidarnost z ubogimi

V moči našega poklica imamo nalogo, da smo pozorni na krike 
ubogih in jim oznanimo veselo novico Božjega kraljestva kot temelj 
pravega upanja in kvas novega sveta. To terja od nas prednostno 
odločitev za najpotrebnejše mlade, pozornost do njihovih potreb, 
soudeležbo v njihovih razmerah, premagovanje miselnosti dajanja 
pomoči in očetovskega pokroviteljstva in prizadevanje, da jim pre-
pustimo soodgovornost za lasten razvoj.

Zvesti svoji karizmi se ne zadovoljimo, da bi jim dajali neposre-
dno pomoč, ampak skušamo razgaliti vzroke krivičnosti in se jim 
upreti, skušamo ustvariti kulturo solidarnosti, vzgajati njihovo vest, 
aktivno pripadnost družbi, sodelovanje v politiki, spoštovanje oko-
lja, predlagamo pobude in načrtne posege, sodelujemo z organi-
zacijami in ustanovami, ki pospešujejo življenje. Táko zavzemanje 
zahteva, da v skupnostih in vzgojnih okoljih obujamo občutljivost 
za te probleme in presežemo pomeščanjenje, ki vzbuja brezbrižnost 
za svetovno dramo revščine.
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Odgovorno in solidarno upravljanje s sredstvi

Don Bosko nas spominja, da »to, kar imamo, ni naše, temveč 
revežev; gorje nam, če tega ne bomo prav upravljali« (K 79). Življe-
nje v uboštvu zahteva odgovorno, pošteno in solidarno upravljanje 
sredstev, ki so nam zaupana, skladno s cilji našega poslanstva. To 
med drugim pomeni jasen in popoln obračun, razumno in najbolj 
ustrezno uporabo nepremičnin, podjetnost pri pridobivanju po-
trebnih sredstev, da bomo zagotavljali vzdrževanje ustanov, spošto-
vanje predpisov glede delovnih pogodb, pozornost na razmere v 
družbenem okolju, v katerem delujemo, ponovno odkrivanje vre-
dnote zastonjskosti v gostoljubju in v nekaterih uslugah, solidar-
nost s skupnostmi, inšpektorijami in kongregacijo.

Izzivi razširjene nezakonitosti, planetarne krivičnosti in kopiče-
nje dobrin s strani nekaterih maloštevilnih nas pozivajo, da razgali-
mo ta pohujšanja in gradimo kulturo bistvenega, pravične razdelitve 
dobrin in trajnostnega razvoja. Uboštvo tako dobiva močno vzgojno 
vrednost: potrjuje prednost biti pred imeti, ustvarja pristno krščan-
sko solidarnost z revnimi in zavrača porabniški slog življenja.

RAZMERE

Osebno in skupnostno pričevanje

Na splošno pričujejo sobratje z velikodušnim delom in zastonj-
sko predanostjo do visoke starosti ter dajejo v službo ubogim tisto, 
kar so in kar imajo; kljub zmanjševanju števila sobratov vodijo sku-
pnosti naprej mnoge ustanove na najrazličnejših področjih.

Včasih tvegamo in krčimo uboštvo na odvisnost od predstoj-
nika; opažamo tudi nepravilno ravnanje z denarjem in osebnimi 
računi. Nismo vedno zmerni v hrani, stanovanju, potovanjih, 
sredstvih družbenega obveščanja, v organiziranju prostega časa, v 
skrbi za zdravje. V nekaterih okoljih ugotavljamo pretirano nave-
zanost na družino in podpiranje le-te, kar se ne sklada z zaobljubo 
uboštva.
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V mnogih skupnostih si solidarno delijo dobrine in pomaga-
jo družinam v stiski. Imamo sobrate, ki so pripravljeni skrbeti za 
vzdrževanje zavoda. Ker pa imamo vedno več plačanega osebja, 
peša soodgovornost pri skupnih službah. Pomanjkljivo vključeva-
nje v ekonomsko vodenje skupnosti in nezadostna informacija na-
vajajo nekatere, da ne doumejo težav zavoda, življenjskih stroškov, 
vsakdanjih problemov, s katerimi se ubadajo revni. Tudi s scrutini-
um paupertatis ne uspemo spremeniti nepravilne prakse.

Pri začetnem oblikovanju se včasih zdi, da manjka pozornosti 
na evangeljsko uboštvo, ki ga živimo konkretno v vsakdanjem ži-
vljenju: poznajo sicer zahteve zaobljube uboštva, ne naučijo pa se 
praktično, da bi mislili in živeli kot ubogi.

Solidarnost z reveži

Številni so posegi, da bi se spopadli z najtežjimi oblikami revšči-
ne kot npr. sprejemanje priseljencev, načrt za pomoč pri razvoju, 
pomoč ljudstvom, ki jih je prizadela vojna in naravne nesreče, priza-
devanje za človeški napredek v misijonskih pokrajinah. Pomembno 
je delo, ki ga opravljamo v šolskih ustanovah, da bi vzgojili mlade 
za zahteve pravičnosti in probleme miru; v šolah predlagamo kul-
turo solidarnosti s pobudami v prid potrebnim in zapostavljenim. 
Delamo za revne, vendar včasih ne ob njih in z njimi: nismo na-
mreč vedno pozorni, da bi jih vključevali kot soodgovorne za načr-
te za razvoj. Pri mnogih sobratih opažamo odpor, da bi šli naproti 
najbolj potrebnim in se žrtvovali za nove navzočnosti na področju 
mladinske revščine.

Veličastne strukture, ki včasih v določnem družbenem okolju 
niso več pomenljive, ogromna sredstva, nepravilna uporaba de-
narnih sredstev vodijo v tveganje, da ne pričujemo za skupnostno 
uboštvo in uboštvo samih ustanov. Nekatere ustanove, ki so bile 
ustanovljene za najrevnejše, so se postopoma obrnile k srednjim 
razredom.

83

Dokument_26_VZ_Daj_mi_duse.indd   48 10.6.2008   10:19:44



49

Odgovorno in solidarno upravljanje sredstev

Vse sile smo napeli, da bi dosegli večjo transparentnost pri 
upravljanju, posebno s skrbnejšim vodenjem obračuna, boljše iz-
koriščanje stavb, večje spoštovanje veljavnih zakonov, dejansko 
solidarnost na inšpektorialni ravni. Pogum nam daje dejstvo, da 
privatni dobrotniki, cerkvene in javne ustanove še naprej zaupajo v 
naše delo in povečujejo fonde za podporo naših ustanov.

Nimamo vselej potrebne usposobljenosti za upravljanje s fi-
nančnimi sredstvi. Kljub prizadevanju, da bi usposobili ekonome, 
nimajo vsi na razpolago ustreznega usposabljanja. Slabo je razšir-
jena praksa predračuna. V odnosu s tistimi, ki so od nas odvisni, 
včasih ravnamo preveč gospodovalno, ne spoštujemo njihovega 
dostojanstva; sklicevati se moramo vedno na uresničevanje pozor-
nejše socialne pravičnosti v odnosu do njih. S težavo tudi vzbujamo 
soodgovornost laikov pri upravljanju.

Nujnost in vedno večja zapletenost določenih aktivnosti spro-
žajo nevarnost, da salezijansko ustanovo spremenijo v podjetje, z 
nevarnostjo pretirane funkcionalnosti in učinkovitosti, predvsem 
kadar oslabijo pastoralni cilji. Pri vodenju načrtov velikih razsežno-
sti, ki se nanašajo na strukture in prestrukturiranje, smo v nevarno-
sti, da bi izgubljali energijo, čas in denar.

DELOVNE SMERNICE

Postopki, ki jih moramo uresničiti za spremembe

Da bi se spopadli z zahtevami poklica in z izzivi, ki izhajajo iz tre-
nutnih razmer, ter uresničili ustrezne delovne smernice, je potrebno 
spremeniti miselnost in prilagoditi strukture, tako da preidemo:

− od premalo prepričljive apostolske predanosti k brezpogojni iz-
ročitvi zahtevam poslanstva;

− od teoretičnega ugleda in formalnega spolnjevanja uboštva k 
pravi notranji svobodi v duhu blagrov;
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− od splošnega poznanja, ločenega od razmer revščine, do kon-
kretne solidarnosti z revnimi in večjega prizadevanja za družbe-
no pravičnost;

− od krajevne miselnosti, zaprte same vase, do inšpektorialne in 
svetovne solidarnosti;

− od premajhne usposobljenosti do bolj strokovnega pristopa v 
administraciji;

− od gospodovalne miselnosti v upravi sredstev do zavesti, da smo 
vsi upravljavci dobrin, ki so nam zaupane.

Delovna smernica št. 12
Osebno in skupnostno pričevanje

Verodostojno in pogumno pričevati za evangeljsko uboštvo, ki ga 
živimo osebno in v skupnosti v duhu gesla Daj mi duše, drugo 
vzemi.

Salezijanec
− naj goji notranjo odtrganost, spominjajoč se don Boskovih be-

sed »uboštvo moramo imeti v srcu, da ga bomo lahko praktično 
živeli«;

− naj kaže uboštvo z zavzetim in požrtvovalnim delom, ogiba pa 
naj se lenobe in mrzlične dejavnosti; naj poprime tudi za delo 
pri hišnih opravilih;

− naj skrbi za zdravje in programe v soglasju s skupnostjo ter čase, 
potrebne za počitek;

− naj živi zmerno, kakor je hotel don Bosko z zmernostjo v hrani, 
oblačenju, potovanjih, opremi, rabi delovnih sredstev, sredstev 
družbenega obveščanja in časa, pa tudi zrelo sprejema nelagod-
je, če mu manjka kaj koristnega ali potrebnega;

− naj ponovno odkrije zahteve odvisnosti od predstojnika in od 
skupnosti (k 75) in zahteve medsebojne delitve dobrin, kakor to 
zahtevajo konstitucije (gl. K 76); naj daje obračun sredstev, ki jih 
je dobil iz katerega koli razloga.
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Skupnost
− naj zagotovi, da bodo vsi sobratje poznali in uresničevali navo-

dila inšpektorialnega pravilnika – poglavje o uboštvu in upra-
vljanju, posebej tiste, ki se nanašajo na osebno rabo dobrin in 
tehničnih sredstev;

− vsako leto naj opravi scrutinium paupertatis glede na bolj vero-
dostojno pričevanje;

− naj pripravi letni predračun, poda obračun, naj redno obvešča 
sobrate o ekonomskem stanju in jih senzibilizira glede življenj-
skih stroškov; inšpektoriji pa naj točno izroči denar, ki presega 
potrebe hiše (SP 197).

Inšpektorija
− naj izdela načrt ekonomske solidarnosti, ki naj zagotovi pravič-

no razdelitev sredstev, in določi merila za zagotovitev enake ži-
vljenjske ravni med različnimi skupnostmi;

− naj poskrbi, da bo vladala skladnost med navodili glede ubo-
štva, ki so podana sobratom v začetnem oblikovanju, in dejan-
skim uresničevanjem posameznikov in skupnosti.

Delovna smernica št. 13
Solidarnost z revnimi

Razvijati kulturo solidarnosti z ubogimi v krajevnem okolju.

Skupnost
− naj izkazuje solidarnost z ubogimi ne le z dobrodelnostjo, mar-

več tudi z odločitvami, ki vplivajo na življenjski standard;
− naj v sodelovanju z vzgojno-pastoralno skupnostjo vzgaja za 

kulturo solidarnosti, tako da pomaga mladim v kritičnem duhu 
preverjati gospodarske in družbene pojave našega časa, jih 
vključuje v pobude in načrte za pospeševanje in razvoj in pod-
pira privolitev v pobude za solidarno pravičnost;

− naj vzgaja za spoštovanje narodnostne in verske različnosti in 
pospešuje duh bratstva.
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Inšpektorija
− naj za sobrate v začetnem oblikovanju predvideva izkušnje v slu-

ženju bolj zapostavljeni mladini;
− naj za odpiranje novih navzočnosti odbere območja z večjo re-

vščino.

Vrhovni predstojnik s svojim svetom
− naj pomaga inšpektorijam, da si bodo vedno bolj prizadevale za 

družbeno pravičnost;
− naj podpira ustanove, ki spodbujajo pravice mladih, in kadar je 

to mogoče in primerno, v imenu družbe zavzame stališče proti 
kršenju pravic.

Delovna smernica št. 14
Odgovorno in solidarno upravljanje sredstev 

Odgovorno, razvidno in skladno s cilji poslanstva upravljati sred-
stva z uvajanjem potrebnih oblik kontrole na krajevni, inšpektori-
alni in svetovni ravni.

Skupnost
− naj občasno preverja cilje in strategije ustanove, da prepreči, 

da bi ustanova postala bolj podjetniška dejavnost kot služenje 
vzgoji in evangelizaciji;

− naj zagotovi, da bo denarni obtok vseh področij knjižen v uprav-
nem uradu (SP 198), da bo inventar vedno dopolnjevan in da 
bodo pri menjavi upravnega osebja vedno vnesene potrebne in-
formacije;

− naj zagotavlja dobro načrtovanje in vodenje zaposlenega osebja, 
tako da bo spoštovalo in zahtevalo spoštovanje pravic in dol-
žnosti, določenih v zakonodaji;

− naj bo odgovorna za načrtovanje, uresničevanje in nadzor grad-
benih in vzdrževalnih del, v dogovoru z inšpektorialnim ekono-
mom (SP 195);

− naj preučuje svoje gospodarsko stanje, da bo zagotavljala traj-
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nost ustanove, in če je odvisna od zunanje pomoči, da pošlje 
načrte lastnega financiranja;

− naj bo pozorna na pravilno uporabo finančnih sredstev, ki pri-
hajajo od drugih uradov ali ustanov.

Inšpektorija
− S pomočjo usposobljenih, zanesljivih laikov, ki so prežeti z na-

šim duhom, spremlja ekonomsko upravljanje posameznih hiš in 
jih po potrebi preverja;

− naj pospešuje etično občutljivost pri upravi in izkoriščanju fi-
nančnih sredstev in za to izkoristi usposobljene strokovnjake, ki 
so na razpolago za to področje;

− naj dela tako, da bodo strukture naših ustanov primerne za ure-
sničevanje poslanstva, da jih bomo ustrezno izkoriščali in skrb-
no vzdrževali;

− naj pri prošnji za pomoč upošteva delovne smernice inšpektori-
alnega organskega načrta, da ne bi zastavila pobud in struktur, 
ki niso v skladu s časom;

− naj ponovno razmisli začetno oblikovanje glede na uboštvo in 
podpre pobude, ki se uresničujejo na območju glede spošto-
vanja okolja, uporabe alternativne energije in gospodarjenja s 
sredstvi;

− naj vzgaja skupnost za ekološko občutljivost in podpira pobude, 
ki se uresničujejo v tistem območju za spoštovanje okolja, upo-
rabo alternativne energije in gospodarno ravnanje z viri moči;

− naj preučuje možnost za sklepanje skupnih pogodb za nakup 
sredstev in upravljanje potrošnih dobrin in jih predlaga skupno-
stim zaradi varčevanja.

Vrhovni predstojnik s svojim svetom 
− naj spodbuja konkretnejšo solidarnost sredstev in osebja med 

inšpektorijami in pokrajinami, tudi s pobratenjem;
− naj bedi, da bi upravljanje s finančnimi sredstvi inšpektorije po-

tekalo pošteno in solidarno;
− naj zagotavlja učinkovito supervizijo delovanja inšpektorialnih 
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ekonomatov, hkrati pa naj preverja proces porabe finančnih 
sredstev družbe;

− naj daje navodila, da bi razdeljevanje darov potekalo po institu-
cionalnih kanalih na ravni vrhovnega vodstva in inšpektorije; 
naj bedi, da bi se pravično razdeljevala sredstva in bi spoštovali 
namene dobrotnikov;

− po dikasteriju za družbeno obveščanje naj oceni primernost 
uporabe sistema prostega in odprtokodnega programskega sis-
tema (FOSS = Free-Libre and Open Source Software) in naj in-
špektorijam daje navodila.
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V. NOVA OBZORJA

Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil.
Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim.« (Lk 4,18)

BOŽJI KLIC

»Naše apostolsko delo se uresničuje v mnogoterih oblikah, ki jih do-
ločajo predvsem potrebe tistih, katerim se posvečamo. Kristusovo od-
rešenjsko ljubezen uresničujemo tako, da organiziramo dejavnosti in 
ustanove v vzgojno-pastoralne namene, upoštevajoč potrebe okolja 
in Cerkve. Z občutkom za znamenja časa jih z duhom podjetnosti 
in nenehne prilagodljivosti preverjamo in prenavljamo ter ustana-
vljamo nove. Vzgoja in evangelizacija mnogih mladih, zlasti najrev-
nejših, nas nagibata, da se jim približamo v njihovem okolju in se s 
primernimi oblikami služenja srečujemo z njimi v njihovem slogu 
življenja« (K 41).

Glavna prioriteta: revna mladina

Ko je don Bosko hodil po turinskih ulicah, je videl potrebe 
»ogrožene mladine« in je takoj poiskal odgovor na njihove potrebe, 
odprl nove oblike pomoči ter sprejemal tudi »drzne odločitve«, da 
bi le »duše pridobil za Boga«. Ko mi hodimo po ulicah sveta, tudi 
naletimo na obraze mladih priseljencev, mlade, zlorabljene za spolni 
turizem, in dela mladoletnikov, odvisnikov, okuženih s HIV-om in 
obolelih za AIDS-om, družbeno neprilagojenih, brezposelnih, žrtev 
nasilja, vojn in verskega fanatizma, otrok vojakov, otrok z ulice, fi-
zičnih in duševnih pohabljencev ter ogroženih mladih. Presenečeni 
smo nad nekaterimi kraji izrinjenosti, v katerih mladi živijo, kot so 
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to predmestja in barakarska naselja, in nad nekaterimi razmerami 
zapostavljenosti, kot so begunci, staroselci, cigani in druge naro-
dnostne manjšine. Priznavamo tudi pričakovanje duhovno in kul-
turno revne mladine, ki potrebuje naše pomoči: to so mladi, ki so 
izgubili smisel življenja, ki pogrešajo čustvene topline zaradi neure-
jenih družin, razočarani in izpraznjeni zaradi porabniške miselno-
sti, versko brezbrižni, brez motivacije zaradi permisivizma, etičnega 
liberalizma in zaradi kulture smrti, ki je že tako razširjena.

Don Bosko se je čutil poklicanega od Boga, da dá odgovor na 
krike revne mladine, in je spoznal, da če je bilo pomembno dati ne-
posreden odgovor na njihove stiske, je še bolj potrebno odstraniti 
vzroke. Po njegovem zgledu jim hočemo iti naproti, prepričani, da 
je najučinkovitejši odgovor na njihovo revščino preventivno delo-
vanje. Zato opozarjamo na potrebo, da poglobimo njegov vzgojni 
sistem in jasno določimo naloge za odpravo njihove stiske in mla-
dinske izrinjenosti na rob družbe: vzgoja za poštenje, pospeševa-
nje dostojanstva človeške osebe, družbenopolitično prizadevanje, 
vključevanje v družbeno dogajanje, obramba pravic mladoletnikov, 
boj proti krivicam in graditev miru. Priznavajoč, da v revni mladi-
ni srečujemo odprtost in pripravljenost za evangelij, jim pogumno 
oznanjamo Jezusa Kristusa in jim predlagamo pot vere.

Druge prioritete: družina, družbeno obveščanje, 
Evropa

Posebno pozornost je treba nameniti trenutnim razmeram dru-
žine, ki je prvenstveno odgovorna za vzgojo in je prvi kraj evangeli-
zacije. Celotna Cerkev se zaveda velikih težav, v katerih živi družina, 
in vidi potrebo, da ji je treba dajati izredno pomoč za njeno obli-
kovanje, njen razvoj in odgovorno uresničevanje njenih vzgojnih 
nalog. Zato smo tudi mi poklicani, da storimo vse, da bo mladinska 
pastorala vedno bolj odprta za pastoralo družine.

Zato nas kličejo k rešitvi nove tehnike družbenega obveščanja in 
vzgojni izzivi, ki jih le-te postavljajo. Današnje komunikativne pri-
ložnosti so danes za mlade reden način srečevanja, menjavanja spo-
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ročil, hitre in mobilne soudeležbe, ki pa je hkrati neoseben in navi-
dezen. Kultura »osebnega medija« (personal media) utegne ogroziti 
zorenje sposobnosti za odnose in postavlja zlasti mlade v nevarnost 
zelo negativnih srečevanj in odvisnosti; to je »dvorišče«, kjer mora-
mo biti navzoči, da bomo poslušali, osvetljevali in usmerjali.

 S Cerkvijo si delimo skrb za usodo evangelija v zahodnem svetu 
in posebno v Evropi. Vedno bolj namreč slabi sklicevanje na kr-
ščanske korenine, ki so prispevale k identiteti celine, navdihovale 
misel, navade in umetnost, usmerjale zgodovino ljudstev, bogati-
le Cerkev s čudovitimi podobami svetnikov, skozi stoletja hranile 
misijonarski polet po vsem svetu. Zaradi medsebojne odvisnosti 
med ljudstvi vključuje usoda Evrope ves svet in postaja skrb vesolj-
ne Cerkve. Tako se odpira nova fronta glede na preteklost; za nas 
salezijance pa je povabilo, da »obračamo vedno večjo pozornost na 
vzgojo mladih za vero« (Cerkev v Evropi št. 61).

Novi vzorci vodenja ustanov

Pozornost za nove meje nas obvezuje, da prenovimo svojo mi-
selnost, gojimo soodgovornost pri načrtih, ki niso nikoli last enega 
samega, marveč salezijanske skupnosti in vzgojno-pastoralne sku-
pnosti. Nove potrebe mladih terjajo odtrganost osebja od vlog, raz-
mer in povezanosti, ki ogrožajo stvarno razpoložljivost za menjavo 
kot tudi za apostolski pogum, ki nas razpoloži, da na novo premisli-
mo pobude in ustanove, da bi bolje odgovorili na njihove potrebe.

Nov vzorec vodenja ustanov terja, da je zagotovljena količinska 
in kakovostna trdnost skupnosti; stvarna soodgovornost sobratov in 
laikov; razpoložljivost ravnatelja za njegovo prvenstveno nalogo; po-
speševanje novih oblik bolj prožne navzočnosti, skupno načrtovanje 
s salezijansko družino ter delo, povezano z drugimi organizacijami in 
vzgojnimi ustanovami, v sodelovanju s krajevno Cerkvijo in družbo.

Tako bomo mogli oživiti »nove navzočnosti« oziroma nove na-
črte kot odgovor na nujne potrebe ali prenoviti že obstoječe ustano-
ve in ponudbe, da bodo postale »nove navzočnosti« oziroma učin-
koviteje usmerjene v poslanstvo. 

100

Dokument_26_VZ_Daj_mi_duse.indd   57 10.6.2008   10:19:45



58

RAZMERE

Glavna prioriteta: revna mladina

Razširjena je pozornost na toliko oblik revščine, ki danes vladajo 
v svetu, in zlasti tiste, ki ogrožajo prihodnost mladih. V družbi vlada 
prizadevanje v prid človeške rasti in socialnega napredka v obmo-
čjih, kjer je bolj očitna revščina. V naših zavodih so mladi sprejeti 
brez razlikovanja in je naše vzgojno-pastoralno služenje ponujeno 
vsem. Posebno učinkovite so tiste ustanove, ki pripravljajo mlade 
na svet dela in jim omogočajo poklicno znanje in spremljanje.

Po inšpektorijah so nastale pozitivne izkušnje kot odgovor na 
vedno večje oblike revščine. Razvija se delo v mreži, v sodelovanju 
s salezijansko družino, z vzgojitelji in prostovoljci vzgojno-pasto-
ralnih skupnosti z ljudmi iz cerkvenega, družbenega in združevanj-
skega okolja z nevladnimi organizacijami. Pozitivni vidiki, ki spod-
bujajo odpiranje novih meja, so povečana sposobnost razmišljanja 
in delovanja po načrtih, zaupanje in razpoložljivost zasebnih in 
javnih ustanov, prizadevanje, da bi vlagali sredstva v usposabljanje 
salezijancev in laikov za ustrezne odgovore.

Na drugi strani pa obstaja določen upor proti prenovam, pre-
kvalifikacijam in spremembam naše miselnosti. Še vedno je slabo-
tno oblikovanje salezijancev in laikov, da bi znali brati znamenja 
časa in premagovati nevarnost oddaljevanja od mladih. Včasih 
pa naše vzgojno prizadevanje ne more doseči tistih, ki so zunaj 
našega okolja. Da bi dali odgovor na nove oblike revščine, so se 
včasih inšpektorije zanesle na podjetnost kakega posameznega 
sobrata, občutljivega za te probleme, in niso uresničile skupno 
načrtovanih pobud.

Druge prioritete: družina, družbeno obveščanje, 
Evropa

 
Posebno skrb skoraj v vseh razmerah vzbuja stanje v druži-

ni. Grozi ji ne samo že razširjeni etični relativizem, ampak tudi 
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procesi institucionalne delegitimizacije. Tako nastajajo ločitve in 
priznanje drugih oblik zakonskih zvez, s hudimi posledicami na 
vzgojnem področju, kot je zanemarjanje mladoletnih, prisiljene 
zveze, nasilje znotraj družine. Zato se je v inšpektorijah povečala 
skrb za družino, ki je bistvena opora za vzgojo, vendar so rezultati 
do sedaj še nezadostni.

Povečala se je občutljivost in prizadevanje družbe na področju 
družbenega obveščanja. Dokaz za to so na primer ustanovitev fa-
kultete za znanost družbenega obveščanja na UPS-u, uresničevanje 
nekaterih načrtov za vzgojo v kritični uporabi občil, vedno večja 
navzočnost na svetovnem spletu, večja usposobljenost za infor-
macijsko mrežo tako za osebno izmenjavo kakor za izobrazbo na 
daljavo in na novo ustanovljen dikasterij za družbeno obveščanje. 
Vseeno pa se zavedamo, da obstajajo mnogi navidezni svetovi, v ka-
terih živijo mladi, ki pa k njim ne znamo pristopiti in jih animirati 
zaradi pomanjkanja izobrazbe, časa in občutljivosti.

V zadnjih desetletjih smo opazili vedno manjšo salezijansko nav-
zočnost v nekaterih evropskih državah. Skrb vzbujajoče zmanjšanje 
števila poklicev je napeljalo sobrate, da ohranjajo čim več ustanov 
in so zato vključili laike, preuredili meje inšpektorij, napravili sku-
pne načrte, da bi bolje odgovarjali na izzive vzgoje in evangelizacije. 
Razumemo, da tako ne bo moglo iti naprej brez pogumnega načrta 
celotne kongregacije.

