
To najkrajšie sa v živote vždy odovzdáva cez vz ahy. Ke  nás rodi ia voviedli do života u ili 
nás zodpovednosti, práci, zmyslu pre rodinu a pre hodnoty, ...  a živo nám vštepovali to naj-
krajšie i najúžasnejšie, o zo života pochopili. Don Bosco nám v tomto deviatniku ponúka 
svoju životnú skúsenos : AKÉ JE LEN KRÁSNE, KE  SME SI VEDOMÍ TOHO, ŽE BOH SI NÁS VEDIE A JE 
STÁLE PRI NÁS.  K  POŽEHNÁVA NAŠE KROKY. K  NÁS STÁLE PREDCHÁDZA SVOJOU MILOS OU. 

MODLITBA k don BOSCOVI: 
Pane, sen, ktorý na za iatku bol pre dona Bosca nepochopite ný, sa postupne za ína realizo-
va . Tvoje sny sa za ínajú realizova asto bez toho, aby sme si to všimli, skôr, ako si to všim-
neme. Tvoj Svätý Duch koná a to, o robí, je vskutku dokonalé. Ako donovi Boscovi poslal 
dobrého pastiera don Calossa, pošli aj do našich životov pastierov, ktorí nás budú sprevádza  
na našich životných cestách. Daj nám otvorené a vnímavé srdce, schopné po úva  tvoj hlas, 
ktorý sa k nám prihovára cez Božie slovo i cez konkrétnych udí. Daj nám odvahu prehlbova  
duchovné priate stvo s tebou, aby sme sa nebáli zostáva  s tebou v tichu a h bke svojho srd-
ca a takto zakúšali rados  zo života s tebou. Amen. 
Svätý Ján Bosco, ty si dal celý svoj život Bohu a mladým. Nau  nás radostne slúži  Pánovi a 
dôverova  Panne Márii Pomocnici. Vypros nám silu premáha  v nás zlo, otvorenos  pre po-
treby sveta a odvahu sved  o našej viere. Pomôž nám realizova  naše povolanie v snahe 
odpoveda  na to, o od nás Boh každý de  o akáva. Amen. 

DEVIATNIK 
K Don Boscovi 
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 Pretože som nevidel svojich 
drahých mladých študentov. 
Ach! Áno, pre o tu nemôžem 
ma  svojich synov, všetkých 
ich privies  k nohám Panny 
Márie, obetova  jej ich, zveri  
ich pod jej silnú ochranu, uro-
bi  z nich svätých? Aby som 
potešil svoje srdce, zastavil 
som sa pri jej milostivom ol-
tári a s úbil som jej, že ke  
prídem do Turína, urobím 
všetko pre to, aby som mohol 
vštepi  do vašich s dc úctu k 
nej. A kým som jej vás odpo-
rú al, prosil som o tieto mi-
moriadne milosti. „Panna 
Mária,“ povedal som jej, 
„požehnaj celý náš dom, 
vzdia  zo s dc našich mladíkov 
každý tie  hriechu. Láskavý 
priate  v Ježišovi Kristovi k az 
Ján Bosco  

3x Zdravas 
Modlitba k don Boscovi 
Znak kríža 

29.1. ÔSMY DE  
DB kladie dôraz na: 
dobrú sv. spove  

Znak kríža 
Pripome me si  úmysel 

V mnohých listoch DB píše 
podobné rady mladým u-

om, ako to urobil v tomto 
liste, zapo úvajme sa: 
Drahý Emanuel, prv než od-
cestuješ, vypo uj si pár slov 
od priate a Tvojej duše. Ke  
prídeš do kolégia, ktoré pre 
Teba vybrali rodi ia, usiluj sa 
praktizova  tieto rady:  
1. Pestuj hlboký a dôverný 
vz ah k svojim predstaveným.  
2. Usiluj sa uvies  do života 
rady spovedníka.  
3. Vyhýbaj sa záha ke a ah-
komyse ným kamarátom, 
ktorí rozprávajú neslušne. 

4. Každý de  sa modli k Pan-
ne Márii, aby Ti nedovolila 
upadnú  do ažkého hriechu, 
aj keby sa Ti prihodilo akéko -
vek neš astie. 
Nech Ta Boh žehná a zachová 
v zdraví aj vo svojej milosti, 
kým sa, ak budeme ešte živí, 
opä  neuvidíme v auguste 
1864. Amen.  
V Ježišovi Kristovi Tvoj láska-
vý k az Ján Bosco 

