
Deviatnik 
don Bosco povedal zopár slov 
a použil prirovnanie, že jeho 
chlapci sa podobajú vtá atám 
vyhodeným z hniezda. Kto im 
postaví nové hniezdo? Vyzval 
ich, aby sa modlili k Panne Má-
rii, aby to zariadila. A potom 
sa rozišli na polud ajšiu pre-
stávku. Popoludní sa chlapci 
opä  zišli na lúke. Vedomie, že 
na budúcu nede u už tam ne-
budú môc  by , ich naplnilo 
samopašou. Hádam nikdy 
predtým sa nehrali tak divoko 
ako v to popoludnie. Úbohé 
korienky trávy, vytrpeli si svo-
je! Akoby chlapci chceli lúku 
premeni  na holohumnicu! 
Potom nadišla hodina kate-
chizmu, spev, káze , všetko 
ako inokedy a po programe sa 
znova rozprúdila hra. Len je-
den pri nej chýbal – do Bosco, 
ktorý bol vždy krá om hier a 
teraz stál na okraji lúky. Otáz-
ky chlapcov vybavoval len 
stru ne: áno. Niektorí starší a 
citlivejší chlapci si posunkami 
oznamovali, že don Bossco 
pla e. Nemuseli sa ni  vypyto-
va , každý vedel pre o. Boh 
dopustil na don Bosca getse-
manské úzkosti, aby o to ra-
dostnejšie mohol neskôr slávi  
zázrak vzkriesenia. Už len dve 
hodiny chýbali do vypršania 
lehoty o ich odchode pre  a on 
nevedel, o povie chlapcom. 
Nieko kí stáli ob ale  a v jed-
nej chvíli ho po uli zrete ne sa 
modli : „Bože, môj dobrý Bo-
že, ukáž mi nejaké miesto, kam 
by som s nimi šiel. Povedz, o 
mám robi .“ 
Aj na teba môžu prís  ažké 
chvíle a ur ite už prišli a zrej-
me zasa prídu. Nestrácaj, 
prosím nádej. Boh je Boh 
prekvapení a zázrakov a ur i-
te aj pre teba nejaký znova 
chystá. Odvahu a dôveru. 

3x zdravas 
 

9. de : 30. január 
„A s úbte mi,  

že už v nede u tu budem 
môc  s nimi prís .“ (don Bosco) 

Don Bosco si po modlitbe utrel 
o i a v tom k nemu pristúpil 

ko i a ko išovi prikázal: 
„Rýchlo, rýchlo! Do blázinca!“ 
Ko iš švihol kone a letel, len 
tak sa za ko om prášilo. V psy-
chiatrickej lie ebni už to tom 
všetkom vedeli, preto ich aka-
li. Hne  otvárali bránu, a ke  
sa ko  ocitol uprostred dvora, 
zbehli sa okolo neho ošetrova-
telia. Vznikol však obrovský 
problém, neprišiel totiž jeden, 
ale dvaja k azi. Nejaký as mu-
seli po ka , kým sa všetko ne-
vysvetlilo. Lekár nebol doma a 
až zásah duchovného správcu 
psychiatrickej lie ebne im uvo -
nil cestu na slobodu. Prirodze-
ne medzi k azmi sa to raz – 
dva rozkríklo a to znamenalo 
signál na ústup. Re i o psy-
chiatrickom zdraví dona Bosca 
sa znova za ali dostáva  do 
normálnych ko ají. 
S humorom je to všetko tro-
cha ahšie. o ti prináša ús-
mev na tvár? Možno práve 
dnes si povolaný otvori  svo-
je srdce tomu, o ho rozo-
smeje a aj tých okolo teba. :) 