Novi vzorci pri vodenju ustanov

Pri delu v prid revne mladine so v nekaterih inšpektorijah dose-
gli lepe rezultate, ko so izobrazili in vključili laike in jim prepustili 
soodgovornost. Gre za vedno bolj razširjeno pozornost, ki pa še ni 
ustrezno sprejeta v vse naše navzočnosti.

Včasih naletimo na organizacijski vzorec, ki se ni mogel preno-
viti po zahtevah časov: ostaja miselnost, ki smo jo podedovali od 
tradicionalnega sloga vodenja hiš. To se kaže na primer v togem 
organiziranju dejavnosti, kjer namenjamo premalo pozornosti ži-
vljenju mladih, v počasnem ponovnem odpiranju ali prekvalifikaci-
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ji navzočnosti in ustanov, v težavnem prepuščanju soodgovornosti 
laikom pri vlogah odločanja.

Da bi se prilagodili spremenjenim časovnim razmeram, smo 
sprejeli strategijo širjenja ustanov in jih večali do razsežnosti, ko 
jih je težko voditi in ne morejo več dajati odgovora na nove oblike 
revščine dovolj hitro in z nujnostjo, ki jo ti problemi terjajo.

 

DELOVNE SMERNICE

Postopki za uresničenje sprememb

Da bi se spoprijeli z zahtevami poklica in z izzivi, ki izhajajo iz tre-
nutnih razmer, ter uresničili ustrezne delovne smernice, je potrebno 
spremeniti miselnost in prilagoditi strukture, tako da preidemo:

− od priložnostne pozornosti do revne mladine do trajnih načr-
tov, namenjenih njej;

− od miselnosti, da jim je treba pomagati, do vključevanja revne 
mladine, da bodo protagonisti pri svojem razvoju in se vključe-
vali v družbenopolitično okolje;

− od neposrednih posegov za žrtve krivičnosti do dela v mreži, da 
bi odstranjevali vzroke;

− od mladinske pastorale, ki ni dovolj pozorna na razmere v dru-
žinah, do večjega vlaganja energije v prid družini;

− od bojazljive drže in občasnega poseganja na področje občil do 
odgovorne uporabe in do pomembnejše vzgojne in evangeliza-
cijske animacije;

− od postopnega pešanja ustanov v nekaterih evropskih državah 
do ponovnega zagona karizme;

− od težnje, da bi se osredinili na vodenje že utrjenih ustanov do 
pogumne in ustvarjalne prožnosti;

− od samozadostnega vzgojnega delovanja do dela v povezanosti s 
tistimi, ki so jim pri srcu potrebe mladih.
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Delovna smernica št. 15
Glavna prioriteta: revna mladina

Pogumno sprejemati odločitve v prid revni in ogroženi mladini.

Skupnost
− naj se spoprime z novimi oblikami revščine, ki tarejo mlade v 

določenem okolju in poživlja občutljivost za najtežje oblike;
− naj daje prednost revnim in skupaj z vzgojno pastoralno sku-

pnostjo načrtuje pobude, ki so izrecno namenjene najrevnejši 
mladini tistega območja;

− naj se čuti posebej solidarno z ustanovami v inšpektoriji, ki so 
namenjene najbolj revnim;

− naj išče odgovore na duhovno revščino mladih ter predlaga iz-
kušnje in poti, ki bi vzbudile versko razsežnost življenja in jim 
pomagale odkriti Jezusa kot odrešenika.

Inšpektorija
− naj zagotavlja, da bodo v organskem inšpektorialnem načrtu 

ustanove, izrecno namenjene najrevnejši in ogroženi mladini, 
ter pripravlja usposobljeno osebje;

− naj zagotovi, da bo v vzgojno-pastoralnem načrtu vsake ustano-
ve ponudba za človeški napredek in za vzgojo za vero, ustrezna 
stanju najrevnejše mladine;

− kjer je potrebno, naj pogumno sprejme odločitev, da bo ponov-
no ustanovila ali preuredila svoje ustanove, ki naj bodo v blagor 
mladih in preprostega ljudstva;

− naj preučuje možnosti, da bi postavila načrte in ustvarila pro-
store, ki bi mladim bili alternativa telesno in moralno nevarnim 
oblikam zabave;

− naj pospešuje obrambo pravic mladoletnikov in mladih ter s 
preroškim pogumom in vzgojno občutljivostjo razkrinkava nji-
hovo kršitev.
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Delovna smernica št. 16
Druge prioritete: družina, družbeno obveščanje, 
Evropa

Pri mladinski pastorali izkazovati prednostno pozornost družini; 
krepiti vzgojno navzočnost v svetu medijev; poživiti salezijansko 
karizmo v Evropi.

Skupnost
− naj vključuje in oblikuje starše za vzgojno in evangelizacijsko 

delo njihovih otrok;
− naj pospešuje programe za čustveno vzgojo zlasti v adolescenci 

in spremlja mlade v izkušnji zaroke, vrednoti prispevek staršev, 
soodgovornih laikov in skupin salezijanske družine;

− naj pospešuje nove oblike evangelizacije in kateheze družin, tudi 
z njihovo pomočjo;

− naj poskrbi za vzgojne načrte v pomoč mladim pri kritični in 
odgovorni rabi različnih oblik medijev (mass, folk, personal, 
mešanih itn.) in spodbuja njihovo vodilno vlogo na področju 
družbenega obveščanja ter mladinskega in ljudskega izražanja;

− naj uporablja tehnike družbenega obveščanja, da bo njena nav-
zočnost postala bolj vidna in bo uspešneje širila svojo karizmo.

Inšpektorija
− naj usklaja in podpira prizadevanje vzgojno-pastoralnih sku-

pnosti pri čustveni vzgoji mladih in pri spremljanju zaročen-
cev;

− naj opredeli stvarno strategijo za pospeševanje bolj pomembne 
vzgojne navzočnosti pri medijih ter umetniškem izražanju mla-
dih in ljudskega sloja in pripravlja usposobljeno osebje na tem 
področju;

− skupaj z laiki in salezijansko družino naj pospešuje načrte dru-
žinske pastorale.
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Vrhovni predstojnik s svojim svetom
− naj po dikasteriju za mladinsko pastoralo poda smernice glede 

programov za čustveno vzgojo mladih, da bo tako podpiral pri-
zadevanje inšpektorij in skupnosti;

− naj po dikasterijih za družbeno obveščanje, oblikovanje in mla-
dinsko pastoralo razmišlja o novih izzivih kulture personalnih 
medijev (personal media) za salezijansko oblikovanje, za pripra-
vo laikov in za pomoč mladim;

− naj opredeli naravo in cilje poseganja družbe za obnovljeno sa-
lezijansko navzočnost v Evropi.

Delovna smernica št. 17
Novi vzorci za vodenje ustanov

Na novo pregledati vzorec vodenja ustanov za učinkovitejšo vzgoj-
no in evangelizacijsko navzočnost.

Inšpektorija
− naj okrepi kakovostno in količinsko navzočnost salezijanske 

skupnosti in ji pomaga razločevati, kakšna je njena glavna od-
govornost pri animaciji ustanove;

− naj določi potrebne posege za ustanavljanje novih navzočnosti 
ali za obnovo že obstoječih, da bodo bolje usmerjene v poslan-
stvo;

− naj ponovno razmisli o razdelitvi odgovornosti v posameznih 
skupnostih, preveri delovanje svetov na različnih ravneh, da bo 
ravnatelj mogel opravljati svojo primarno službo;

− naj razmišlja o zapletenosti ustanov in v organskem inšpektori-
alnem načrtu določi bolj gibčne oblike navzočnosti;

− naj spodbuja in vrednoti prispevek salezijanske družine pri sku-
pnem načrtovanju navzočnosti na določenem območju;

− naj pospešuje delo v mreži s člani salezijanske družine, Cerkve 
in (civilne) družbe.
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Sklepi 26. vrhovnega zbora
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1. PRENOS MJANMARSKE VIZITATORIJE
 V POKRAJINO VZHODNA AZIJA – OCEANIJA

26. vrhovni zbor

− ki je pregledal prošnjo, ki jo je predložil zbor mjanmarske vizi-
tatorije

− in upošteval dejstva, da Mjanmar geografsko spada v pokrajino Ju-
go-vzhodna Azija in spada v ASEAN in v »Združenje jugo-vzho-
dnih azijskih držav« in so zato lažje povezave med temi državami,

− ter uvidel, da je Mjanmar kulturno bližji deželam pokrajine 
Vzhodna Azija – Oceanija,

določa, da se po določbah čl. 154 konstitucij Mjanmarska vizi-
tatorija »Marije Pomočnice« prenese iz pokrajine Južna Azija v 
pokrajino Vzhodna Azija – Oceanija.

2. EVROPSKE POKRAJINE

26. vrhovni zbor

− ki je upošteval, da so v toku procesi združevanja in novega po-
vezovanja inšpektorij znotraj treh evropskih pokrajin,

− in pozitivno ocenil pobude, ki so bile uresničene v šestletju, pro-
cese sodelovanja in tekočih izmenjav ter delo ustanovljenih or-
ganizmov,

− zavedajoč se, da je dozorel čas za »Načrt Evropa«, kar se tiče 
naše družbe, 

določa, da se ohrani sedanja razdelitev na tri evropske pokraji-
ne, in prosi vrhovnega predstojnika z njegovim svetom, da utrdi 
uskladitev pokrajinskih svetovalcev med seboj in z zainteresira-
nimi področnimi svetovalci ter ustanovi urad, ki ga predvideva 
25. VZ, t. 129 za pospeševanje načrtov in dosego skupnih ciljev.
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3. IZROČITEV SKRBI ZA SALEZIJANSKO DRUŽINO
 VIKARJU

26. vrhovni zbor, ki je vzel na znanje

− pozitivno oceno, ki so jo dali člani salezijanske družine, da naj 
bi skrb za spodbujanje le-te izročili vikarju vrhovnega predstoj-
nika,

− in potrebo po zagotavljanju prvenstvenega posvečanja vikarja 
institucionalnim nalogam, povezanim z njegovo vlogo,

in ko potrjuje zaupanje naloge spodbujanja salezijanske dru-
žine vikarju vrhovnega predstojnika, prosi, da bi se ekipa za 
spodbujanje salezijanske družine (25. VZ, t. 133) bolj utrdila 
in da bi imela koordinatorja. Na koncu šestletja bo opravljena 
preveritev.

4. DIKASTERIJI ZA MLADINSKO PASTORALO,
 DRUŽBENO OBVEŠČANJE IN ZA MISIJONE

26. vrhovni zbor

− po presoji zapletenosti salezijanskega poslanstva,
− in glede na potrebo po večjem usklajevanju med dikasteriji za 

mladinsko pastoralo, družbeno obveščanje in misijone, posebno 
pri animaciji skupnih aktivnosti,

prosi, da bi vrhovni predstojnik s svojim svetom pospeševal 
ekipe za sodelovanje med temi dikasteriji in zaupal njihovo ko-
ordinacijo enemu ali drugemu svetovalcu, pri tem pa ohranil v 
vsakem primeru enotnost in organsko povezanost salezijanske 
pastorale.
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5. PREVERITEV ANIMACIJSKIH STRUKTUR
 IN OSREDNJEGA VODSTVA KONGREGACIJE

26. vrhovni zbor

− upoštevaje, da bo prihodnji vrhovni zbor moral preveriti izročitev 
animacije salezijanske družine vikarju vrhovnega predstojnika in 
usklajevanje treh dikasterijev za mladinsko pastoralo, za družbe-
no obveščanje, za misijone in za obliko evropskih pokrajin,

− ter upoštevaje, da taka revizija prav tako pozorno spremlja celo-
tno strukturo vrhovnega sveta,

prosi vrhovnega predstojnika z njegovim svetom, da bi za priho-
dnji občni zbor pospeševal preveritev struktur animacije in osre-
dnjega vodstva kongregacije in v to vključil tudi inšpektorije.

6. IZVOLITEV POKRAJINSKIH SVETOVALCEV

26. vrhovni zbor

− ob spoznanju, da za izvolitev pokrajinskih svetovalcev označitev 
samo enega imena pri glasovanju s tajnim glasovanjem prispeva 
k jasnejšemu spoznanju prevladujoče usmeritve sobratov v po-
krajini,

določa, da naj se 128. člen Splošnega pravilnika dopolni z izra-
zom »tako da na listek napiše eno samo ime«.

7. ODNOS MED SKUPNOSTJO IN USTANOVO

26. vrhovni zbor ugotavlja, da trenutno obstaja v družbi več 
vzorcev vodenja ustanov:
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− ustanove, ki jih vodi salezijanska skupnost, ki je animacijsko je-
dro širše vzgojno-pastoralne skupnosti;

− dejavnosti in ustanove, ki so jih salezijanci v celoti zaupali lai-
kom in so po kriterijih, navedenih v 24. VZ št. 180-182, prizna-
ne v inšpektorialnem načrtu;

− načini različnega vodenja, ki jih ne moremo skrčiti samo na en 
vzorec, v katerih ostaja odnos med kako krajevno skupnostjo in 
ustanovo (ali več ustanovami), vendar le-to (ali nekatera podro-
čja ustanove) vodijo laiki.

Zato: 
− ob upoštevanju različnih vsebin, zahtev in potreb po mogočih 

izkušnjah novih oblik vodenja ustanov
− in spoznanju nujne potrebe po zagotavljanju kvalitetne in kvan-

titetne trdnosti skupnosti, da se zagotovi določba konstitucij 
kako »živeti in delati skupaj«, ki »je za nas salezijance temeljna 
zahteva in varna pot za uresničevanje našega poklica« (K 49),

določa, da se inšpektorju, potem ko je dobil soglasje svojega sve-
ta in znotraj inšpektorialnega organskega načrta, da pravico, da
− določi, katere ustanove ali področja ustanov, seveda ob ohra-

njanju povezave s krajevno skupnostjo, se morejo izročiti v 
upravljanje laikom,

− opredeli njihove odgovornosti, merila za imenovanja, traja-
nje službe; postopke odločanja in organe vodstva; pristojno-
sti krajevnega ravnatelja in sveta, pristojnosti inšpektorja in 
inšpektorialnega sveta.

8. KRAJEVNI EKONOM

26. vrhovni zbor

− ko smo spoznali, da v določenih razmerah ni mogoče zaupa-
ti kakemu sobratu vloge ekonoma krajevne skupnosti ali če se 
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znatno poveča zapletenost in razčlenjenost dejavnosti, ki so ne-
posredno odvisne od redovne skupnosti,

določa, da se inšpektorijam priznava pravica, da v Inšpektorialni 
pravilnik vnese določbo, ki predvideva možnost, da v določenih 
razmerah izroči laiku, ki ga imenuje inšpektor po posvetovanju z 
ravnateljem, službo ekonoma krajevne skupnosti. Na ravnatelje-
vo povabilo se bo mogel brez pravice glasovanja udeleževati sve-
ta skupnosti vsakokrat, kadar je potrebna njegova navzočnost.

Taka pravica, priznana inšpektorijam, zahteva upoštevanje na-
slednjih pogojev:
− Vedno je treba spoštovati razliko med vlogo ravnatelja in vlogo 

ekonoma, kakor jo določajo konstitucije, ter odpraviti navado, da 
bi ravnatelj bil zaposlen pri administrativnih vlogah in nalogah.

− Jasno je treba opredeliti trajanje funkcije in obsege ekonomskih 
odgovornosti, prepuščenih laiku, posebno za tiste naloge, v kate-
rih njihovo delo vključuje ustanovo. To velja za pravico do pod-
pisovanja, delegiranja, pooblaščanja, za vodenje blagajne itn.

− Laik, ki je nastavljen za opravljanje ekonomove funkcije, bo moral 
vedno delovati v strogi odvisnosti od ravnatelja z njegovim svetom.

− Inšpektorialni ekonom bo v teh primerih spremljal in podpiral 
skupnost in laika, ki so mu so bile izročene funkcije ekonoma.

− Inšpektor naj izbere in pripravi sobrate, ki bodo sposobni pre-
vzeti administrativne in vodstvene vloge v službi skupnosti in 
inšpektorije. 

9. SPREMEMBA 13. ČLENA SPLOŠNEGA PRAVILNIKA

26. vrhovni zbor

− ob upoštevanju znatnega števila salezijanskih visokošolskih 
ustanov z velikim številom salezijancev, ki v njih delujejo, in po-
membnim številom študentov, ki jih obiskujejo,
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− zavedajoč se primernosti, da bi bile v 13. členu Splošnega pravil-
nika izrecno navedene te ustanove visokošolskega izobraževa-
nja, skupaj z drugimi šolskimi ustanovami različnih stopenj in s 
centri poklicnega izobraževanja,

− z namenom, da bi tudi za te dejavnosti in ustanove veljala meri-
la, ki jih priporoča isti 13. člen in 14. člen Splošnega pravilnika, 
zlasti kar se tiče »prednostnih namembnikov« ter vzgojnih in 
pastoralnih ciljev,

določa spremembo 13. člena Splošnega pravilnika z naslednjo 
formulacijo

13. Šola na različnih stopnjah, poklicni centri in ustanove viso-
košolskega izobraževanja spodbujajo celostni razvoj mladostnika 
s kritičnim usvajanjem in presojanjem kulture ter z vzgojo za vero, 
da bi krščansko preobrazili družbo.

Potek vzgoje, ki ga vodimo v salezijanskem slogu ter s priznano 
tehniško in pedagoško strokovnostjo, naj temelji na pristnih kul-
turnih vrednotah in naj ustreza zahtevam mladostnikov. Program 
naj usklaja dejavnosti umskega in strokovnega oblikovanja z dejav-
nostmi prostega časa.

V določenih razdobjih naj se preverja veljavnost vsebin ter peda-
goških in didaktičnih metod tudi v odnosu do družbenega okolja, 
sveta dela in pastorale Cerkve.
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Priloge
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PRILOGA ŠT. 1

Pismo njegove svetosti BENEDIKTA XVI.
Pascualu Chavezu, vrhovnemu predstojniku SDB,
ob začetku 26. vrhovnega zbora

Prečastitemu gospodu
PASCUALU CHÁVEZU VILLANUEVA, SDB

vrhovnemu predstojniku don Boskovih salezijancev

1.  Z velikim veseljem pošiljam prisrčen pozdrav Vam in udeležencem 
XXVI. vrhovnega zbora, ki pomeni milostni čas v življenju te družbe, 
navzoče že na vseh celinah. Na njem boste razpravljali o bogatih in različ-
nih izkušnjah, o kulturah, o pričakovanju salezijancev, zaposlenih v raz-
ličnih apostolskih dejavnostih in željnih, da bi vedno učinkoviteje služili 
Cerkvi. Don Boskova karizma je dar Svetega Duha za vse Božje ljudstvo. 
Vendar ga lahko pomenljivo in učinkovito razlagate in udejanjate tudi v 
današnjem času samo ob učljivem poslušanju in razpoložljivosti za Božje 
delovanje. Sveti Duh, ki je na binkošti z obiljem milosti prišel na pora-
jajočo se Cerkev, še vedno veje kot veter, kjer hoče, kot ogenj, ki topi led 
egoizma, kot voda, ki napaja vse, kar je suho. Ko bo nad člane zbora razlil 
obilje svojih darov, bo dosegel srca sobratov, vžgal njihovo ljubezen, jih 
razplamenel z željo po svetosti, jih spodbudil, da se odprejo za spreobr-
njenje, in jih okrepil v njihovi apostolski drznosti.

2.  Don Boskovi sinovi spadajo v mogočno vrsto tistih učencev, ki jih je 
Kristus posvetil zase po delovanju Svetega Duha s posebnim dejanjem 
ljubezni. Pridržal si jih je zase. Zato mora pri njihovem pričevanju blesteti 
prvenstveno mesto Boga in njegove pobude. Kadar se človek odpove vse-
mu, da bi hodil za Gospodom, kadar mu daje to, kar ima najdražjega, tudi 
za ceno vsake žrtve, tedaj ni čudno, če postane, kakor se je zgodilo Božje-
mu učeniku, »znamenje nasprotovanja«, saj se način mišljenja in življenja 
posvečene osebe pogostokrat znajde v nasprotju z logiko sveta. V resnici 
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je to razlog za tolažbo, saj priča, da je njegov življenjski slog alternativa 
sodobni kulturi in v njej more uresničevati nekakšno preroško dejavnost. 
Zato pa je potrebno bedeti nad morebitnimi vplivi sekularizma, da bi se 
branili in mogli nadaljevati delo po začrtani poti ter premagati »liberalni 
vzorec« posvečenega življenja in osrediniti svoje življenje v prvenstveno 
mesto ljubezni do Boga in do bližnjega.

3.  Tema, ki ste si jo izbrali za ta vrhovni zbor, je isti program za du-
hovno in apostolsko življenje, ki si ga je postavil don Bosko: Da mihi 
animas, cetera tolle. V njem je zgoščena celotna osebnost velikega sve-
tnika: globoka duhovnost, ustvarjalna podjetnost, apostolska zavzetost, 
neutrudljiva delavnost, pastoralna drznost in predvsem dokončna po-
svetitev Bogu in mladim. Bil je svetnik z eno samo gorečnostjo: »Božja 
slava in odrešenje duš.« Življenjskega pomena je, da vsak salezijanec 
nenehno črpa navdihe pri don Bosku: ga pozna, ga preučuje, ga ljubi, 
ga posnema, ga prosi, si prisvoji njegovo apostolsko gorečnost, ki izvi-
ra iz Jezusovega srca. Táko navdušenje je sposobnost, da se daruje, da 
je navdušen za duše, da trpi iz ljubezni, da vedro in veselo sprejema 
vsakdanje zahteve in odpovedi apostolskega življenja. Geslo Da mihi 
animas, cetera tolle na kratko povzema salezijančevo mistiko in askezo. 
Ne more obstajati goreča mistika brez čvrste askeze, ki naj jo podpira; in 
obratno: nihče ne bo pripravljen plačati visoke in zahtevne cene, če ne 
bo odkril očarljivega in neprecenljivega zaklada. V drobljivem in krh-
kem svetu, kakršen je današnji, je treba premagati razpršeni aktivizem 
in gojiti edinost duhovnega življenja, tako da si pridobimo globoko mi-
stiko in čvrsto asketiko. To daje moč apostolski prizadevnosti in zagota-
vlja pastoralno učinkovitost. V tem mora obstajati pot svetosti vsakega 
salezijanca, na to se mora osrediniti oblikovanje novih poklicev za sale-
zijansko posvečeno življenje. Lectio divina in evharistija sta luč in moč 
duhovnega življenja posvečenega salezijanca. Hraniti mora svoj dan s 
poslušanjem in premišljevanjem Božje besede ter pomagati tudi mla-
dini in vernim laikom, da jo bodo cenili v svojem vsakdanjem življenju 
ter si prizadevali, da bi prenesli v pričevanje vse, kar nam Božja beseda 
naroča. Evharistija nas priteguje k Jezusovemu žrtvenemu dejanju. Ne 
prejemamo samo statično učlovečenega Logosa, ampak smo vpleteni 
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v dinamiko njegovega darovanja« (okrož. Deus caritas est, 13). Samo 
preprosto, ubožno, zmerno, bistveno in strogo življenje bo pomaga-
lo salezijancem, da okrepijo svoj poklicni odgovor vpričo tveganja in 
groženj povprečnosti in pomeščanjenja. S tem se bomo bolj približali 
potrebnim in zapostavljenim.

4.  Po zgledu svojega ljubljenega ustanovnika mora salezijance prevevati 
ogenj apostolskega navdušenja. Vesoljna Cerkev in krajevne Cerkve, v 
katere so vključeni, pričakujejo od njih navzočnost, ki jo označuje pasto-
ralni polet in drzna evangelizacijska gorečnost. Posinodalne apostolske 
spodbude, ki se tičejo evangelizacije na različnih celinah, jim bodo lahko 
v spodbudo in smernico pri različnih vsebinah za inkulturacijo evange-
lija. Najnovejša Doktrinalna pripomba o nekaterih vidikih evangelizacije 
(Nota dottrinale su alcuni aspetti dell'evangelizzazione) jim lahko poma-
ga k poglobitvi vprašanja, kako bi vsem, posebno revnejši mladini, po-
sredovali darove evangelija. Evangelizacija naj bo glavno in prednostno 
področje njihovega poslanstva danes. Prikazuje najrazličnejše naloge, 
nujne izzive, širna delovna področja, toda njena temeljna naloga je kako 
ponuditi vsem, da bi živeli človeško življenje, kakor ga je živel Jezus. V 
večverskih in sekulariziranih okoljih je treba najti nova pota, da bi zlasti 
mladim prikazali Jezusovo podobo, da bi spoznali njeno večno očarlji-
vost. Osrednje mesto pri apostolskem delu pa mora imeti oznanjevanje 
Jezusa Kristusa in njegovega evangelija, skupaj s pozivom k spreobrnje-
nju, k sprejetju vere in k napotitvi v Cerkev. Od tu se potem rojevajo 
poti vere in kateheze, liturgično življenje in pričevanje dejavne ljubezni 
do bližnjega. Njihova karizma jih postavlja na prednostno mesto pri vre-
dnotenju vzgojnega prispevka na področju evangelizacije mladih. Brez 
vzgoje namreč ni trajne in globoke evangelizacije, ni rasti ne zorenja, ni 
spremembe mišljenja in kulture. Mladi gojijo globoke želje po polnem 
življenju, po pristni ljubezni, po konstruktivni svobodi. Toda pogosto-
krat je njihovo pričakovanje izdano in se ne uresniči. Nujno je potrebno 
pomagati mladim, da ovrednotijo sile, ki jih nosijo v sebi kot pozitiv-
ne moči in želje. Prikazati jim moramo ponudbe, bogate s človečnostjo 
in evangeljskimi vrednotami; pomagati jim, da se kot aktivni člani prek 
dela, sodelovanja in prizadevanja za skupni blagor vključujejo v družbo. 
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To od tistih, ki jih vodijo, terja, da razširijo vzgojna okolja s pozornostjo 
do nove mladinske revščine, do višje izobrazbe, do priseljevanja; nadalje 
terja pozornost do družine in vključevanja družin. O tem tako pomemb-
nem vidiku sem govoril v Pismu o vzgojni nuji, ki sem ga nedavno naslovil 
rimskim vernikom in ki ga sedaj ob tej idealni priložnosti izročam vsem 
salezijancem.

