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Oblačilce (škapulir) sv. Dominika Savia ni 
čudodelni obesek, pač pa je zunanji izraz 
vere in vdanosti v Božjo voljo osebe, ki ga 

nosi. Je zunanji izraz notranje odločenosti osebe, 
da svoje življenje zavestno uravnava po zahtevah 
evangelija. Jezus v evangeliju zagotavlja: »Kar koli 
boste prosili v mojem imenu, bom storil, da bo 
Oče poveličan v Sinu« (Jn 14,13). Kristjani veru-
jemo tudi v občestvo svetnikov, zato svoje prošnje 
usmerjamo k Bogu tudi prek njih (svetnikov), ki že 
»uživajo slavo, ko jasno gledajo samega troedinega 
Boga, kakršen je« (KKC 954). O priprošnji svetni-
kov Katekizem katoliške Cerkve pove: »Ker so na-
mreč nebeščani tesneje zedinjeni s Kristusom, zato 
celotno Cerkev krepkeje utrjujejo v svetosti.  Ne ne-
hajo prositi za nas pri Očetu, darujoč zasluženja, 
ki so jih pridobili na zemlji po edinem sredniku 
med Bogom in ljudmi, Kristusu Jezusu … Njihova 
bratska skrbnost je v zelo veliko oporo naši slabo-
sti« (KKC 956).
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Prav v tej veri moremo – tudi na priprošnjo sv. 
Dominika Savia, ki ga je Cerkev razglasila za sve-
tnika – prositi Boga, naj nam podeli darove in mi-
losti v naših stiskah in potrebah, če je to skladno z 
njegovo voljo.

Oblačilce (škapulir) sv. Dominika Savia ni in ni-
kakor ne sme postati predmet prodaje. Lahko ga 
podarite naprej (skupaj s spremljajočo knjižico), 
ali pa ga vrnete salezijancem na Rakovnik (na-
slov gl. na 2. strani), kjer ga bodo mogli v romarski 
sobi ob svetišču Marije Pomočnice dobiti tisti, ki 
bodo zanj prosili. Prostovoljni darovi pa so lahko 
eden od konkretnih izrazov hvaležnosti Bogu za 
uslišane prošnje na priprošnjo sv. Dominika Savia. 
Namenjeni bodo za vzgojno-pastoralne dejavnosti 
don Boskovih salezijancev v Sloveniji oz. drugod 
po svetu (misijoni).

Lepo ste povabljeni tudi, da o uslišanih prošnjah in 
prejetih milostih zapišete pričevanje, da bi se, po 
objavi v Salezijanskem vestniku, tudi mnogi drugi 
prepričali o mogočni priprošnji sv. Dominika Savia.

Janez Potočnik, sdb
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SV. DOMINIK SAVIO (1842–1857)
mladenič, goduje 6. maja

Dominik Savio je bil rojen 2. aprila 1842 v 
kraju Riva blizu Chierija (Italija). Očetu 
je bilo ime Karel, materi pa Brigita. Svo-

je otroštvo je preživel doma ob očetu, kovaču, in 
materi, ki je bila šivilja. 
Ko se je don Bosko prvič srečal z njim (2. oktober 
1854) in ga je Dominik vprašal, ali bi ga vzel s se-
boj v Torino, da bi tam študiral, je sveti vzgojitelj 
odgovoril: »Zdi se mi, da boš dobro blago.«
»In čemu naj služi to blago?« ga je vprašal Do-
minik.
»Da bomo naredili iz njega lepo obleko za Go-
spoda.«
»Torej bom jaz blago, vi pa krojač. Pa me vzemite 
s seboj in napravite lepo obleko za Gospoda.«
Kdo je pripravil tisto »dobro blago«, da bi don 
Bosko, izkušen »krojač«, iz njega napravil »lepo 
obleko za Gospoda«? Kdo je vgradil v Domini-
kovo srce temelje tistih kreposti, na katere je sve-
tnik mladih mogel zgraditi stavbo svetosti? Bog 
je uporabil starše, da so z njegovo milostjo pri-
pravili Dominikovo srce, da ga je sprejel za svo-
jega. Oni so si namreč prizadevali, da so ga od zi-
belke naprej vzgajali v svetem Božjem strahu in v 
ljubezni do kreposti. Sad take globoke krščanske 
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vzgoje je bila goreča pobožnost, ki jo je utrjeval z 
izpolnjevanjem najmanjših dolžnosti in z vdano 
ljubeznijo do staršev.
Po zaslugi očetove in materine vzgoje so zrasli 
štirje slavni sklepi, ki jih je zapisal pri sedmih le-
tih na dan prvega obhajila in so ga vodili skozi 
vse življenje.

