
Útek pred záhaľkou

27. január – do sviatku dona Bosca ostávajú 4 dni

Hlavné  osídlo,  ktoré  diabol  nastavuje  mládeži,  je  záhaľka, 
neblahý prameň všetkých chýb. Presvedčte sa, moji drahí, že človek je 
stvorený na prácu a keď od nej odstúpi, vypadne zo strehu a je vo 
veľkom nebezpečenstve uraziť Pána. Záhaľka, hovorí Duch Svätý, je 
matkou všetkých hriechov. Pracovitosť zas poráža a premáha všetky. 
Nieto myšlienky, ktorá by denne viac trápila zatratených v pekle, ako 
tá, že v záhaľke premárnili ten čas, ktorý im Pán Boh dal na to, aby sa 
spasili. Naopak, nič väčšmi neoblažuje blahoslavených v nebi ako to , 
že dobre využili čas na česť Božiu. 

Nemyslím  na  to,  aby  ste  pracovali  od  rána  do  večera  bez 
každého pobavenia. Chcem vám dobre a schvaľujem nevinné zábavy. 
Predsa celým srdcom vám odporúčam, aby ste dávali prednosť takým 
pobaveniam, ktoré okrem toho, že vás občerstvia, prinášajú vám aj 
nejaký osoh. 

Také  sú  napríklad  štúdium  dejepisu,  zemepisu,  mechanické 
a slobodné  umenia  a konečne  domáce  práce,  ktoré  vás  osviežia 
a prinesú vám osožné praktické  poznatky.  Budú mať radosť  z toho 
i vaši predstavením. Ostatne, môžete sa hrať, slušne sa zabávať a tak 
osviežiť ducha i telo. Ale vždy si pýtajte patričné dovolenie a dávajte 
prednosť hrám, pri ktorých sa hýbe celé telo, lebo tie sú pre zdravie 
najužitočnejšie.  Nech  sú  ďaleko  od  vás  tie  fígle,  klamstvá 
a čarodejnícke  triky,  nadávky,  ktoré  často  zapríčiňujú  nesváre 
a urážajú  spoločníkov.  Keď  sa  hráte,  rozprávate  alebo  nejak  ináč 
trávite  čas,  pozdvihnite  občas svoju myseľ  k Bohu a obetujte  svoje 
zábavy na jeho väčšiu česť a slávu. Omnia in gloriam Dei facite,  píše 
sv. Pavol. Keď sa raz sv. Alojz veselo hral a ktosi sa ho spýtal, čo by 
robil, keby ho v tom okamihu navštívil anjel a oznámil mu, že si ho 



o štvrť hodinu vezme Pán k svojmu strašnému súdu, odpovedal, že by 
bez všetkého pokračoval vo svojej hre: „Som istý,“ hovoril, “že tieto 
zábavy sa páčia Pánovi.“

Iné,  čo vám vrelo odporúčam je,  aby ste vo voľných chvíľach 
a prestávkach vyhýbali ako moru zlým priateľom.

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.