3x Zdravas 
Modlitba k don Boscovi 
Znak kríža 

30.1. DEVIATY DE  
DB kladie dôraz na: 

asté sv. prijímanie 
Znak kríža 
Pripome me si  úmysel 

Snívalo sa mi, že som sedel 
vo svojej izbe pri stole, zatia  
o chlapci mali na dvore rek-

reáciu. Rekreácia bola ve mi 
živá a hlu ná: kri ali, skákali, 
akoby mal by  koniec sveta. 
Bol som spokojný lebo rád 
vidím, že sa všetci hrajú, lebo 
vtedy má diabol ve a práce 
a pritom ni  nedokáže. Kým 
som sa tešil zo živosti chlap-
cov, náhle zavládlo hrobové 
ticho, ktoré som si nevedel 
vysvetli . Prestrašený som 
vysko il od stola, aby som 
zistil prí inu náhleho utíše-
nia. Sotva som došiel do 
predsiene, zbadal som vstu-
pova  hrozne škaredú oblu-
du. Hlavu mala sklonenú 
a o i uprené k zemi. Zdalo sa 
mi, že nespozorovala moju 
prítomnos , ale krá ala 
v strehu, pripravený oka-
mžite niekoho napadnú . 
Obával som sa o chlapcov 
a pozrel som sa z okna na 
dvor. 

Zbadal som dvor plný oblúd, 
podobných prvej, ale men-
ších. Moji chlapci boli zahnaní 
k múru. Mnohí ležali po zemi 
a zdali sa m tvi. 

Ke  som uvidel toto žalostné 
divadlo, vykríkol som 
s prebudil som sa. Na môj 
výkrik sa prebudilo služobníc-
tvo biskupa, vikár i biskup. 
Boli prestrašení mojím výkri-
kom. 

Všetko sa snažím vysvetli  
a tak urobím aj teraz. Zdá sa, 
že obluda predstavuje diab-
la, ktorý sa bez oddychu na-
máha o našu záhubu. Kto 
z mladíkov ute ie a kto pad-
ne? Chcete, aby som vás na-

il, aby ste sa ho nebáli 
a odporovali jeho útokom? 
Po ujte! Vec, ktorej sa diabol 
najviac bojí, je dobre vyko-
nané sväté prijímanie a astá 
návšteva Sviatosti Oltárnej. 

Chcete, aby vám Boh udelil 
hojne milostí? Navštevujte ho 
asto! Chcete, aby vám jej 

udelil málo? Navštevujte ho 
zriedka! Chcete, aby diabol 
utekal pred vami? Navštevuj-
te asto Ježiša! Chcete zví a-
zi  nad diablom? Utiekajte sa 
asto k Ježišovi! 

Moji drahí, návšteva Sviatosti 
je základným prostriedkom 
ví azstva nad diablom. Na-
vštevujte preto asto Ježiša 
a diabol vás nepremôže! 

3x Zdravas 
Modlitba k don Boscovi 
Znak kríža 

22.1. PRVÝ DE  
DB je sprevádzaný: 
životnými lekciami 

Znak kríža 
Vzbu me si  úmysel  
DB píše: Ke  som bol ešte 
ve mi malý, mamka ma nau i-
la ma prvé modlitby. A len o 
som bol schopný prida  sa k 
svojim bratom, prik akol som 
si k nim ráno i ve er a spolu 
sme sa modlievali modlitby i 
ruženec. Pamätám sa, že na 
prvú spove  ma pripravila 

ona. 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.Po prvom svätom prijí-
maní mi asto opakovala 
tieto slová:  „Synku, tento 
de  bol tvojím ve kým 

om. Som istá, že Boh sa 
stal pánom tvojho srdca. 

úb mu, že sa budeš usilo-
va  by  dobrý po celý život. 

Prijímaj asto, ale nikdy s 
hriechom na svedomí. Spove-
daj sa vždy úprimne. Usiluj 
sa by  vždy poslušný. Chodie-
vaj s rados ou na katechiz-
mus a po úvaj božie slovo. 
No, pre lásku božiu, vyhýbaj 
všetkým, o neslušne rozprá-
vajú, lebo neslušné re i sú 
ako mor.“  

Na tieto matkine rady som 
nikdy nezabudol a vždy som 
sa ich usiloval zachováva .  

Zdá sa mi, že v tie dni som bol 
lepší, aspo  trochu.  



Predtým som poci oval ve ký 
odpor k poslušnosti a k roz-
hodnutiam iných. Vždy som 
odvrával každému, kto mi 
rozkazoval alebo radil.  

3x Zdravas 
Modlitba k don Boscovi 
Znak kríža 

23.1. DRUHÝ DE  
DB je sprevádzaný: 

životným priate om 
Znak kríža 
Pripome me si  úmysel 

Len o som za al chodi  k don 
Calossovi, hne  si získal moju 
dôveru.  Porozprával som mu, 
o robím, o om rozprávam a 

zdôveril som sa mu dokonca i 
so svojimi myšlienkami. Tak 
mi mohol správne poradi .  

