
Mladí pred voľbou stavu

26. január – do sviatku dona Bosca ostáva 5 dní

Boh vo svojich večných rozhodnutiach večných rozhodnutiach 
určil  každému  z nás  nejaké  životné  postavenie  a k nemu  potrebné 
milosti.  Ako  v každej  inej  okolnosti,  tak  najmä  v tejto,  ktorá  je 
najdôležitejšia, kresťan sa má usilovať spoznať vôľu Božiu nasledujúc 
Ježiša  Krista,  ktorý iba  preto zostúpil  z neba,  aby plnil  vôľu  svojho 
Otca. 

Je  veľmi  dôležité,  synáčikovia  moji,  aby  ste  sa  usilovali  byť 
načistom  vo  veciach  svojej  budúcnosti.  Aby  ste  sa  nerozhodli  pre 
stav, na ktorý vás Boh neurčil.

Niektorej duši, ktorú chcel Boh omilostiť, ukázal mimoriadnym 
spôsobom stav, na ktorý ju volal. Vy na to nespoliehajte, ale sa tešte 
istotou,  že  Pán  vás  povedie  správnou  cestou,  pravda,  ak  z vašej 
stránky  nepremeškáte  využiť  hojné  prostriedky  na  rozumné 
rozhodnutie sa. 

Jeden  z týchto  prostriedkov  je  prežiť  v nevinnosti  detský 
a mladícky  vek  alebo  i úprimným  pokáním  zahladiť  roky  nešťastné 
prežité v hriechoch. 

Iným prostriedkom je vytrvalá a ponížená modlitba. Veľmi vám 
poslúži  opakovať  si  so sv.  Pavlom:  Pane,  čo chceš  aby som konal? 
Alebo  so  Samuelom:  Hovor,  Pane,  tvoj  sluha  počúva! Alebo  so 
žalmistom:  Nauč  ma,  Pane,  plniť  tvoju  vôľu,  lebo  ty  si  môj  Boh. 
Môžeme to urobiť aj úprimným povzdychom zo srdca. 

Keď  sa  máme  rozhodnúť,  obráťme  sa  k Bohu  s osobitnými 
a častými  modlitbami,  obetujte  na  tento  úmysel  sv.  omšu,  ktorú 
počúvate  a vykonajte  sv.  prijímanie.  Môžete  si  tiež  odbaviť  nejakú 



novénu, triduum, nejaké sebazaprenie, návštevu pútnického kostola 
alebo iné úkony pobožnosti.

Utiekajte sa k Panne Márii, Matke dobrej rady a k sv. Jozefovi, 
jej  Ženíchovi,  najvernejšiemu  v zachovávaní  Božích  prikázaní, 
k Anjelovi Strážcovi a ku svojim sv. patrónom. Najlepšie by však bolo, 
keby také veľké rozhodnutie predchádzali  duchovné cvičenia alebo 
niekoľko dní utiahnutosti.

Zaumieňme si vyplniť vôľu Božiu i vtedy, keby to bolo proti vôli 
niekoho, kto súdi čisto po ľudsky.

Keby vás rodičia alebo iné vážené osoby chceli zastaviť na ceste, 
na  ktorej  vás  chce  mať  Boh,  pripomeňte  si,  že  v takomto  prípade 
treba konať podľa napomenutia evanjelia: Treba viac poslúchať Boha  
ako ľudí. 

Nezabúdajme  na  ohľad  a úctu,  ktorú  im  dlhujeme. 
Odpovedajme im a konajme vždy ponížene a láskavo, ale tak, aby ste 
neuškodili najvyššiemu záujmu svojej duše. Poraďte sa s rozumnými 
a bohabojnými osobami, zvlášť so spovedníkom, rozpovediac mu svoj 
stav a rozpoloženie. Keď sv. František Salezský oznámil v rodičovskom 
dome, že ho Pán volá ku kňazstvu, rodičia ho upozorňovali,  že ako 
prvorodený  mal  by  byť  oporou  rodiny.  Presviedčali  ho,  že  jeho 
povolanie na stav duchovný je iba chvíľkové rozpoloženie a že on by 
sa ľahko mohol spasiť i vtedy, keď bude žiť vo svete. Ba čo viac, nútili 
ho riadiť sa ich úmyslami, predkladajúc mu čestný a výnosný sobáš. 
Ale  jeho  nemohlo  nič  odkloniť  od  predsavzatia.  Vytrvalo  dával 
prednosť  vôli  Božej  pred  vôľou  rodičov,  hoci  ich  nežne  miloval 
a hlboko ctil.  Radšej sa zriekol  všetkých časných výhod, než milosti 
svojho povolania! Rodičia neskoršie boli  sami veľmi spokojní s jeho 
rozhodnutím.



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.