3x zdravas 
 

8 . de : 29 . január 
„Bože, môj dobrý Bože, ukáž 

mi nejaké miesto, kam by som 
s nimi šiel. Povedz, o mám 

robi .“ (don Bosco) 
Dni plynuli v bolestiach a sta-
rostiach. Až nadišiel onen 
osudný de , posledný de  ora-
tória na lúke. Bola práve kvet-
ná nede a , 5. apríl 1846. To bol 
vari najbolestivejší de  v živote 
don Bosca. V kostoloch sa ítali 
pašie a Cirkev rozjímala o tom, 
ako bol Pán Ježiš po všetkých 
dosiahnutých úspechoch odra-
zu sám a opustený, zdanlivo 
dokonca aj svojim nebeským 
Otcom. Don Bosco mal doteraz 
pred sebou vždy nejakú novú, 
hoci horšiu možnos , ale v ten-
to de  nemal pred sebou vô-
bec ni , len beznádej. Chlapci 
sa zišli ako zvy ajne a don Bos-
co im oznámil cie  ich cesty. 
Pôjdu do kláštora Panny Márie 
a urobia si prosebnú pú  k Bo-
žej Matke. Ona totiž môže vy-
prosi  zázrak. Po sv. omši im 

Farnos  svätého Tomáša apoštola Šípok  

1 de : 22. j anuár 
„To bude krása, 

ke  budeme v nebi.“ 
(don Bosco) 

Doktor teológie Ascanio Sa-
vio hovorí: „Keby sa bol odra-
zu niekto don Bosca spýtal, 
kam ide, iste by bol odpove-
dal, že do neba.“ Túto dôveru 
nemal len o sa týka seba ale 
aj všetkých udí, predovšet-
kým svojich chlapcov. Všade 
sa ju usiloval prebúdza . as-
to opakoval: „To bude krása, 
ke  budeme v nebi! Len bu -
te dobrí a nebojte sa! Hádam 
si myslíte, že Pán Boh stvoril 
nebo, aby zostalo prázdne? 
Ale nezabudnite na to, že to 
stojí istú námahu. Iste spasíte 
sa s Božou milos ou, ktorá 
nám nikdy nebude chýba , ale 
my musíme ma  dobrú vô u. 
Boh chce, aby sa všetci udia 
spasili. Rozumiete? Chce! Ke  
chce, tak chce! A všetci! Všet-
kých chce spasi ! Len nesmie-
me sklama ! Ve a sa na ten 
úmysel modlime. Taká modlit-
ba je ve mi ú inná a dosahuje 
cie . Zaru ene. Je to lánok 
viery. Chlapci sa vždy pri tých-
to slovách cítili ve mi povzbu-
dení, aby boli dobrí a nostní, 
len aby si vydobili nebo. Ak sa 
ho niekto spýtal, i príde do 
neba, odpovedal: „To by som 
rád videl, aby si šiel do pekla! 

Pamätaj si: chcem, aby sme 
boli v nebi spolu. Rob, o 
môžeš a dôveruj v Božie mi-
losdednstvo, ktoré je neko-
ne né. Pokojne môžeme by  
presved ení, že budeme spa-
sení, len ak budeme spolu-
pracova  s Božou milos ou, 
ktorú nám Boh neustále dá-
va.“ 
Prebu , prosím v sebe dnes 
znova túžbu po nebi. Pozri 
tam hore, je nie o krásne i 
pre teba prichystané. 

3x Zdravas 
 

2. de : 23. január 
„Povedzte mi len jedno slo-

vo.“ … „Spove “ 
(don Bosco) 

V k azskej službe sa donovi 
Boscovi prihodilo nieko ko 
zaujímavých vecí, ktoré stoja 
za zmienku. V roku 1844 bola 
v nemocnici u svätého Jána 
pacientka s tuberkulózou v 
poslednom štádiu. Jej život 
visel na vlásku a nebola ale-
ko od zúfalstva. Bola to ve -
ká hriešnica a už mnoho ro-
kov nebola na spovedi. Niko-
mu sa pri nej nepodarilo ni  
dosiahnu . Ani lekárom, ani 
sestrám. Dokonca ani don 
Cafasso neuspel a nie o za 
ním aj hodila. Vedel, že už 