5.  Že od vsega začetka si je salezijanska družba prizadevala za evangeli-
zacijo v raznih delih sveta: od Patagonije in Latinske Amerike do Azije in 
Oceanije, do Afrike in Madagaskarja. V trenutku, ko se v Evropi število 
poklicev manjša, rastejo pa izzivi evangelizacije, mora salezijanska druž-
ba biti pozorna, da okrepi krščansko ponudbo, navzočnost Cerkve in 
don Boskovo karizmo na tej celini. Kakor je bila Evropa velikodušna pri 
pošiljanju številnih misijonarjev po vsem svetu, tako naj bo sedaj celotna 
družba, zlasti pokrajine, bogate s poklici, odprta do njenih potreb. Da bi 
Sveti Duh podaljšal čas za poslanstvo med mladimi, je vodil don Boska, 
da je obudil v življenje različne apostolske moči, ki jih navdihuje isti duh 
in povezuje ista naloga. Naloge pri evangelizaciji in vzgoji terjajo namreč 
različne prispevke, ki naj delujejo s povezanimi močmi. Zato so salezi-
janci v to delo vključili številne laike, družine in same mlade, tako da so 
v njih obudili apostolske poklice, ki naj don Boskovo karizmo ohranjajo 
živo in rodovitno. Tem mladim ljudem je treba prikazati čar posvečene-
ga življenja, dosledno hojo za pokornim, ubogim in čistim Kristusom, 
prednostno mesto Boga in Svetega Duha, zahtevno bratsko življenje v 
skupnosti in popolno použivanje za poslanstvo. Mladi so občutljivi za 
zahtevne ponudbe, potrebujejo pa pričevalce in voditelje, ki jih bodo 
znali spremljati pri odkrivanju in sprejemanju takega daru. V zvezi s 
tem vem, da se družba posveča poklicu salezijanskega pomočnika, brez 
katerega bi izgubila podobo, kakršno ji je hotel dati don Bosko. Gotovo 
je ta poklic težak za razločevanje in sprejetje. Lažje poganjajo tam, kjer 
med mladimi že obstajajo laiški apostolski poklici in opažajo veselo in 
navdušeno pričevanje redovne posvetitve. Zgled in priprošnja blažene-
ga Artemida Zattija in drugih častivrednih sobratov pomočnikov, ki so 
svoje življenje darovali za Božje kraljestvo, naj tudi danes izprosi salezi-
janski družini dar takih poklicev.
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6.  Z veseljem izkoriščam to priložnost, da salezijanski družbi izrečem za-
hvalo za raziskovalno in izobraževalno delo, ki ga opravlja na Salezijanski 
papeški univerzi, kjer so se izšolali ali so bili predavatelji tudi nekateri od 
mojih sedanjih najožjih in spoštovanih sodelavcev. Ugled ima zaradi don 
Boskove karizme in vsej Cerkvi daje izviren in poseben prispevek. Edina 
med papeškimi univerzami ima fakulteto za vzgojne znanosti ter oddelek 
za mladinsko pastoralo in katehetiko, h kateri prispevajo svoj delež še 
druge fakultete. Če pogledamo na študij, ki vključuje tudi druge kultu-
re in obravnava najrazličnejše teme, bi bilo želeti, da se na njej poveča 
število predavateljev, ki izhajajo iz celotne družbe. Ob vzgojnih težavah, 
ki obstajajo v številnih delih sveta, potrebuje Cerkev prispevek znanstve-
nikov, ki bi poglobili metodologijo vzgojnih in izobraževalnih procesov, 
evangelizacijo mladih, njihovo moralno vzgojo, tako da bi skupaj izdelali 
odgovore na izzive postmoderne dobe, medkulturnosti in družbenega 
obveščanja ter hkrati prišli na pomoč družinam. Don Boskov preventivni 
sistem in salezijansko vzgojno izročilo bosta gotovo družbi dali zagon, da 
bo ponudila aktualno krščansko pedagogiko, ki jo navdihuje njena ka-
rizma. Vzgoja je danes osrednja točka modernega antropološkega vpra-
šanja, h katerega rešitvi bo, o tem sem prepričan, Salezijanska papeška 
univerza dala svoj dragoceni prispevek.

7.  Gospod vrhovni predstojnik, naloga, pred katero stoji salezijanska 
družba, je težka, pa tudi spodbudna: vsak član vaše velike redovniške 
družine je namreč poklican, da ponavzočuje don Boska med mladimi 
našega časa. Leta 2015 boste obhajali dvestoletnico njegovega rojstva. Z 
odločitvami, ki jih boste sprejeli na tem vrhovnem zboru, že začenjate 
pripravo na obhajanje tako pomembnega jubileja. To naj vas spodbudi, 
da boste vedno bolj »verodostojno znamenje Božje ljubezni do mladih« 
ter storili vse, da bodo mladi zares upanje Cerkve in celotne družbe. De-
vica Marija, katero vas je don Bosko naučil klicati kot mater Cerkve in 
pomočnico kristjanov, naj vas podpira pri vaših sklepih. »Ona je napravi-
la vse,« je ponavljal don Bosko ob koncu svojega življenja ter se skliceval 
na Marijo. Torej bo ona tudi vaša vodnica in učiteljica. Pomagala vam 
bo, da boste naprej izročali »don Boskovo karizmo«. Za vašo družbo in 
za celotno salezijansko družino, za vzgojitelje in zlasti za mlade bo mati 
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in zvezda upanja. Ko vaši pozornosti izročam ta svoja razmišljanja, vam 
ponovno izražam svojo hvaležnost za služenje, ki ga izkazujete Cerkvi. 
Ko vam zagotavljam svojo nenehno molitev, podeljujem Vam, vrhovni 
predstojnik, udeležencem vrhovnega zbora in celotni salezijanski družini 
poseben apostolski blagoslov.

Dano v Vatikanu, 1. marca 2008
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PRILOGA ŠT. 2

Poseg kardinala Franca Rodeta, CM
prefekta kongregacije
za ustanove posvečenega življenja
in družbe apostolskega življenja

Da mihi animas, cetera tolle

1.  To je geslo, ki si ga je don Bosko izbral kot mlad duhovnik in ga je 
spremljalo vse življenje. To je življenjski program don Boska in vsakega 
salezijanca,1 geslo, ki ste ga izbrali za 26. vrhovni zbor salezijanske družbe.

Na tem zborovanju, kamor prihajate iz različnih dežel in kultur, se 
kaže obilje in lepota Gospodovih darov. Za vse in za vsakogar od vas in 
za vse vaše sobrate salezijance, raztresene po vsem svetu, se zahvaljujem 
Darovalcu vsega dobrega, ki je v svoji neskončni dobroti podaril Cerkvi 
veliko družino svetega Janeza Boska.

Moj pozdrav in moja zahvala za živo prizadevanje vseh salezijancev ne 
more iti mimo vrhovnega predstojnika, g. Pascuala Cháveza Villanueva, 
don Boskovega naslednika, za njegovo delo ne samo v blagor številne sa-
lezijanske družine, temveč za vse posvečeno življenje.

2.  Vrhovni zbor je znamenje edinosti v različnosti, je bratsko srečanje, 
je trenutek skupnega razmišljanja, da bi ostali zvesti evangeliju, karizmi 
ustanovnika in našemu času.2 Je prednostni trenutek, da na široko odpre-
mo oči srca in začnemo gledati, opažati in ocenjevati. Je ugoden trenutek, 
da skupno opazimo, na kakšna pota vas Gospod pošilja; je prehod od ma-
lodušja k upanju, k odkrivanju Gospodove navzočnosti sredi med vami v 
Besedi in v Kruhu večnega življenja.

1 Gl. K 4.
2 Gl. K 146.

Dokument_26_VZ_Daj_mi_duse.indd   81 10.6.2008   10:19:49



82

Obhajanje zbora je živ spomin na prehojeno pot, uresničenje don Bosko-
vih sanj v današnjem zgodovinskem trenutku, da vas usmeri v prihodnost z 
živim upanjem in polnim zaupanjem v Gospodovo delo.

3.  Krščanska vera je ob pogledu na zapleten svet in njegove krize izposta-
vljena vprašanjem in izzivom o Bogu, o njegovem vstopu v zgodovino v 
Jezusovi osebi, o človekovi naravi in o smislu njegovega življenja in smrti. 
Tudi Cerkev je postavljena pod vprašaj: njena vloga in njen vpliv na svet v 
določenih okoljih sta banalizirana in zanikana. Posvečeno življenje se sre-
čuje s krizami, zlasti v Severni Ameriki in v Evropi: številčno zmanjšanje, 
negotovosti o identiteti, skušnjave odpovedi in malodušja.

Vrnitev k izvirom, k osrednjemu mestu Jezusa Kristusa, k duhu usta-
novnikov lahko pripomore, da z zaupanjem, ustvarjalno in pogumno od-
govorimo na te številne izzive.

4.  V teh dneh je vsak od vas poklican, da obnovi temeljno izbiro za Kri-
stusa, na novo razmišljeno z jasno zavestjo in opredeljeno skupno z evan-
geljskim načrtom konstitucij: vašo posebno zavezo z Gospodom; srečanje 
v ljubezni, ki označuje in usmerja vse življenje; popolno podaritev samega 
sebe Bogu in mladim; smisel vašega življenja, ki ga posvečuje moč Svetega 
Duha.

Potem ko ste se v prejšnjih letih zaustavljali ob salezijanski identiteti,3 
ob misijonski dejavnosti4, ob sodelovanju z laiki5 in ob skupnosti,6 pa se 
bo na tem zasedanju vaša pozornost osredinila na karizmatično identiteto 
in apostolsko gorečnost. To je vračanje k srcu vašega poklica v Cerkvi, k 
najčistejšemu duhu vašega ustanovnika.

Don Bosko se vrača (Don Bosco ritorna), boste ponavljali v teh dneh. 
Spominjali se boste besed, ki vam jih je napisal sveti oče Janez Pavel v 
pismu Iuvenum Patris: »Don Bosco ritorna je tradicionalna pesem salezi-
janske družine: izraža željo, da bi se don Bosko vrnil in da bi se vi vrnili 
k don Bosku, da boste vzgojitelji, sposobni za trajno zvestobo in hkrati 
pozorni kot on na tisoče potreb mladih današnjega časa ter da bi v njegovi 

3 22. VZ.
4 23. VZ.
5 24. VZ.
6 25. VZ.
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dediščini našli razloge za odgovor mladim tudi danes na njihove težave 
in njihovo pričakovanje.«7

Vrniti se k don Bosku pomeni znova začeti pri don Bosku, da bi pre-
budili srce.

Nameravate se torej vrniti k izvirom salezijanske duhovnosti in sa-
lezijanske karizme, k srcu vaše poklicanosti, ki ima svoj izvir v samem 
Jezusovem srcu z »ljubečo skrbjo Dobrega pastirja, ki osvaja s krotkostjo 
in darovanjem samega sebe.«8

5.  O duhovnosti lahko govorimo na različne načine. Gotovo se moramo 
izogibati tistega, ki pelje v spiritualizem, v nekako zatekanje v svet duha, v 
katerem se vse zdi popolno in enkratno; potrebno je nasprotno ohranjati 
njen izvirni značaj življenja po Duhu in ukoreninjenje v vsakdanje življe-
nje, z njegovimi napori in napetostmi, z njegovimi poleti in težavami ter 
razmišljati o bogastvu duhovnih poti, tako osebnih kot cerkvenih, polnih 
življenja in skrivnosti.

Samo tako se boste mogli izogniti tisti utrujenosti nad govorjenjem o 
krščanskem življenju, ki je danes skoraj izčrpano zaradi preveč splošne 
ali preveč retorične rabe. Gostobesednost pravi, kako je danes težko izgo-
voriti prave duhovne besede, ki se ne bojijo ne pred negotovostjo življe-
nja ne pred skrivnostjo. Skromen in zmeren besednjak bo lahko v naših 
govoricah nadomestil možnost za izročanje napete lepote življenja, ki ga 
živimo v luči evangelija.

6.  Don Bosko se je od vsega začetka dal voditi eni sami želji: posvetiti 
svoje življenje v blagor mladine. Njegova ustanova ni izraz aktivizma; ve-
sel in odprt značaj becchijskega vrvohodca je resnična in prava zavestna 
in prostovoljna posvetitev, poslanstvo za celostno rešitev mladih.

Da mihi animas, cetera tolle. Cilj don Boskove preventivne vzgoje – 
posameznikovo, družbeno in popolno versko življenje – se očitno pokaže 
v izrazu »rešitev duše«: želja po svetosti. Svetost »sredi delavnika«, tista, 
ki jo je don Bosko pokazal svojim fantom in prvim sodelavcem.

7 Janez Pavel II, Pismo Iuvenum Patris ob stoletnici don Boskove smrti, Rim, 31. januar 
1988, št. 3.

8 Gl. K 11.
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»Svetost«, ki ni cilj, ki ga je predložil samo kakemu »dobremu« fantu, 
kaki aristokratski eliti, ampak vsem fantom v Valdoccu: »Božja volja je, da 
vsi postanemo sveti; ni težko postati svet; kdor postane svet, ga v nebesih 
čaka veliko plačilo.«9

V valdoškem ozračju svetosti so njegove močne in velikodušne po-
nudbe postale verodostojne. »Znal je predložiti svetost kot konkreten 
cilj svoje vzgoje,« je pripomnil Božji služabnik Janez Pavel II., ko ga je 
razglasil za očeta in učitelja mladine.«10 »Z veseljem opažam v don Bo-
sku predvsem dejstvo, da je uresničeval svojo osebno svetost z vzgoj-
nim prizadevanjem, ki ga je opravljal z gorečnostjo in apostolskim 
srcem in ki je hkrati znal predstaviti svetost kot konkreten cilj svoje 
pedagogike.«11 Prav tukaj moramo iskati tisto preroško sporočilo, ki ga 
je zapustil svojim in vsej Cerkvi.«12

7. »Ravno v takem prepletanju med 'vzgojo' in 'svetostjo' je značilen vidik 
njegove podobe: je 'svet vzgojitelj', navdihuje se ob »'svetem vzoru', Fran-
čišku Saleškem, je učenec 'svetega duhovnega učitelja' Jožefa Cafassa in 
zna med svojimi fanti vzgojiti 'svetega gojenca': Dominika Savia.«13 Lahko 
bi nadaljevali ta seznam z blaženo Lavro Vicuño in Zeffirinom Namun-
curájem, ki je bil po času zadnji, 11. novembra 2008, prikazan v salezijan-
ski družini kot vzor svetosti.

To preroško sporočilo, ki vam ga je zapustil ustanovnik, prikazuje iz-
virno obličje vaše salezijanske karizmatične identitete, vaše apostolske 
posvetitve in vaše vzgojne metode, ki temelji na razumu, veri in ljubezni-
vosti.14

Nujno morate znova priklicati pravo obličje svetosti. Za vsakega sale-
zijanca, za vsakega mladega človeka, ki se vam približa. Da boste še naprej 
kakor don Bosko sveti učitelji svetih mladih ljudi, učitelji mladinske sveto-

9 Bosco G., Življenje mladeniča Savia Dominika, ki ga je napisal duhovnik Janez Bosko,
str. 50, OE XI str. 200.

10 Iuvenum Patris, št. 5.
11 Pt. 
12 Pt. št. 8.
13 Pt. št. 5.
14 Gl. »Preventivni sistem«, v »Pravilniku za hiše družbe sv. Frančiška Saleškega«, v: 

Janez Bosko: »Pedagoški in duhovni spisi«, 166.
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sti.15 Tako boste mogli uresničiti načrt življenja, ki vam ga je zapustil vaš 
ustanovnik: »biti v Cerkvi znamenja in nosilci Božje ljubezni do mladih, 
zlasti najbolj revnih.«16

8. Člen št. 3 vaših konstitucij pravi, da je vaše življenje »življenje Go-
spodovih učencev«, ki ste se popolnoma darovali Bogu, »da bi hodili za 
Kristusom in z njim gradili Kraljestvo«.17

Z ozirom na vašo podaritev vas Oče posvečuje z darom svojega Duha 
in vas pošilja, da bi bili apostoli mladih.«18 Dar Duha mora prežeti vaše 
srce s svojo blago močjo, da boste sposobni za popolno zvestobo vašemu 
življenju kot učencev. Skrivnost uspeha je v tem, da znamo nenehno utr-
jevati vezi zaveze z Bogom.

Kot posvečeni Očetu ste poklicani, da v Cerkvi in v svetu z evan-
geljskimi sveti uresničite »značilne poteze Jezusa, deviškega, ubogega 
in poslušnega«,19 tako da skrbite za svojo vero, svojo hojo za Kristusom, 
svoje ljubeznivo upodabljanje po Gospodu Jezusu, da boste sposobni 
prenesti to življenje v vzgojne odnose. Vse drugo vam lahko služi kot 
pomoč, način in orodje pri vedno težji nalogi izročanja vere, zlasti mla-
dim, vendar je vse to malenkost v primerjavi z neodpovedljivo zahtevo 
za tistega, ki se je napotil v to delo: imeti vero in živo utelešeno ljubezen, 
ki pa je podprta s trdno vzgojo. 

To je vaša globoka narava, vaš poklic, vaša dokončna uresničitev. Evan-
geljski sveti so ti vaši napeti odnosi, nenehna usmerjenost v Ti. »Ni drugega 
načina, kakor živeti človeka vredno življenje v darovanju samega sebe.«20

9.  Don Bosko se je rodil komaj 30 let po francoski revoluciji. Že v stole-
tju pred tem (»razsvetljensko stoletje«) je vera doživljala napade v imenu 
pobožanstvenega razuma, ki se je hotelo bojevati proti vsemu, kar se je 
imenovalo »praznoverje«. V XIX. stoletju se je napad pogostokrat z intri-
gami pomešal s socialnimi in narodnostnimi vprašanji.

15 Iuvenum Patris, št. 16.
16 K 2.
17 K 3.
18 Pt.
19 PŽ, št. 1.
20 Janez Pavel II., Poslanica za dan duhovnih poklicev 2003.
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Don Boskov čas je bil čas prve industrializacije, z nemiri pod vplivom 
risorgimenta, restavracij in revolucij. Turin ob času risorgimenta se je hitro 
širil zaradi množičnega priseljevanja s piemonteškega podeželja, mladi pa 
so bili plen težkih problemov: nepismenost, brezposelnost, moralni pro-
pad in pomanjkljiva verska podpora.

»Star sem sedemnajst let … in ničesar ne znam,« se je predstavil Jernej 
Garelli, prvi izmed don Boskovih fantov. »Jerneju so se pridružili mnogi 
drugi fantje,« je pripovedoval sam don Bosko. – V tisti zimi sem zbiral 
tudi nekatere odrasle, ki so potrebovali šolo, verouk, prilagojen njihovi 
starosti.«21

Tako je nastal oratorij: z mladimi, ki so iskali delo. Don Bosko jim 
je dal dom, prijateljsko srce, šolanje in zavetje ter jim zagotovil poštene 
delovne pogodbe; ustanovil je poklicne šole in delavnice. Enako pomoč 
je dajal tudi dijakom. Napotil je fante, da bi si zagotovili mesto v svetu, 
ter jim pomagal pridobiti si strokovno usposobljenost in poklicno znanje. 
Usmeril jih je v krščansko življenje, poskrbel za versko vzgojo, prejemanje 
zakramentov in sinovsko ljubezen do Marije.

10. Ta naloga je še danes aktualna. Če so včasih imeli na razpolago samo 
dvorišče, cerkev, delavnico in šolo, srečujemo danes različne vrste vzgoj-
nih ustanov, kot so šole, centri za opismenjevanje, skupnosti za sprejem 
dečkov in fantov v težavah, centri za preventivo pred zasvojenostjo, be-
gunska taborišča z velikim številom dečkov in mladih, centri za sprejem 
priseljencev … Vedno je pozornost obrnjena na kraje in razmere, kjer re-
vščina in stiska potrebujeta surplus (izg. sürplü) − presežek, večje sočutje, 
bližino, ljubezen in zaščito.

V tem času, ko globalizacijo v svetu družbenih občil in na področju 
gospodarstva hkrati spremlja revščina in zapostavljanje, ki prizadevata 
zlasti mlade generacije, Cerkev z zaskrbljenostjo opaža nujno potrebo, da 
bi zlasti na vzgojnem področju premagala dramo globokega prepada med 
evangelijem in kulturo, zaradi česar podcenjujejo in izrivajo odrešilno 
Kristusovo sporočilo. Danes bolj kot v preteklosti potrebujemo preroške-
ga pogleda na nove čase, ki so tako zapleteni in težavni, in posebej drznost 
svetnikov z velikim in velikodušnim srcem.

21 Bosco G., Spomini iz Oratorija, uredil T. Bosco, 1985.
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»Imam sedemnajst let … in ne znam ničesar.« To je klic, ki ga ponavlja 
toliko mladih, ki jih srečujemo na svoji poti, ki živijo, kakor se zdi, poseb-
no v teh letih brezvoljno, brez vsakega zanimanja ne samo za vero, ampak 
tudi za ljubezen, v kateri iščejo globoki smisel ali pa obžalovanje, da so jo 
izgubili, medtem ko jo v nasprotju z vsako logiko (kontradiktorno) krčijo 
na kratke užitke in čustvenost.

Stojimo pred »dobo praznine«22 zaradi sodobnega individualizma. 
»Zdi se mi,« je dejal sveti oče, ko je odgovarjal na vprašanja mladih rim-
ske škofije, »da je veliki izziv našega časa sekularizem: to je način življenja 
in predstavljanje sveta kot 'si Deus non daretur' − kot da Boga ni. […] Zdi 
se mi, da je to prva potreba: da bi bil Bog spet navzoč v našem življenju, 
da ne bi živeli, kot da smo avtonomni, marveč usposobljeni, da poiščemo, 
kaj je svoboda in življenje. Živeti moramo v zavesti, da smo stvarí, ugo-
toviti, da nas je ustvaril Bog in da spolnjevati njegovo voljo ni odvisnost, 
marveč dar ljubezni, ki nam da živeti.«23

11.  Nujno je usposobiti se, da bomo govorili o resnici, ne da bi se bali, 
tudi takrat, ko nas spravi v nevšečen položaj. Tako namreč nenehno dela 
sveti oče.

O tej temi je pisal Romano Guardini: »Kdor govori, naj pove, kaj je in 
kako stvari razume. Torej naj se izraža tudi z besedo, kadar sega v njegovo 
notranjost. Lahko da je včasih težko, lahko povzroči neprijetnosti, škodo 
in nevarnost; vendar nam vest govori, da resnica obvezuje; da ima v sebi 
nekaj brezpogojnega, da poseduje visokost. O njej ne moremo reči: ti jo 
lahko izrečeš, kadar ti je všeč ali kadar hočeš doseči kak cilj; vendar: kadar 
govoriš, moraš povedati resnico; ne smeš je ne pomanjšati ne predrugači-
ti. Povedati jo moraš vedno, preprosto; tudi takrat, ko bi zaradi okoliščin 
moral molčati ali kadar se lahko spretno izogneš kakemu vprašanju.«24 
Obstaja torej imperativ, pred katerim ne moreš in ne smeš zbežati: potr-
diti, da mora resnica zavzeti svoje mesto in svoj trden prostor ne samo v 
našem pridiganju ali pri verouku, temveč predvsem v osebnem življenju, 
da lahko dosežemo življenje, napolnjeno s smislom.

22 G. liPovetsky, Doba praznine. Razprave o sodobnem invidualizmu, 1995.
23 BeneDikt XVI., Pogovor z mladimi, ob srečanju z mladimi rimske škofije, med pripravo 

na XXI. svetovni dan mladih, Rim, četrtek 6. aprila 2006.
24 R. GuarDini, Kreposti, Brescia, 1972, str. 21.
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Delo, ki ga opravljate, vas najprej postavlja v prenašanje vere. Le-ta, 
dobro vemo, ni prvenstveno abstraktna vsebina, ampak slog življenja, ki 
izvira iz odločitve, da gremo za Kristusom in sprejmemo vase tisto besedo 
kot obljubo in uresničenje samega sebe.

»Duhovniki … ne bi mogli biti Kristusovi služabniki, če ne bi bili pri-
čevalci in delivci življenja, drugačnega od zemeljskega; na eni strani ne bi 
mogli niti služiti ljudem, če bi se oddaljevali od njihovega življenja in nji-
hovega okolja. Zaradi same svoje službe se ne smejo s posebnim razlogom 
prilagoditi sedanjemu svetu; hkrati pa morajo živeti na tem svetu, sredi lju-
di, da bodo kot dobri pastirji dobro poznali svoje ovce … in naj si torej 
prizadevajo, da bodo preučevali probleme svojega časa v Kristusovi luči.«25

12. Naša mladina pa tudi živi v globoki samoti. Le-ta izhaja iz dejstva, da 
se ne čutijo sprejete, ker so pač zavrženi; različne oblike izdajstva, ki jim 
jih nalaga življenje od prijateljstva do ljubezni, v družini ali z vrstniki, 
povzročajo očitno globok občutek samote, v katero so mnogi potopljeni.

Prepričan sem, da naša mladina od nas želi pričevanja polne zastonj-
skosti in iskrenega odpuščanja. Hočejo biti ljubljeni taki, kot so, vendar 
zato ne smemo pozabiti, da za nas ljubiti pomeni nenehno in skrajno po-
trpežljivo iskati njihov blagor.

Koncil je zapisal v Gaudium et spes: »Več je človek vreden po tem, kar 
je, kakor po tistem, kar ima.«26 Kulturne razmere, v katerih živimo, nedvo-
mno dajejo prednost temu, kar kdo dela in ima, pred tistim, kar je. Odgo-
vor na vprašanje mladih ni v tem, da jim poiščemo konkretne tehnike in 
pobude: s tem bi šli propadu naproti. Če hočemo kaj napraviti za mlade, 
moramo predvsem biti ljudje z velikim srcem, saj je vzgoja, kakor je dejal 
don Bosko, stvar srca.

Le-ta pa vsekakor od nas terja prizadevanje, da zopet najdemo med-
osebni stik in vodstvo naših mladih, kar je pravo sredstvo za prenašanje 
vere. Če ni srečanja na štiri oči, se vera ne more prenašati. Lahko ga ime-
nujemo duhovno vodstvo ali na kak drugačen način, vendar nas izročilo 
Cerkve uči, da samo z osebnim odnosom, ki vključuje človeka kot osebo, 
lahko prenašamo vero.

