
POMEMBNEJŠI DOGODKI IZ ŽIVLJENJA  
SV. JANEZA BOSKA  (1815-1888) 
 
1815 (16. avg.)   Rojstvo Janeza Boska v zaselku Becchi, ki spada v 

Morialdo, župnija Castelnuovo d'Asti. 
1815 (17. avg.) Krst Janeza Boska v cerkvi v Castelnuovo d’Asti. 
1817 (12. maj)  Umre Frančišek, oče Janeza Boska. Zapusti ženo 

Marjeto, sinove Janeza in Jožeta ter Antona, sina iz 
prvega zakona. 

1824  Devetletni Janez pripoveduje sanje, ki nakazujejo njegovo poslanstvo - delati za revno 
mladino. 

1826 (marec)  Janez prejme prvo obhajilo. 
1827 (feb.) Zaradi nasprotovanja polbrata Antona Janez zapusti domačo hišo in gre služit na 

kmetijo Moglia v Moncucco. 
1829 (nov.) Janez se vrne domov in začne hoditi v šolo k don Calossu. 
1830 (nov.)  Umre don Calosso.  
1831 (nov.) Janez odide v Chieri, živi pri različnih gospodarjih in se preživlja z raznimi dejavnostmi. 

Hodi v javne šole. 
1832 Med šolskimi tovariši ustanovi Družbo veselja, ki ima dve nalogi: ogibati se pogovorov 

in dejavnosti, ki se ne spodobijo dobremu kristjanu, ter natančno spolnjevati šolske 
in verske dolžnosti. 

1833 Janez prejme zakrament sv. birme v Butiglieri d'Asti. 
1834 Prvič se sreča s prijateljem Alojzijem Comollom. 
1835 (25. okt.) Sprejme kleriško obleko in vstopi v semenišče v Chieriju, da bo postal duhovnik. 
1839 (2. april) Umre Alojzij Comollo in Janezu sporoči: Bosko, rešen sem. 
1841 (29. mar.) Janez sprejme red diakonata. 
1841 (5. junij) Turinski nadškof msgr. Fransoni v svoji kapeli posveti Janeza Boska v duhovnika. 
1841 (3. nov.) Don Bosko vstopi v cerkveni konvikt pri sv. Frančišku Asiškem v Turinu in nadaljuje 

spopolnjevanje v moralki in pastoralki. 
1841 (8. dec.) V zakristiji cerkve sv. Frančiška Asiškega se sreča z Jernejem Garellijem iz Astija in ga 

začne poučevati krščanski nauk. 
1844 (jesen) Začne se preseljevanje oratorija sv. Frančiška Saleškega na različne kraje po turinskem 

predmestju: od zavetišča markize Barolo k pokopališki cerkvi sv. Petra v vezeh, k 
mlinih na Dori, v hišo Moretta in na travnik bratov Filippi.  

1845 (sept.) Ko je don Bosko s svojim oratorijem pri mestnih mlinih, sreča osemletnega dečka, ki 
nima očeta. To je Mihael Rua, ki postane njegova desna roka in prvi naslednik. 

1845 (okt.) Don Bosko začne izdajati priročnike kot je Cerkvena zgodovina za rabo v šolah, nato 
pa Svetopisemske zgodbe (1847), Decimalni metrski sistem (1848), Zgodovina Italije 
(1855) in druge knjige.  

1846 (12. april) Velikonočna nedelja, preselitev oratorija v Valdocco, na kraj, ki ga je dal v najem Franc 
Pinardi. 

1846 (julij) Don Bosko hudo zboli. Fantje molijo za njegovo ozdravljenje. V poletnih mesecih 
okreva v domačem kraju. 

1846 (3. nov.) Don Bosko se po okrevanju se naseli v Oratorij (Valdocco) s svojo materjo Marjeto. S 
kapelo Pinardi, dvema najetima sobama, dvoriščem, večerno in nedeljsko šolo se 
utrjujejo temeljne dejavnosti Oratorija. 

1846 (dec.) Don Bosko najame celo Pinardijevo hišo in omogoči odločilen razvoj večernih šol. 
1847 (12. april) V Oratoriju ustanovijo prvo cerkveno družbo za vajence: Družbo sv. Alojzija. 
1847 (maj) V hiši prenoči prvi fant iz doline Valsesia, ki želi ostati pri njem. Istega leta začne don 

Bosko duhovne vaje za svoje fante, da bi si vzgojil mlade sodelavce. 
1847 (dec.) V bližini predela Porta Nuova se začne drugi oratorij pod varstvom sv. Alojzija. 