1. Pogosto bom hodil k spovedi in obhajilu.
2. Posvečeval bom Gospodove dneve.
3. Moja prijatelja bosta Jezus in Marija.
4. Rajši umreti kakor grešiti.

Ko je bil kot dvanajstleten fant sprejet v oratorij 
v Torinu, mu je sveti vzgojitelj dejal: »Božja volja 
je, da postanemo sveti.« Razložil mu je, da lahko 
postanemo sveti, če smo sveto veseli. »Pomagala 
nam bo Božja milost, le prizadevati si moramo za 
vestno izpolnjevanje dolžnosti,« mu je don Bo-
sko razložil pot svetosti.
»Hočem postati svet,« je bil odgovor malega 
duhovnega velikana. Od tistega dne si je srčno 
prizadeval, da bi ljubil Jezusa v presvetem zakra-
mentu in Brezmadežno Devico, da bi živel čisto, 
posvečeval svoja redna opravila in končno, da bi 
pridobival duše za Boga.
Prijazen, veder in vesel si je vestno prizadeval za 
izpolnjevanje svojih dijaških dolžnosti in bil ve-
dno na voljo svojim vrstnikom tako, da jih je učil 
katekizem, da je stregel bolnim, pomirjal prepire 
med vrstniki … Nekega dne je rekel sošolcu, ki je 
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prišel v oratorij: »Vedi, da si tu prizadevamo za 
svetost s tem, da smo zelo veseli; skrbimo, da se 
varujemo greha kot velikega sovražnika, ki nas 
oropa Božje milosti in srčnega miru, ter zvesto 
izpolnjujemo svoje dolžnosti.«
Bil je nadvse zvest svojemu programu. Moč za ra-
dost v žrtvovanju je dobil v gorečem prejemanju 
zakramentov ter v sinovski pobožnosti do Božje 
Matere Marije. 8. decembra 1854, ko je papež Pij 
IX. razglasil versko resnico o Marijinem brezma-
dežnem spočetju, se je Dominik posvetil Mariji 
in začel hitro napredovati v svetosti. Leta 1856 
je med prijatelji ustanovil Družbo Brezmadežne, 
skupino za apostolsko delo. Kot zanimivost, sko-
raj vsi člani iz te družbe so nato čez nekaj let po-
stali prvi salezijanci.
Dominik je umrl v Mondoniju 9. marca 1857. 
Papež Pij XI. je dejal o njem: »Majhen, toda iz-
reden velikan duha.« Pij XII. ga je leta 1950 raz-
glasil za blaženega, za svetnika pa 12. junija 1954. 
Je zavetnik dečkov pevcev (lat. pueri cantores) in 
ministrantov.
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 2. aprila 1842 rojen v Rivi (Chieri)
 1943 se preselijo v Murialdo
 1948 začel obiskovati šolo
 8. aprila 1849 prvo obhajilo 
  v Castelnuvo d'Asti
 1853 se preselijo v Mondonio
 13. aprila 1853 prejme birmo
 2. oktobra 1854 v Becchi prvo srečanje 
  z don Boskom
 29. oktobra 1854 prihod v Oratorij
 8. decembra 1854 posvetitev Brezmadežni
 marec-april 1855 pridiga o svetosti: 
  odloči se za svetost
 maj-junij 1856 ustanovi Družbo Brezmadežne
 1. marca 1857 odhod iz Oratorija
 9. marca 1857 umre v Mondoniju
 januarja 1859 izide njegov življenjepis
 1908 začetek škofijskega procesa
 11. februarja 1914 začetek apostolskega procesa
 9. julija 1933 odlok o herojskih krepostih 
  - Pij XI.
 5. marca 1950 razglašen za blaženega - Pij XII.
 12. junija 1954 razglašen za svetega - Pij XII.
 8. junija 1956 razglašen za nebeškega 
  zavetnika dečkov pevcev 
  (Pueri cantores)


