
„prevoz“ (aká irónia na-
zýva  túto plavbu prevo-
zom). 
- Ukrižovaný je Óscar Al-
berto Martínez, ktorý 
odišiel z El Salvadora a 
zomrel v Rio Grande v 
objatí svojej dvojro nej 
dcérky Valérie... 

Modlitba. 

Úmysel: 
Za diev atá, 

ktoré chodia na stretká 

Úryvok textu: 

odporova  tým, ktorí si 
myslia, že „toto je cena, 
ktorú treba zaplati “. V 
pokryteckej vojenskej 
terminológii používanej v 

ase vojny sa používa 
výraz „nevyhnutné ved-
ajšie škody“, ale smr , 

strata udského života, 
nemôže by  nikdy, NI-
KDY ved ajšou škodou! A 
pred to kými ukrižova-
niami musíme ma  po-

h ad a svedomie také 
bdelé, že nám nedovo-
lia vidie  ich ako nevy-
hnutné. Musíme by  
takí bdelí, aby sme od-
súdili všetko, o je od-
súdeniahodné. Musíme 
by  takí aktívni, aby 
sme videli, o môžeme 
robi , kde a s kým mô-
žeme zjednoti  svoje 
sily...Modlitba. 
 

 

Úmysel: 
Za animátorov 

Úryvok textu: 

Ve kí udia dejín, ve kí a 
zárove  jednoduchí 
svätci to robili. Po núc 
naším milovaným do-
nom Boscom. Bojoval 
po celý život proti kaž-
dej forme nespravodli-
vosti a bezprávia. 

Napokon, moji priate-
lia: ke  budete nabudú-
ce rozjíma  nad krížom, 
spome te si na niekto-
ré z týchto slov, preto-
že ve mi pravdepodob-
ne – a hovorím to s bo-
les ou – ešte budú ukri-
žované ženy, muži a 
deti. Angel Fernández 

Artime SDB  
Modlitba. 

Úmysel: 
Za 

Modlitba. 

Milí priatelia don Bosca a mladých, 

radi by sme vám ponúkli aj tento rok deviatnik ku krásnemu sviatku Panny Márie, 
ktorý bol pre don Bosca mimoriadne dôležitý, a po as ktorého sa diali zázraky. 
Tento deviatnik má pre nás jeho nasledovníkov a nasledovní ky rovnako ve mi 
výrazné miesto v živote. :) 

Budeme sa ho modli  nasledovne:  
1. úmysel, za ktorý sa budeme modli  ako celé spolo enstvo okolo don Bosca;  
2. úryvok z listu nášho hlavného predstaveného don Angela Fernandeza Ar-
timeho, ktorý si budeme íta  na pokra ovanie; 
3. krátka dávna mariánska modlitba.  
 Toto všetko nájdete na našej facebookovej stránke:  
 Saleziáni Domka Partizánske + BONUS (nechajte sa prekvapi !) 

Srde ne vás pozývame na akadémiu k Panne Márii - 6. decembra o 19.00, 
kde budú naši mladí vystupova  s pies ami i poéziou.  

Pozývame vás na miniakadémiu ku cti Nepoškvrnenej - 8. decembra o 11.00, 
v rámci príhovoru na detskej sv. omši uvidíte krátke umelecké dielo o Panne Márii.  

Prajeme a vyprosujeme vám ve a pokoja v duši.  

Va i saleziáni don Bosca 
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S pomocou Panny 
Márie sa usilova  

tvori  kraj í a 
spravodlivej í 

svet. 

Znak kríža: 
1. Vzbu  si úmysel: 

 ...(1. de , 2. de , ...)... 

2. Úryvok textu 
...(1. de , 2. de , ...)... 

3. Modlitba 
3x zdravas 

+ 
Spome  si, svätá Panna 
Mária, že nikdy nebolo 
po u , žeby bol niekto 

opustený, kto sa utiekal 
pod tvoju ochranu, teba 
prosil o pomoc a žiadal 
o tvoje orodovanie. Po-

vzbudený touto dôverou 
aj ja sa utiekam k tebe, 
Matka, Panna panien; 

k tebe prichádzam, pred 
tebou stojím ako úbohý 
a kajúci hriešnik. Matka 

ve ného Slova, neod-
mietni moje slová, ale 
ma milostivo vypo uj 

a vyslyš. Amen. 

Úmysel: 
Za starých,  

chorých, opustených 
zúfajúcich si,  

zomierajúcich... 