25 D, št. 3. 4.
26 CS, št. 35.
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Prav zato je nujno ponovno razmisliti o vašem »biti v salezijanskem slo-
gu znamenje in nosilci Božje ljubezni do mladih, zlasti najrevnejših«.27

»Ni dovolj ljubiti.« Ideal salezijanske svetosti je »storiti, da te bodo 
imeli radi«.28

»Prizadevaj si, da te bodo imeli radi,« je don Bosko svetoval don Rui, 
ko je leta 1863 šel v Mirabello. »Ker ne morem biti vedno ob tebi … ti go-
vorim z glasom nežnega očeta, ki odpira srce svojemu najdražjemu sinu.« 
Dal mu je različne nasvete, med katerimi izstopa tisti, da naj si prizadeva, 
da ga bodo imeli radi.29 Don Bosko je poudarjal: »Ni dovolj, da jih imaš 
rad,« potrebno si je prizadevati, »da te bodo imeli radi«.

»Najvišja umetnost je umetnost ljubezni,« je učil Viljem de Saint Thi-
erry. »Sama narava in Bog, ki je ustvaril naravo, sta zase ohranila nauk. 
Kajti ljubezen, ki jo je vzbudil Stvarnik narave, če njegove naravne čistosti 
ne zatemnijo tuja čustva, poučuje sama sebe: vendar samo tiste, ki se dajo 
poučiti njej, se dajo poučiti Bogu. Ljubezen je namreč moč duše, ki jo po 
naravni teži vodi v kraj in do cilja, ki je njej lasten.«30

Umetnosti ljubezni, ljubezni do resnice se naučimo iz sloga življenja 
čistega, ubožnega in poslušnega, ponižnega in skromnega Kristusa, ki je 
usmerjen k ljubezni. Posvečeno življenje tako postaja confessio Trinitatis, 
signum fraternitatis, servitium caritatis, − izpoved Trojice, znamenje brat-
stva in služba dobrote«31, blesteče preroško pričevanje, epifanija načina 
Jezusovega življenja, pomembna navzočnost znotraj Cerkve ter protislov-
no in privlačno preroštvo v neurejenem in zmešanem svetu.

13. »Cerkvenostna zavest našega ustanovnika,« je zapisal vrhovni pred-
stojnik družbe, Egidij Vigano, l. 1985, »se je pedagoško uresničila v ne-
katerih močnih in konkretnih držah vere. Preprosto jih je izrazil v treh 
držah, ki so jih poimenovali »pobožnosti«: do Jezusa Kristusa, Zveličarja 
in Odrešenika, navzočega v osrednjem delovanju Cerkve, v evharistiji; 
do Marije, ki je vzornica in mati Cerkve, ki jo je Cerkev vedno imela za 
pomočnico, in do papeža, Petrovega naslednika, postavljenega kot pogla-

27 K 2.
28 MB XVII, 107-114.
29 MB VII, 524.
30 GuGlielmo Di saint thierry, Narava in veličina ljubezni, 1,1-2, Magnano 1990.
31 Gl. PŽ.
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varja zbora škofov za pastoralno služenje Cerkvi.«32

»Kakršen koli napor je majhen,« je zapisal don Bosko, »kadar gre za 
Cerkev in za papeštvo.«33 Ljubezen do Kristusa, do Marije, do Cerkve in 
do papeža. Vaše sentire cum Ecclesia – čutiti s Cerkvijo − naj ne bo samo 
konkretno prizadevanje vsakega salezijanca in odgovornih za družbo, 
ampak tudi pričevanje cerkvene razsežnosti vaše vere in prizadevanje za 
vzgojo mladih do Cerkve.

14. Ko kličem Gospodov blagoslov na vas, na vaš vrhovni zbor in na na-
loge v prihodnjih dneh, uporabim besede Benedikta XVI. iz okrožnice 
Spe salvi: »Življenje je kot potovanje po morju zgodovine, pogostokrat 
temnem in viharnem, potovanje, v katerem opazujemo zvezde, ki nam 
nakazujejo smer. Prave zvezde našega življenja so ljudje, ki so znali živeti 
pošteno. Oni so luči upanja. Gotovo je Jezus luč po antonomaziji (zame-
njavanje lastnega imena z občim), sonce, ki vzhaja nad vso temo zgodovi-
ne. Če pa hočemo dospeti do njega, potrebujemo tudi bližnje luči, ljudi, ki 
dajejo svetlobo, ki so jo črpali iz njegove luči in tako nakazujejo smer za 
našo plovbo po morju.«34

Marija, mati Cerkve in pomoč kristjanov,35 don Bosko in vsi številni 
sveti in blaženi salezijanci naj bodo vaše zvezde in vas napravijo za svetil-
nike upanja za celotno človeštvo, posebno še za mlade.

Rim, 3. marca 2008

32 Pismo vrhovnega predstojnika, v: GVS, št. 315.
33 Gl. K 13.
34 SpS št. 49.
35 K 8.

Dokument_26_VZ_Daj_mi_duse.indd   90 10.6.2008   10:19:50



91

PRILOGA ŠT. 3

Govor vrhovnega predstojnika
Pascuala Cháveza Villanueva
ob odprtju 26. VZ

Hrepenim namreč po tem, da bi vas videl
 in vam posredoval kakšen duhoven dar milosti,

 ki naj vas utrdi, še več, da bi se sam okrepil med vami,
 ko bom z vami sodoživljal vero, ki je skupna vam in meni.

(Rim 1,11-12)

1. Pozdrav povabljenim

Prevzvišena Eminenca kard. Franc Rodè, prefekt konkregacije za ustano-
ve posvečenega življenja in družb apostolskega življenja,

prevzvišena Eminenca kard. Rafael Farina, knjižničar in arhivar SRC,
prevzvišena Eminenca kard. Mihuel Obando Bravo,
prevzvišena Eminenca kard. Jožef Zen,
prevzvišeni msgr. Angelo Amato, tajnik kongregacije za verski nauk,
prevzvišeni msgr. Gianfranco Gardin, tajnik kongregacije za ustanove 

posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja,
prevzvišeni msgr. Gino Reali, škof Porta in Sante Rufine,
prevzvišeni msgr. Francesco Brugnaro, nadškof Camerina, bivši gojenec 

in sotrudnik,
prevzvišeni salezijanski škofje: msgr. Carlo Chenis, msgr. Zef Gashi, msgr. 

Stanislav Hočevar, msgr. Calogero La Piana, msgr. Basile Mvé, msgr. 
Pierre Pican, msgr. Peter Štumpf, msgr. Luc Van Looy, msgr. Adrian 
van Luyn, msgr. Rosario Vella,

prečastita sestra Enrica Rosanna, podtajnica kongregacije za ustanove 
posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja,
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prečastita sestra Antonia Colombo, vrhovna predstojnica družbe hčera 
Marije Pomočnice,

predragi odgovorni za različne skupine salezijanske družine,
prečastiti p. Pietro Trabucco, vrhovni tajnik združenja vrhovnih predstoj-

nikov,
prečastiti g. Mario Toso, rektor salezijanske papeške univerze!

V imenu vse zborovske skupščine se vam prisrčno zahvaljujem za vašo 
navzočnost v tem za salezijansko družbo sv. Frančiška Saleškega tako po-
membnem trenutku. Zelo dragocena nam je vaša udeležba, s katero ste 
počastili začetek našega 26. vrhovnega zbora in spodbudili naše delo.

2. Dobrodošlica zborovalcem

Predragi sobratje zborovalci, inšpektorji in predstojniki vizitatorij, in-
špektorialni delegati, povabljeni opazovalci, ki ste prišli z vsega sveta, da 
bi se udeležili tega pomembnega zborovanja naše drage družbe.

Vam vsem z don Boskovim srcem izražam dobrodošlico. Počutite se 
kot doma in naj vam bo prijetno! Don Boskova hiša je vaša hiša. Tudi vr-
hovna hiša je don Boskova hiša, kot je bila tista v Valdoccu, kjer smo hoteli 
v duhu molitve in premišljevanja preživeti prve trenutke tega zborovanja; 
kot je bila hišica v Becchijih, na katere pročelju je napis z don Boskovimi 
besedami: »To je moj dom!«

»Znova začeti pri don Bosku«, ki je osrednja tema tega zbora, je pova-
bilo, namenjeno vsej družbi. Pripeljalo nas je v kraje, kjer je naš ljubljeni 
oče in ustanovitelj, poslušen klicu in delovanju Svetega Duha, začel in raz-
vijal tisto karizmo, katere dediči, poroki, pričevalci in prenašalci na druge 
smo mi. Becchi in Valdocco sta zibelka naše karizmatične izkušnje. Tam 
je naša identiteta, saj smo bili tam mi vsi rojeni, kakor poje psalmist, poln 
veselja, ko je mislil na Božje mesto: »vsi so tam rojeni; vsi moji studenci 
so v tebi« (Ps 86).

Naša DNA je ista, kot je bila don Boskova, katere geni so gorečnost za 
rešenje mladih, zaupanja v vrednoto vrhunske vzgoje, sposobnost vklju-
čevanja vseh, da bi ustvarili široko gibanje oseb, sposobnih sodelovanja 
v mladinskem poslanstvu mistike »da mihi animas« in asketike »cetera 
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tolle«. Skupaj z vami si želim, da bi naš zbor bil izhodišče, da bi znova za-
čeli pri don Bosku in prišli do leta 2015, ko bomo v veselju in hvaležnosti 
obhajali dvestoletnico njegovega rojstva.

3. Vrhovni zbor

Na začetek tega uvodnega govora sem namenoma postavil navedek 
sv. Pavla v pismu Rimljanom, ker se mi zdi, da izraža to, kar imam v 
srcu in česar si želim od tega zborovanja. Če za vsak vrhovni zbor velja, 
da je dogodek, ki v bistvu presega samo formalno izpolnitev tistega, kar 
predpisujejo konstitucije, še toliko bolj velja za 26. VZ. To bo binkoštni 
dogodek, katerega glavna oseba bo Sveti Duh: potekal bo med spominom 
in preroštvom, med zvesto hvaležnostjo za začetke in brezpogojno odpr-
tostjo Božji novosti. In mi vsi bomo aktivni subjekti, s svojimi odgovor-
nostmi in pričakovanji, bogati z izkušnjami, pripravljeni za poslušanje, za 
razločevanje, za sprejem Božje volje o naši družbi.

Sklical nas je sam Bog, ki nenehno in ob vsakem času kliče in pošilja 
svoje preroke, da bi vsi imeli življenje v izobilju. Božji klici terjajo veliko-
dušnost, polno predanost in razpoložljivost tudi za trpljenje, da »damo 
življenje«; ne rodi se življenje »brez porodnih bolečin«. Bog ne vabi k 
utrjevanju razmer mrtvila in ali kar smrti, ampak pošilja svojega Duha, 
da bi dal življenje in vitalnost, preoblikoval osebe in preko njih prenovil 
obličje zemlje.

Ne morem si kaj, da ob tem ne spomnim na čudovito videnje Ezekiela 
o izgnanem Božjem ljudstvu, brez kralja, brez templja in brez postave. 
Nad izsušene kosti, nad to mrtvo ljudstvo je Bog poslal Duha. Pojavili so 
se živci, kite, raslo je meso. Ta telesa je pokril s kožo in vdihnil dih življe-
nja (prim. Ezk 37,8sl.). Seveda pa novost, ki jo Bog hoče podariti, lahko 
naleti na psihični in duhovni odpor, »da bi se prenovil od zgoraj« (Jn 
3,3), kot je bilo pri Nikodemu. Nasprotno! Od nas zahteva Abrahamovo 
zgledno razpoložljivost, ki se je dal voditi Bogu obljube (gl. Jn 12,1-3); ni 
se niti oklenil niti tako pričakovanemu sinu in se odpovedal Izaku. Ni se 
obotavljal žrtvovati ga, da le ne bi izgubil svojega Boga. Prav take razpolo-
žljivosti je popoln vzor neomejene odprtosti Devica Marija, pripravljena 
odpovedati se svojemu načrtu, da je sprejela Božjega (gl. Lk 1,35sl.)
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26. VZ ima za cilj nekaj novega, česar do sedaj še ni bilo. Sili nas nuj-
nost, da se vrnemo k svojim izvirom. Poklicani smo, da najdemo navdih 
pri sami don Boskovi apostolski gorečnosti. Povabljeni smo, da zajamemo 
pri izvirnem studencu karizme, hkrati pa da se drzno in ustvarjalno odpre-
mo novemu načinu, kako bi jo danes prikazali. Za nas to pomeni, kot da bi 
odkrili nove obrise istega diamanta, naše karizme, ki nam pomagajo dati 
boljši odgovor na mladinske razmere, bolje razumeti in odgovoriti na nove 
oblike revščine ter ponuditi nove priložnosti za njihov človeški razvoj in 
njihovo vzgojo, za njihovo pot vere in za njihovo polnost življenja.

Pomembno je, da vsak od nas, dragi zborovalci, stopi v globoko so-
glasje z Bogom, ki nas kliče »danes«, da bi navdih in moč Svetega Duha ne 
ostala užaloščena v srcu, onemela na ustnicah in popačena v svoji logiki 
(gl. Ef 4,30). Vse to nas sili, da v globini svojega srca odpremo najširši raz-
pon svoje »duhovne« sprejemljivosti, v sebi odkrijemo Božjo voljo glede 
družbe ter svoje mišljenje in svoje govorjenje vedno bolj prilagajamo Božji 
besedi. Besede, ki naj bi jih vsak po Božjem naročilu izgovarjal, naj bi v 
sebi nosile čim manj bremena mesa, kajti »kar je rojeno iz mesa, je meso, 
in kar je rojeno iz Duha, je duh« (gl. Jn 3,6).36

4. Drža popolnega sodelovanja na 26. VZ

Kako naj bi torej živeli zborovsko izkušnjo v konstruktivni obliki? Ka-
kšno vlogo naj prevzame vsak zborovalec? S kakšnimi držami naj bo vsak-
do udeležen pri vrhovnem zboru?

Z gojenjem preroškega duha

Prav zavest, da nas je sklical Bog, obuja v nas čut odvisnosti od Boga 
in globoko sprejemanje poslanstva, ki nam ga on izroča. To od nas terja 
nenehno, ponižno in ubogljivo poslušanje. V nasprotju s kakim kongre-
som ali sestankom, kjer pogostokrat prevladuje dialektika, tu doživljamo 
trenutek razločevanja in primerjanja glede življenja v družbi in glede naše 
karizme, ki je velik Božji dar za Cerkev in za mlade.

36 Gl. V. Bosco, Il Capitolo: momento per la profezia per tenere il passo di Dio, Elle Di 
Ci, Torino, 1980, str. 8.
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Ne moremo biti samo gledalci. To bi sprevrglo dogodek v golo krono-
logijo; od njega bi ostal samo kak rahel spomin, ki pa ne bi mogel ustva-
riti pristnih silnic za spremembo zgodovine. Prav to je prerokova naloga: 
na pobudo Kristusovega Duha in s prinašanjem Božje besede je sposoben 
spreminjati zgodovino.

Da bi se vse dopolnilo v našo izkušnjo, nam 26. VZ predlaga popol-
no vključevanje naših oseb. Vsi smo poklicani, da odgovorno živimo ta 
dogodek in iz njega poberemo življenjsko pomembnost ter vsak dan po-
življamo zanimanje in pripravljenost za hojo, ki nam jo nakazuje Sveti 
Duh.

Vrhovni zbor bo pomenljiv in rodoviten, če bo prešel od čistega »dej-
stva«, ki se je zgodilo v času in kraju, v globoko »izkušnjo«, ki se tiče 
predvsem naše osebe. In se bo udejanjilo, če bomo v uresničevanju vr-
hovnega zbora zmogli najti Boga. Od tistega trenutka se bo začelo prero-
jenje. Potem bomo lahko sporočili vsem sobratom naše družbe to, »kar 
smo slišali, kar smo na svoje oči videli, kar smo opazovali in so otipale 
naše roke« (1 Jn 1,1).

Osebna rast in služenje družbi, za kar gre pri zborovski izkušnji, gresta 
skupaj. Pogostokrat slišimo, da je udeležba na vrhovnem zboru globoka 
izkušnja nenehnega oblikovanja. In to drži. Vendar bi jaz osebno rajši 
govoril o karizmatični izkušnji v globljem smislu, to je o izkušnji Svetega 
Duha, ker gre za zborovanje, za prave skupnostne binkošti.

Ne gre le za to, da ne bi razočarali sobratov, ampak da ne bi zamudili 
'ugodnega časa', 'kairósa', torej da ne bi razočarali Boga in mladih, dveh 
polov, ki ustvarjata našo identiteto, okoli katere se vrti kolo našega ži-
vljenja, saj služenje temu namenu opravičuje naše bivanje.

Z razločevanjem

Prav zato, ker zbor ni nikakršen kongres, marveč čas razločevanja, ga 
moramo preživljati v tej drži, ki zahteva pripravo, razmišljanje, vedro in 
globoko molitev, osebni prispevek, zavest lastne pripadnosti ter posluša-
nje Boga in sebe samega.

S tega vidika so dnevi salezijanske duhovnosti v Becchijih in v Turinu 
in duhovne vaje kot tudi dva dneva predstavitve družbe s strani področij 
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in pokrajin prispevali k nastanku tega duhovnega ozračja. Idealno okolje, 
v katerem Bog dela čudovite stvari in vodi zgodovino, tudi v naši družbi, 
je medsebojna ljubezen (caritas). »Ubi caritas et amor, Deus ibi est.«

Duh deluje, pošilja svoj dih in razširja ognjene plamene tam, kjer je 
kaka skupnost zbrana v Kristusovem imenu in združena v ljubezni. Ob-
čestvo src nas sklicuje okoli istega apostolskega načrta, don Boskovega 
načrta in omogoča edinost v različnih razmerah, kulturah in jezikih.

V korak z Bogom zgodovine
 
Današnje razmere v svetu in v Cerkvi terjajo od nas, da hodimo sku-

paj z Bogom zgodovine. Ne smemo se odpovedati svojemu poklicu, da 
smo kot posvečeni diamantna konica v Božjem kraljestvu in senzorji za 
svet in za zgodovino. Naš poklic »znamenj in nosilcev Božje ljubezni« 
(K 2) nas sili, da smo to, kar Gospod pričakuje od vseh svojih učen-
cev: »sol zemlje in luč sveta« (Mt 5,14). To sta dve lepi podobi, ki jih je 
uporabil Jezus za opredelitev in označitev svojih učencev. Obe sta po-
menljivi in nam govorita, da v hoji za Kristusom ni toliko pomembno 
tisto, »kar delamo«, marveč »tisto, kar smo«. Gre torej bolj za vprašanje 
identitete kot za učinkovitost, bolj za problem pomenljive navzočnosti 
kot za ogromne stvaritve.

Tudi tu ni toliko pomembna prenova družbe ali njene prihodnosti 
kot navdušenje za Jezusa in Božje kraljestvo. V tem je naše upanje. Tu 
bomo našli življenjsko moč, verodostojnost in rodovitnost naše ustanove. 
Odprtost za vprašanja, spodbude in izzive modernega človeka, v našem 
primeru mladih, ne trpi nikakršne skleroze, mlahavosti, zapečkarstva in 
pomeščanjenja in nas postavlja na pot »v korak z Bogom«. Tedaj ne bomo 
več v nevarnosti, da bi se ozirali nazaj in postali »solni stebri« ali bi hoteli 
pohiteti naprej, vendar ne v skladu z Božjo voljo.

Don Bosko in tudi družba sta vedno gojila občutljivost za trenutno 
zgodovino, zato je tudi danes ne smemo zanemarjati. Z njo bomo pozorni 
za zahteve Cerkve in sveta. Pomagala nam bo, da bomo »stopali« in »šli 
na pot« iskat mlade. To bomo morali izraziti v zborovskem dokumentu, 
ki bo z ognjem napolnil srca sobratov. Tako besedilo bo prava navigacijska 
karta v prihodnjih letih. Prav zato je pomembno, kako bomo brali »zna-
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menja časov«, od katerih sem nekatere nakazal v GVS št. 394 v pismu za 
sklic 26. VZ-a.

Z zidanjem na skali

V svoji okrožnici z naslovom »Ti si moj Gospod, moja sreča, ničesar 
ni nad tabo« (Ps 16,2), ki sem jo objavil v GVS 382, sem govoril o liberal-
nem posvečenem življenju, ki se je že izpel in nima več svoje prihodnosti. 
Prizadevali smo si za prenovo in za rast, vendar ne po logični zamisli ži-
vljenja, ki je predvsem posvečeno Bogu. Mnoge izkušnje potrjujejo sum, 
da so nekateri hoteli zidati hišo na pesek in ne na skalo. Vsak poizkus, da 
bi na novo utrdili posvečeno življenje, ki nas ne vodi h Kristusu, temelju 
našega življenja (prim. 1 Kor 3,11), in ne utrjuje naše zvestobe don Bo-
sku, našemu ustanovniku, je obsojen na propad.

Brez dvoma preživlja posvečeno življenje še bolj občutljiv trenutek od 
tistega takoj po koncilu, kljub vsem naporom za prenovo. Ob pogledu na 
to se lahko pojavi skušnjava, da bi se preprosto vrnili v preteklost, kjer 
bi se zaprli v ograjo varnosti in miru, pri tem pa bi se zaprli pred novimi 
znamenji časa, ki nas silijo, da odgovorimo z večjo identiteto, vidljivostjo 
in verodostojnostjo.

Rešitev ni v tem, da bi se odločili za restavracijo (v stare meje). Ne 
smemo namreč posvečenemu življenju odtegniti preroške moči, po če-
mer se je vedno razlikovalo od drugih, od katere je dobivalo dinamičnost 
in upiranje drugačnim kulturam. Kot sem že večkrat dejal, v prihodnjem 
šestletju ne gre za preživetje, ampak za prerokbo naše družbe. Ne smemo 
torej gojiti »zagrizenega prizadevanja za ohranjanje ustanov«, in skušati 
podaljševati življenje za vsako ceno. Nasprotno! Ponižno, vztrajno in ve-
selo moramo skušati, da bi bili znamenje Božje navzočnosti in njegove 
ljubezni do ljudi. Samo tako bomo lahko privlačna in očarljiva sila.

Da bi posvečeno življenje bilo preroška navzočnost v Cerkvi in v svetu, 
se mora izogibati skušnjavi, da bi se prilagodilo sekularizirani, uživaški in 
porabniški miselnosti tega sveta ter se dalo voditi Duhu, ki ga je priklical 
kot prednostno obliko hoje za Kristusom in posnemanja Kristusa. Tako 
bomo lahko spoznali in sprejeli Božjo voljo o nas, v tej zgodovinski dobi 
in jo veselo, prepričljivo in navdušeno prenesli v naše življenje. »In nikar 
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se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega 
uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všeč-
no in popolno« (Rim 12,2). Ne smemo pozabiti, da ima krščansko in še 
bolj posvečeno življenje za poklic biti »sol zemlje« in »luč sveta«.

Sol zemlje smo takrat, kadar živimo po duhu blagrov, kadar gradimo 
svoje življenje na govoru na gori, kadar živimo alternativno življenje. Gre 
za to, da bomo ljudje, ki se ob družbi, ki daje prednost uspehu, minljivo-
sti, začasnosti, denarju, užitkom, moči, maščevanju, sporom in vojnam, 
odločajo za mir, odpuščanje, usmiljenje, zastonjskost in požrtvovalnost, 
začenši najprej v ozkem družinskem krogu ali v skupnosti, potem pa to 
razširimo na celotno družbo.

Jezus nas pa opozarja na možnost, da sol lahko izgubi okus, da na-
mreč njegovi učenci ne bi bili pristni, in pokaže na pogubne posledice: 
»Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo« (Mt 5,13). Ali 
smo učenci z jasno evangeljsko identiteto, torej pomenljivi in koristni za 
svet, ali pa nas morajo vreči proč in nas prezirati, smo torej nesrečneži, 
nismo nič. Krščanstvo, vera, evangelij in posvečeno življenje imajo druž-
beno vrednost in jasno odgovornost, ker so poklic in poslanstvo in jih ne 
moremo umevati in jih živeti »za privatno rabo«.

To je smisel spodbude, s katero Jezus sklepa svoje besede: »Tako naj 
sveti vaša luč pred ljudmi.« Jezus hoče, da njegovi učenci iz govora na gori 
napravijo življenjski načrt. Krotkost, uboštvo, usmiljenje, odpuščanje, 
vdanost Bogu, zaupanje in ljubezen do drugih so torej evangeljska dela, 
ki morajo blesteti na nas in po katerih postanemo »sol« in »luč«, ki nam 
pomagajo pri ustvarjanju tiste alternativne družbe, ki sploh ne dopušča 
človeštvu, da bi se pokvarilo.

Mi, dragi sobratje, smo poklicani, da bi bili upanje, luč in sol. Poklicani 
smo v poslanstvo za družbo in svet, poslanstvo, ki bi ga izrazili z eno be-
sedo: svetost. Biti luč in kvas pomeni biti sveti. Člen 25 naših konstitucij 
predstavi izpoved redovništva kot vir posvečenja. Potem ko govori o so-
bratih, ki so v polnosti živeli ali živijo po evangeljskem vodilu konstitu-
cij in so postali spodbuda in pomoč na poti posvečevanja, sklene takole: 
»Pričevanje te svetosti, ki se uresničuje v salezijanskem poslanstvu, raz-
odeva edinstveno vrednost blagrov in je najdragocenejši dar, ki ga lahko 
dajemo mladim.«
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Janez Pavel II. nam je dejal: »Protislovno bi bilo, če bi se zadovoljili 
s povprečnostjo, jo živeli v znamenju minimalistične etike in površnega 
redovništva … Čas je, da vsem prepričljivo predstavimo to 'visoko mero' 
navadnega krščanskega življenja,«37 kar pravzaprav je svetost. Če po svoje 
izrazim don Boska, bi dejal, da je očarljivo biti svet, kajti svetost je jasnost, 
duhovna napetost, sijaj, luč, notranje veselje, ravnotežje, bistrost, ljube-
zen, prignana do kraja.

Če drži, da je posvečeno življenje »Božji dar, ki ga je Cerkev prejela od 
Gospoda«, »drevo, ki ga je Bog zasadil v Cerkvi«, »poseben dar, ki Cerkvi 
pomaga pri odrešilnem poslanstvu in ki tesno pripada življenju in svetosti 
Cerkve« (C 43 in 44), potem iz tega sledi, da je dogajanje zbora cerkveni 
dogodek v pravem pomenu besede. Gre za pravi 'kairós', v katerem deluje 
Bog, da pripelje Cerkev do tega, da je vedno bolj Kristusova nevesta, vsa 
blesteča, brez madeža in gube.

