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To ne bi mogel biti nihče drug kot don Bosko. 
V otroštvu in času odraščanja je na svoji koži 
okusil, kaj pomeni živeti v revščini in trdo 
delati za lastno preživetje. Iz prve roke je 
spoznal, kaj so prave težave, ki prizadenejo 
družino. Komajda je dopolnil 10 let, že je mo-

ki nam je blizu

ral s culo na rami zapustiti domačo hišo in se 
odpraviti v svet, kajti njegov polbrat je doma 
onemogočal njegov polni razvoj.

Mladi don Bosko se je z zavzetim učenjem 
pripravljal na odraslo dobo, ki jo bo v celoti 
preživel v Turinu.

Najprej je moral urediti svoje 
gmotne težave, da bi lahko 
sploh nadaljeval s šolanjem. Od 
vrat do vrat prositi miloščino. 
Ob študiju delati za preživetje. 
Tako je večino noči preživel ob 
šolskih knjigah. 

Po vsem doslej povedanem 
ni čudno, da je bil ob svojem 
času sposoben posvetiti svoje 
življenje v celoti za mladino. Za 
mladino, ki jo je dnevno srečeval 
na turinskih ulicah, za mladino, 
ki je potrebovala pomoč in spre-
membo, za mlade, ki jim je svet 
okoli njih odrekel vso oporo.

Ko je zaključil šolanje v Turinu in 
se ozrl okrog sebe, je v trenutku 
zaznal splošno revščino in po-
polno zapuščenost mladih. Ko je 
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obiskoval mestne ječe, se je zavedel, da mora 
narediti vse, da ti mladi ne bi končali v njih.

Tako se je odločil, da bo tam, kjer je bil, 
spreminjal svet; šel je med te mlade in pošte-
no zavihal rokave. S tem delom bo pozneje 
prišel v spor z oblastmi, ki ga bodo poskušale 
pri tem ovirati in ga oddaljiti od mladih.

Kot vedno, so se tudi tu našli posamezniki, ki 
so z občudovanjem zrli njegovo požrtvoval-
nost in pristopili zraven. Tako je pritegnil prve 
sodelavce, ki so bili velikokrat prav tisti mlad, 
ki jih je on sam potegnil iz brezna revščine in 
brezbrižnosti.

Ko govorimo o teh o posameznikih, prav-
zaprav govorimo o današnjih mladinskih 
animatorjih, ki so s svojo pomočjo don Bosku 
storili toliko dobrega. Še danes jih, odločene, 
da bodo tudi oni s svojim prispevkom spre-
minjali svet današnje mladine, najdemo v 
mladinskih centrih in na oratorijih. 

Don Boskov duh danes, prisoten v številnih 
šolah, mladinskih centrih, oratorijih, ne 
neha nagovarjati mladih, ki želijo nadaljevati 
njegovo vzgojno poslanstvo. Še vedno vabi 
mlade, ki bi radi spreminjali svet na bolje, da 
bi za to žrtvovali ne samo en konec tedna, 
temveč vse svoje življenje.

SI ZDAJ DOVOLJ IZZVAN?