Úryvok textu: 

Vo svojej kancelárii v 
Ríme mám kríž, ktorý 
považujem za ve mi 
podmanivý. Darovali mi 
ho saleziáni z Peru, ke  
som ich bol navštívi . 
Je to kríž, je to symbol 
kres anstva, ktorý vše-
tci poznáme, ale na 
tomto kríži nie je pri-
klincovaný náš Pán Je-
žiš Kristus, ale úbohé 
die a. Posolstvo je jas-
né a ve mi silné: Ježiš je 
ukrižovaný v ženách, v 
mužoch a v de och 
„križovaných“ v našom 
svete každý de . 
Moji drahí priatelia, ne-
chcem vám robi  doda-
to né a lacné vý itky, 
ani vo vás vyvoláva  
daromný smútok. Ale 
chcem vám da  jednu 
otázku, ktorá ma ve mi 

asto trápi: „Naozaj nie 
sme schopní uskuto -
ni  spravodlivejší svet? 
Nikdy to nedokáže-
me?“ 
Ja si myslím, že hej. 
Myslím si aj to, že v sú-

asnosti sa robí mnoho 
krokov dopredu, ale 
cesta do cie a je ešte 
taká dlhá! Hovorím to 
preto, lebo po as tých-
to šiestich rokov som 
musel cestova  po sve-

te a videl som mnoho 
ukrižovaní. Je to silné slo-
vo, ale neviem, ako by 
som inak de noval to, o 
som videl... 

Modlitba. 

Úmysel: 
Za rodiny 

Úryvok textu: 

...- Ukrižované boli deti 
ulice, ktoré som našiel v 
saleziánskych dielach v 
Kolumbii, v Srí Lanke, v 
Luande v Angole a v 
mnohých iných krajinách. 
Aj v tejto chvíli sa kradmo 
potulujú vyhnané ako 
myši v slumoch (príliš!) 
mnohých miest vo svete. 
- Ukrižovaní boli dospie-
vajúci chlapci a diev atá, 
ktorých som stretol v 
Ciudad Don Bosco v Ko-
lumbii, ktorých násilne 
naverbovali príslušníci 
gerily FARC (Revolu ných 
ozbrojených síl Kolum-
bie) a ktorí boli nútení 
zabi  neraz aj lenov svo-
jej vlastnej rodiny... 

Úmysel: 
Za mladé rodinky 

Úryvok textu: 

...- Ukrižované na kríži po-
dobnom tomu, o mám 
vo svojej kancelárii, boli 
malé a dospievajúce diev-

atá, ktoré boli sexuálne 
zneužívané vo Freetowne, 
hlavnom meste Sierra Le-
one. Stretol som ich, ke  
už boli v bezpe í v sale-
ziánskom dome, ale mno-
hé alšie boli na ulici ale-
bo zajatkyne hrôzostraš-
ných a krutých ma í. 
- Ukrižované boli deti, kto-
ré som stretol v dome do-
na Bosca v Ghane a ktoré 
zachránili pred ma ou za-
meranou na vyberanie 
orgánov. V de , ke  som 
tam prišiel, som stretol 
dve 9-ro né diev atá 
„odsúdené“ na smr . 
Naš astie, v aka Prozre-
te nosti ich polícia v po-
slednej chvíli zachránila a 
priviedla do saleziánskeho 
domu. Ale ko ko iných 
diev at stratilo život v 
tomto odpornom obcho-
de? Ko ko ich je aj teraz 
predávaných a kupova-
ných i mrza ených?... 

Modlitba. 

Úmysel: 
Za animátorov 

 

Úryvok textu: 

...- Ukrižovaní boli mno-
hí dospievajúci, ktorých 
bez akéhoko vek pro-
cesu zatvorili na nieko -
ko rokov do väzenia. 
Moji saleziáni ich každý 
de  navštevujú, ale ich 
nádej je minimálna. Me-
dzi nimi som mohol vi-
die  mladých, ktorí boli 
chorí a nachádzali sa v 
poslednom štádiu živo-
ta. Nemali žiadnu ná-
dej. Iba Boha. 
- Ukrižované boli diev-

atá v rôznych štátoch, 
ktoré som navštívil, do-
nútené pracova  dva-
nás  hodín denne v 
strašných podmien-
kach. Vyjednávali sme, 
aby sa im dovolilo cho-

Modlitba. 

Úmysel: 
Za 

 

Úryvok textu: 

...- Ukrižované boli dlhé 
roky rodiny národov 
Bororov a Šavantejov, 

ktorým hrozilo, že stra-
tia svoje územia v Brazí-
lii pre svojvô u vlastní-
kov pôdy. Náš spo-
lubrat salezián don Ru-
dolf Lunkenbein a in-
dián Simao (o ktorých 
som vám už hovoril) 
boli ukrižovaní výstrel-
mi z pušky, ke  sa ich 
snažili bráni . 
- Stovky detí-sirôt, ktoré 
som stretol v Aleppe, 
boli ukrižované. Pre ne-
zmyselnú vojnu, pre 
nich nepochopite nú, 
ktorá ich pripravila o 
rodinu, o budúcnos  a o 
nádej... 

Modlitba. 

Úmysel: 
Za chlapcov, 

ktorí chodia na stretká 

Úryvok textu: 

...- Ukrižovaní pre Ježiša 
boli v posledných me-
siacoch naši saleziáni 
César Antonio a Fernan-
do. 
- Ukrižovaní týmto sve-
tom sú muži, ženy a de-
ti utopené so svojimi 
snami v Stredozemnom 
mori, opustení priekup-
níkmi po zaplatení ob-
rovských súm za 


