
Ako si počínať v pokušení

24. január – do sviatku dona Bosca ostáva 7 dní

Milovaní mladíci, i vo vašom útlom veku vám diabol nastavuje 
osídla, aby ste upadli do hriechu, aby tak zotročil vašu dušu a urobil ju 
nepriateľkou Božou.  Preto  musíte  pozorne  bedliť,  aby  ste  nepadli, 
keď ste pokúšaní, t.j. keď vás diabol navádza na zlé. Oveľa ľahšie sa 
uchránite  pokušeniu,  ak  sa  budete  vyhýbať  príležitostiam, 
pohoršlivým rečiam, verejným predstaveniam, kde nieto nič dobrého 
a kde duša vždy  utrpí  nejakú škodu.  Usilujte  sa,  aby ste  stále  boli 
voľačím zamestnaní, či už umením, štúdiom, spevom alebo muzikou. 
Keď neviete čo robiť, ozdobujte oltáriky, usporadujte obrázky alebo 
strávte  čas  nejakou  slušnou  zábavou,  pravda  s dovolením  rodičov. 
Staraj  sa,  hovorí  sv.  Hieroným,  aby  ťa  diabol  nikdy  nenašiel 
nezamestnaného.

A keď  ste  už  pokúšaní,  nečakajte,  kým  sa  pokušenie  zmocní 
vášho srdca,  ale usilujte sa hneď niečo robiť,  aby ste sa ho zbavili 
prácou  alebo  modlitbou.  Ak  pokušenie  pokračuje,  prežehnajte  sa, 
pobozkajte  nejaký  posvätný  obraz,  predmet  hovoriac:  Mária, 
Pomocnica kresťanov, oroduj za mňa! Alebo: Sv. Alojz, oroduj za mňa, 
aby som neurazil Pána Boha! Preto vám spomínam tohto svätca, lebo 
Cirkev ho dala mládeži za osobitného ochrancu a vzor. On totiž, aby 
vyhol  všetkým zlým príležitostiam,  postil  sa  často  o chlebe a vode, 
bičoval sa tak nemilosrdne, že i šaty, steny a zem boli pokropené jeho 
nevinnou  krvou.  Takto  si  vydobyl  sv.  Alfonz  úplne  víťazstvo  nad 
všetkými  pokušeniami.  Takto  ho  dosiahnete  aj  vy,  ak  sa  budete 
usilovať  napodobniť  tohto  svätca  aspoň  v umŕtvovaní  zmyslov, 
nadovšetko  v skromnosti  a ak  sa  budete  k nemu  a celým  srdcom 
utiekať, keď príde na vás pokušenie.
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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.
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