nebude dlho ži , a ke  sa 
vrátil do konviktu, povedal o 
tom don Boscovi a ten sa vy-
bral za ou. Vstúpil do izby a 
postupne sa rad radom zasta-
voval pri jednotlivých pos-
teliach. S každým prehovoril 
nieko ko láskavých slov. Do-
ty nú pani však obišiel a za-

al sa rozpráva  s pacient-
kou ved a nej. To sa ženy 
dotklo. „Pri mne sa nezasta-
víte?“ „ oby nie, ve mi rád.“ 
A už si aj priniesol stoli ku, 
prisadol si k nej. „Povedzte 
mi len jedno slovo.“ „Mám 
ho pripravené.“ „Aké?“ 
„Spove .“ „Ale ja som nebo-
la na spovedi, už sa ani nepa-
mätám.“ „To ni , vyspove-
dajte sa teraz.“ „Ráno som 
už jedného k aza odohna-
la.“ „Nehovorte o tom, to už 
pominulo.“ „Ale ja nie som 
pripravená.“ „To neprekáža, 
pomôžem vám.“ „Teraz sa 
na to necítim, ale ke  bu-
dem doma, zájdem do nie-
ktorého kostola.“ „Naozaj si 
myslíte, že sa uzdravíte?“ 
„Už sa cítim lepšie.“ „To si 
len nahovárate.“ „Ako to?“ 
„Chcete, aby som sa s vami 
rozprával v mene lekárov 
alebo v mene Božom?“ 
„Radšej v mene Božom.“ 
„Dobre. Vedzte teda, že už 
nemáte ve a asu, ale všetko 
sa môže skon i  ve mi dob-

istý lovek. a pýtal sa: „Je prav-
da, že h adáte miesto pre svoje 
laboratórium?“ „To nie“, od-
povedal „mám tu chlapcov a 
tomu sa hovorí oratórium.“ 
„To ni ,“ pán Soave na to, 
„po te so mnou za pánom 
Pinardim. Je to slušný lovek a 
dá sa s ním dohodnú . Rád by 
vám prenajal miestnos  na 
laboratórium.“ Nasledoval 
teda pána Soaveho k poscho-
dovej stavbe . Pán Pinardi ho 
už akal. Don Bosco poznal 
túto stavbu. Videl ju vo svojich 
snoch, ale zostal v rozpakoch. 
Nemala dobrú poves  a sny sú 
predsa zrete né. Pán Pinardi ho 
zaviedol za budovu, kde stála 
murovaná prístavba. Bola dos  
priestranná vnútri. „Je to príliš 
nízke,“ poznamenal don Bos-
co. „Hm, som ochotný podlahu 
zníži  a urobi  schody.“ Don 
Bosco mu vysvetlil, že tam ne-
má v úmysle zria ova  diel u, 
ale že potrebuje priestor na 
kaplnku, kde by mohol slúži  
svätú omšu a modli  sa s chlap-
cami. „No to je dobré.“, usmie-
val sa pán Pinardi, „to je ešte 
lepšie! Ja som nábožný a moja 
pani tiež. Vieme spieva . Bude-
me radi, ke  to bude slúži  na 
taký krásny ú el.“ Ke  don 
Bosco videl jeho prirodzenú 
rados , spozoroval v tom ria-
denie Božej prozrete nosti a 
bez toho, aby už nie o okolo 
toho hovoril, po akoval mu za 
ochotu a spýtal sa ho, ko ko by 
za to chcel. „Tristo lír ro ného 
nájmu.“ „Dám vám tristodvad-
sa , ale prenajmite mi ešte ten 
kus trávnika okolo, aby sa 
chlapci mali kde hra . „A s úb-
te mi, že už v nede u tu budem 
môc  s nimi prís .“ 
Po akuj, prosím dnes za všet-
ko to krásne, ím a Boh ob-
darúva a obdaril aj po as toh-
to deviatnika a nezabudni, 
prosím na úmysel, za ktorý si 
ho obetoval. 

