
Duchovné čítanie a Slovo Božie

23. január – do sviatku dona Bosca ostáva 8 dní

Okrem  zvyčajných  ranných  a večerných  modlitieb  odporúčam 
vám, aby ste venovali trochu času aj na čítanie nejakej knihy, ktorá 
hovorí  o duchovných veciach, ako napr. kniha O nasledovaní Krista, 
Filotea od sv.  Františka Salezského,  Príprava na dobrú smrť od sv. 
Alfonza, Ježiš srdcu mladíka, životopisy svätých a pod. Čítaním týchto 
kníh mnoho získate  pre  dušu.  A ak  budete  rozprávať  iným,  čo  ste 
čítali,  alebo  ak  čítate  v ich  prítomnosti,  najmä  ak  dotyční  azda 
nevedia čítať, vykonáte skutok lásky pred Bohom veľmi záslužný.

Zároveň však,  keď vám odporúčam čítať  dobré knihy,  musím 
vám vrelo odporúčať, aby ste vyhýbali zlým knihám a zlej tlači. Preto 
každú  knihu,  každý  časopis  a leták,  v ktorom  sa  zle  hovorí 
o náboženstve alebo o jeho sluhoch, alebo čo podáva veci nemravné 
a nečestné  odhoďte  hneď  ďaleko  od  seba  akoby  ste  to  urobili 
s pohárom jedu. V podobných prípadoch treba nasledovať kresťanov 
v Efeze a robiť tak ako oni.

Keď počuli hlásať Pavla o škode, ktoré zapríčiňujú zlé knihy, títo 
horliví veriaci poznášali ich na námestie a zapálili, dobre vediac, že je 
lepšie do ohňa hodiť všetky knihy na svete, ako vystaviť svoju dušu 
nebezpečenstvu padnúť do neuhasiteľného pekelného ohňa.

Tak ako naše telo bez pokrmu sa stáva chorým a umiera, tak je 
to i s dušou, ak jej nedáme potrebnú potravu. Jej pokrmom a stravou 
je  Slovo  Božie,  čiže  kázne,  vysvetľovanie  evanjelia  a katechizmus. 
Preto si to nikdy neodpustite a buďte vždy načas v kostole. Počúvajte 
s najväčšou pozornosťou a vzťahujte všetko, čo sa vám hodí, na seba. 
Odporúčam vám, aby ste sa čím častejšie zúčastňovali na vyučovaní 
katechizmu. Tu nie je na mieste hovoriť: Ja to už viem, ja som už bol 
pri prvom sv. prijímaní... pretože i teraz, keď ste starší, potrebuje vaša 



duša  pokrm,  ako  ho  potrebuje  telo.  Ak  ju  zbavíte  tejto  potravy, 
zapríčiníte si veľkú duchovnú škodu. Chráňte sa tiež klamstva, čo vám 
našepkáva  diabol:  Toto  je  pre  môjho  kamaráta  Petra,  tamto  patrí 
Pavlovi...

Nie,  moji  drahí,  kazateľ  hovorí  všetkým  a treba  na  všetkých 
vzťahovať  pravdy,  ktoré  vykladá.  Z druhej  stránky  to,  čo  nemôže 
napraviť  našu  minulosť,  môže  vás  v budúcnosti  ochrániť  pred 
nejakým hriechom.

Keď ste vypočuli kázeň, snažte sa ju podržať v pamäti aj cez deň, 
ale  najmä  večer,  prv  než  sa  uložíte  na  odpočinok,  pozastavte  sa 
trošku a uvažujte o tom, čo ste počuli.  Ak budete takto robiť,  vaša 
duša bude mať z toho veľký osoh.

Odporúčam vám, nakoľko je to možné, zúčastňujte sa vo svojej 
farnosti  na  týchto  pobožnostiach.  Váš  pán  farár  je  osobitným 
spôsobom určený od Pána Boha, aby sa staral o vašu dušu.

Modlitba k donovi Boscovi

Svätý Ján Bosco, 
otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval 
pre spásu duší; 
buď nám vodcom, 
aby sme hľadali 
svoje duševné dobro
a spásu blížneho. 
Pomáhaj nám 
plniť si dobre svoje povinnosti, 
premáhať náruživosti 

a ľudské ohľady. 
Nauč nás 
milovať Sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu 
a  Svätého  otca,  rímskeho  
pápeža. 
Vypros  nám  šťastnú  hodinu  
smrti, 
aby sme prišli k tebe do neba. 
Amen. 

Obnovím si úmysel, za ktorý obetujem tento deviatnik.