1848 (feb.) Don Bosko zavrne ponudbo markiza Roberta d'Azeglia, da bi se s svojimi fanti udeležil 
političnih zborovanj. 

1848 (marec) Izbruh prve vojne za italijansko neodvisnost. Spomladi v Oratoriju nekdo skozi okno 
strelja v kapelo. Nihče ni ranjen. 

1848 (jesen) Prvi fant iz Oratorija, Savij Ascanio obleče duhovniško obleko. Ostane pri don Bosku 
in mu pomaga pri delu. 

1849 (jan.) Smrt don Boskovega polbrata Antona, ki je bil star komaj 41 let. Ko zapro nadškofijsko 
semenišče, don Bosko sprejme v Oratorij semeniščnike, da lahko tam nadaljujejo svoj 
študij. 

1850 Začne veljati pravilnik Družbe vzajemne pomoči, ki jo je ustanovil don Bosko za mlade 
delavce. 

1851  Don Bosko kupi Pinardijevo hišo, ki jo je imel v najemu.  
1851  Začne se urejevanje Načrta pravilnika za moški oratorij sv. Frančišča Saleškega. 
1852 (26. april) Eksplozija smodnišnice prizadene Pinardijevo hišo in postavi Oratorij na težko 

preizkušnjo. 
1852 (20. junij) Blagoslovitev cerkve sv. Frančiška Saleškega, ki so jo začeli graditi leto poprej. 

Sredstva so zbirali tudi z velikim srečelovom. 
1853 Don Bosko ustanovi Katoliško berivo, zbirko knjižic za krščanski pouk ljudstva.  
1853 V Valdoccu začno s prvimi delavnicami v Oratoriju in uvedejo notranje šole. 
1854 Zadnje leto, ki ga don Bosko opisuje v SPOMINIH kot leto protestantskih in 

prostozidarskih napadov nase, iz katerih se je večkrat rešil s pomočjo psa Sivca. 
1854 Se začne v don Bosku oblikovati misel o redovni družbi, posvečeni delu med fanti: 
1854 (26. jan.) Don Bosko predlaga klerikoma z imenom Rocchietti in Rua ter fantoma z imenom 

Artiglia in Cagliero, naj živijo kot v združenju in spolnjujejo ljubezen do bližnjega. 
1854 (29. okt.) V Oratorij pride Dominik Savio. 
1854 Don Bosko uredi Zgodovinski opis Oratorija sv. Frančiška Saleškega. 
1855 (25. mar.) Mihael Rua pred don Boskom izpove obljubo čistosti, uboštva in pokorščine ter 

postane prvi don Boskov salezijanec; leta 1971 je razglašen za blaženega. 
1855 Začetek gimnazije za dijake v Valdoccu. 
1856 (8. junij) Dominik Savio ustanovi Družbo Brezmadežne. To je skupina fantov, ki so - skupaj s 

prvimi salezijanci - animacijsko jedro oratorija. 
1856 (25. nov.) Umre mati Marjeta, stara 69 let. V teku je proces, da bi jo razglasili za blaženo. 
1857 (9. mar.) Smrt Dominika Savia. Don Bosko napiše njegov življenjepis, ki je kmalu nato izšel tudi 

v slovenščini. Za svetnika je bil razglašen leta 1954. 
1858 Prvo don Boskovo potovanje v Rim; papežu Piju IX. predstavi začetke svojega dela in 

načrt o redovni družbi namenjeni v blagor mladine (osnutek Konstitucij); papež mu 
naroči, naj zapiše vse izredne dogodke. 

1858 (in v naslednjih letih) je don Boskova navzočnost večkrat zaželena pri občutljivem posredovanju 
med italijanskimi oblastmi in Svetim sedežem v vprašanjih, ki zadevajo življenje 
Cerkve. 

1859 Don Bosko izrecno predloži svojim mladim sodelavcem načrt o redovni družbi 
(kongregaciji). Salezijanska družba je uradno ustanovljena 18. decembra; prvih 
salezijancev je - z don Boskom - osemnajst in izvolijo prvi vodilni svet. 

1860 Umre don Cafasso, don Boskov duhovni svetovalec. Isto leto je eden prvih don 
Boskovih gojencev posvečen v duhovnika. 

