
Modlitba za vychovatele

č. 21 – 13/2023

Prosíme za všechny vychovatele a za rodiče. 
Dávej jim trpělivost při výchově dětí a mládeže 

a otevři je pro nové cesty, 
jak dnes předávat tvé evangelium živě, srozumitelně a tvořivě, 

jak doprovázet mladé lidi na jejich životní cestě. 
Dej, abychom se všichni učili od Ježíše, našeho Učitele, 

a byli stále jeho vnímavými učedníky. 
Buď s námi a obdař nás svým požehnáním. 

Amen

Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. 
Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. A Ježíš prospíval 

na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem. (Lukáš 2:51–52)
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„Modleme se za vychovatele, 
aby byli věrohodnými svědky 
tím, že učí bratrství a ne 
soupeření a pomáhají zejména 
těm nejzranitelnějším mladým 
lidem.“ 
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Přečti si o výchově nějakou knihu nebo článek, prohlédni si video či poslechni podcast. 
(podle svého výběru)

Výzva

Slovinsko

Salesiáni Dona Boska působí ve Slovinsku od roku 1901. 
Odtud se salesiánské dílo rozšířilo do dalších sousedních 
zemí. Sídlo slovinské salesiánské provincie sv. Cyrila 
a Metoděje je v Lublani (založena v roce 1922).

Salesiánská provincie sv. Cyrila a Metoděje – Lublaň 
má dnes přes 100 členů v 10 komunitách, ke kterým 
se připojují další dvě komunity v Itálii a Rakousku,
jedna v Srbsku a 1jedna v Černé Hoře.
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Hlavní činnosti salesiánů ve Slovinsku

•  farnosti
•  různé typy škol (gymnázia, hudební...)
•  školící a duchovní centrum DUO
•  oratoře
•  internáty pro studenty

www.donbosko.si

Pravý vychovatel 
doprovází, 

naslouchá a vede 
dialog. 

(Papež František)
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Preventivní systém

U zrodu tzv. preventivního systému stál v 19. 
století italský kněz Jan Bosco, zakladatel sale-
siánů. Salesiánská rodina je rozsáhlým hnutím 
řeholníků i laiků v rámci katolické církve navá-
zaná na salesiány a věnuje se výchově mládeže 
právě prostřednictvím tohoto systému. Je zalo-
žen na křesťanských hodnotách, na hlubokém 
přesvědčení, že každá lidská bytost je jedineč-
ná, neopakovatelná, schopná druhé obohatit.

Pozitivní nasměrování > vychovatel se snaží pozitivně usměrnit fyzické, duševní a duchovní síly 
člověka tak, aby vyrostl v harmonickou, všestranně rozvinutou osobnost odpovědnou za vlastní život, 
schopnou zralých mezilidských vztahů, otevřenou pro duchovní hodnoty.

Osobní vztah s Kristem > věřící mladé lidi doprovází na cestě k prohloubení osobního vztahu k Ježíši 
Kristu a k zakotvení jejich života v Bohu. Mladé, kteří nejsou věřící, vede k tomu, aby si osvojili obecně 
lidské mravní hodnoty a v souladu s nimi utvářeli své svědomí a co nejlépe podle něj žili.

Vychovatel > od vychovatele je vyžadována integrita osobnosti, tedy aby jeho postoje, přesvědčení a 
činy byly v souladu s tím, k čemu vychovává. Vychovává totiž především tím, kým je, nikoliv tím, co říká. 
Jeho prvním úkolem je tedy sebevýchova.

Spolupráce > je jedním z charakteristických rysů salesiánské výchovy. Jedná se na prvním místě o 
spolupráci vychovatele a vychovávaného; výchova není pouze dílem pedagoga. K tomu, aby byla 
úspěšná, je třeba, aby se na ní vědomě podílel i ten, kdo je vychováván. Salesiánský vychovatel by 
neměl jednat individualisticky, měl by se co nejvíce snažit o koordinaci svého úsilí se všemi, kdo se na 
výchově mladého člověka dále podílejí.

3 základní pilíře preventivního systému
Rozum – výchovné působení není nahodilé, vychází z konkrétní situace a potřeb mladého člověka, má 
jasně stanovený cíl, k němuž směřuje. Vychovatel uvažuje nad tím, jaký dopad má určitá výchovná situa-
ce, událost, zážitek na život mladého člověka.

Laskavost – vychovateli záleží na člověku, kterého vychovává. Mladý člověk by měl z chování vychova-
tele skutečně vnímat, že mu není lhostejný, že mu na něm záleží. Tak může mladý člověk přijmout i 
náročné požadavky a cíle, které s sebou výchova nese. Vztah mezi mladým člověkem a vychovatelem 
není určován pouze autoritou podepřenou případnými kázeňskými opatřeními, ale především přátel-
stvím a oboustrannou důvěrou.

Náboženství – výchovné úsilí toho, kdo vychovává v salesiánském duchu, pramení z jeho osobního 
vztahu k Bohu. Bůh je prvním a nejhlubším motivem pro jeho práci s mládeží. Cílem salesiánské výchovy 
je harmonický a šťastný člověk. Vychovatel si je vědom toho, že trvalé a věčné štěstí je nám dáno v Ježíši 
Kristu, plně však respektuje svobodu toho, kdo je mu svěřen, a vychovává jej tak, aby sám odpovědně 
hledal smysl svého života.

 Zdroj: www.fma.cz/spiritualita/preventivni-system/

Amatérský videoklip Salesiánský styl vtipně 
poukazuje na základní aspekty preventivního 
systému. Vznikl v rámci vzdělávacího programu 
dobrovolníků brněnského Salesiánského střediska 
mládeže (2012/13).
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