
Úvod



Často  sa  v našich  životoch  stretávame  s tým,  že  niekto  sa 
odvoláva na iných čo povedali:  „Veď to on povedal...“   Niekedy to 
platí  aj  o slovách svätcov.  Možno sme nikdy  nečítali  ich  originálne 
slová  –  čo  a ako  povedali,  no môže  sa  stať,  že  ich  myšlienky 
vytrhneme z kontextu, a vôbec ich nepochopíme. 

Tento deviatnik k don Bosocvi, ktorý sa nám ponúka je v niečom 
netradičný. Ponúka priamo niektoré texty od don Bosca z jeho knihy 
pre mladých „Il giovane provveduto“. Možno sa budú zdať archaické, 
nemoderné, neaktuálne, ba až staršidelné... Iste, sú poznačené časom 
ale to vôbec neznižuje ich duchovné posolstvo, ktoré nám don Bosco 
chcel ponúknuť. 

Skús  si  počas  deviatich  dní  predstaviť  don  Bosca,  ako  tebe 
osobne adresuje tieto slová a skús ich premeniť do tvojho života, do 
tvojich radostí a ťažkostí.

Prosme v tomto deviatniku, aby nám don Boscove rady pomohli 
na ceste stať sa čnostnými a svätými ľuďmi. Aj keď sa to dnes ťažko 
počúva,  nebojme  sa  priniesť  aj  nejakú  námahu  v  našom  živote. 
V spolupráci  spolu  s Božou  pomocou  sa  môžeme  stať  „dobrými 
kresťanmi a čestnými občanmi“ .

Fero SDB

Úmysel, za ktorý sa chcem modliť tento deviatnik:

................................................................................................................

................................................................................................................



Od mladosti slúžte Pánovi

22. január – do sviatku dona Bosca ostáva 9 dní

Dve  miesta  sú  nám  pripravené  na  druhom  svete:  pre  zlých 
peklo, kde sa trpí všetkými možnými spôsobmi, pre dobrých raj, kde 
sa  požívajú  všetky  radosti.  Ale  Pán  vám  hovorí:  Ak  budete  dobrí 
v mladosti, budete dobrí po celý život, ktorého korunou bude večná 
sláva.  Naopak,  ak  začnete  zle  žiť  v mladosti,  veľmi  ľahko  budete 
v zlom  pokračovať  až  do  smrti  a tak  sa  nevyhnutne  dostanete  do 
pekla.

Preto,  ak  vidíte  ľudí  pokročilých  vo  veku  a oddaných  hriechu 
opilstva, kartárstva a rúhania, zväčša môžeme povedať, že tieto chyby 
majú svoj  počiatok v mladosti:  Ak začneme dobrý život  teraz,  kým 
sme mladí, ostaneme dobrí aj v pokročilom veku.  Ach, synku, hovorí 
Boh, rozpomeň sa na svojho stvoriteľa v dňoch svojej mladosti.

Na  inom  mieste  hovorí:  Šťastný  ten  človek,  ktorý  od  svojej  
mladosti  ponesie  jarmo  prikázaní:  Bonum  est  viro,  cum  portaverit  
jugum ab adolescentia sua.   Svätí dobre poznali túto pravdu. Najmä 
sv. Stanislav, sv. Alojz a mnohí iní, ktorí už v najútlejšej mladosti začali 
slúžiť Pánovi. Keď odrástli, túžili iba po veciach Božích a tak sa stali 
veľkými svätými. To isté možno povedať i o synovi Tobiášovom, ktorý 
bol  vždy  vo  všetkom  poslušný  svojim  rodičom.  Oni  umreli  a on 
pokračoval v čnostnom živote až do smrti.

Ale  niektorí  povedia:  Ak  začneme  už  teraz  slúžiť  Pánovi, 
staneme sa smutnými. Odpoviem vám, že to nie je pravda. Smutný 
bude, kto slúži diablovi. A môže sa navonok ukazovať veselý ako chce, 
jeho srdce jednako bude stále plakať, hovoriac mu: Ty si nešťastný, 
pretože si nepriateľom svojho Boha. Kto bol príťažlivejší a veselší ako 



sv. Alojz? Kto bol žartovnejší ako sv. Filip Neri a sv. Vincent z Pauly? 
A pritom ich život bol ustavičným cvičením sa v čnosti.

Teda  len  odvahu,  drahí  moji,  oddajte  sa  zavčasu  čnostiam 
a uisťujem vás, že budete mať srdce vždy spokojné a veselé a skúsite 
sami, ako sladko a príjemne je súžiť Pánovi.

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.