5. Tema in cilj 26. VZ

V iskanju pravih besed tik pred določitvijo za temo 26. VZ-a je Juli-
an Fox zapisal, da se je pri posegih vrhovnega predstojnika, ki je izha-
jal iz dokumentov 25. VZ-a, največkrat pojavljala beseda »navdušenje«, 
»passio«, povezana s prvim delom gesla »da mihi animas«.38 Njegov sklep 
je, da je don Boskovo geslo »da mihi animas« tisto, kar daje vsebino in 
smisel besedi »gorečnost« (strast, gorečnost, navdušenje), ki jo pogosto 
uporabljam v svojih spisih, povedano drugače, izraz »gorečnost« (strast, 
navdušenje) lepo izraža pomen gesla »da mihi animas«.

37 Janez Pavel II., Na pragu novega tisočletja, št. 3. Gl. tudi Znova začeti pri Kristusu, št. 
46.

38 Misel se nanaša predvsem na odstavek št. 20 iz dokumenta 25. VZ. »Vsaka skupnost 
je sestavljena iz ljudi, ki so pogreznjeni v družbo, ki izražajo evangeljsko navdušenje 
do gesla Da mihi animas, cetera tolle z optimizmom v veri, ustvarjalnim upanjem, 
z dobroto in s celostno predanostjo v ljubezni do bližnjega.« Vsaka skupnost izraža 
gorečnost gesla »da mihi animas«, ki temelji na evangeliju. Medtem ko vrhovni pred-
stojnik ni naravnost uporabil izraza »passione«, strast, gorečnost, kot glavno stvar, 
ki jo je pisal vsej družbi v uvodu dokumenta 25. VZ-a, kmalu pa je v pismu, ki mu je 
sledilo, že uporabil oba izraza »gorečnost«, strast, navdušenost in »da mihi animas«. 
Lahko rečemo, da sta bili obe besedi vse od začetka v mislih vrhovnega predstojnika 
(J. Fox, 6. 4. 2006).
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Ta govorica se je začela bolj uporabljati po mednarodnem kongresu 
o posvečenem življenju, ki je bil v Rimu konec oktobra 2004 in je imel 
za temo ravno Passione per Cristo, passione per l'Umanità (Navdušenje 
za Kristusa, navdušenje za človeštvo). Kot član izvršnega sveta teološke 
komisije vrhovnih redovnih predstojnikov sem imel možnost prispevati k 
izbiri te teme, ki je hotela označiti centralno mesto »gorečnosti« pri dana-
šnjem pričevanju posvečenega življenja.

Znotraj salezijanskega izročila in v širšem okviru posvečenega življe-
nja ima ta izbira namen pripeljati nas posvečene, da bi gojili močno pri-
vlačno moč, neizmerno energijo, ki jo nosi v sebi želja. Globoka povezava 
med »gorečnostjo« in »da mihi animas« spada v našo genetsko strukturo 
ne na formalni ravni, marveč bistveni. V tem občutenju, ki je karizmatični 
dar našega ustanovnika, nas taka »gorečnost« globoko povezuje z Bogom 
in z mladimi. Izbira teme Da mihi animas je hotela seči do korenin naše 
karizme, do don Boskove »temeljne« duhovne in apostolske izbire, ki jo je 
sam kot program zapustil življenju salezijancev (gl. K 4). To geslo namreč 
povzema našo karizmatično identiteto in naše poslanstvo.

Da mihi animas izraža želeno, zahtevano in sprejeto poslanstvo. Po-
slanstvo je Božji dar. Bog hoče biti med mladimi po nas, ker jih on 
sam hoče odrešiti, jim hoče dati polnost svojega življenja; poslanstvo si 
torej moramo želeti, saj se poraja v srcu Boga odrešenika in ne v naši 
volji. Poslanstvo je nadalje dar, za katerega moramo prositi; misijonar 
mladih ni gospodar ne svojega poklica ne poklica naslovnikov; poslan-
stvo se prvenstveno uresničuje v pogovoru z Gospodom žetve; to terja 
globoko povezanost z Bogom, kar je glavni pogoj vsakega poslanstva. 
Poslanstvo je potem dar, ki ga sprejemamo; to zahteva identifikacijo s 
karizmo in skrb za poklicno zvestobo v začetnem in v nenehnem obli-
kovanju; ta zvestoba nas bo obvarovala pred ohladitvijo odnosov do 
Boga in do mladih.

Cetera tolle pomeni notranje razpoloženje in asketični napor, da sprej-
memo poslanstvo. To je izbira, s katero se odtrgamo od vsega tistega, kar 
oddaljuje od Boga in mladih. Taka izbira od nas zahteva: bolj preprosto 
in bolj revno osebno in skupno življenje, vključno z reorganizacijo zavod-
skega dela, ki naj nam pomaga, da se ognemo nevarnosti, da bi bili bolj 
upravitelji ustanov kot evangelizatorji mladih; pozornost do novih oblik 
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revščine naših naslovnikov na splošno; odprtost za nova obzorja evange-
lizacije in za globoko prenovljeno apostolsko prizadevanje.

Cilj 26. VZ-a je ganiti salezijančevo srce tako, da bo vsak sobrat postal 
»novi don Bosko«, njegov razlagalec v današnjem času. Izrazili smo ta cilj, 
ko smo rekli, da 26. VZ hoče »prebuditi srce vsakega salezijanca z goreč-
nostjo gesla »da mihi animas«. Prepričani smo, da bomo ta cilj doseli, če 
se bo vsak salezijanec poistil z don Boskom in ga sprejel v svoje življenje 
kot »očeta in učitelja« (K 21). Zato bomo morali obnoviti svojo pozornost 
in svojo ljubezen do konstitucij in sprejeti njihovo karizmatično moč.

V ta namen bi vam rad pokazal na poseben način drugo poglavje na-
ših konstitucij, ki nam predstavlja »salezijanskega duha«. Spomnimo se 
na to, kar nam je don Bosko zapustil napisanega v svoji duhovni oporoki: 
»Če ste me ljubili v preteklosti, me ljubite še naprej, in sicer z natanč-
nim izpolnjevanjem naših konstitucij.«39 In don Rua nam ponavlja: »Ko 
je častitljivi don Bosko poslal svoje prve sinove v Ameriko, je hotel, da ga 
fotografija kaže sredi med njimi v trenutku, ko izroča don Janezu Caglie-
ru, voditelju odprave, knjigo naših konstitucij. Koliko nam je don Bosko 
povedal s to gesto! ... »Rad bi vas spremljal osebno, da bi vas krepil, tolažil 
in ščitil. Toda česar ne morem storiti jaz, bo storila ta knjižica. Varujte 
jo kot najdragocenejši zaklad.«40 Nazadnje je tudi don Rinaldi zatrjeval: 
»Ves don Bosko je bil v njih.«

6. Karizmatična istost in apostolska gorečnost

Tema 26. VZ-a Da mihi animas, cetera tolle ima za podnaslov izraz 
»karizmatična identiteta in apostolska gorečnost«. Navsezadnje je globo-
ka prenova, ki jo družba potrebuje v tej zgodovinski uri in h kateri teži 
vrhovni zbor, odvisna od neločljive povezave teh dveh prvin. Po mojem 
mnenju je takoj v začetku treba premagati klasično dilemo med »kariz-
matično identiteto in socialno pomembnostjo«. To je pravzaprav napa-
čen problem: ne gre namreč za dva neodvisna dejavnika, njuno nasprotje 
pa se lahko prenese v ideološke težnje, ki popačijo posvečeno življenje, 

39 Gl. »Iz duhovne oporoke sv. Janeza Boska, Don Boskovi spisi, v: Konstitucije in Splošni 
pravilnik, izd. 2003, str. 257.

40 Okrožnica 1. decembra 1909, v: Okrožnice don Mihaela Rua salezijancem, Vodstvo 
salezijanskih ustanov, Turin 1965, str. 498.
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postajajo vzrok nekoristnih napetosti in jalovega prizadevanja ter povzro-
čajo občutek neuspeha. Vprašujem se torej: kje poiskati salezijansko iden-
titeto, ki naj zagotovi socialno pomembnost naše družbe, ki se je izkazala 
v »salezijanskem pojavu«, kot ga je imenoval Pavel VI., kot sad njene ne-
verjetne rasti v poklicih in njene širitve po vsem svetu?

Dogaja se tudi nam, kar se dogaja danes v vsej Cerkvi. »Vedno stoji 
pred dvema svetima imperativoma, ki jo nenehno vzdržujeta v neprema-
gljivi napetosti. Na eni strani je vezana na živ spomin, na teoretično asi-
milacijo in na zgodovinski odgovor na Božje razodetje po Kristusu, ki je 
vir in temelj bivanja. Na drugi strani pa je vezana in usmerjena na veliko-
dušno prenašanje odrešenja, ki ga Bog ponuja vsem ljudem, ki jih doseže 
z evangelizacijo, obhajanjem zakramentov, z živim pričevanjem in veli-
kodušnim sodelovanjem vsakega člana. Skrb za identiteto in udejanjanje 
poslanstva sta enako sveta. Kadar sta zvestoba izvirom in skrb za identiteto 
nesorazmerna ali pretirana, se Cerkev sprevrže v kako sekto in podleže 
fundamentalizmu. Kadar skrb za njeno pomembnost pred družbo in splo-
šnimi vzroki človeštva doseže skrajno mejo, kjer se pozablja na lastne izvi-
re, tedaj Cerkev pride do roba razpada in končno do nepomenljivosti.« 41 

Naj navedem dve sestavini za Cerkev in torej tudi za družbo: njena 
identiteta, ki obstaja v tem, da smo učenci Jezusa Kristusa, in njeno po-
slanstvo, ki je usmerjeno v delo za odrešenje ljudi, v našem primeru mla-
dine. Obsesivna skrb za identiteto se sprevrže v fundamentalizem in tako 
se izgubi pomenljivost. Skrb za socialno identiteto pri uresničevanju po-
slanstva za vsako ceno, tudi v nevarnosti, da izgubimo identiteto, pa vodi 
v razvodenjenje samega dejstva, da »smo Cerkev«.

To pomeni, da je zvestoba Cerkve in a fortiori naše družbe odvisna od 
neločljive povezanosti teh dveh dejavnikov: karizmatična identiteta in soci-
alna pomenljivost. Ko pogostokrat ti dve prvini postavljamo eno proti drugi 
in ju preprosto ločimo, »ali identiteta ali socialna pomenljivost«, lahko zapa-
demo v zmotno pojmovanje posvečenega življenja, prepričani, da če je trdna 
identiteta vere in karizme, lahko trpi socialno prizadevanje in zato je lahko 
tudi zmanjšuje pomenljivost našega življenja. Pozabljamo, da je »vera brez 
del mrtva« (Jak 2,20). Ne gre za alternativo, ampak za povezovanje v celoto!

41 O. Gonzáles De carDenal, Ratzinger y Juan Pablo II. La Iglesia entre dos milenios, Ed.
Sigueme, Salamanca 2005, pp. 224 sl.
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Ko 2. vat. koncil v odloku Perfectae caritatis v št. 2 govori o preno-
vi posvečenega življenja, je predložil tole temeljno smernico: »Sodobna 
prenova redovniškega življenja obsega hkrati stalno vračanje k splošnim 
virom krščanskega življenja in k prvotnemu duhu ustanov kakor tudi pri-
lagajanje časovnim razmeram.«

Imamo tri osnovne točke tega prenovitvenega programa: 1) nenehno 
vračanje k virom vsakega krščanskega življenja, 2) nenehno vračanje k iz-
virnim navdihom ustanov, 3) prilagoditev ustanov spremenljivim časov-
nim razmeram. Vendar obstaja najprej neko merilo, ki postaja obvezno, 
se pravi, da gredo vse tri zahteve po prenovi skupaj: simul. Ne more biti 
nikakršne ustrezne prenove z enim samim vidikom teh načrtov. Morda 
je bila to ena izmed določenih propadlih prenov posvečenega življenja. 
Medtem ko so takoj po koncilu nekateri poudarjali izvirni navdih ustano-
ve po močni identiteti, so pa nekateri zagovarjali prilagajanje novim raz-
meram v sodobnem svetu z močnejšim socialnim prizadevanjem. Tako 
sta obe pobudi ostali neučinkoviti in brez prepričljive moči.

 Večkrat je name napravil močan vtis obisk v zavodu Matere Te-
rezije sester ljubezni v Kalkuti prav zaradi posebnega prepričanja, ki ga je 
mati Terezija znala prenesti na sestre: kolikor bolj se posvečaš tistim, za 
katere se nihče ne zanima, najrevnejšim in najpotrebnejšim, toliko bolj 
moraš izražati razliko, temeljni razlog za to skrb, ki je Križani Jezus. Edi-
no obliko, v kateri postane pričevanje posvečenega življenja jasno, ima-
mo takrat, kadar je sposobno razodeti, da je Bog ljubezen – Deus caritas 
est. Mati Terezija je zapisala: »Globlja molitev te pripelje do zrelejše vere, 
zrelejša vera do širše ljubezni, širša ljubezen do bolj nesebične predanosti, 
bolj nesebična predanost pa do trajnega miru.«

Poistenje s sodobno družbo, a brez poistenja z Jezusom Kristusom iz-
gubi svojo simbolično vrednost in svojo navdihujočo moč. Samo to po-
istenje omogoča razliko, ki jo družba potrebuje. Samo poistenje s kako 
družbeno skupino ali z določenim političnim programom, tudi z moč-
nim socialnim poudarkom, ni več ne zgovorno ne verodostojno. V ta na-
men obstajajo druge ustanove in organizacije v današnjem svetu.

Vidite, kaj vse je don Bosko znal narediti na izreden način. Vse to nam 
mojstrsko predstavlja 21. člen naših konstitucij, ko govori o don Bosku kot 
očetu in učitelju in nam ga postavlja kot vzor. Razlogi za predstavitev so trije:
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a) V svojem življenju je znal ustvariti prelepo skladje narave in milosti:
− globok človek, − globoko Božji človek,
− bogat s krepostmi svojih rojakov, − poln darov Svetega Duha,
− odprt za zemeljske resničnosti, − živel je, kakor bi gledal Nevidnega.
To je bila njegova identiteta.

b) Ti dve strani njegovega življenja sta se strnili v en sam življenjski načrt: 
služiti mladini:

− odločno in vztrajno,
− sredi ovir in težav,
− z občutljivostjo velikodušnega srca,
− ni napravil koraka, ni izgovoril besede, ni se lotil ničesar, kar ne bi 

imelo za cilj rešitve mladine.
To je njegova bistvena pomembnost.

c) Zares mu ni bilo nič drugega pri srcu kakor duše:
− popolnoma posvečen Bogu in ves predan mladim,
− vzgajal je z evangeliziranjem in evangeliziral z vzgajanjem.
To je milost enosti.

Danes potrebuje družba te spreobrnitve, ki nam hkrati pomaga ponov-
no si pridobiti karizmatično identiteto in apostolsko gorečnost. Naše pri-
zadevanje za rešitev mladih, zlasti najrevnejših, gre nujno s karizmatično 
identifikacijo.

Pri don Bosku se svetost blešči iz njegovih del. To je res. Vendar so 
njegova dela le izraz njegovega življenja po veri. Združenje z Bogom je 
živeti v Bogu lastno življenje; je živeti v njegovi navzočnosti, je biti deležen 
Božjega življenja, ki je v nas. Don Bosko je iz razodetja Boga in njegove 
ljubezni napravil razlog svojega življenja na temelju teologalnih kreposti: 
z vero, ki je postala privlačno znamenje za mlade, z upanjem, ki je zanje 
bilo blesteča beseda, z ljubeznijo, ki je zanje postala gesta dobrote.
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7. Sklep

Predragi sobratje zborovalci! Tretjega aprila 2002 me je 25. VZ izvolil 
za vrhovnega predstojnika, v naslednjih dneh pa so bili izvoljeni vikar in 
drugi vrhovni in pokrajinski svetovalci z nalogo, da spodbujajo in vodijo 
družbo v šestletju 2002–2008. V teh šestih letih smo skušali intenzivno 
izpolnjevati to nalogo in vložiti vanjo svoje najboljše moči.

Gospoda Luc Van Looya je sveti oče po enem letu poklical v škofovsko 
službo kot škofa v Gentu v Belgiji. Zato smo morali imenovati novega 
vikarja, g. Adriana Bregolina in zaradi tega tudi novega pokrajinskega 
svetovalca za Italijo in Srednji vzhod v osebi g. Pier Fausta Frisolija. Eden 
izmed nas, g. Valentín De Pablo, je umrl, ko je opravljal izredno vizitacijo 
v vizitatoriji AFO – vzhodna frankofonska Afrika. Dva svetovalca, g. An-
ton Domenech in g. Helvécio Baruffi, sta resno zbolela. In nazadnje je 23. 
januarja lanskega leta sveti oče gospoda Tarcisia Scaramussa, svetovalca 
za družbena občila, imenoval za škofa in mu zaupal naporno službo po-
možnega škofa v São Paulu.

Medtem ko se vsakemu od svetovalcev zahvaljujem za pomoč ter vda-
no, velikodušno in strokovno sodelovanje pri raznih njim zaupanih nalo-
gah, je danes prišel čas, da prepustim glas zborovski skupščini, ki pomeni 
najvišji izraz oblasti v življenju družbe. Vam torej, predragi sobratje, pre-
puščam besedo, pa tudi, da odprete srce Svetemu Duhu, velikemu notra-
njemu učitelju, ki nas vedno vodi k resnici in polnemu življenju.

Naj ob sklepu ta binkoštni dogodek v naši družbi izročim Mariji Po-
močnici, naši Gospe. Ona je bila vedno navzoča v naši zgodovini, pa nam 
bo še naprej stala ob strani in nam pomagala v tej uri. Kot v dvorani za-
dnje večerje nas bo še naprej učila, naj se damo voditi Njemu, »da bomo 
lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno« 
(Rim 12,2).

Rim, 3. marca 2008
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PRILOGA ŠT. 4

Nagovor vrhovnega predstojnika svetemu očetu
ob papeževem sprejemu

Sveti oče,

  čutimo veliko radost in imamo za čudovit Božji dar, da 
se smemo srečati z vami med našim 26. vrhovnim zborom. Vesel sem, da 
vam morem predstaviti člane novega vrhovnega sveta, izvoljene v prej-
šnjem tednu, in vse druge inšpektorje-provinciale skupaj z njihovimi de-
legati iz 96 okrožij, v katere je razdeljena naša salezijanska družba. Nav-
zoči so tudi nekateri povabljenci kot opazovalci. Skupaj je 233 članov, ki 
predstavljajo skoraj 16.000 salezijancev, ki delujejo v 129 deželah sveta.

Veselje, ki se nam poraja ob srečanju s svetim očetom, je sad izražanja 
naše karizme. Naš sveti oče don Bosko je namreč imel navado reči: »Vsak 
napor je majhen, kadar gre za Cerkev in za papeštvo« (MB V,577). To misel 
je zajemal iz prepričanja o živi navzočnosti Svetega Duha v Cerkvi in iz 
zavesti, da je Marija pomočnica kristjanov. V skladu s temi načeli je zasno-
val in uresničil pobude, sprejel odločitve in se lotil težkih nalog, vedno pa 
je Božjo voljo postavil za temelj svojega delovanja in svoje duhovnosti. Ta 
način čutenja je živ tudi v nas, sveti oče, in s tem hočemo poleg zagotavlja-
nja naše bližine in povezanosti s papeževo osebo izraziti svojo ljubezen in 
popolno predanost za služenje Cerkvi.

Vrhovni zbor, ki ga obhajamo, je usmeril našo pozornost na karizma-
tično jedro naše salezijanske družbe: »Da mihi animas, cetera tolle.« Ta 
kratka molitev je geslo, ki ga je don Bosko izbral ob samem začetku za 
svoj apostolat med mladimi. S tem je želel izraziti hkrati svojo popolno 
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izročitev Bogu, veliko apostolsko gorečnost in pripravljenost na kakršno 
koli odpoved, da bi le mogel uresničiti svoje poslanstvo.

Med tem vrhovnim zborom smo se hoteli soočiti s to popolno preda-
nostjo Bogu v mladih našega svetega ustanovnika. Zadali smo si nalogo 
vrniti se k don Bosku, zopet začeti pri njem, ga preučevati, vzljubiti, ga 
posnemati in klicati na pomoč, tako da bomo preučevali njegovo življenje 
in začetke naše družbe. Vse to pa zato, da »se bomo vrnili k mladim«, da 
bomo prisluhnili njihovim klicem ter si privzeli njihov nemir in njihovo 
pričakovanje v luči moderne kulture.

Zavedamo se aktualnosti vzgojne karizme, katere nosilci smo, sveti 
oče, in jo želimo živeti z vso zavzetostjo v blagor mladine kot izviren pri-
spevek k evangelizacijskemu poslanstvu Cerkve.

Vrhovni zbor je vedno tudi trenutek preveritve. Veseli smo, da lahko 
ugotovimo, da naši sobratje delujejo zvesto in učinkovito na toliko delih 
sveta. Pred tridesetimi letu je vrhovni predstojnik, Egidij Viganò, zastavil 
»načrt Afrika«. Na podlagi obširne pobude za misijonska pobratenja se 
je naša navzočnost mogla pomnožiti in se razširiti na 42 dežel tega konti-
nenta. Danes je v Afriki več kot 1200 sobratov in večina od teh je doma-
činov. V Latinski Ameriki delujemo z vso močjo na vzgojnem področju. 
Vedno namenjamo veliko pozornost najrevnejši mladini iz mestnih oko-
lic, z ulice in tudi iz manj razvitih območij celine. V Aziji in Oceaniji, kjer 
je katoliška vera slabo razširjena, doživljamo velik razcvet poklicev, evan-
gelizacija pa navdušeno in učinkovito napreduje med domačimi rodovi. 
Tako v Indiji, Indoneziji, v Vietnamu, na Timorju pa vse do otokov Fidži 
in Samoa. V srcu pa nosimo še eno željo, da bi se posvetili mladini na 
obširnih kitajskih tleh in uresničiti don Boskove misijonske sanje. Kadar 
bo Gospodu všeč, da odpre ta vrata, bo veliko veselje za celotno Cerkev 
in tudi za našo družbo.

Vaša svetost, zavedamo se, da je »missio ad gentes« poklic, ki nas vabi, 
da s prenovljeno zavzetostjo gremo tudi na evropsko celino kot tudi v 
razvitejše pokrajine Severne Amerike in Avstralije. Don Bosko nas spod-
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buja, da iščemo novih poti, da bi se srečali s to mladino, ki velikokrat 
ne daje znamenja revščine, pa gotovo občuti lakoto z duhovnega vidika; 
išče odgovore, pa pogreša srčnih prijateljev; lačni so življenja in so izgu-
bili smisel življenja. Zaradi vsega tega se vrhovni zbor usmerja k »načrtu 
Evropa« in želi na novo začrtati salezijansko navzočnost z večjim vplivom 
in učinkovitostjo na tej celini. Hočemo zato iskati novo ponudbo za evan-
gelizacijo, da bi dali odgovor na duhovne in moralne potrebe teh mladih, 
ki stojijo pred nami kot romarji brez vodnikov in brez cilja.

Sveti oče, medtem ko obnavljamo čustva naše sinovske hvaležnosti, 
vam zagotavljamo stalno molitev po vaših namenih za Cerkev in za svet 
ter od vas sprejemamo tista navodila, ki bodo mogla jasno začrtati pot 
naše družbe v prihodnjih šestih letih, ki nas bodo neposredno pripravljala 
na obhajanje dvestoletnice don Boskovega rojstva (1815–2015). Ostajamo 
vedno vaši vdani sinovi in vas prosimo za blagoslov.

Rim, 31. marca 2008
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PRILOGA ŠT. 5

Govor njegove svetosti BENEDIKTA XVI.
ob sprejemu zborovalcev 31. marca 2008

Dragi člani vrhovnega zbora
Salezijanske družbe,

vesel sem, da se srečam z vami danes, ko že končujete svoje delo na 
zboru in ste že pri sklepni fazi. Zahvaljujem se predvsem vrhovnemu 
predstojniku g. Pascualu Chávezu Villanueva za čustva, ki jih je izrazil 
v imenu vas vseh ter potrdil željo vaše družbe, da hočete vedno delati s 
Cerkvijo in za Cerkev, v polnem soglasju s Petrovim naslednikom. Za-
hvaljujem se mu tudi za velikodušno služenje, ki ga je opravil v preteklem 
šestletju ter mu želim vse dobro v službi, ki mu je bila ponovno naložena. 
Pozdravljam tudi člane novega vrhovnega sveta, ki bodo pomagali vrhov-
nemu predstojniku pri njegovi službi animiranja in vodenja vaše celotne 
družbe.

V sporočilu, ki sem ga ob začetku vašega dela namenil vrhovnemu 
predstojniku in prek njega vam zborovalcem, sem izrazil nekatera priča-
kovanja, ki jih Cerkev nalaga vam salezijancem, in sem podal nekatera 
razmišljanja za nadaljnje delo vaše družbe. Danes bi rad ponovno povzel 
in poglobil nekatera od tistih navodil tudi v luči dela, ki ga opravljate. 
Vaš 26. vrhovni zbor poteka v času velikih družbenih, gospodarskih in 
političnih sprememb, poudarjenih etičnih, kulturnih in okoljskih pro-
blemov; nerešenih spopadov med narodnostmi in narodi. V našem času 
na drugi strani obstajajo močnejše povezave med ljudstvi, nove možno-
sti poznanja in dialoga, živahnejše soočenje na področju duhovnih vre-
dnot, ki dajejo smisel življenju. Zlasti pozivi, ki nam jih kličejo mladi, 
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posebej vprašanje o temeljnih problemih, ki se nanašajo na močne želje 
po polnem življenju, po pristni ljubezni in konstruktivni svobodi, ki si 
je želijo. To so razmere, na katere želijo odgovor od Cerkve in njenega 
oznanjevanja Kristusovega evangelija danes z vso težo upanja. Želim vam 
torej, da bi vsa salezijanska družba na podlagi sadov vašega vrhovnega 
zbora živela z obnovljenim poletom in gorečnostjo za poslanstvo, za ka-
terega jo je Sveti Duh na materinski poseg Marije Pomočnice obudil v 
Cerkvi. Danes bi rad vas in vse salezijance spodbudil, da bi nadaljevali 
pot tega poslanstva, v polni zvestobi svoji izvirni karizmi, ob bližajoči se 
dvestoletnici don Boskovega rojstva.

