
Vyhýbať sa zlým rečiam

29. január – do sviatku dona Bosca ostávajú 2 dni

Ó,  koľko  mladíkov  je  v pekle,  pretože  počúvali  zlé  reči!  Túto 
pravdu  hlásal  sv.  Pavol  keď  hovoril,  že  neslušné  veci  sa  ani  len 
spomínať  medzi  kresťanmi  nemajú,  pretože  sú  skazou  mravov: 
Hľaďte na reči ako na pokrm. Nech je jedlo akékoľvek dobré, ale ak 
naň  kvapne  čo  i len  jediná  kvapka  jedu  ,  to  stačí,  aby  usmrtilo 
všetkých, ktorí z neho jedia. To isté spôsobia aj zlé rozhovory. Jedno 
slovo, jeden pohyb, jeden žart stačí vyučiť zlobe jedného alebo viacej 
mladíkov, ktorí doteraz žili ako nevinné baránky a teraz skrze takéto 
reči a zlý príklad strácajú milosť Božiu a stávajú sa úbohými otrokmi 
satanovými. 

Voľakto azda namietne: poznám smutné následky zlých rečí, ale 
čo robiť? Bývam v dome, v škole, v obchode, v dielni, v práci, kde sa 
vedú neslušné rozhovory.  Žiaľ,  moji  drahí  mladíci,  viem,  že  ste  na 
takýchto  miestach,  preto  vám  označím  spôsob,  ako  vyviaznete 
z nebezpečenstva bez toho, žeby ste urazili Pána Boha. 

Ak sú to osoby nižšie postavené ako vy, pokarhajte ich prísne, ak 
sú to však osoby, ktorým sa nepatrí robiť výčitky, utečte, ak môžete. 
Keď je to však nemožné, buďte silní, z vašej strany nezúčastníte sa ani 
slovom  ani  úsmevom  ich  reči  a hovorte  si  v duchu:  Ježišu  môj, 
milosrdenstvo!  Ak  by  ste  sa  predsa  našli  v nebezpečenstve  uraziť 
Boha tak vám dávam radu sv. Augustína, ktorý hovorí: „Uteč, opusť 
miesto, školu, dielňu, pretrp akékoľvek zlo na tomto svete, akoby si 
sa  mal  zdržovať  na  mieste  a obcovať  s ľuďmi,  ktorí  vystavujú 
nebezpečenstvu spásu tvojej duše.“ I evanjelium hovorí, že je lepšie 
byť chudobným, opovrhovaným, bez  nôh, rúk, s vylúpnutými očami 
a dostať sa do raja, ako mať tu na svete všetko, čo si len duša zažiada 
a byť potom uvrhnutý do večného zatratenia.



Povedzme,  že  niekto  zloží  na  vás  veršík  a bude  sa  vám 
posmievať.  Nič  to  za  to,  príde  čas,  keď  smiech  a posmešky  zlých 
zmenia sa na plač a škrípanie zubov v pekle a opovrhovaní budú mať 
v nebi neopísateľnú radosť. Zapamätajte si: AK budete verní Pánovi, 
stane sa, že sami posmievači budú nútení vážiť si vašu čnosť natoľko, 
že sa neopovážia obťažovať vás svojimi zvrátenými mudrlantstvami. 

Prítomnosť  sv.  Alojza  Gonzagu vplývala  na všetkých,  takže  sa 
nikto neopovážil  v jeho blízkosti vysloviť  nejaké menej slušné slovo 
a keď sa chcel niekto na to odvážiť, hneď bolo počuť napomenutie: 
Ticho, je tu Alojz!

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.


