
o je DEVIATNIK? = NOVÉNA?  
Deviatnik / novéna pochádza z latinského „novem“, o znamená devä .  
Má devä astí. Bu  ide o devä  modlitieb, ktoré sa odriekajú ur itú dobu, alebo sa tá istá 
modlitba opakuje devä krát (napríklad každý de  po as deviatich dní, i každý týžde  po as 
deviatich týžd ov). 
Odkia  pochádza? Korene deviatnika sú silne biblické a siahajú do staroveku. 
Zástancovia tejto modlitby hovoria, že táto prax vznikla, ke  Ježiš v de  svojho vystúpenia 
do  neba  nariadil  devä  dní  modlitieb:  „Prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby 

akávali Otcovo pris úbenie… Ke  ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali… Títo 
všetci jednomyse ne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s 
jeho bratmi“ (Sk 1,  4.  14). U eníci  sa  modlili  devä  dní  a  na  ten  desiaty  –  na  Turíce  –  prijali  
Ducha Svätého. 

Pár praktických rád: 
Je dobré, ak máme pri modlitbe deviatnika na pamäti základy kres anskej modlitby. K Bohu 
prichádzame  so  svojou  potrebou  (konkrétny  úmysel);  upriamujeme  k  nemu  svoju  myse  i  
srdce;  a  prosíme ho o dobré veci.  Mali  by sme si  da  pozor,  aby sme modlitbu nebrali  ako 
nie o mechanické i magické. Nemáme meni  Božie zmýš anie; Boh sa nemení. 

TOHTORO NÁ NOVÉNA K DON BOSCOVI - postoj komunity 
Radi  by sme ponúkli  tento deviatnik celej  našej  farnosti  ako jednoduchý a zárove  hlboký 
spôsob spozna  spolo ne srdce don Bosca. To srdce, ktoré odpovedalo na božie volanie tak 
úprimne a hlboko, s takou energiou a láskou, že aj my dnes po viac ako dvesto rokoch obdi-
vujeme jeho h bku, pravdivos  a vytrvalos , ktoré sa nás dotýkajú v našej každodennosti. 

Modlitba na záver každého d a: 
Svätý Ján Bosco, otec a u ite  mládeže, ty si to ko pracoval pre spásu duší; bu  nám vod-
com, aby sme h adali svoje duševné dobro a spásu blížneho. Pomáhaj nám plni  si dobre 
svoje povinnosti, premáha  náruživosti a udské oh ady. Nau  nás milova  Sviatostného 
Spasite a, Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého otca, rímskeho pápeža. Vypros nám š astnú 
hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen. 

Deviatnik  
k don Boscovi 
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a osamotenos , v ktorej žijú. 
Môžu každý de  komunikova  
so stovkami, s tisíckami udí a 
prís  domov a vojs  dnu bez 
toho, aby pozdravili rodi ov, 
a zavrie  sa do svojej izby. Žijú 
vo ve kej samote, žijú vo ve -
kej izolácii.“  

Viac ako inokedy sme pozvaní 
ukáza  ako ži  pravé spolo-
enstvá. Ako žijem tam kde 

som? DB hovorieval „Kvitni 
tam kde si zasadený!“  

3x Zdravas 
Modlitba k don Boscovi 
Znak kríža 

28.1. SIEDMY DE  
DB-ov recept na život 

Znak kríža 
Pripome me si  úmysel 

Don Bosco mal meniny 24. 
júna. Aj ke  mal don Bosco v 
pe aženke prázdno, s úsme-
vom povedal: ,,Ako oslávenec 
musím zaplati . Každý nech 
napíše na lístok, aký by chcel 
dar. Vyskytli sa želania vážne 
aj pochabé. Dominik napísal: 
"Pomôžte sa mi sta  svätým." 
Don Bosco povedal: "Vybral si 
si pekný dar. Budem ti pomá-
ha . Na to, aby si sa stal svä-
tým potrebuješ recept. Tak 
ako mama pe ie kolá , po-
trebuje na ho suroviny. Aj ty 
potrebuješ tri suroviny: bu  
vždy veselý, pl  si svoje po-
vinnosti a modli sa rád." Do-
minik sa ve mi snažil a videl 
to aj don Bosco.  

