
Ako si zachovať svätú čistotu

25. január – do sviatku dona Bosca ostáva 6 dní

Každá  čnosť  je  ozdobou  mladíka  a činí  ho  veľkým  v očiach 
Božích i pred ľuďmi. Ako kráľovná čností, čnosť anjelská, svätá čistota 
je takej ceny, že mladíci, ktorí ju majú, stávajú sa podobnými anjelom 
Božím v nebi, hoci sú len smrteľníci žijúci na zemi: Erunt sicut Angeli  
Dei in coeli.   To sú slová Spasiteľove. Táto čnosť je ako stredobod, 
okolo ktorého sa združujú a ním sa upevňujú všetky dobrá. Ak sa na 
nešťastie  stratí,  zmiznú všetky čnosti.  Venerunt  autem mihi  omnia  
bona pariter cum illa, hovorí Pán.

Ale  túto  čnosť,  chlapci  drahí,  ktorá  vás  stavia  na  úroveň 
nebeských anjelov, túto čnosť, ktorá sa tak veľmi páči Ježišovi a Márii, 
veľmi ohrozuje nepriateľ duší. Silne na ňu útočí, aby ju zničil, alebo 
vás naviedol na to, žeby ste si ju aspoň poškvrnili. Preto vám dávam 
niektoré pravidlá, ako duchovné zbrane, ktoré vám istotne pomôžu 
zachovať so túto prekrásnu čnosť a zahnať pokúšajúceho nepriateľa.

Hlavná zbraň je utiahnutosť. Čistota je diamant veľkej ceny. Ak 
dakto ukazuje poklad zbojníkovi, vydáva sa do nebezpečenstva, že ho 
oň olúpi. Sv. Gregor hovorí, že ten, čo verejne nosí po ulici poklad, 
chce byť okradnutý.

K utiahnutosti  pripojte  časté  pristupovanie  k úprimnej  sv. 
spovedi,  nábožnému  sv.  prijímaniu  a útek  pred  tými,  čo  slovami 
a skutkami dokazujú, že si nevážia túto čnosť. 

Aby  ste  predišli  nepriateľským  útokom  pripomeňme  si  slová 
Spasiteľa,  ktorý  nám  hovorí:  Tento  druh  diablov  vyháňa  sa  len  
pôstom  a modlitbou,  totiž  pokušenia  proti  sv.  čnosti  a čistote. 
Pôstom,  t.j.  umŕtvovaním  zmyslov,  držiac  na  uzde  oči,  hrdlo, 
vyhýbajúc  záhaľke,  doprajúc  telu  len  toľko  odpočinku,  koľko  je 



nevyhnutne  potrebné.  Ježiš  Kristus  odporúča  ďalej  utiekať  sa 
k modlitbe, ale k modlitbe horlivej, plnej viery, neprestávajúc prosiť 
dovtedy, kým pokušenie celkom nezaženieme.

Veľmi  účinnou  zbraňou  sú  strelné  modlitby,  čiže  vzývanie 
svätých mien Ježiš, Mária a Jozef. Hovorte preto častejšie: Ježišu môj, 
milosrdenstvo! Ježišu, spas ma! Mária bez hriechu počatá, oroduj za 
mňa!  Mária,  Pomocnica  kresťanov,  oroduj  za  mňa!  Sladké  Srdce 
Panny Márie, buď mojou spásou! Najsvätejšie Srdce môjho Ježiša, už 
ťa  viac  nechcem  uraziť!  Veľmi  tiež  pomáha  pobozkať  svätý  Kríž, 
medailón alebo škapuliar Panny Márie.

Ale keby ani všetky tieto zbrane nestačili oddialiť zlé pokušenie, 
tu sa treba utiekať k nepremožiteľnej zbrani, ktorou je uvedomenie 
si, že sme v prítomnosti Božej. Sme v rukách Boha, ktorý všetko vidí, 
je  zvrchovaným  Pánom  nášho  života  a môže  nás  v okamihu  zabiť. 
A my sa opovážime urážať ho v jeho prítomnosti? Patriarcha Jozef, 
keď otročil  v Egypte a bol navádzaný na ohavný hriech, odpovedal: 
Ako by som mohol urobiť niečo takého v prítomnosti  svojho Pána?  
A vy ešte pridajte: Ako by som sa mohol dať naviesť na tento hriech 
pred očami svojho Boha, svojho Stvoriteľa a Spasiteľa, ktorý ma môže 
v okamihu zbaviť života  a to prv, ako by som dokončil tento ohavný 
hriech a môže ma poslať do večných pekelných múk!?

Čo  sa  mňa týka,  myslím,  že  nemôže  byť  premožený v takom 
nebezpečenstve ten, kto sa chopí myšlienky na prítomnosť Božiu.

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.