S temo Da mihi animas, cetera tolle si je vaš vrhovni zbor zadal na-
logo, da bo v vsakem salezijancu in v celotni družbi poživil apostolsko 
gorečnost. To bo bolje osvetlilo salezijančevo podobo, da se bo vedno bolj 
zavedal svoje posvečenosti »zaradi Božje slave« in bo vedno bolj vneto 
deloval »za odrešenje duš«. Don Bosko je hotel, da bi izbira posvečenega 
življenja zagotavljala nepretrganost njegove karizme. Tudi danes bo lahko 
salezijanska karizma rasla v karizmatični zvestobi samo, če bo v njej še 
naprej obstajalo močno in živo jedro posvečenih oseb. Zato je za utrditev 
identitete celotne družbe vaša prva naloga okrepiti poklic vsakega salezi-
janca, da bo v polnosti živel zvest svojemu poklicu za posvečeno življenje. 
Celotna družba si mora prizadevati, da bo nenehno »živi spomin na Je-
zusovo življenje in na delovanje Jezusa, učlovečene Besede vpričo Očeta 
in bratov (Posvečeno življenje, 22). Kristus naj bo središče vašega življenja! 
Prepustite se njemu in pri njem znova začnite. Vse drugo imejte »za iz-
gubo vsega zaradi vzvišenosti spoznanja Kristusa« (Flp 3,8). Od tod se 
rojeva goreča ljubezen do Gospoda Jezusa, navdih za poistenje z njim in 
si prisvojite čustva in življenje, zaupno predanost Očetu in požrtvovalnost 
v misijonskem oznanjevanju, ki morajo označevati vsakega salezijanca: 
čutiti se mora izbranega, da bo hodil za pokornim, ubogim in čistim Kri-
stusom po don Boskovem nauku in zgledu.

Proces sekularizacije, ki prodira v sodobno kulturo, ne prizanaša niti 
skupnostim posvečenega življenja. Zato je treba biti previden glede oblik 
in sloga življenja, ki lahko oslabijo evangeljsko pričevanje, jemljejo učinko-
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vitost pastoralnemu delovanju, zvestoba v poklicu pa se lahko skrha. Zato 
vas prosim: pomagajte svojim bratom, da bodo ohranili in poživili zvestobo 
poklicu. Molitev, s katero se je Jezus pred trpljenjem obrnil na Očeta, da bi v 
njegovem imenu obvaroval vse učence, ki mu jih je bil dal, in da bi se nihče 
od njih ne izgubil (gl. Jn 17,11-12), velja zlasti za poklice v posebnem po-
svečenju. Zato »mora duhovno življenje biti na prvem mestu v programu« 
vaše družbe (PŽ 93). Božja beseda in bogoslužje naj bosta vir salezijanske 
duhovnosti! Posebno lectio divina, ki jo vsak dan opravlja salezijanec, in 
evharistija, ki jo obhaja v skupnosti, naj bosta zanj hrana in podpora. Od 
tod se bo porodila pristna duhovnost apostolske predanosti in cerkvenega 
občestva. Zvestoba evangeliju, ki ga živimo sine glossa, in vašemu Pravilu 
življenja, posebej še strogo življenje ter pravo evangeljsko uboštvo, zvesta 
ljubezen do Cerkve in velikodušno darovanje vas samih mladini, zlasti naj-
revnejši in zapostavljeni, bodo zagotovilo za razcvet vaše družbe.

Don Bosko je blesteč zgled življenja, ki ga označuje apostolska goreč-
nost v službi Cerkvi znotraj družbe in salezijanske družine. V šoli don 
Cafassa se je don Bosko naučil sprejeti geslo Da mihi animas, cetera tolle 
kot zgoščen vzor pastoralnega dela, ki se navdihuje ob podobi in duhov-
nosti sv. Frančiška Saleškega. Okvir, v katerem je ta vzor, je vzorec abso-
lutne prednosti ljubezni do Boga, ljubezni, ki ustvarja goreče osebnosti, 
ki so željne prispevati h Kristusovemu poslanstvu, da bi vso zemljo vžgali 
z ognjem njegove ljubezni (gl. Lk 12,49). Poleg goreče ljubezni do Boga 
je druga značilnost salezijanskega vzorca zavest neprecenljive vredno-
sti »duš«. To pojmovanje – v nasprotnem smislu – poraja oster občutek 
greha in njegovih uničujočih posledic v času in v večnosti. Apostol je 
poklican sodelovati pri Zveličarjevem odrešilnem delu, da bi se nihče ne 
pogubil. »Reševati duše« je bil don Boskov edini življenjski smisel. Don 
Rua, njegov prvi naslednik, je takole povzel celotno življenje ljubljenega 
očeta in ustanovitelja: »Ni storil koraka, ni spregovoril besede, ni se lotil 
kakega opravila, kar ne bi imelo za cilj odrešenje mladine … Prav zares ni 
imel drugega pri srcu kakor duše.« 

Tudi danes mora vsak salezijanec gojiti v srcu to gorečnost. Tako 
se ne bo bal pogumno se spustiti v najtežja dejanja za evangelizacijo v 
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blagor mladim, zlasti najbolj revnim, tako materialno kakor duhovno. 
Potrpežljivo in pogumno bo mladim ponudil, naj živijo enako popol-
no predanost v posvečenem življenju. Imel bo srce, odprto za nove po-
trebe mladih in za njihove klice na pomoč, in bo, če bo treba, drugim 
prepustil pastoralno že urejena področja. Zato se bo lotil še popolnoma 
neurejenih zahtev s preprostim, ubožnim in strogim življenjem in si z 
najrevnejšimi delil iste razmere. Vesel bo, da bo tistim, ki imajo malo, 
dal več. Apostolska gorečnost bo tako postala nalezljiva in bo pritegnila 
še druge. Salezijanec zato postaja pobudnik apostolskega prizadevanja in 
predvsem pomaga mladim, da bi spoznali in vzljubili Gospoda Jezusa, 
se dali pritegniti njemu, gojili evangeljsko zavzetost, delali dobro svojim 
vrstnikom, bili apostoli drugim mladim kot sveti Dominik Savio, blažena 
Lavra Vicuña in blaženi Zeffirin Namuncurà ter pet blaženih mučencev, 
oratorijancev iz Poznanja. Dragi salezijanci, naj bo vaša naloga, da vzgo-
jite laike z apostolskim srcem; zato vabite vse, naj hodijo po poti svetega 
življenja, ki pomaga k zorenju pogumnih in pristnih apostolov.

V poslanici, ki sem jo poslal vrhovnemu predstojniku ob začetku va-
šega zbora, sem v mislih hotel poslati vsem salezijancem Pismo, ki sem 
ga nedavno poslal rimskim vernikom, o zaskrbljenosti nad tistim, kar sem 
imenoval nujnost vzgoje. »Nikoli ni bilo lahko vzgajati, danes pa je to 
vedno težje: zato se marsikateri starši in učitelji skušajo odpovedati la-
stni nalogi in se jim niti ne posreči razumeti, kakšno je v resnici njim 
zaupano poslanstvo. Preveč negotovosti in preveč dvomov namreč danes 
kroži v naši družbi in v naši kulturi, preveč popačenih podob mečejo v 
svet množična občila. Tako postaja težavno, da bi novim generacijam 
ponudili kaj veljavnega in gotovega, pravila obnašanja in cilje, za katere 
naj bi se splačalo zastaviti svoje življenje« (Govor ob izročitvi pisma o 
nujni vzgojni nalogi rimski škofiji, 23. febr. 2008). Dejansko je najresnejši 
vidik nujnosti vzgoje občutek razočaranja, ki navdaja mnoge vzgojitelje, 
posebno starše in učitelje zaradi težav, na katere naletijo pri svoji nalogi. 
Tako sem namreč zapisal v omenjenem pismu: »Duša vzgoje more biti 
samo zanesljivo upanje. Danes je naše upanje ogroženo z mnogih strani. 
V nevarnosti smo tudi mi, kot stari pogani, da postanemo ljudje 'brez 
upanja in brez Boga sredi tega sveta', kot je zapisal sveti Pavel v pismu 
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kristjanom v Efezu (Ef 2,12). Prav od tod izhaja morda najgloblja težava 
za pravo vzgojno ustanovo: pri korenini vzgojne krize je namreč kri-
za zaupanja v življenje,« ki je pravzaprav le nezaupanje v tistega Boga, 
ki nas je poklical v življenje. Pri vzgoji mladih je skrajno pomembno, 
da ima družina aktivno vlogo. Družina namreč večkrat doživlja teža-
ve v spoprijemanju z izzivi s strani vzgoje; tolikokrat ne zmore ponu-
diti svojega posebnega prispevka ali je sploh ni. Prednostna ljubezen 
in prizadevanje v prid mladih, ki sta značilnost don Boskove karizme, 
mora preiti v enakovredno prizadevanje za vključevanje in oblikovanje 
družine. Vaša mladinska pastorala se mora odločno obrniti v družinsko 
pastoralo. Skrbeti za družine ne pomeni odvzeti sile mladinski pastora-
li, marveč skrbeti, da bo trajnejša in učinkovitejša. Zato vas spodbujam, 
da poglobite oblike tega prizadevanja, na katero ste se napotili; to bo v 
korist vzgoji in evangelizaciji mladih.

Ob teh raznovrstnih nalogah je potrebno, da vaša družba zagotavlja 
posebno za svoje člane trdno oblikovanje. Cerkev nujno potrebuje lju-
di s trdno in globoko vero, s posodobljeno kulturno pripravo, s pristno 
človeško občutljivostjo in močnim pastoralnim čutom. Potrebuje posve-
čene ljudi, ki bodo posvetili svoje življenje delu na teh področjih. Samo 
tako bo mogoče učinkovito oznanjati evangelij. Temu izobraževalnemu 
prizadevanju se mora vaša družba posvetiti kot svoji prioriteti. Še naprej 
mora skrbeti za izobrazbo svojih članov in se ne zadovoljiti z duhovnim 
spremljanjem, ter zagotavljati v nenehnem oblikovanju vzgojno in pa-
storalno usposobljenost.

Naj se ob koncu zahvalim Bogu za navzočnost vaše karizme v službi 
Cerkve. Spodbujam vas, da uresničite sklepe, ki jih bo sprejel vaš vrhovni 
občni zbor za vso družbo. Zagotavljam vam svojo molitev za uresničenje 
tega, kar vam bo Sveti Duh navdihnil v blagor mladine, družin in vseh 
laikov, ki so vključeni v don Boskov duh in v njegovo poslanstvo. S temi 
čustvi vam vsem podeljujem apostolski blagoslov kot zagotovilo obilnih 
nebeških darov.

Vatikansko mesto, Klementova dvorana, 31. marca 2008
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PRILOGA ŠT. 6

Govor vrhovnega predstojnika
Pascuala Cháveza Villanueva
ob sklepu 26. vrhovnega zbora

26. VZ:
NAVIGACIJSKA KARTA PROTI JUBILEJU 2015

V znamenju gesla Da mihi animas, cetera tolle

Predragi sobratje!
Danes zaključujemo te naše salezijanske binkošti. Da! To naj bi bil 26. 

vrhovni zbor: binkošti, trenutek posebne odprtosti Gospodovemu Duhu. 
V naših srcih še odmevajo besede, ki nam jih namenil papež Benedikt 
XVI. v poslanici ob odprtju našega zbora: »Don Boskova karizma je dar 
Svetega Duha za vse Božje ljudstvo. Vendar ga je mogoče razložiti in učin-
kovito uresničiti v tem našem času samo ob učljivem poslušanju in razpo-
ložljivosti za Božje delovanje … Ko bo na člane zbora razlil obilje svojih 
darov, dosegel srca sobratov, jih razžaril s svojo ljubeznijo, bo v njih raz-
plamenel željo po svetosti, jih nagnil, da se bodo odprli za spreobrnjenje, 
in jih okrepil v njihovi apostolski drznosti.«42

1. Dogajanja na zboru: kratka kronika

V resnici smo prav tako hoteli doživljati vrhovni zbor: pod vod-
stvom Svetega Duha, da bi nam on pomagal bolje razumeti, poso-
dobiti in napraviti učinkovito karizmo našega ustanovnika in oče-
ta. V teh dneh smo doživljali delovanje Duha, ki je razplameneval 
naša srca, da bi postali zgovorne in pogumne priče Gospoda Jezusa,  
 

42 Prečastitemu g. Pascualu chávezu villanueva, vrhovnemu predstojniku don Boskovih sale-
zijancev. Vatikan, 1. marca 2008, št. 1.
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prinesli mladim veselo vest o njegovem vstajenju in jim predložili veselo 
srečanje z njim.

Dnevi, ki smo jih preživeli v salezijanskih krajih (sv. Frančišek Asiški, 
Valdocco, Colle Don Bosco, bazilika Marije Pomočnice in svetišče Marije 
Tolažnice), so bili čudoviti in smo jih bili vsi veseli, saj smo imeli prilo-
žnost priti v neposreden stik s karizmatično in apostolsko zibelko naše 
družbe. Nekateri so prvikrat doživljali veselje, da so obiskali »naše svete 
kraje«, drugi so pa prvikrat slišali predstavitev don Boska ne toliko ob 
pripovedovanju mnogih družinskih dogodkov in zgodovinskih okoliščin, 
ki jih je treba pojasniti, marveč kot duhovno in karizmatično izkušnjo, ki 
smo jo smeli poživiti. Skratka, tisti dnevi so bili za vse konkreten način, 
vsaj tako si želim, prvi korak, da »znova začnemo pri don Bosku«.

Sadovi bodo gotovo obilni: želja, da bi bolj poglobili duhovno dedišči-
no, ki nam je bila izročena, prizadevanje, da bi bolje poznali don Boska 
in svojo salezijansko zgodovino, volja, da bi usposobili strokovnjake za 
salezijanstvo, in nazadnje želja, da bi bolje vrednotili te kraje, vezane na 
našo karizmo.

Predstavitev stanja v družbi ni bila podana le s pomočjo knjige, am-
pak je bila razširjena z avdiovizualnimi poročili dikasterijev in pokrajin. 
Posebej smo želeli natančno informirati zborovalce o stanju v družbi, da 
bi jim omogočili celosten vpogled in vzpodbudili čut za skupno odgovor-
nost. Družba je last nas vseh in smo vsi odgovorni za njeno rast, za njena 
sredstva in njene izzive.

Duhovne vaje smo doživljali kot pravo delovanje Svetega Duha. Sku-
šali smo premagati skušnjavo, da bi duhovno ponudbo skrčili na skupek 
tem za študij ali za teološko duhovno posodabljanje. V teh dneh duhov-
nih vaj smo ustvarili ozračje vere, ki je nujno potrebno, da zbor prisluhne 
Bogu, se odpre Svetemu Duhu in utrdi zvestobo Kristusu. Kot zgled, ki 
ga na drugih duhovnih vajah ne najdemo, so nam bili molk, osebna moli-
tev, ki se je nadaljevala v češčenju Najsvetejšega, in obhajanje zakramenta 
sprave. Poudariti moram nadalje, da so nam duhovne vaje dale nekatere 
pomembne osvetlitve glede boljšega teološkega razumevanja salezijanske 
karizme, poslanstva in duhovnosti.

Med potekom so nam teme dajale pomembne ključe za branje, da bi 
se naučili biti ljudje upanja, vključeni v čudoviti Božji načrt za odreše-
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nje človeštva, z mistiko gesla Daj mi duše, ki iz Božje ljubezni napravi 
pogonsko moč, z asketiko drugo vzemi pa nas spodbuja, da posvetimo 
svoje življenje do zadnjega diha. Pomembna prvina tega pogleda je bila 
razlaga o poslanstvu, ki ne obstaja toliko v tem, kar delamo, marveč v tem, 
da bi postali znamenje Božje ljubezni. Prav ta ljubezen je edina energija, 
ki v vsakem od nas sprosti najboljše sposobnosti. Vemo, da moramo vse 
to živeti v znamenju zastonjskosti in milosti. Samo tako dosežemo tisti 
posebni Božji dar, »milost edinosti«, po kateri »je vse posvečenje in je vse 
poslanstvo«. Glede naših naslovnikov smo slišali, kako se je don Bosko 
čutil »prizadetega« ob nevarnosti, ki bi mlade utegnila spraviti ob časno 
in večno srečo (»zveličanje«): zapuščenost, v kateri bi se lahko znašli pred 
Bogom, drugi pa zapuščenost, včasih celo dramatična, zaradi revščine. Za 
vse to je don Bosko za nas oče, učitelj in zgled. Zaradi vsega tega je hotel 
označiti svojo redovniško identiteto tako, da je kot temelj svojega življenja 
postavil absolutno prednostno mesto Boga, željo po nenehnem združenju 
z njim, da bi mogel v polnosti odgovoriti na njegovo voljo (pokorščina), 
kot izraz popolne ljubezni (čistost), v odpovedi vsemu, kar bi lahko oviralo 
njegovo popolno predanost poslanstvu (uboštvo).

Sedaj bi rad z vami pregledal vse te stopnje milosti, kar je bil naš vr-
hovni zbor.

Prvi teden zbora (3.–8. marec) je bil posvečen rednim pravnim postop-
kom (predstavitev in potrditev pravilnika 26. VZ, izvolitev moderatorjev) 
in predvsem preučevanju poročila vrhovnega predstojnika od različnih 
pokrajin. Le-te so ob razmišljanju o poročilu ugotovili velike izzive, ki 
nastajajo iz stanja družbe, in zato tudi smernice za prihodnost, ki jih bo 
treba predstaviti vrhovnemu predstojniku in njegovemu svetu glede pro-
gramiranja animacije in vodenja v šestletju 2008–2014.

Preučevanje poročila je bilo temeljna snov za poglabljanje zborovske 
teme, ob upoštevanju, da si je zbor zadal nalogo ne toliko izdelati kak do-
kument, kolikor prenovo življenja v družbi z nujnim pozivom, da »znova 
začnemo pri don Bosku«. Ko smo se prepričali, od kod izhajamo, bomo 
lažje odkrili pot »vrnitve k don Bosku«, stvari, ki se jih moramo okleniti, 
da bomo z novim poletom ponovno začeli pri njem.

Drugi teden (10.–15. marec) je bil posvečen preučevanju prvih treh 
tematskih sklopov. Pravna komisija je tudi predložila nekatera vprašanja, 
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zlasti tista, ki se tičejo sestave vrhovnega sveta. Potrebno je bilo namreč 
priti do volitev, da bomo dali odgovor na zahteve inšpektorij ali posame-
znih sobratov. Kar se tiče preučevanja tematskih sklopov, je zlasti prav 
prišel Delovni inštrument kot izhodišče za razmišljanje na zboru. To je 
na eni strani pomenilo očitno potrditev dobrega dela predzborovske ko-
misije, na drugi strani pa je poudarjalo tudi veljavnost prispevkov, ki so 
jih 26. zboru poslali razni inšpektorialni zbori. Vesel sem teh prispevkov, 
kot sem zapisal v pismu za sklic zbora, saj se je 26. VZ s preučevanjem 
predlaganih tem in z začetkom prizadevanja za spreobrnjenje začel prav 
v inšpektorijah. Komisije so torej delovale ob zborovskem besedilu in ne 
ob predzborovskem. To je bilo pravo izhodiščno besedilo in ne samo pri-
pomoček. Komisije so ga samo razširile in izpopolnile. Ni šlo samo za 
jezikovne popravke in spremembe, marveč so skušale ustrezneje odgovo-
riti na različne družbene, kulturne, politične in verske razmere, v katerih 
družba deluje. To je bila naloga zbora, ki je tako upravičeno postal pravi 
avtor zborovskega dokumenta.

Tretji teden (17.–20. marec) je delo potekalo v glavnem ob skupnem 
delu in na delu v komisijah. Tu je tudi bila priložnost, kjer so posame-
zni zborovalci lahko osvetlili temo in izrazili svoje občutke in poglede, 
z različnih vidikov podali oceno dokumenta, da bi bil bolj zavesten, 
bolj oseben in bolj odgovoren. Treba bi bilo kaj povedati o dejstvu, ki 
se je pogostokrat pojavilo in ki nam najbolj vzbuja skrb. Tako smo na 
primer med razpravljanjem o nujnosti evangelizacije ugotovili, da jo je 
treba razumeti in uresničevati v obliki, v kateri oznanjamo evangelij mi 
salezijanci, pa naj gre tu za naše prednostne naslovnike (mlade) ali pa 
za način evangelizacije. Ko smo govorili o nujnosti sklicevanja, moramo 
to opraviti v istem prepričanju kot don Bosko, da bi pomagali mladim 
odkriti Božje sanje o njihovem življenju in jih spodbuditi, da bi Bogu 
dali vsaj priložnost. Poklici, to sem dejal sam pri govoru na odprtju zbo-
ra, niso poslanstvo, marveč sad poslanstva, kadar ga dobro opravljamo. 
Če k temu dodamo še ugotovitev, da neizmerne množice mladih živijo 
v skrajni revščini in se bojujejo za svoje preživetje, ali o drugih, ki sicer 
nimajo težav z materialno revščino, pa živijo življenje »brez kompasa« 
ali zapravljajo ta dragoceni dar z odločitvami, ki jim ne prinašajo zado-
voljstva ali jih vodijo v samouničenje, moramo nujno kaj storiti, da bodo 
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zoreli novi poklici. Ko govorimo o evangeljskem uboštvu, vidimo v njem 
Gospodovo povabilo, da si prisvojimo njegov blagor, živimo svobodni od 
hlepenja po zemeljskih dobrinah, premagujoč skušnjave po bogatenju, in 
živimo slog strogega življenja, ki osvobaja naša srca in našega duha od to-
liko stvari, ki ovirajo našo popolno predanost apostolatu in bi nam ljudje 
stežka verjeli. Bogastvo je resnična nevarnost: zato so ljudje kratkovidni za 
trajne vrednote (nespametni bogataš, Lk 12,13–21), trdosrčni (gl. priliko o 
ubogem Lazarju in bogatinu, Lk 16,19–31), malikovalci v službi Mamona 
(gl. Jezusove besede o uporabi denarja, Lk 16,9–13). Gre za najbolj nujne 
teme, pa tudi za odločitev, ki ima veliko osvobajajočo moč za nas in za 
druge. In še to: kadar govorimo o novih obzorjih, moramo to opraviti ne 
kot borci za človekove pravice in tudi ne kot dobronamerni sodelavci ne-
vladnih organizacij, ampak kot posvečeni vzgojitelji, ki skušajo odgovoriti 
na potrebe mladih, ne da bi vnaprej presojali ustanove, ki jih imamo in ki 
opravljajo pomembno delo. Zato tukaj ponovno poudarjam, kar sem dejal 
v »Globalni sintezi in preroškem gledanju« svojega začetnega poročila: 
potrebno je, da ustanove odgovarjajo na potrebe mladih z novimi navzoč-
nostmi tam, kjer so potrebne, ali z novimi navzočnostmi tam, kjer smo že 
navzoči, pa se moramo prenoviti.43

Četrti teden (24.–29. marec) smo preživeli v ozračju razločevanja za 
izvolitev vrhovnega predstojnika in svetovalcev. Šlo je za enega glavnih 
ciljev, hkrati pa za eno najbolj občutljivih nalog vrhovnega zbora. Pod 
vodstvom P. Joséja Marije Arnaiza nam je kot zborovalcem uspelo vsto-
piti v tisto duhovno ozračje, ki nas je ozavestilo, osvobodilo in vzbudilo 
odgovornost, da bomo izrazili svoje mnenje z osebnim glasovanjem. Na 
splošno so vse volitve potekale mirno, čeprav se je v ocenjevanju proti 
koncu odkrila potreba, da bi bolj poznali pričakovanje vsakega dikasterija 
ali pokrajine in bolje opredelili podobo svetovalca, ki ga je treba izvoliti 
s podrobnejšimi informacijami o mogočih kandidatih. Ni dvoma, da so 
na sestavo vrhovnega sveta vplivali mnogi dejavniki: predvsem občutki 
tistih, katerih imena so bila objavljena kot kandidati, nadalje kulturna ob- 
čutljivost v samem postopku, potem upravičena želja, da bi izvoljeni res 
predstavljali celotno družbo. Vendar je skladnost, ki smo jo dosegli pri vo- 
 

43 Gl. Družba sv. Frančiška saleškega v šestletju 2002–2008. Poročilo vrhovnega predstojnika 
Pascuala Cháveza Villanueva, str. 290.
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litvah vrhovnega predstojnika in vseh svetovalcev, bila znamenje edinosti 
v družbi ob različnih stvarnostih, ki jo sestavljajo.

Ta edinost v različnosti se je pokazala posebno na praznični in brat-
ski večer po izvolitvi vrhovnega predstojnika. Dolg aplavz svetovalcem, 
ki so končali svojo službo (Anton Domenech, Gianni Mazzali, Frances 
Alencherry, msgr. Tarcisio Scaramussa, Albert Van Hecke, Filiberto Ro-
dríguez, Joaquim D'Souza, skupaj s svetovalcema, ki sta umrla sredi svoje 
službe, Valentín de Pablo in Helvécio Baruffi), je bil izraz hvaležnosti za 
opravljeno delo v blagor družbe pri vodenju kakega področja ali kake 
pokrajine. Glede volitev pa moramo poudariti še eno pomembno novost, 
kot je bila imenovanje prvega salezijanskega pomočnika za člana vrhov-
nega sveta.

Peti teden (31. marec–5. april) se je začel z obiskom v Vatikanu in z av-
dienco pri svetem očetu. Obisk bazilike sv. Petra, kjer nas je sprejel kard. 
Angelo Comastri, upravitelj bazilike, nam je izkazal milost, da smo obno-
vili izpoved vere pred krsto z relikvijami apostola Petra in molili pred don 
Boskovim kipom in ga prosili za pogum, da bi tudi mi tako kot on glasno 
vzklikali Da mihi animas, cetera tolle. Srečanje s papežem Benediktom 
XVI. je bilo eden vrhunskih dogodkov 26. VZ-a, v skladnosti z don Bo-
skovim cerkvenim in duhovnim pogledom. Besede sv. očeta smo sprejeli 
kot razsvetljujoče in programske smernice. V naslednjih dneh smo nada-
ljevali preučevanje prve redakcije dokumenta, ki ga je pripravila redak-
cijska komisija. Tako smo nadaljevali delo, ki smo ga opravili v velikem 
tednu, teden pred volitvami, in se lotili dela po petih tematskih sklopih v 
komisijah in skupščini. Opravili smo tudi glasovanje za razne teme, ki jih 
je predstavila pravna komisija. Teden smo sklenili z obiskom katakomb 
sv. Kalista, kamor smo se odpravili, da bi se hvaležno spomnili vrhovnih 
predstojnikov, posebej zadnjih treh, Alojzija Riccerija, Egidija Viganója in 
Edmunda Vecchija. Po maši in kosilu smo pomolili v podzemni grobnici, 
kjer so pokopani. V svoji osebni molitvi sem se zahvalil Bogu za veliki 
dar, ki ga je naklonil Bog prek vsakogar od njih. Ko sem prosil za pomoč 
in priprošnjo teh svojih prednikov, sem prosil tudi za vse sobrate milost, 
da bi znali iti k virom naše istosti (»vrniti se k don Bosku«) in našli pot v 
prihodnost (»znova začeti pri don Bosku«). Naša prihodnja pot zvestobe 
se poraja iz zvestobe tistih, ki so bili pred nami.
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Ne tajim, da sem se pogostokrat vpraševal: »Ali je to res binkoštna 
izkušnja? Ali res Sveti Duh deluje prek nas, da bi prenovil družbo in ogrel 
srca sobratov?« Menim, da je tako. Sveti Duh ne spreminja zunanjih ži-
vljenjskih razmer, marveč notranje. On ima oblast prenavljati ljudi in 
spreminjati obličje zemlje. On je deloval predvsem v vsakem od nas, ko 
nas je zbral, vključil v skupni načrt in nam dal odgovornost za uresničenje 
vsega tega, kar bo omogočilo prenovo identitete, vidljivosti in verodostoj-
nosti našega življenja in našega poslanstva.