3x Zdravas 
 

Prajeme ti, aby si bol š astný tu 
i v vo ve nosti.  

S úctou saleziáni + 

Aj tento rok by sme vás radi pozvali na prípravu k sviatku don Bos-
ca. Je ou tradi ná forma v podobe deviatnika. Význam modlitby 
deviatnika a jeho silu nám pripomína aj blahoslavený Titus Zeman, 
ke  hovorí, že práve cez deviatnik k don Boscovi z neho zmizli po-
chybnosti, pokušenia a strach a dostal odvahu pokra ova  a pokoj 
do srdca. Toto aj pre nás môže by  ve kým povzbudením. A alším 
sú ja príbehy z knihy Charizmatický svätec o don Boscovi zo za iat-
ku jeho k azského života, možno vám budú známe, ale veríme, že 
vás potešia, povzbudia a pomôžu vám odkry  o trochu viac krásu a 
silu osobnosti sv. Jána Bosca. Nech jeho príhovor prebýva vo vašich 
domoch i srdciach a prajeme a vyprosujeme vám pekné a pokojné 
dni v prítomnosti tohto otca a u ite a mládeže a takého sympatic-
kého a charizmatického svätca. 

k Don Boscovi 2019 



re. Môžete sa vyspoveda , 
prija  Eucharistiu, pomaza-
nie chorých aj pápežské po-
žehnanie spojené s plnomoc-
nými odpustkami. Zajtra už 
možno budete na ve nosti.“ 
„Je to možné?“ „Už som 
vám povedal, že nehovorím 
v mene lekárov, ale v mene 
Božom.“ „Ve nos . Mám z 
nej strach...“ „Nebojte sa, 
za neme a všetko bude dob-
ré.“ „A o ten k az, ktorého 
som vyhnala?“ „On sa na vás 
nehnevá. Ja ho poznám.“ 
Úbožia ka sa vyspovedala a 
ešte v tú noc zomrela. 
Možno aj pre teba je po as 
tohto deviatnika tým slo-
vom spove . Necha  sa ob-
my  Božou láskou a s rados-

ou ís  alej za tým, o a 
aká… Odvahu 

 
3 x zdravas 

3. de : 24. január 
 sv. František Saleský 

„Nech ste, ím ste, viem, že 
ste dobrý kres an.“  

(don Bosco) 
Raz opúš al väznicu bez 
sprievodu stráže a zablúdil. 
Jednoducho sa naraz ocitol v 
nejakej izbi ke, kde bola rodi-
na: muž, žena a ich dcérka. 
Ne akaná návšteva ich zaiste 
prekvapila a zarazila. Kto je 
tento muž? Turínsky kat. Don 
Bosco sa hne  spamätal a 
zaželal im dobrý de . Oni sa 
ho opýtali, o si praj. Povedal 
im, že je unavený, a spýtal sa, 

i by mu nedali šálku kávy. 
Boli ve mi ochotní a dcérka 
hne  postavila vodu na ohe . 
Kat sa pozrel na dona Bosca s 
úžasom a potom sa ho opý-
tal: „Dôstojný pán, viete vô-
bec, u koho ste?“ „Akože by 
som nevedel? Iste u dobrých 
udí“, odvetil. „A viete o tom, 

že som kat?“ „Nech ste, ím 
ste, viem, že ste dobrý kres-

an.“ A mal pravdu, pretože 
ten lovek zakaždým, ke  
mal niekoho popravi , dával v 
ne alekom kostole pä  fran-
kov na svätú omšu za odsúde-

