Útek pred zlými kamarátmi
28. január – do sviatku dona Bosca ostávajú 3 dni
Sú tri druhy kamarátov: zlí, dobrí a tí, ktorí nie sú ani celkom zlí,
ale nie sú ani celkom dobrí. S dobrými sa môžete stýkať a budete mať
z toho iba osoh, s poslednými iba keď to vyžaduje potreba bez
akejkoľvek dôvernosti. Zlým však treba absolútne vyhýbať.
A ktorí sú vlastne zlí kamaráti? Dávajte pozor a spoznáte ich.
Všetci tí mladíci, ktorí sa nehanbia vo vašej prítomnosti rozprávať
oplzlosti, dvojzmyselnosti, pohoršovať, prisahať sa, zaklínať sa alebo
takí, ktorí vás obťažujú, odťahujú do kostola, alebo vás navádzajú
kradnúť, neposlúchať rodičov, prestupovať ich nariadenia, všetci títo
sú zlí kamaráti, sluhovia satanovi, ktorých sa máte chrániť viac ako
moru, ako samého diabla. Ach, moji drahí, so slzami v očiach vás
prosím, vyhýbajte sa a zošklivte si podobné priateľstvá.
Počujte, čo hovorí Pán: Kto chodí s čnostným, stane sa
čnostným, priateľ hlúpeho sa mu stane podobný. Chráň sa zlého
priateľa ako jedovatého hada! Skrátka, ak sa budete priateliť
s dobrými, ja vás uisťujem, že s dobrými pôjdete aj do raja.
A napokon, ak sa budete so zlými priateliť, pokazíte sa natoľko, že
budete v nebezpečenstve večného zatratenia.
Niekto povie: Je tak mnoho zlých kamarátov, že človek by musel
ujsť zo sveta, keby sa im chcel všetkým vyhnúť. Viem, že je mnoho
zlých kamarátov a preto vám odporúčam, aby ste sa im usilovne
vyhýbali. A keby ste preto museli ostať sami, blažení ste, lebo vaším
spoločníkom sa stane Ježiš, Panna Mária a váš anjel strážca. A či môžu
byť lepší priatelia budú ako títo?
Tak isto sa nájdu aj dobrí priatelia a budú to tí, čo pristupujú
k sv. sviatostiam, navštevujú kostol a slovom i príkladom oduševňujú

vás k plneniu povinností a odďaľujú vás od hriechu. Priateľte sa len
s týmito a budete mať z toho veľký osoh. Odvtedy, čo mladý Dávid
začal navštevovať dobrého mladíka Jonatána, mali z toho priateľstva
obaja osoh, pretože jeden druhého povzbudzoval k čnostnému
životu.
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.