Pravna komisija je pretresala vsak predlog, ki je prišel od inšpekto-
rialnih zborov, od posameznih sobratov, od vrhovnih svetovalcev in od 
zborovalcev. Vse so predstavili skupščini, ki bo morala izraziti svoje mne-
nje. Ko beremo zgodovino naše družbe, se zavedamo teže, ki so jo obču-
tili razni vrhovni zbori, ko so odločali o oblikovanju struktur animacije 
in vodenja na različnih ravneh (krajevni, inšpektorialni in svetovni). Za 
uvedbo nekaterih sprememb v strukturah je bilo potrebno več vrhovnih 
zborov; in to ne zaradi počasnosti in premajhnega poguma pri uvajanju 
pomembnih sprememb, marveč zato, ker ni bilo mogoče vedno vnaprej 
videti, kaj se bo zgodilo ob teh spremembah. Da smo se tudi na tem vr-
hovnem zboru vrnili k razmišljanju o nekaterih vidikih sedanje sestave 
vrhovnega sveta, pomeni, da je potreben resen študij, z alternativnimi 
rešitvami, ki naj pomeni res inovativen predlog in v celoti pomemben. 
Iz vsega tega je nastala prva smernica, ki ga je potrdila zborovska skup-
ščina: to, da v šestletju opravimo preveritev osrednjega vodstva družbe 
(sestavo in delovanje), da bo tako njegovo služenje učinkovitejše in bliže 
sobratom.

2. »Preroško« branje: na poti k »razumevanju« vsega, kar 
se je zgodilo

Zbor je sestavil dokument s petimi med seboj povezanimi delovnimi 
osnutki o glavnih temah, ki sem jih že nakazal v pismu za sklic zbora: »Vr-
nitev k don Bosku, da bomo znova začeli pri njem«, »nujnost evangelizaci-
je«, »potrebnost sklicevanja«, »evangeljsko uboštvo« in »novi horizonti«. 
Ti delovni osnutki so hoteli dati konkretno obliko geslu Da mihi animas, 
cetera tolle. Pri tem so se držali sheme, ki jo poznamo že s 25. VZ-a (Božji 
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klic, Razmere, Delovne smernice), in jo dopolnili z nekaterimi merili za 
preveritev, ki kažejo na cilje, ki jih je treba doseči: miselnost, za katero 
moramo zoreti, in strukture, ki jih je treba menjati.

Mnenja sem, da je sklepni dokument res dober in konstruktiven, saj 
upošteva različne razmere, v katerih je naša družba, da bo uresničila don 
Boskovo karizmo. Na vrsti je sedaj vsaka pokrajina in inšpektorija, da 
prilagodi glavne delovne smernice vsakokratnim razmeram z doslednimi 
posegi, da bodo bolje ustrezali razmeram in izzivom.

Prepričan sem, da bodo sobratje strani imeli za spodbudne, ki naj po-
magajo razvneti njihovo življenje in opredeliti salezijansko poslanstvo. 
Morda se celota ne zdi tako korenita, vendar sem prepričan, da bo, če jo 
bomo sprejeli s srcem, vzbudila navdušenje, zlasti pa bo vsem dala prilo-
žnost, da se duhovno prenovimo in damo apostolskemu delu nov polet.

Dokument računa na dobro poznanje družbene stvarnosti in tudi 
stvarnosti v naši družbi ter izraža željo, da bi se v njima lotili potrebnih 
sprememb. Na to nas je spomnil sveti oče v nagovoru 26. vrhovnemu 
zboru 31. marca: »Vaš 26. vrhovni zbor poteka v času velikih družbenih, 
gospodarskih in političnih sprememb, poudarjenih etičnih, kulturnih in 
okoljskih problemov; nerešenih spopadov med narodnostmi in narodi. 
V našem času na drugi strani obstajajo močnejše povezave med ljudstvi, 
nove možnosti poznanja in dialoga, živahnejše soočenje na področju 
duhovnih vrednot, ki dajejo smisel življenju. Zlasti pozivi, s katerimi se 
mladi obračajo na nas, posebej vprašanja o temeljnih problemih, ki se 
nanašajo na močne želje po polnem življenju, po pristni ljubezni in kon-
struktivni svobodi, ki si jo želijo. To so razmere, na katere želijo odgovor 
od Cerkve in njenega oznanjevanja Kristusovega evangelija danes z vso 
težo upanja.«44

Res ne moremo govoriti o evangelizaciji ali o poklicih, o preprostem 
življenju in o novih obzorjih, ne da bi imeli pred očmi razmere, v katerih 
živimo in delamo, in izzive, na katere naleti salezijansko življenje in nje-
govo poslanstvo.

Pred očmi smo imeli obraze in nujne potrebe najrevnejše mladine, ki so 
naši naslovniki. Izbrali smo jih kot svoje »najbolj priljubljene« , saj je pred-
nostna ljubezen za revne vključena v kristološko vero v tistega Boga, ki je 
 

44 L'OsservatOre rOmanO. Ponedeljek-sreda 31. marca-1. aprila 2008, str. 8.
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postal ubog zaradi nas, da bi nas obogatil s svojo revščino.«45 Tako vero je 
sprejel tudi don Bosko in je prešla v salezijansko izročilo (gl. K 11). 

Kakšni so ključi za branje dokumenta?

−  Prvi: Ogreti srce sobratov in pri tem začeti pri Kristusu in don Bosku. 
Ne gre za kako poživljanje površnega čustva ali za kratkotrajno navduše-
nje. Gre bolj za naporno in nujno nalogo spreobrnjenja, vrnitve v puščavo, 
kot je veljalo za Izraelce, da bi tam našli ljubimca prvih dni, tistega, ki 
je nas očaral in z obljubo prihodnosti napolnil naše življenje (prim. Oz 
2,16-15). Potrebujemo srečanje z Gospodom, da pride in nam govori na 
srce in nam pomaga, da bi ponovno našli svoje najboljše energije, tiste, ki 
izvirajo iz srca; da pride in našemu življenju vrne veselje in očaranost, da 
nam pomaga poglobiti naše spodbude, da okrepi naše prepričanje, da nas 
spodbudi za pot v znamenju zvestobe zavezi, uredi naše osebno in skupno 
življenje ter življenje ustanov po evangeljskih vrednotah in po don Bosko-
vi karizmi.

Na misel mi prihaja zgodba o tistem »dobrem in popustljivem« meni-
hu, ki je šel k svojemu opatu in ga prosil za nasvet, kako bi izboljšal svoje 
življenje po pripovedi očakov puščavnikov:

Nekoč se je zgodilo, pripovedujejo, da je Abbà Lot šel na obisk k Abba 
Jožefu in mu dejal:
− Abbà, kolikor morem, se držim malega pravila, se držim malih postov, 

nekaj molim in premišljujem, skušam biti veder in kolikor mogoče ohra-
njam svoje misli čiste. Kaj moram še storiti?

− Tedaj je stari menih vstal, dvignil roke proti nebu, njegovi prsti pa so se 
spremenili v deset ognjenih bakel. In dejal:

− Zakaj se ne spremeniš v baklo?46

Vidite, to je cilj, ki naj bi ga dosegel sedanji vrhovni zbor: spremeniti se 
v ogenj! Zgodovina nam neposredno poroča o zgovornem in pomenljivem 

45 BeneDikt XVI., Uvodni govor na V. Generalni konferenci latinskoameriških in karibskih 
škofov , št. 3, Aparecida – Brazilija, 13. maja 2007.

46 Navedek José mariJe arnaiza:  Que ardan nuestros corazones! Devolver el encanto a la 
vida consagrada. (Naj naša srca zagorijo! Prenesti navdušenje za posvečeno življe-
nje). Publicaciones Claretianas. Madrid, 2007, str. 34.

!
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binkoštnem dogodku. »Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki 
so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s 
Svetim Duhom (Apd 2,3–4a). »Ogreti srce« ne pomeni nič drugega kot 
spremeniti se v ogenj, napolniti pljuča s Svetim Duhom.

Vse to je lepo v soglasju s tistim, kar je bilo geslo Kongresa o posve-
čenem življenju (novembra 2004), na katerem smo hoteli podati razlago 
in živeti naše redovništvo, tako da bi zopet začeli pri veliki ljubezni do 
Kristusa in velikem navdušenju za človeštvo.

V luči teh velikih ljubezni so glavne prioritete naslednje:
 Duhovnost. Za to je potrebno prav posebno prizadevanje, da bi Bog 

in evharistija res postala središče posvečene osebe in njegove skupno-
sti. Prepričani smo, da mora posvečena oseba biti znamenje in živ 
opomin nadnaravne razsežnosti, ki obstaja v srcu vsakega človeškega 
bitja.

 Skupnost. Zavedamo se, da je pričevanje občestva, odprtega vsem ti-
stim, ki ga potrebujejo, temeljnega pomena za naš svet in postaja ne 
le podpora za zvestobo redovnikov, ampak tudi alternativna oblika ži-
vljenja na vsiljiv vzorec, ki nas pogosto vodi do oblik individualizma.

 Poslanstvo, ki ga moramo uresničevati in živeti predvsem na obzor-
jih, kot so izrinjenost, revščina, sekularizacija, oblikovanje in vzgoja 
na vseh ravneh.
Menim, da so to tisti »kraji«, kjer morajo posvečeni biti navzoči, da 

bodo izražali misijonsko razsežnost Cerkve. Poslanstvo pa obsega tudi 
»pasijon«, v pomenu trpljenja ali pomanjkanja toliko redovnikov, ki ne-
nehno molijo za Cerkev in za žanjce, in »pasijon« kot mučeništvo toliko 
zaprtih in mučenih redovnikov zaradi Božjega kraljestva. Le-ti pomenijo 
najlepše izražanje evangelija.

Če hočemo občutiti, kako gori naše srce, in vžgati v gorečnosti srca 
sobratov, moramo prehoditi isto pot, ki sta jo prehodila učenca na poti 
v Emavs. »Gre,« sem dejal v homiliji na dan po svoji izvolitvi, »bolj kot 
za kako materialno pot za mistagogično pot pristne duhovne hoje, ki je 
veljavna danes predvsem zato, ker prikazuje, kakšna je naša stvarnost: 
stvarnost treznih, hladnih oseb, ki sicer poznajo Jezusa, a brez prave iz-
kušnje vere; ki poznajo Sveto pismo, a niso našli Besede. Zato zapuščajo 
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Jeruzalem in apostolsko skupnost in se vračajo v prejšnje življenje. Pot v 
Emavs je pot, ki nas od Svetega pisma vodi k Božji Besedi, od Besede h 
Kristusovi osebi v evharistiji, od nje pa nas privede v skupnost, da v njej 
ostanemo. Tam bomo videli, kako bo potrjena naša vera, ko bomo srečali 
brate: 'Gospod je resnično vstal in se je prikazal Simonu!'«

−  Drugi ključ za branje je misijonstvo ali nujnost evangelizacije ne pod 
vplivom želje po pridobivanju novih članov Cerkve (prozelitizem), mar-
več iz gorečnosti za rešenje drugih, iz veselja, da bi še drugi doživljali pol-
nost Jezusovega življenja.

Med zborom je bil eden od sklopov in hkrati misel, ki je prevevala celotno 
delo, nujnost evangelizacije. Apostol Pavel je to izrazil z neke vrste bivanj-
skim imperativom: »Gorje mi, če evangelija ne bi oznanjal!« (1 Kor 9,16b). 
Ta zavzet misijonski čut popolnoma uteleša zapoved, ki jo je Jezus dal svojim 
učencem: Bodite moje »priče do konca sveta« (Apd 1,8). Don Bosko si je 
prisvojil ta nujni Jezusov klic in je takoj po potrditvi konstitucij (1874) 11. 
novembra 1875 poslal prvo misijonsko odpravo v Latinsko Ameriko.

26. VZ nas vabi, naj se uglasimo z izvirno don Boskovo zamislijo, z mi-
sijonsko razsežnostjo njegovega življenja in tudi z njegovo karizmo. Vse 
to pomeni temeljno točko njegove duhovne oporoke, ki nam jo je zapustil. 
Pravkar sklenjeni zbor nam ponuja priložnost, da bomo bolje razumeli, 
kakšen odgovor moramo dati danes.

Nujnost misijonskega dela je danes posebno živa, ker je, na prvem me-
stu, ves svet postal »misijonska dežela«, na drugem pa zato, ker danes dru-
gače razumevamo misijonstvo, ki ga moramo uresničevati v »missio ad 
gentes«. Uresničujemo ga namreč ob spoštovanju različnih kulturnih raz-
mer, v dialogu z drugimi krščanskimi verami in drugačnimi verstvi in nas 
spodbuja k človeškemu napredku in k prekvašanju kulture (gl. EN 19).

Od kod pa je sploh izviralo don Boskovo navdušenje za misijone? Kje 
so bili razlogi za njegovo misijonsko gorečnost?

Po mojem mnenju so tri velike prvine, ki morajo biti oporna točka za 
vse nas.
 Prva je: poslušati zapoved Gospoda Jezusa, ki nam je ob vnebohodu, 

preden je zapustil ta svet in šel k Očetu, dejal: »Vi mi boste priče do 
konca sveta« (Apd 1,8). Tako nam je dal ves svet kot področje evan-
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gelizacije, in to do konca zgodovine. Za nas salezijance kakor tudi na 
splošno za vse vernike je prvi razlog oznanjevanja evangelija pokor-
ščina Jezusovi zapovedi.

 Druga prvina don Boskove misijonske razsežnosti je prepričanje o 
prekvaševalni moči in spreminjajoči funkciji evangelija in njena 
sposobnost, da more prekvasiti vse kulture. V 'magna carta' evan-
gelizacije, apostolski spodbudi Evangelii nuntiandi leta 1975 je Pavel 
VI. zapisal, da se evangelij more inkulturirati v vse kulture, se pravi, se 
lahko izrazi na različne načine, pač glede na kulturo, ne da bi se poistil 
s katero koli kulturo. Tudi ne s hebrejsko kulturo, ki se popolnoma 
ujema z novostjo evangelija. Zato so vse kulture poklicane, da se dajo 
očistiti in povzdigniti na višjo raven. Ne obstaja pristna kultura, če se 
ne dotakne duše kulture, to je skupka vrednot, na katere se sklicujejo 
centri osebnega odločanja. Vsaka kultura je pomembna, ker pomeni 
prostor, kjer se osebe rojevajo, rastejo, se razvijajo, se učijo vzposta-
vljati odnose in se spoprijeti z življenjem, vendar moramo priznati, 
da ima vsaka kultura svoje meje in potrebuje luči evangelija. Ko danes 
govorimo o nujnosti evangelizacije, ne mislimo samo na Oceanijo, 
Azijo, Afriko in Latinsko Ameriko, marveč tudi na Evropo, ki je bolj 
kot kdaj potrebna evangelija in salezijanske karizme.

 Tretja prvina, zelo značilna za don Boskovo karizmo, je njena pred-
nostna ljubezen do mladih, ki se zaveda, da v vladni politiki raznih 
držav in v družbenih razmerah ljudstev kljub vsem izjavam ne pome-
nijo mladi nič in se morajo, vsaj tako se zdi, zadovoljiti, da so samo 
porabniki proizvodov, izkušenj in občutkov. To pa seveda ne ustreza 
evangeliju, praksi in ravnanju Jezusa, ki je na vprašanje »kdo je najpo-
membnejši?« poklical k sebi otroka in ga postavil v sredino. Postaviti 
mlade v sredino naše misijonske pozornosti! To je ena značilnih prvin 
bogate don Boskove duhovne dediščine, ki nam jo je zapustil. Nalo-
ga pa, ki nam je zadana, je ponesti jo v vse kulture, kamor gremo in 
kjer delujemo in kjer mladi pogostokrat ne veljajo nič. Don Boskova 
veličina je bila ravno v tem: da je mladim prepustil glavno vlogo ne 
samo pri njihovi vzgoji, ampak tudi pri njegovi pedagoški in vzgojni 
izkušnji. Ko je don Bosko kot duhovnik zastavil nova pota, je veroval 
v mlade in se je s svojim apostolskim genijem popolnoma použil, da bi 
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jim zagotovil priložnost za razvoj vseh njihovih razsežnosti in energij 
za dobro, da bi uveljavil njihove pravice, da bi jih napravil odgovorne 
(zlasti najboljše) za nadaljevanje njegovega dela v zgodovini.

Potem ko smo na zboru poudarili nujnost evangelizacije, smo spo-
mnili, da salezijanci opravljamo to poslanstvo po don Boskovi vzgojni 
karizmi, ki nam je lastna. »Don Boskova pastorala se ne omejuje samo na 
katehezo ali na bogoslužje, marveč se razširja na vse konkretne vzgojno-
kulturne dejavnosti med mladino (…) Gre za tisto evangeljsko ljubezen, 
ki se uresničuje (…) v osvobajanju in pospeševanju zapuščenega in zabre-
dlega mladega človeka.«47

Če ni salezijanska tista vzgoja, ki ne odpira za Boga in za večen človekov 
cilj, potem tudi ni salezijanska tista evangelizacija, ki nima za cilj oblikovati 
zrele osebnosti v vseh pogledih in ki se ne zna prilagoditi ali ne spoštuje 
razvojnih stopenj dečka/deklice in odraščajočega mladega človeka.

Drži, da ima Cerkev v nekaterih sekulariziranih okoljih težave pri evan-
geliziranju novih rodov. Čeprav raziskave in statistike niso zadnja beseda 
in moramo upoštevati različne vrste verskega življenja, ki obsegajo tudi 
oblike intenzivne duhovnosti, ne moremo zanikati, da v različnih deželah 
opažamo znamenja postopnega pokristjanjevanja. Opažamo, da obstaja 
verska praksa, kjer je globoko prepričanje med mladimi najslabotnejše. 
»Gre za sloj prebivalstva, ki je bolj dovzeten za razne kulturne mode in 
ga seveda bolj prevzame sekularizacija okolja.«48 Zdi se, da obstaja razkol 
med novimi rodovi in med Cerkvijo. Versko neznanje in predsodki, ki jih 
vsak dan nekritično sprejemajo od določenih sredstev družbenega obve-
ščanja, so v njih ustvarili podobo konservativne Cerkve kot institucije, ki 
je nasprotna moderni kulturi, predvsem na področju spolne morale. Zato 
za mnoge postaja normalno, da razvrednotijo in relativizirajo vse verske 
ponudbe, ki so jim predložene.

Druga posebno težka drama je prelom, ki je nastal v verigi prenašanja 
vere od ene generacije na drugo. Naravna in tradicionalna okolja (dru-
žina, šola, župnija) postajajo neučinkovita za prenos vere. Zato v novih 
rodovih narašča versko neznanje in tako se med mladimi nadaljuje »tiho 
 

47 Gl. GVS 290, 4.2.
48 lluis ovieDo torrò, »La religiosidad de los jóvenes«, Razón y Fe, junij 2004, str. 447.
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preseljevanje izza cerkvenih zidov«. Verske prakse postajajo pluralistične 
in se bolj ali manj držijo cerkvenega kanona: torej se počasi niža raven 
verske prakse: zakramenti in molitev.«49

Težko je opredeliti podobo, ki jo imajo mladi o Bogu, vsekakor pa je 
krščanski Bog izgubil osrednje mesto v primerjavi z medijskim bogom, ki 
vodi do pobožanstvenja športa, glasbe in filma. Mladi se navdušujejo za 
svobodo in se ne ustavijo pred cerkvenimi vrati. Mnogi mladi menijo, da 
Cerkev ovira njihovo osebno svobodo.

Ob pogledu na te razmere se lahko vprašamo: kakšno vzgojo ponujajo 
šolske in cerkvene ustanove? Zakaj se mladi več ne zanimajo za verska 
vprašanja? Deček/deklica, odraščajoči in mladi človek so velikodušni po 
svoji naravi in se navdušujejo za stvari, ki se jih splača lotiti. Zakaj torej 
Kristus ni več pomenljiv za njihovo življenje?

Če hoče Cerkev ostati zvesta svojemu poslanstvu vesoljnega zakra-
menta odrešenja, se mora naučiti govorice mož in žena vsakega časa, 
naroda in kraja. Mi salezijanci pa se moramo na poseben način naučiti 
in uporabljati govorico mladih. Brez dvoma v današnji Cerkvi, pa tudi 
znotraj naših ustanov obstaja »resen problem govorice«. V osnovi gre za 
problem komunikacije in inkulturacije evangelija v družbena in kulturna 
okolja; gre za problem vzgoje za vero za nove rodove. To je torej izziv in 
naloga za nas danes: biti vzgojitelji, ki se bodo sposobni pogovarjati z 
mladimi in jim prenesti veliki zaklad vere v Jezusa Kristusa.

Salezijanska vzgoja pri prenašanju vere in vrednot vedno izhaja iz 
konkretnih razmer vsake osebe, iz njegove človeške in verske izkušnje, iz 
stisk in strahov, iz veselja in upanja, pri tem pa vedno dajemo prednost iz-
kušnji in pričevanju. Skrbi za vzgojo krščanskega uvajanja tako, da bodo 
Kristusa sprejeli bolj kot prijatelja, ki nas rešuje in nas naredi za Božje 
otroke, kakor pa kot zakonodajalca, ki nas obklada z dogmami, zapoved-
mi ali obredi. Poudarjamo pozitivne in praznične vidike vsake verske iz-
kušnje, zvesti don Bosku ob sanjah, ki jih je imel pri devetih letih: »Začni 
jih takoj poučevati, kako grd je greh in kako dragocena je krepost.«50

»Evangelizirati z vzgajanjem« pomeni za nas, da znamo predložiti 
najlepše novice (osebo Jezusa Kristusa), pri tem pa se prilagodimo in 
 

49 lluis ovieDo torrò, n. d., str. 449.
50 G. Bosco, Spomini iz oratorija, ur. Fereira A., LAS Rim 1992, str. 35.
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spoštujemo razvojne stopnje dečka, odraščajočega in mladega človeka. 
Mladi človek išče srečo in veselje nad življenjem; ker pa je velikodušen, se 
je sposoben žrtvovati, da bi ju dosegel, če mu le predložimo prepričljivo 
pot in če se jim ponudimo kot usposobljeni sopotniki. Mladi so bili pre-
pričani, da jih don Bosko ima rad, da je želel njihovo srečo tukaj na zemlji 
in v večnosti. Zato so sprejemali pot, ki jim jo je predlagal: prijateljstvo z 
Jezusom, ki je pot, resnica in življenje.

Don Bosko nas uči, naj bomo hkrati vzgojitelji in evangelizatorji (»mi-
lost edinosti«). Kot evangelizatorji poznamo in iščemo cilj: pripeljati mla-
de h Kristusu. Kot vzgojitelji moramo znati izhajati iz konkretnega stanja 
mladih in jim najti ustrezno metodo za spremljanje v poteku zorenja. Če 
bi bilo za nas kot pastirje sramotno odpovedati se cilju, bi bilo za nas kot 
vzgojitelje polom, če ne bi znali najti ustrezne metode, da bi jih navdušili, 
naj gredo po zadani poti, in jih spremljali s svojo verodostojnostjo.

−  Tretji ključ za branje je tema »novih obzorij« kot naravnega prostora za 
posvečeno življenje in kot klic, naj bomo navzoči v krajih večje nerazvitosti 
in potreb tako z verskega kot kulturnega, ekološkega in socialnega vidika.

Ker se zavedamo, da je poslanstvo razlog našega salezijanskega pokli-
ca, je na vrhovnem zboru bila tema, o kateri smo največ razpravljali, tema 
o »novih obzorjih«, kjer nas mladi pričakujejo. Ne gre samo za zemljepi-
sne, gospodarske, družbene, kulturne in verske meje. Tu moramo delovati 
po merilih, ki so vodila don Boska pri njegovih odločitvah, to je »dajati 
več tistim, ki so imeli manj«.

Vesel sem, da v družbi že nekaj let narašča zanimanje in skrb, razmi-
šljanje in prizadevanje za svet izrinjenosti in stisk mladih. Ta stvarnost ne 
pomeni več kakega posebnega področja, povezanega s kakšno posebno 
ustanovo ali ki ga vodi kak posebno zavzet sobrat. Pozornost za zadnje, za 
najrevnejše in za mlade v stiskah postaja »institucionalna občutljivost«, ki 
polagoma vključuje mnoge ustanove po naših inšpektorijah. Pomnožile 
so se socialne ustanove, zastavili smo delo v mreži in sodelujemo z dru-
gimi ustanovami, ki delujejo na istem področju. Dogaja se, kot da bi se 
začela »pot izza zidov«, in krožimo po mestnih ulicah ter poslušamo krike 
in klice mladih na pomoč. Za nas vse to pomeni obnovitev prednostne 
ljubezni do najrevnejših, najbolj zapuščenih in tistih, ki živijo v psihosoci-
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alnih stiskah: izgubljeni fantje/dekleta, preganjani, žrtve nasilja in trpin-
čenja. Z istim don Boskovim srcem čutimo dolžnost, kako bi iznašli nove 
oblike odpora proti zlu, ki tare mlade. Prav tako čutimo dolžnost, da bi 
spremenili kulturno in socialno težnjo predvsem s tem, kar je značilno za 
naše bogastvo: biti nosilci vzgojnega sistema, ki je sposoben spremeniti 
srca mladih in družbo. Ne moremo kot 'dar' podariti tistega, kar jim pri-
pada po 'pravici'. Letos, ko obhajamo 60. obletnico razglasitve človekovih 
pravic, moramo stopiti korak naprej in postaviti ves naš vzgojni načrt v 
okvir pravic mladoletnikov kot nalogo, ki izhaja iz vezila za leto 2008.