Používam dobré suroviny v 
mojom živote? 

3x Zdravas 
Modlitba k don Boscovi 
Znak kríža 

29.1. ÔSMY DE  
DB-va vytrvalos  

Znak kríža 
Pripome me si  úmysel 

Jedna z prvých pobožností, 
na ktoré Janko chodieval, 
bola modlitba ruženca. Aj 
ro níci z Becchi sa modlieva-
ním pä desiatich Zdravasov 
prihovárali Božej Matke, kto-
rá bola pre nich viac Matkou 
než Krá ovnou. Opakova  
pä desiatkrát tie isté slová 
nebolo pre nich ni  nezmy-
selné, ve  po as d a kopli 
motykou do zeme aj tisíc-
krát. Vedeli, že len tak do-
siahnu dobrú úrodu. Pri pre-
beraní zrniek ruženca zase 
pä desiatkrát prosili Madon-
nu, aby im pomohla "teraz i v 
hodine  našej smrti." Kým 
tíško opakovali Zdravas Má-
ria a spánok sadal na o ká 
najmenších, títo kres ania 
mysleli na rodinu, na polia. 
Janko Bosco sa tak za al pri-
hovára  Božej Matke a ve-
del , že ho vidí a po úva. Jan-
ko teda vyrastal v rodine, 
ktorá bola malým kres an-
ským spolo enstvom a tu sa 
živil modlitbou a Božím slo-
vom. oskoro ho za al šírit aj 
on sám. 

DB sa nau il vytrvalosti po-
stupne? Mám trpezlivos  s 

ením sa ži , alebo chcem 
všetko tu a teraz?  

3x Zdravas 

Modlitba k don Boscovi 
Znak kríža 

30.1. DEVIATY DE  
Oratko miesto dôvery 

Znak kríža 
Pripome me si  úmysel 

DB o prvom oratóriu píše: 
„Všetko to tu bolo samý život, 
pohyb a veselos . Chlapci 
behali a skákali. Jedni sa hrali 
s loptou, druhí tak iní inak. Na 
jednom mieste sa chlapci 
zh kli okolo k aza a s otvore-
nými ústami ho po úvali, ako 
im rozpráva dajakú historku. 
Inde bol dušou hry zasa kle-
rik. Zo všetkých strán sa ozý-
val spev a smiech a všade sa 
okolo klerikov a k azov hem-
žili chlapci a veselo džavotali. 
Bolo vidno, že medzi chlapca-
mi a predstavenými panovala 
najvä šia srde nos  a dôvera. 
Cítil som sa pri tomto poh a-
de o arený a Valfré mi pove-
dal:  
- Rodinný duch prináša lásku 
a láska rodí dôvernos . Dô-
vernos  otvára srdcia a tak sa 
chlapci so všetkým bez stra-
chu zverujú svojim u ite om, 
asistentom a predstaveným. 
Sú úprimní v spovedi a 
ochotne prijímajú všetko, o 
sa im rozkáže, lebo vedia, že 
ten, o im rozkazuje, ich mi-
luje.“ 

Aký domov /Aké Pastorko 
tvorím je? Je pre m a mies-
tom  dôvery? 

3x Zdravas 
Modlitba k don Boscovi 
Znak kríža 



22.1. PRVÝ DE  
DB-ovi na nás záleží  

Znak kríža 
Vzbu me si  úmysel 

Don Bosco v knihe 
Zaopatrený mladík píše: 

Dve miesta sú nám priprave-
né na druhom svete: pre 
zlých peklo, kde sa trpí všet-
kými 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 ve ná sláva. Naopak, ak 
za nete zle ži  v mladosti, 
ve mi ahko budete v zlom 
pokra ova  až do smrti a tak 
sa nevyhnutne dostanete do 
pekla. 

Preto, ak vidíte udí pokro i-
lých vo veku a oddaných hrie-
chu opilstva, kartárstva a rú-
hania, zvä ša môžeme pove-
da , že tieto chyby majú svoj 
po iatok v mladosti: Ak za-
neme dobrý život teraz, kým 

sme mladí, ostaneme dobrí aj 
v pokro ilom veku. Ach, syn-
ku, hovorí Boh, rozpome  sa 
na svojho stvorite a v d och 
svojej mladosti. 