ného na smr . Medzi k azmi 
sa o tom všeobecne vedelo. 
Vrcholom prekvapenia bolo, 
ke  diev a postavilo na stôl 
šálku kávy a k az žiadal, aby 
priniesla ešte jednu pre otec-
ka. Kat si chctiac – nechtiac 
musel sadnú  a vypi  kávu 
spolu s k azom. Samozrejme, 
roznieslo sa to medzi stráža-
mi a don Bosco tým vraj len 
získal. Odvtedy si všímal, že 
sa mu dvere otvárali samy, a 
že dosiahol aj to, o by za 
normálnych okolností nebolo 
možné. Od stráží sa tiež ve a 
dozvedel, preto mohol ahšie 
vstúpi  do väzenskej ošetrov-
ne, ke  niekto umieral alebo 
bol ažko chorý. 
Nenápadní udia okolo nás. 
Možno si si nikdy nevšimol 
ich krásu. Skús ich nie im 
pekným poteši  a minimál-
ne s modlitbou sa za nich 
obráti  modlitbou k dobré-
mu Bohu. 
 

3 x zdravas 

4. de : 25. január  
obrátenie sv. Pavla, apoš. 
„Priblíž sa k ním a pracuj 

medzi nimi.“  
(Panna Mária) 

Do tohto trápenia prišla ako 
na zavolanie posila z neba. 
Don Bosco mal opä  jednej 
noci sen. Trval celú noc a opa-
koval sa mnohých obrazoch a 
podobnostiach. Don Bosco 
ho po prvýkrát rozprával až 
2. februára 1875 donovi Bar-
berisovi, prvému saleziánske-
mu novicmajstrovi a donovi 
Lemoyneovi, svojmu životo-
piscovi, ktorý rozprávanie 
zachytil písomne. Priblížme si 
aspo  jeho obsah. 
Snívalo sa mu, že sa nachá-
dza na ve kej rovine. Bolo 
tam nepredstavite né množ-
stvo mladých. Bili sa, nadáva-
li, hádzali kamene, viedli ho-
tové bitky. Boli to chlapci 
opustení svojimi rodi mi a 
ponechaní sami na seba. Tu 
sa na scéne objavila zasa tá 
Pani a povedala mu: „Priblíž 

sa k ním a pracuj medzi nimi.“ 
Poslúchol som, ale aká to bola 
práca, ke  nemal ani kúsok stre-
chy nad hlavou! Okolo boli u-
dia, ktorí by mu mohli pomôc , 
ale nikto ani len prstom nepo-
hol. Obrátil sa teda na Paniu, 
ktorá mu povedala: „Tu máš 
miestnos !“ a ukázala na lúku. 
„Ale ve  je to lúka!“, odpove-
dal. „Synu môj, ani apoštoli ne-
mali kde hlavu skloni “, odveti-
la Pani. Dal sa teda do práce. 
Kázal, spovedal, u il, ale stále 
cítil, že ak nebude ma  strechu 
nad hlavou, nebude môc  za-
chráni  chlapcov, o ktorých sa 
nikto nestará a ktorými všetci 
poh dajú. Vtedy ho Pani zavied-
la trocha viac na sever a poveda-
la mu: „Pozri sa!“ Zbadal malú, 
nízku kaplnku, pred ou kúsok 
dvora a mnoho chlapcov. Opä -
sa pustil do práce, no ke  videl, 
že ten kostolík je mali ký, obrá-
til sa na Paniu znova. Ukázala 
mu druhý kostol, omnoho vä ší 
ako ten prvý. Potom ho zaviedla 
na priestranstvo pred vchodom 
a povedala: „Na tomto mieste 
zomreli mu eníckou smr ou 
Aventor a Oktávius, turínski 
mu eníci. Chcem, aby na týchto 
brázdach, ktoré sú posvätené 
ich krvou, bol Boh oslávený 
zvláštnym spôsobom..“ 
Nohou mu presne ukázala mies-
to, kde boli popravení. Don Bos-
co si ho chcel ozna i , ale nemal 
po ruke ani kame , ani kúsok 
dreva. Napriek tomu si ho zapa-
mätal. Je to miesto, ktoré zod-
povedá vnútornému rohu ka-
plnky svätých mu eníkov v 
Chráme Panny Márie Pomocni-
ce. Tu don Bosco zbadal, že ho 
obklopuje stále viac chlapcov, 
okolo neho vyrastajú budovy a 
že má aj finan né prostriedky. 
Skús dnes pozva  viac Pannu 
Máriu do svojho života ver v 
zázraky, ktoré jej prítomnos  
prináša. 