Spominjanje na don Boskovo izkušnjo

Če se držimo tistega, kar je sam don Bosko zapisal v Spominih iz ora-
torija, je bila izkušnja, ki ga je najbolj vrgla iz tira in ga spodbudila k 
novi obliki duhovništva, stik z dečki iz turinske ječe. O tem pripoveduje 
takole: »Ko sem videl trume fantov od 12 do 18 let, vseh zdravih, močnih 
in s prebujeno nadarjenostjo, a tam nedelavnih, oglodanih od mrčesa, ob 
pomanjkanju duhovnega in telesnega kruha, me je navdajala groza.«51

To je prva prvina, ki jo moramo zapisati: don Bosko je videl, poslušal, 
je znal dojeti stvarne družbene razmere, iz njih razbrati pomen in iz njih 
potegniti sklepe. Iz te izkušnje se je v don Bosku porodilo neskončno usmi-
ljenje do tistih fantov. V stiku z njimi je čutil nujo, da jim ponudi okolje za 
sprejem in vzgojno ponudbo po njihovih potrebah. »A kakšno je bilo moje 
začudenje in presenečenje, ko sem opazil, da so mnogi odšli ven s trdnim 
sklepom za boljše življenje, a so bili v kratkem že spet privedeni na kraj ka-
zni, od koder so bili odšli pred nekaj dnevi, ker so bili prepuščeni sami sebi. 
Kdo ve, sem si dejal, če bi ti fantje imeli zunaj kakega prijatelja, ki bi skrbel 
zanje, jih spremljal in poučeval v veri ob prazničnih dneh, kdo ve, ali se ne 
bi mogli držati daleč od propada ali pa bi se vsaj zmanjšalo število tistih, 
ki bi se vračali v ječo? To misel sem povedal don Cafassu in po njegovem 
nasvetu in njegovi razsodnosti sem začel iskati, kako bi jo udejanjil.«52

To pa je druga prvina, ki jo moramo razbrati iz izkušnje našega očeta 
don Boska: pastoralna domišljija, tista, ki ga je navedla, da je domiselno 

51 G. Bosco, Spomini na oratorij svetega Frančiška Saleškega od 1815 do 1855, Salve 
1996, str. 81.

52 Pt.
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in velikodušno ustvaril ustrezne odgovore na nove izzive. Vse to ga je gna-
lo, da je sam osebno ustvaril strukture, ki bi omogočile ustvariti boljši in 
alternativen svet za tiste dečke.

Tako je don Bosko mislil predvsem na to, kako bi preprečil te negativne 
izkušnje in sprejemal dečke, ki so prihajali v Turin iskat dela, sirote ali 
tiste, za katere starši niso mogli ali niso hoteli skrbeti, tiste, ki so tavali 
po mestu brez človeka, ki bi jih imel rad in brez materialne možnosti za 
človeka vredno življenje. Ponudil jim je vzgojo kot pripravo na delo, ki bi 
jim pomagala spet pridobiti si zaupanje vase in čut za lastno dostojanstvo. 
Ponudil jim je pozitivno okolje v veselju in prijateljstvu, kjer se kar nale-
zejo moralnih in verskih vrednot. Ponudil jim je preprosto versko vzgojo, 
ustrezno njihovi starosti, prežeto predvsem s pozivnim ozračjem v vese-
lju, usmerjenem v visoki ideal svetosti.

Ker se je zavedal pomembnosti vzgoje mladine in preprostega ljudstva 
za preobrazbo družbe, si je don Bosko zastavil nove socialne načrte prepre-
čevanja in asistence. Pomislimo samo na odnos s svetom dela, na pogodbe 
z delodajalci, na prosti čas, na pospeševanje izobrazbe in ljudske kultu-
re. Čeprav don Bosko ni izrecno govoril o pravicah dečkov, saj v tedanji 
kulturi še niso obstajale, je deloval tako, da jim je povrnil njihovo dosto-
janstvo in jih vključeval v družbo v takih razmerah, da so lahko uspešno 
stopili v življenje.

Pa še tretja prvina, po mojem mnenju zelo pomembna, ki je bila zna-
čilna za don Boskovo izkušnjo. Dojel je, da ni dovolj lajšati stisko in za-
puščenost, v kateri so živeli njegovi dečki (blažilno delovanje). Vedno bolj 
je v sebi čutil željo, da bi spremenil kulturo (spreminjajoče delovanje), z 
okoljem in vzgojno ponudbo, ki bi vključevali veliko ljudi, ki bi bili z njim 
in z njegovim poslanstvom istih misli. Vse to je pomenilo ne le zamisel o 
ustanovi (valdoški oratorij), ampak tudi prvi razvoj tiste posebne izku-
šnje, ki je navedla don Boska, da je sprožil tisto obširno gibanje za reše-
vanje mladine: salezijansko družino (K 5). Potrebe so bile velike. Zato je 
najprej poiskal pomoč pri svoji materi, potem pri škofijskem duhovniku. S 
svojimi najboljšimi fanti je ustanovil Družbo sv. Frančiška Saleškega, nato 
Družbo hčera Marije Pomočnice in Združenje sotrudnikov. Njegova glava 
je bila vedno polna »sanj za blagor mladih«. Njegovo srce je bilo nenehen 
»izraz ljubezni do Boga in do mladih.«
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Mi kot salezijanci še naprej gojimo v srcu to gorečnost za najrevnejše, 
za zapuščene in za zadnje. Bolj ko poznam družbo, razširjeno na vseh 
pet celin, bolj se zavedam, da smo kot salezijanci skušali biti zvesti temu 
temeljnemu merilu, da bi bili blizu in solidarni z najbolj potrebnimi in se 
zavzemali za tiste potrebe mladih, ki jih družba noče videti: mladi z ulice, 
odraščajoči fantje kot vojaki, otroci kot delavci, dečki, ki jih zlorabljajo v 
tem prekletem seksualnem turizmu, razgnani po svetu zaradi vojn, prise-
ljenci, žrtve alkohola in mamil, zboleli za HIV/AIDS, dečki brez verskega 
čuta ... Kot sem dejal zgoraj, ugotavljamo, da je danes med nami obču-
tljivost narasla in, hvala Bogu, še narašča. Danes delo pionirjev prevzema 
ustanova in zlasti privzemamo miselnost, da se naseljujemo povsod po 
ključu za branje ter sprejemamo izbire (odločitve) v prid najbolj izrinje-
nih in zapostavljenih. Kakšen blagoslov je, ko slišimo, da v družbi raste ta 
miselnost: »dajati več tistim, ki so dobili manj«.

Medtem ko v deželah v razvoju prevladujejo obrazi mladih, ki jih je 
zaznamovala materialna revščina, pa je v razvitih deželah značilno zna-
menje izguba čuta za življenje, vdajanje porabništvu, uživaštvu, indiferen-
tnosti in zasvojenosti. Odgovori na te probleme so vsakokrat drugačni.

V luči teh velikih razsežnosti, ki morejo in morajo spremeniti naše ži-
vljenje in apostolsko dejavnost, postaja vedno bolj razvidna in nujna naša 
potreba po spreobrnitvi k bistvenemu, k življenju v uboštvu, strogemu 
in preprostemu, ki naj bo izraz popolne odtrganosti od vsega tistega, kar 
nas lahko ovira, da bi se popolnoma posvetili tistim, ki nam jih je poslal 
Gospod.

3. Odločitve, ki smo jih sprejeli, in navodila za uresniče-
nje: načrti za animacijo in vodenje

Zgoraj omenjene razsežnosti so dobile svoj prvi izraz v različnih 
osnutkih za dokument. Velike odločitve 26. VZ-a za duhovno prenovo in 
apostolski polet so bile v resnici izražene v »Delovnih smernicah« vsake 
od tem. Podajajo nam smernice, katerih se moramo držati, da bomo od 
papirja prešli k življenju. Ne morejo namreč biti zgolj izjava o namerah, 
ampak morajo postati pravi načrt za življenje, za animacijo in za vodenje 
in vzgojno pastoralno ponudbo.
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Glede teme »Znova začeti pri don Bosku« smo določili:

Vrniti se k don Bosku
Delovna smernica št. 1
Prizadevati si, da bomo ljubili, preučevali, posnemali, klicali na pomoč 
in drugim predstavljali don Boska, da bomo ponovno začeli pri njem.

Vrniti se k don Bosku
Delovna smernica št. 2 
Vrniti se k mladim, zlasti najrevnejšim, z don Boskovim srcem.

Karizmatična identiteta in apostolska gorečnost
Delovna smernica št. 3
Ponovno odkriti pomen gesla Da mihi animas, cetera tolle kot program 
duhovnega in pastoralnega življenja.

Glede teme »Nujnost evangelizacije« smo določili:

Evangelizirana in evangelizacijska skupnost
Delovna smernica št. 4
Postaviti srečanje s Kristusom v Božji besedi in v evharistiji v središče 
naših skupnosti, da bomo pristni učenci in verodostojni pričevalci.

Osrednje mesto ponudbe Jezusa Kristusa
Delovna smernica št. 5
Veselo in pogumno ponuditi mladim, da bi živeli človeško življenje, kot 
ga je živel Jezus Kristus.

Vzgoja in evangelizacija
Delovna smernica št. 6
V vsakem okolju skrbeti za učinkovitejše povezovanje med vzgojo in 
evangelizacijo po zamisli preventivnega sistema.

Evangelizacija v različnih razmerah
Delovna smernica št. 7
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Inkulturirati proces evangelizacije, da bomo dali pravi odgovor na izzive 
razmer v pokrajini.

Glede teme »Potreba po sklicevanju« smo določili:

Pričevanje kot prva ponudba za poklic
Delovna smernica št. 8
Pogumno in veselo pričevati o lepoti posvečenega življenja, popolnoma 
predanega Bogu v poslanstvu za mladino.

Poklic za apostolsko delo
Delovna smernica št. 9
Vzbujati v mladih apostolsko zavzetost za Božje kraljestvo z navduše-
njem za geslo Da mihi animas, cetera tolle in si prizadevati za njihovo 
oblikovanje.

Spremljanje kandidatov za salezijanski posvečeni poklic
Delovna smernica št. 10
Predložiti izrecno ponudbo salezijanskega posvečenega življenja in po-
speševati nove oblike poklicnega spremljanja in aspirantata.

Dve obliki salezijanskega posvečenega poklica
Delovna smernica št. 11
Pospeševati dopolnilnost in posebnost obeh oblik enega in istega salezi-
janskega poklica in si prisvojiti prenovljeno prizadevanje za poklic sale-
zijanskega pomočnika.

Glede teme »Evangeljsko uboštvo« smo določili:

Delovna smernica št. 12
Osebno in skupno pričevanje
Izražati verodostojno in pogumno pričevanje evangeljskega uboštva, ki 
ga živimo kot posamezniki in kot skupnosti v duhu gesla Da mihi ani-
mas, cetera tolle.
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Delovna smernica št. 13
Solidarnost z reveži
Razvijati kulturo solidarnosti z revnimi v krajevnih razmerah.

Delovna smernica št. 14
Odgovorno in solidarno upravljanje s sredstvi
Odgovorno in razvidno upravljati s sredstvi, v skladu s cilji poslanstva, 
in postaviti potrebne oblike za kontrolo na krajevni, inšpektorialni in 
svetovni ravni.

Glede teme »Nova obzorja« smo določili:

Glavna prioriteta: revna mladina
Delovna smernica št. 15
Uresničevati pogumne odločitve v prid revnih in ogroženih mladih.

Druge prioritete: družina, družbeno obveščanje, Evropa
Delovna smernica št. 16
Gojiti prednostno pozornost do družine v mladinski pastorali; povečati 
vzgojno navzočnost v svetu medijev; ponovno zagnati salezijansko ka-
rizmo v Evropi.

Novi vzorci upravljanja ustanov
Delovna smernica št. 17
Pregledati vzorec vodenja ustanov za učinkovitejšo vzgojno in evangeli-
zacijsko navzočnost.

Prikaz delovnih smernic 26. Vz-a v tem sklepnem govoru ima namen 
poudariti pomembnost, kako bodo pokrajine in inšpektorije sprejele in 
inkulturirale te smernice. Smernice bodo »konkretno sporočilo« 26. VZ-a, 
ki ga bo treba preučevati in prenesti na pastoralni ravni v različne razmere 
in določiti tudi merila preverjanja in prvine vrednotenja.

Naj se pomudim pri Načrtu Evropa.
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Danes se bolj kot kdaj prej zavedamo, da je treba na novo razmisliti o 
naši navzočnosti v Evropi. Cilj, kakor sem dejal že v nagovoru svetemu 
očetu med avdienco za člane 26. Vz-a, je »na novo začrtati salezijansko 
navzočnost z večjim vplivom in učinkovitostjo na tej celini. Hočemo zato 
iskati novo ponudbo za evangelizacijo, da bi dali odgovor na duhovne in 
moralne potrebe teh mladih, ki so pred nami kot romarji brez vodnikov 
in brez cilja.«

Gre torej za to, kako bi s salezijanskim osebjem pomladili najpotreb-
nejše inšpektorije, da bi salezijanska karizma v današnji Evropi postala 
pomenljivejša in učinkovitejša.

Naj torej pojasnim, da:
 je to načrt družbe,
 bo zajel vse pokrajine in inšpektorije z osebnim povabilom,
 okrepimo skupnosti, ki so poklicane, da bi bile večkulturne in vnesle 

don Boska med mlade, zlasti najbolj revne, zapuščene in ogrožene,
 bo vse delo prepuščeno v koordiniranje treh dikasterijev za poslan-

stvo.

Ta načrt bo seveda terjal spremembo struktur v skupnosti stare celine. 
»Novo vino v nove mehove«. Ne torej delo zgolj za »ohranjanje struktur«, 
marveč nov načrt za prikaz nove navzočnosti ob današnji mladini. Kora-
kamo z don Boskovim srcem, polni navdušenja za Boga in za mlade, da 
bi sodelovali pri izgradnji družbe v novi Evropi, da bi zares imela »dušo«, 
da bi našla svoje močne duhovne in kulturne korenine, da bi na socialni 
ravni imela prostor in enako priložnost za vzgojne in kulturne ponudbe, 
brez razlikovanja in brez družbenega zapostavljanja.

Med prednostmi vam navajam najpomembnejše:
 odpreti nove ustanove za mlade,
 spodbujati dinamične in inovacijske pobude,
 spodbujati poklice.

Vse to bi moralo pomagati salezijancem, ki delajo v teh okoljih, da 
dosežejo vedno bolj evropsko miselnost, okrepijo združevanje moči med 
inšpektorijami na različnih področjih in okrepijo sodelovanje na pokra-
jinski ravni.
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4. Dvestoletnici don Boskovega rojstva naproti: družba v 
stanju vračanja k don Bosku, da bomo ponovno začeli 
pri njem

Kaj bi don Bosko storil danes? Ne vemo! Vemo pa, kaj je storil včeraj, 
zato moremo vedeti, kaj je treba storiti, da bomo delali danes kakor on. 
Gre za vprašanje poznanja in posnemanja.

Na tem zboru smo poudarjali, da je nujno potrebno zreti na don Boska, 
ga ljubiti, poznati in posnemati, da bomo odkrili najgloblje in privlačne 
razloge, tiste, iz katerih je on črpal energijo, ki ga je gnala k neutrudnemu 
delu za mladino; njegovo trdno in osebno prepričanje, ki mu je dajalo 
moč, da se ni umaknil, ampak je postal še bolj očarljiv in prepričljiv; nje-
govi točni in jasni cilji, ki so ga silili naprej z enim samim razlogom, za 
katerega je hotel živeti: videti mlade srečne tukaj in v večnosti.

Don Bosko je občutil dramo ljudstva, ki se je oddaljevalo od vere, pred-
vsem pa dramo mladine, ki je bila Jezusova prednostna ljubezen, zapušče-
ne, izdane v njenih idealih in njenih željah od politikov, gospodarstveni-
kov, pa morda tudi Cerkve. Vprašujem se, ali niso te razmere v mnogih 
pogledih enake tistim, ki smo jih ugotovili na našem vrhovnem zboru.

Vendar je don Bosko v takih razmerah reagiral odločno in našel vedno 
nove oblike, da se je uprl zlu. Na negativne sile v družbi se je uprl tako, da 
je razgalil dvoličnost in nevarnost, »oporekal« – seveda na svoj način – 
proti močnim silam svojega časa. Vidite, to pomeni imeti pastoralni misel 
in pastoralno srce.

Ko se je uglasil z vsemi temi potrebami, je skušal podati odgovor z 
možnostmi, ki so mu jih omogočale zgodovinskokulturne razmere in te-
danje gospodarske okoliščine, in to kljub kakšnim odporom iz cerkvenih 
vrst, tako vodstva kot vernikov. Tako je ustanovil oratorije, različne šole, 
obrtne delavnice, časopise in revije, tiskarne in založbe, verska, kulturna 
in prostočasna mladinska združenja. Gradil je cerkve, pospeševal misijo-
ne »ad gentes«, dejavnosti v pomoč izseljencem. Ustanovil je dve redovni 
družbi in eno laiško združenje, ki so nadaljevale njegovo delo.

Žel je uspehe tudi po zaslugi svojih odličnih sposobnosti rojenega so-
govorca, kljub pomanjkanju finančnih sredstev (ki nikoli niso ustrezala 
njegovim ustvarjenim načrtom), s svojo skromno kulturno in intelektu-
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alno izobrazbo (v času, ko je bilo treba dati zahtevne odgovore), z zelo 
omejeno teološko izobrazbo in družbenim pojmovanjem (zato neustre-
zno za odgovore na sekularizacijo in globoke socialne revolucije, ki so že 
potekale). Na višjo pobudo goreče vere je v težkih okoliščinah prosil in 
dobil pomoč od vseh, katoličanov in protiklerikalcev, bogatih in revnih, 
od mož in žena, ki so imeli denar in oblast, od ljudi iz plemstva in me-
ščanstva, od nizkega in visokega klera.

Vendar moramo don Boskovo zgodovinsko pomembnost iskati ne v 
tolikerih »ustanovah« in določenih sorazmerno izvirnih metodoloških 
prvinah – v slovitem »don Boskovem preventivnem sistemu«, marveč v 
razumskem in čustvenem dojemanju problema 'zapuščene' mladine z nje-
govimi moralnimi in družbenimi posledicami:
 v uvidu navzočnosti najprej v Turinu, v Italiji in potem v svetu moč-

ne občutljivosti tako v civilni kot politični družbi za problem vzgoje 
mladine in razumevanje tega problema občutljivih slojev in javnega 
mnenja;

 v ideji (zamisli), da je zagnal dolžnostne posege na široke ustanove ka-
toliškega in civilnega sveta kot nujen odgovor za življenje Cerkve in za 
samo preživetje družbenega reda;

 in v sposobnosti, da je razširil to misel med široke vrste sodelavcev, do-
brotnikov in občudovalcev.

Don Bosko, ki ni bil ne politik ne sociolog ne sindikalist 'ante litte-
ram', ampak le duhovnik in vzgojitelj, je izhajal iz ideje, da vzgoja lahko 
naredi veliko v kakršnih koli razmerah, če jo uresničujemo z največjo 
dobro voljo, s prizadevanjem in sposobnostjo za prilagajanje. Prizadeval 
si je spremeniti vest, oblikovati jo v človeško poštenost, v državljansko 
in politično poštenost. S tem namenom je skušal »spremeniti« družino 
z vzgojo.

Preoblikoval je močne vrednote, v katere je veroval in ki ji je branil 
proti vsem, v družbena dejstva, v konkretna dela, ne da bi se preveč na-
gibal k duhovnim in cerkvenim stvarem, ki jih je razumeval kot prostor 
ali izkušnje, izvzete iz svetnih in življenjskih problemov. Nasprotno, pre-
pričan o svojem poklicu duhovnika in vzgojitelja, je gojil vsakdanje pri-
zadevanje, ki ni bilo brez ciljev, marveč razsežnost, prežeta z vrednotami 
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in ideali; ni bil varovalna niša in ni zavračal odprtega soočanja, ampak je 
bil za iskreno primerjanje s širšo in različno stvarnostjo; ni se omejeval 
z zadovoljitvijo nekaj majhnih potreb in ni nekako mehanično ponavljal 
tradicionalne drže. Ni zavračal vsake napetosti, zahtevne žrtve, tveganja 
in boja. Zase in za salezijance je hranil svobodo in ponos na avtonomijo. 
Prav tako ni hotel povezovati usode svojega dela na nepredvideno menja-
vanje političnih režimov.

Znani francoski teolog Marie-Dominique Chenu, O. P., ki je v osemde-
setih letih prejšnjega stoletja odgovarjal na vprašanja nekega novinarja, ki 
ga je prosil, naj mu pokaže imena nekaterih svetnikov, nosilcev aktualnega 
sporočila za nove čase, je brez obotavljanja pritrdil: »Z veseljem na prvem 
mestu omenim tistega, ki je za sto let prehitel koncil: don Boska. On je že 
v preroškem pomenu vzor svetosti zaradi svojega dela, ko je opustil način 
mišljenja in verovanja svojih sodobnikov.«

Bil je vzor za mnoge. Mnogi so posnemali njegov zgled in so postali kar 
po vrsti »don Bosko iz Bergama, iz Bologne, iz Mesine in tako naprej«.

Gotovo vidi vsakdo »skrivnost« njegovega »uspeha« v najrazličnejših 
potezah njegove zapletene osebnosti: nadvse sposoben podjetnik vzgojnih 
ustanov, daljnoviden organizator narodnih in mednarodnih dejavnosti, 
nadvse tankočuten vzgojitelj, velik učitelj itn. To je vzorec, ki ga imamo in 
ki ga moramo čim zvesteje znova postavljati!

5. Sklep

Dragi sobratje! Imeli smo 26. VZ v postni in velikonočni dobi. Gospod 
nas je tako povabil, naj radi obhajamo veliko noč, če hočemo doseči tako 
potrebno duhovno prerojenje in prenovo našega apostolskega poleta. Ni 
življenja brez smrti. Ni mistike prvega dela gesla »da mihi animas« brez 
askeze drugega dela »cetera tolle«.

Rad bi ob sklepu pokazal še na posebno don Boskovo izkušnjo. Pole-
ti leta 1846 je zbolel na smrt. Po nekaj tednih je premagal bolezen. Kot 
rekonvalescent se je lahko vračal v Oratorij samo opirajoč se na palico. 
Dečki, ki so mu pritekli naproti, so ga prisilili, da je sedel na stol, ga dvi-
gnili in ga v zmagoslavnem sprevodu prinesli na dvorišče. V kapeli je don 
Bosko po zahvalni molitvi spregovoril najslovesnejše in najbolj obvezu-
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joče besede, ki jih je kdaj spregovoril v svojem življenju: »Dragi sinovi! 
Svoje življenje dolgujem vam. Vendar bodite prepričani: od sedaj naprej 
bom vsega porabil za vas.«53 Don Bosko je po navdihu Svetega Duha v 
določenem pomenu izrekel nezapisano zaobljubo: zaobljubo apostolske 
ljubezni, posvetitve svojega dela mladim, ki jo je izpolnjeval vsak trenu-
tek svojega življenja. Vidite, kaj pomeni geslo Daj mi duše, drugo vzemi, 
ki je navdihovalo naš vrhovni zbor. Vidite, to je program prihodnosti za 
duhovno prerojenje in za nov apostolski polet, s katerim hočemo dospeti 
do obhajanja dvestoletnice njegovega rojstva.

Želim, da bi mi in z nami vsi, ki so se poistili z vrednotami salezijanske 
duhovnosti in salezijanskega vzgojnega sistema, mogli ljubiti mlade in si 
kot don Bosko prizadevali pri uresničevanju salezijanskega poslanstva. 
Želim si, da bi mladi v vsakem od nas mogli najti (kot so dečki iz oratorija 
našli v don Bosku v Valdoccu) ljudi, pripravljene hoditi z njimi, graditi z 
njimi in zanje privlačno in pomenljivo vzgojno navzočnost, ki bo sposob-
na dati pozitivno ponudbo in jih pritegniti v spreminjanje kulture.

Simbol, ki v polnosti lahko osvetli ta zgodovinski trenutek naše druž-
be, je dogodek prehoda prek Jordana »na plašču in v duhu«, ki sta ga 
doživela Elija in njegov učenec Elizej (2 Kr 2,1-15). Elija se je že večkrat 
hotel znebiti Elizeja, najprej v Galgali, nato v Betelu in v Jerihi, morda 
zato, da bi bil sam ob trenutku, ko bo odšel (s tega sveta). Toda Elizej je 
hotel biti njegov glavni dedič, zato je ostal ob njem. Kako rad bi videl, da 
bi vsak sobrat ob don Bosku izrazil Elizejevo željo, da bi prejel dve tretjini 
Elijevega duha. Ko je Elizej postal Elijev duhovni dedič, je pobral njegov 
plašč in si z njim naložil tudi učiteljevega duha. Elizej je dobesedno po-
novil zadnji Elijev čudež. To je prepričalo preroške učence, da se je »Elijev 
duh« resnično spustil na Elizeja.

Ob tem mi prihajajo na misel besede Pavla VI. ob beatifikaciji don 
Rua, ko je dejal, da tista beatifikacija pomeni potrditev njega kot don Bo-
skovega naslednika, njegovega učenca in njegove sposobnosti, da je spre-
jel in izročil naprej očetovega duha. Kot je storil don Rua, da bi zbral don 
Boskovo dediščino, tudi mi s svojo razpoložljivostjo dovolimo Bogu, da 
bo deloval v nas, kot je deloval v njem.

53 Gl. MB II, 497-498.
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Tako, predragi sobratje, vam izročam sad tega 26. VZ-a, ki ste ga sami 
oblikovali. Izročam vam dokument, ki bo naša navigacijska karta v pri-
hodnjem šestletju 2008-2014. Predvsem pa vam izročam duha 26. VZ-a. 
Hotel je biti binkoštna izkušnja za globoko prenovo našega življenja in 
poslanstva. Za vse salezijance pomeni torej vzletišče za polet kongregacije 
proti velikemu salezijanskemu jubileju leta 2015.

Naj Sveti Duh z močjo veje nad našo družbo, da bomo skupaj z don 
Boskom še in še pogumno prosili: »Da mihi animas, cetera tolle.«

V Rimu, 12. aprila 2008
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