Ale niektorí povedia: Ak za-
neme už teraz slúži  Pánovi, 

staneme sa smutnými. Odpo-
viem vám, že to nie je pravda. 
Smutný bude, kto slúži diab-
lovi. A môže sa navonok uka-
zova  veselý ako chce, jeho 
srdce jednako bude stále pla-
ka , hovoriac mu: Ty si ne-

astný, pretože si nepriate-

om svojho Boha. Kto bol 
prí ažlivejší a veselší ako sv. 
Alojz? Kto bol žartovnejší ako 
sv. Filip Neri a sv. Vincent z 
Pauly? A pritom ich život bol 
ustavi ným cvi ením sa v 
nosti. 

Teda len odvahu, drahí moji, 
oddajte sa zav asu nostiam 
a uis ujem vás, že budete 
ma  srdce vždy spokojné a 
veselé a skúsite sami, ako 
sladko a príjemne je súži  
Pánovi. 

Aké je moje srdce - smutné 
alebo veselé? Aká je moja 
veselos  len navonok, alebo 
je hlboká a erstvá ako pra-
menitá istá voda?  

3x Zdravas 
Modlitba k don Boscovi 
Znak kríža 

23.1. DRUHÝ DE  
DB si všíma a koná 

Znak kríža 
Pripome me si  úmysel 

Na ne alekom gazdovstve 
slúžil ako paholok Secondo 
Matta. Gazda mu každé ráno 
do jednej ruky vložil krajec 
ierneho chleba a do druhej 

ohlávku s dvoma kravami. 
Vodieval ich na pašu. Tu sa 
stretával s Jankom a jeho 
kravami. Janko si nosieval 
biely chlieb. V tých asoch to 
bola lahôdka. Raz mu Janko 
povedal: 
- Nechcel by si mi preukáza  
malú láskavos ? 
- Ve mi rád. 
- Vyme me si chlieb. Tvoj je 

iste lepší ako môj. 
Secondo Matta tomu uveril a 
tak si – hovorí to on sám – po 
tri mesiace vymie ali chlieb 
vždy, ke  sa stretli. Tento 
šlachetný Jankov skutok si 
Secondo uvedomil až ako 
dospelý muž. 

Nikdy nie sme taký biedni, 
aby sme už nemohli niekoho 
nie ím obdarova . A nikdy 
nie sme taký bohatí, aby sme 
ešte nie o  nepotrebovali. 
(By  obdarení a obdarova ). 

Vedie  si všimnú  potrebu 
môjho blížneho je prejavom 
ve kodušného srdca. Srdca, 
ktoré sa u í pozera  na svet 
nie cez okuliare sebectva, ale  
dobroty. Ako sa na svet poze-
rám ja? Ke  si všimnem, viem 
aj pomôc  alebo radšej  
nechám tak ... ? 

3x Zdravas 
Modlitba k don Boscovi 
Znak kríža 

24.1. TRETÍ DE  
DB a praví priatelia 

Znak kríža 
Pripome me si  úmysel 

Svojho asu som sa musel 
poráta  s daktorými zlými 
spolužiakmi. Pokúsili sa ma 
zvies , aby som sa s nimi cho-
dil hráva  v ase vyu ovania. 
Vyhovoril som sa, že nemám 
peniaze. Radili mi, aby som si 
ich zohnal, aby som ich ukra-
dol majstrovi alebo matke. 
Jeden, aby ma presved il, mi 
bezo ivo povedal: 
- Je as, aby si sa prebudil. 