3x zdravas 
 

5 . de : 26. j anuár  
Sv. Timotej a Títus 

„Kto si? Ako sa voláš?“ 

Z tohto obdobia pochádza aj 
tento príbeh. V jedno nede né 
popoludnie, kým sa chlapci hrali, 
zastal pri plote asi pätnás ro ný 
chlapec. Bol smutný a neodvážil 
sa ís  medzi ostatných. Don Bos-
co ho spozoroval a podišiel k 
nemu. „Kto si? Ako sa voláš?“ 
Chlapec neodpovedal. Don Bos-
co si myslel, že je hluchý a za al 
sa s ním dohovára  posunkami, 
ale ani to nepomohlo. „Je ti nie-

o? Si chorý?“ „Som hladný,“ 
vydralo sa z chlapcových úst. O 
chví u sa okolo neho vytvoril 
hlú ik a všetci ho za ali utova . 
Jasne, že kúsok chleba sa našiel 
a chlapec sa mohol najes . Až 
potom sa ho don Bosco mohol 
vypytova , kto je a v akých po-
meroch žije. Rodi ov mal ale-
ko. U il sa za sedlára, ale vraj bol 
nešikovný, preto ho majster 
vyhodil. Zatia  sa mu nepodarilo 
zohna  inú prácu. Noc strávil na 
schodišti katedrály. V kostole 
síce bol, ale pre hlad ni omu 
nerozumel. Teraz blúdil sem a 
tam a zápasil s ve kým pokuše-
ním nie o ukradnú . Bol hladný 
a prosil o almužnu, ale kto by dal 
nie o mladému lovekovi, ke  
môže pracova ?! Don Bosco ne-
nechal chlapca napospas osudu, 
ale zohnal mu prácu. Od tej do-
by chlap a chodilo usilovne do 
oratória, a to až do roku 1852, 
ke  ho povolali na vojnu. 
Nikdy nevieme akým malým 
gestom môžeme niekomu 
zmeni  život k lepšiemu a kraj-
šiemu. Možno aj dnes. Nene-
chajme si ujs  hocijakú i tú naj-
menšiu príležitos . 

3x zdravas 
 

6. de : 27. január  
Sv. Tomáš Akvinský 

„Kto je ten k az, ktorý sa stýka 
s tými nani hodníkmi?“ (Gróf 

Benso di Cavour) 
Gróf si dal zavola  na radnicu a v 
dlhej re i mu vysvet oval, že 
schôdzky s tými chlapcami ohro-
zujú pokoj a poriadok mesta a že 
s nimi treba skon i . „Dajte si 
poveda , milý don Bosco, a ne-
chajte tých uli níkov na pokoji. 