1862 Salezijanci izpovejo prve triletne zaobljube. 
1862 Umre don Boskov brat Jožef, star 49 let. 
1863 Začetek prve ustanove zunaj Turina, v kraju Mirabello Monferrato (leta 1870 

preseljen v Borgo S. Martino). 
1864 Začetek dejavnosti zavoda v Lanzu Torinese. Decretum laudis v prid salezijanske 

družbe. 



1867 Pij IX. ponovno naroči don Bosku, naj zapiše pomembne dogodke svojega življenja. 
Večji del Spominov don Bosko napiše med letoma 1873 in 1875. 

1868 (9. junij) posvetitev bazilike Marije Pomočnice. 
1869 (1. mar.) Papeška potrditev salezijanske družbe. 
1869 Don Bosko ustanovi Združenje Marije Pomočnice. Predstojnica je Marija Dominika 

Mazzarello, ki skupaj z desetimi dekleti prejme redovno obleko in napravi prve 
zaobljube. 

1870 Začetek širjenja salezijanske družbe zunaj Piemonta: ustanovitev zavoda-konvikta v 
Alassiu in obrtne šole v mestu Marassi (naslednje leto je bila preseljena v Genovo-
Sampierdarena). 

1872 (2. avg.) Ustanovitev inštituta Hčera Marije Pomočnice. Predstojnica je Marija Dominika 
Mazzarello, ki skupaj z desetimi dekleti prejme redovno obleko in napravi prve 
zaobljube. 

1873 Umre don Borel, ki je bil vse od začetka oratorija don Boskov zvesti sodelavec. 
1874 (3. april) Sveti sedež dokončno potrdi Konstitucije salezijanske družbe. 
1875 Širjenje salezijanske družbe zunaj Italije: ustanovitev hiše v mestu Nice (Francija). 
1875 (11. nov.) Začetek misijonov (Argentina); odhod prvih desetih misijonarjev, pod vodstvom 

Janeza Cagliera, v Južno Ameriko. 
1876 Don Bosko ustanovi (in Sveti sedež potrdi) Združenje salezijanskih sotrudnikov. 

Začetek salezijanskega dela v srednji Italiji (Lacij) in v Urugvaju. 
1877 Prvi vrhovni zbor salezijanske družbe. Objava razprave Preventivni sistem pri vzgoji 

mladine (Il Sistema preventivo nell'educazione della giovent ). Začetek Katoliškega 
knjigoljuba (Bibliofilo Cattolico) ali Salezijanskega vestnika (Bollettino Salesiano). 

1878 Začetek kmetijskih šol, ki jih ustanavlja družba: La Navarre (Francija). Salezijanci 
odprejo hišo v mestih Lucca (Toskana) in Este (Benečija). 

1879 Salezijanci pridejo v Randazzo (Sicilija). 
1880 Papež Leon XIII. zaupa don Bosku gradnjo cerkve Srca Jezusovega v Rimu; don Bosko 

zbira sredstva po Evropi.  
1880 Salezijanci se naselijo v Patagoniji. 
1881 Umre Marija Dominika Mazzarello, soustanoviteljica družbe Hčera Marije Pomočnice. 

Leta 1950 je razglašena za svetnico. 
1881 Začetek salezijanskega dela v Španiji. 
1883 Don Bosko potuje v Pariz. Prva hiša v Braziliji. 
1884 Ustanovitev apostolskega vikariata v Patagoniji. Don Mihael Rua je imenovan za don 

Boskovega vikarja (namestnika). 
1886 Don Bosko potuje v Španijo. 
1887 Začetek salezijanskega dela v Čile. Ustanovitev prve salezijanske hiše v Angliji. 

Salezijanci pridejo v Punta Arenas in na Ognjeno zemljo. 
1887 Don Bosko je ob posvetitvi svetišča Srca Jezusovega - pol leta pred smrtjo - zadnjikrat 

v Rimu. 
1888 (31. jan.) Don Bosko ob pol petih zjutraj umre. 
1929 (2. junij) Papež Pij XI. razglasi don Boska za blaženega. 
1934 (1. april)  Pij XI. razglasi don Boska za svetnika. V spomin na ta dogodek so postavili v vatikanski 

baziliki don Boskov kip nad bronastim kipom sv. Petra, na desni strani pred glavnim 
oltarjem. 

 
 