Prvýkrát som pocítil istotu, že 
mám vodcu a že som pre svo-
ju dušu našiel priate a. Prvá 
vec, o mi zakázal, boli môj-
mu veku neprimerané kajúce 
skutky, o som robil. Povzbu-
dil ma, aby som miesto toho 
radšej chodieval asto na 
spove  a prijímanie. Nau il 
ma každý de  chví u rozjíma  
alebo azda da o nábožného 
si pre íta . 

Celý vo ný as vo sviato né 
dni som strávil u neho. Vo 
všedné dni, vždy ke  som len 
mohol, som mu chodil miniš-
trova . V tom ase som za al 
zakúša  rados  z duchovného 
života.  

Dovtedy som žil akosi mate-
riálne, skoro ako stroj, ktorý 
da o robí, ale nevie pre o. 

3x Zdravas 
Modlitba k don Boscovi 
Znak kríža 

24.1. TRETÍ DE  
DB je sprevádzaný: 

í sa by  k azom 
Znak kríža 
Pripome me si  úmysel 

Don Cafasso ma duchovne 
viedol už šes  rokov. Ak som 
v živote urobil da o dobrého, 

ím jemu. Sprevádzal ma 
svojou radou v rozhodovaní, 
plánovaní a v usmer ovaní 
mojej k azskej práce.  

Za al som s ním chodi  na-
vštevova  väz ov. Vo väzni-
ciach som spoznal, o je to 
udská zloba a bieda. Vidie  

to ko 12 až 18-ro ných chlap-
cov, zdravých, silných, inteli-
gentných, vidie  ich zahá  
zavšivavených a trápených 
plošticami, bez chleba a bez 
dobrého slova, bolo osi 
strašné. Títo neš astní mladí-
ci boli škvrnou našej vlasti a 
hanbou rodín. Boli ponížení 
až po stratu svojej dôstojnos-
ti. o ma najviac znepokojo-
valo, bolo, že mnohí, ke  sa 
dostali na slobodu, boli roz-
hodnutí ži  iná , lepšie, ale 
zakrátko sa zasa dostali za 
mreže.   

adal som prí inu a prišiel 
som na to, že mnohí sa do-
stali znova do väzenia len 
preto, že boli ponechaní 
sami na seba. Myslel som si: 
«Títo chlapci by mali vonku 
nájs  dajakého priate a, kto-
rý by sa o nich staral, pomá-
hal im, u il ich a chodil s ni-
mi v nede u do kostola. Tak 
by sa azda neskazili a do 
väzenia by sa ich tak dostalo 
omnoho menej.» Zveril som 
sa s touto myšlienkou don 
Cafassovi a s jeho pomocou 

som h adal spôsob, ako ju 
uskuto ni .  

Dôveroval som Pánu Bohu, 
lebo som vedel, že bez jeho 
pomoci všetko naše úsilie 
vyjde nazmar. 

3x Zdravas 
Modlitba k don Boscovi 
Znak kríža 

25.1. ŠTVRTÝ DE  
DB sprevádza:  

chce by   
priate om duše 

Znak kríža 
Pripome me si  úmysel 

Všetko sa zrodilo z hodiny 
katechizmu 

Vstal som a prežehnal som 
sa, aby sme za ali. Všimol 
som si, že Bartolomeo sa ne-
prežehnal. Nevedel, ako sa to 
robí. Na tejto prvej hodine 
katechizmu som ho nau il 
prežehnáva  sa a rozprával  
som mu o Bohu Stvorite ovi a 
pre o nás Boh stvoril. 

Nemal ktovie akú pamä . Bol 
však pozorný a usilovný, a tak 
sa v krátkom ase nau il všet-
ko, o bolo potrebné, aby sa 
mohol dobre vyspoveda , a 
potom neskoršie ís  aj na 
sväté prijímanie. 

K Bartolomeovi sa pridali aj 
alší chlapci. Tej zimy sa mi 

podarilo da  spolu aj dako ko 
dospelých. Katechizmus som 
prispôsobil ich potrebám. 
Myslel som najmä na tých, o 
vychádzali z väzenia. Zistil 
som, že mladíci, ktorí prichá-
dzajú na slobodu, zabúdajú 
na minulos  a za ínajú ži  
správne, ak nájdu priate a, 
ktorý sa o nich stará, ktorý sa 
im venuje v nede u a sviatky, 

nájde im prácu u dajakého 
poctivého zamestnávate a a 
dakedy príde za nimi aj v 
týždni. Takí chlapci sa potom 
stávajú poctivými ob anmi a 
dobrými kres anmi.  

Toto je za iatok nášho Orató-
ria. S božím požehnaním rás-
tlo, že to prevyšovalo všetky 
moje predstavy.  