Nau  sa ži  v tomto svete. Ak 
budeš ma  stále zaviazané 

i, navždy ostaneš die om. 
Ak chceš ži  bezstarostne, 
musíš si zadováži  peniaze 
takým alebo onakým spôso-
bom. Pamätám, že som mu 
dal takúto odpove :  
- Vašim re iam nerozumiem. 
Zdá sa mi, že ma chcete na-
hovori , aby som sa stal zlo-
dejom. Ale jedno božie pri-
kázanie hovorí: 
«Nepokradneš.» Kto kradne, 
skon í zle. A potom, moja 
matka má ma rada. Ak si od 
nej pýtam peniaze na dobré 
veci, vždy mi ich dá. Vždy 
som ju poslúchal a iste ju 
teraz neza nem neposlúcha . 
Ak vaši priatelia kradnú, sú 
zlo inci. Ak nekradnú, ale 
iným radia kradnú , tak sú 
darebáci. Táto moja odpove  
letela z úst do úst a nik sa už 
neodvážil navrhova  mi da o 
podobného. Dozvedel sa o 
tom i u ite  a odvtedy bol ku 
mne láskavejší. Tak isto sa o 
tom dozvedeli aj mnohí rodi-
ia mojich spolužiakov a boli 

spokojní, že sa ich synovia 
mohli so mnou kamaráti . 

Aké priate stvá tvorím? Kla-
diem ich základy na pravde, i 
na lži? 

3x Zdravas 
Modlitba k don Boscovi 
Znak kríža 

25.1. ŠTVRTÝ DE  
DB a mama 

Znak kríža 
Pripome me si  úmysel 

O moje náboženské vzdela-
nie sa starala skoro len mat-
ka. Ke  som bol ešte ve mi 
malý, nau ila ma prvé mod-
litby. A len o som bol schop-
ný prida  sa k svojim bratom, 
prik akol som si k nim ráno i 
ve er a spolu sme sa modlie-
vali modlitby i ruženec. 

Pamätám sa, že na prvú spo-
ve  ma pripravila ona. Kostol 
bol aleko, farár ma nepo-
znal. Šla so mnou do kostola, 
najprv sa vyspovedala sama, 
zverila ma spovedníkovi a 
potom mi pomáhala po ako-
va  sa. Pomáhala mi i alej, 
kým nevidela, že sa viem 
vyspoveda  už aj bez jej po-
moci. Opakovala mi:  
- Giovanni, Boh ti dáva ve ký 
dar. Usiluj sa by  dobrý, vy-
spovedaj sa úprimne. Pros 
Boha o odpustenie a s úb 
mu, že sa polepšíš.  

Aký príklad dávam svojim 
de om - modlím sa za ne? 
Ako si beriem k srdcu dobre 
mienené rady rodi ov - mod-
lím sa za nich?  

3x Zdravas 
Modlitba k don Boscovi 
Znak kríža 

26.1. PIATY DE  
DB a jeho chlapci 

Znak kríža 
Pripome me si  úmysel 

„Výchova je vecou srdca!“ 
Jediný spôsob, ako zmeni  
udí, je otvori  dvere srdca  

- aby sa toto saleziánske stre-
disko, mohlo sta  naozaj 

miestom udskej obnovy a 
sociálneho a kres anského 
rozvoja! 

DB hovorí: “Dovo te, aby som 
Vám to povedal, a nech sa 
nikto z Vás neurazí: všetci ste 
zlodeji. Stojím si za tým a 
ešte to aj zopakujem: Vy ste 
ma pripravili o všetko. Ke  
som bol v Lanze, arili ste 
ma svojou dobrotou a láska-
vos ou, opantali ste môj ro-
zum svojou súcitnou láskou. 
Zostávalo už mi len toto úbo-
hé srdce, z ktorého ste si tiež 
ukradli všetku lásku. Prajem 
si, aby ste boli veselí, aby sme 
ukázali svetu, že je možné by  
veselými na tele i na duši bez 
toho, aby sme urazili Pána.  

Verím, že don Bosco na m a 
stále myslí? Nosí ma vo svo-
jom srdci a túži, aby sa to 
moje srdce stretlo so srdcom 
Pána Ježiša? Vychovávam 
svoje srdce, alebo ho hý -
kam? 

3x Zdravas 
Modlitba k don Boscovi 
Znak kríža 

27.1. ŠIESTY DE  
DB a spolo enstvo 

Znak kríža 
Pripome me si  úmysel 

Pasqual Chavez - deviaty ná-
stupca Don Bosca píše: „Don 
Bosco vedel, že v h bke srdca 
každého loveka je túžba po 
spolo enstve. Viete, o je 
pod a m a najvä šia dráma 
mladých? Je to samota  