Ušetríte tým nepríjemnosti 
sebe aj nám. Don Bosco sa 
bránil, tvrdil, že nemá iný 
úmysel, ako podchyti  tých 
chlapcov a vychova  z nich 
poriadnych ob anov. Ni  za 
to nechce, ani peniaze, ani 
ni  iné, len nejakú šopu, kde 
by sa s nimi mohol stretáva  
a u i  ich. Len takýmto spô-
sobom je možné zbavi  mes-
to nebezpe ných živlov a 
zabráni , aby neskon ili vo 
väzení. Gróf tomu nechcel 
rozumie , tváril sa, že vie 
svoje. Z každého miesta, kde 
sa don Bosco objavil so svo-
jimi chlapcami, prichádzali 
s ažnosti. Pán gróf mu dal 
jasne najavo, kto je a akú tu 
má moc. Sta í da  znamenie, 
prídu stráže a odvedú ho 
tam, kam by zaiste nechcel 
prís . Don Boso to hne  ob-
rátil na žart a povedal mu, že 
sa ho nebojí, pretože vie, aký 
je a že vôbec nie je taký, 
akým sa robí. Dobre vie, že 
nie je taký nespravodlivý. 
Vysokopostavenému pánovi 
sa nakoniec zapá ila jeho 
otvorenos  a zmenil tón. Don 
Bosco si dával ve ký pozor, 
aby ani jedným slovom neu-
razil pána a aby zanechal ten 
najlepší osobný dojem. Azda 
sa mu to podarilo. Zatia  poli-
cajné riadite stvo dalo rozkaz 
dozera  na oratórium. Po as 
nedie  už zav asu ráno, od 
šiestej, stáli karabinieri a 
mestskí policajti na rôznych 
miestach, kadia  prúdili davy 
chlapcov na lúku. Odvážili sa 
podís  až k plotu a nazerali 
dovnútra. Ke  sa chlapci pre-
súvali na svätú omšu, policaj-
ti ich sprevádzali. Don Bosco 
sa len usmieval. Neskôr, ke  
spomínal na oratórium na 
lúke, hovoril, že to bol najro-
mantickejší as. Protivenstvá 
ho nezlomili. Vedel svoje a 
veril tom, hoci to bol ažký 
kríž. Taký bol po as celého 
života. Ke  nie o poriadne 
zvážil a rozhodol sa pre to, 
nikto ho už nemohol vráti  
spä . To, že išlo o dobrú vec, 
že sa poradil s rozumnými 
u mi a mal súhlas predsta-

vených mu sta ilo, aby napre-

doval, nech sa deje oko vek. 
Nenecha  sa odradi , zne-
chuti , porazi … Hovorí sa, 
že vyhrá ten, kto vydrží dlh-
šie. Pros Boha o milos  a 
nevzdávaj sa v tom, o si 
presved ený, že je tým 
správnym pre teba a tvoju 
spásu. 
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7 . de : 28. január 
„Halucinácie  

alebo utkvelé myšlienky!  
Myslí si, že bude ma  to,  

o nikdy ma  nebude.“ 
(turínsky k azi o don Boscovi) 

V tých d och prebiehala 
k azská konferencia a pre-
bral sa tam aj prípad dona 
Bosca. Dvom k azom zišlo na 
um, že by sa všetko ešte dalo 
zachráni , keby sa dal don 
Bosco v as lie i . Utkvelé 
myšlienky, predsa ešte nie sú 
bláznením, no môžu k nemu 
vies . „Pokúsme sa dosta  ho 
do psychiatrickej lie eb-
ne.“Dohodli sa s riadite om 
ústavu a ten mu rezervoval 
miesto. Nato dvaja k azi ob-
jednali krytý ko , s ktorým 
prišli pred budovu Útulku. 
Vošli do malej nemocnice, do 
bytu don Bosca a za ali sa s 
ním rozpráva  o oratóriu, o 
jeho vyhliadkach a podobne. 
Don Bosco ako oby ajne za al 
rozvíja  svoje predstavy a v 
duchu skúmal ich reakcie. 
Hne  mu bolo všetko jasné – 
majú ho za duševne chorého. 
A ako šikovne postupovali… 
Pozvali ho na prechádzku. 
Vraj potrebuje erstvý 
vzduch, nemôže stále sedie  
doma, ve  to nie je vôbec 
zdravé. „Máme tu ko , po  s 
nami.“ Don Bosco súhlasil. To 
ne akali. Ke  prišli ku ko u, 
samozrejme chceli, aby nasa-
dol ako prvý. Je predsa ich 
hos . Ale on sa zdráhal, že oni 
majú isté postavenie a on nie, 
nech teda nastúpia prví oni. 
Nezostávalo im ni  iné, ako 
mu vyhovie . Ale v tom beda! 
Len o boli vnútri, don Bosco 
bleskovo pribuchol dvere na 