3x Zdravas 
Modlitba k don Boscovi 
Znak kríža 

26.1. PIATY DE  
DB sprevádza:  

tvorí srdce oratka 
Znak kríža 
Pripome me si  úmysel 

Život tohto za ínajúceho 
Oratória v ná rte bol asi ta-
kýto: vo sviato né dni každý 
mal možnos  ráno pristúpi  k 
sviatosti pokánia a k prijíma-
niu. Všetci sa zaviazali plni  si 
túto kres anskú povinnos  
mesa ne. Ve er v ustálenú 
hodinu býval katechizmus, 
pred ním dajaká duchovná 
piese  a po om pekný prí-
beh. Potom som každému, 
alebo aspo  vyžrebovaným, 
da o podaroval.  

Z chlapcov, ktorí chodievali 
do tohto za ínajúceho sa Ora-
tória, spomínam Giuseppe 
Buzzettiho, ktorý verne cho-
dieval na každé stretnutie. 
Don Bosca a Oratórium si tak 
ob úbil, že sa zriekol ro nej 
návštevy svojej rodiny v Ca-
ronno Ghiringhello (dnes Ca-
ronno Varesino), len aby ani 
raz nechýbal. A doma ho tú-
žobne akali bratia a priatelia. 
Spomínam si na jeho bratov 
Carla, Angela a Giosue. Spo-
mínam si na Giovanniho Gari-

boldiho a jeho brata. Boli to 
vtedy ešte len oby ajní slu-
hovia, u ni a dnes sú už ve-
dúcimi majstrami.  

Vä šina chlapcov boli kame-
nári, murári, štukatéri, dláždi-
i. Pochádzali z aleka. Nepo-

znali turínske fary a v práci 
nepoznali nikoho, na koho by 
sa mohli spo ahnú . akalo 
ich najmä vo sviato né dni 
tisíc nebezpe enstiev.  

Don Guala a don Cafasso, 
boli š astní, že to robím. Radi 
mi dávali obrázky, letá iky, 
knižo ky, medaily, krížiky, 
aby som mal o rozdáva . V 
núdzi mi dávali aj peniaze, na 
nákup šiat. Daktorým, o si 

adali prácu, poskytovali 
chlieb po celé týždne.   

3x Zdravas 
Modlitba k don Boscovi 
Znak kríža 

27.1. ŠIESTY DE  
DB sprevádza:  

svätos  je darom 
a je pre všetkých 

Znak kríža 
Pripome me si  úmysel 

Ke  mal dvanás  rokov, stre-
tol dona Bosca a požiadal ho 
o prijatie do turínskeho ora-
tória, pretože ve mi túžil sta  
sa k azom. Don Bosco bol 
príjemne zasko ený: „Zdá sa 
mi, že je tu dobrá látka.“ Do-
minik mu na to odpovedal: 
„Ja budem látka a vy teda 
bu te kraj ír.“ 

Po prijatí do oratória poprosil 
dona Bosca, aby mu pomohol 
sta  sa svätým. Skromný, 
vždy pokojný a radostný, 
ve mi usilovný pri plnení si 
študentských povinností, na 

vyu ovaní náboženstva, pri 
posluhovaní chorým, pri 
uzmierovaní roztržiek, ochot-
ný kedyko vek pomôc  spolu-
žiakom… 

Novým kamarátom v oratóriu 
hovoril: „Pochopte, naša svä-
tos  spo íva v tom, že sme 
ve mi veselí. Iba sa usilujeme 
vyhýba  sa hriechu ako ve ké-
mu nepriate ovi, ktorý nás 
okráda o Božiu milos  a o 
pokoj srdca, a presne si plní-
me svoje povinnosti.“ 

3x Zdravas 
Modlitba k don Boscovi 
Znak kríža 

28.1. SIEDMY DE  
DB kladie dôraz na: 
úctu k Panne Márii 

Znak kríža 
Pripome me si  úmysel 

Drahí synovia! 
Keby ste sa ocitli na tomto 
vrchu, iste by ste boli dojatí. 
Je tu ve ká budova, uprostred 
ktorej sa nachádza pekný 
kostol, známy ako sväty a v 
Orope. Chodí sem ve mi ve a 
udí. Jeden sa príde po ako-

va  Panne Márii za prijaté 
milosti, druhý prosí, aby bol 
zbavený duchovného alebo 
telesného zla. alší ju prosí, 
aby mu pomáhala vytrva  v 
dobrom, iný zase o dobrú 
smr . Sú tu mladí i starí, bo-
hatí i chudobní. V hojnom 
po te pristupujú k svätej spo-
vedi a k sv. prijímaniu a po-
tom sa modlia pri nohách 
nádhernej sochy Najsvätejšej 
Panny, aby si vyprosovali po-
moc z neba. Ale moje srdce 
bolo uprostred týchto udí 
smutné. Pre o?  


