28.1. SIEDMY DE
Don Boscov recept
na život

29.1. ÔSMY DE
Don Boscova
vytrvalos

30.1. DEVIATY DE
Pastorko miesto
dôvery

Znak kríža
Pripome me si úmysel

Znak kríža
Pripome me si úmysel

Znak kríža
Pripome me si úmysel

Don Bosco mal meniny 24.
júna. Aj ke mal don Bosco v
pe aženke prázdno, s úsmevom 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 pomáha . Na to,
aby si sa stal svätým potrebuješ recept. Tak ako mama
pe ie kolá , potrebuje na ho suroviny. Aj ty potrebuješ tri suroviny: bu vždy
veselý, pl si svoje povinnosti a modli sa rád." Dominik sa ve mi snažil a videl to
aj don Bosco.

Jedna z prvých pobožností,
na ktoré Janko chodieval,
bola modlitba ruženca. Aj
ro níci z Becchi sa modlievaním pä desiatich Zdravasov
prihovárali Božej Matke,
ktorá bola pre nich viac Matkou než Krá ovnou. Opakova pä desiatkrát tie isté
slová nebolo pre nich ni
nezmyselné, ve po as d a
kopli motykou do zeme aj
tisíckrát. Vedeli, že len tak
dosiahnu dobrú úrodu. Pri
preberaní zrniek ruženca
zase pä desiatkrát prosili
Madonnu, aby im pomohla
"teraz i v hodine našej smrti." Kým tíško opakovali
Zdravas Mária a spánok sadal na o ká najmenších, títo
kres ania mysleli na rodinu,
na polia. Janko Bosco sa tak
za al prihovára Božej Matke a vedel , že ho vidí a poúva. Janko teda vyrastal v
rodine, ktorá bola malým
kres anským spolo enstvom a tu sa živil modlitbou
a Božím slovom. oskoro ho
za al šírit aj on sám.

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
otvorenými ústami ho po úvali, ako im rozpráva dajakú
historku. Inde bol dušou hry
zasa klerik. Zo všetkých
strán sa ozýval spev a
smiech a všade sa okolo klerikov a k azov hemžili chlapci a veselo džavotali. Bolo
vidno, že medzi chlapcami a
predstavenými panovala
najvä šia srde nos a dôvera. Cítil som sa pri tomto
poh ade o arený a Valfré mi
povedal:
- Rodinný duch prináša lásku
a láska rodí dôvernos . Dôvernos otvára srdcia a tak
sa chlapci so všetkým bez
strachu zverujú svojim u iteom, asistentom a predstaveným. Sú úprimní v spovedi a ochotne prijímajú všetko, o sa im rozkáže, lebo
vedia, že ten, o im rozkazuje, ich miluje.“

Námet pre dnešný de :
Používam dobré suroviny v
mojom živote?
Zverím svoje sny Pánu Bohu!
3x Zdravas
Modlitba k don Boscovi
Znak kríža

Námet pre dnešný de :
DB sa nau il vytrvalosti postupne? Pokojne a vytrvalo si
splním svoje povinnosti.
3x Zdravas
Modlitba k don Boscovi
Znak kríža

Námet pre dnešný de :
Aké Pastorko tvorím je? Dnes
urobím nie o ve kodušné!
3x Zdravas
Modlitba k don Boscovi
Znak kríža

DEVIATNIK

saleziáni don Bosca Partizánske - 2020

od 22.1.
do 30.1.

22.1. PRVÝ DE
Don Boscovi
na nás záleží
Znak kríža
Pripome me si úmysel
Mojim drahým synom v Mirabelle! Vaša dobrota a prejavy
synovskej lásky, ktorými ste
ma zahrnuli po as mojej návštevy, listy a pozdravy, ktoré
mi viacerí z vás poslali a ktoré
si zachovám ako v
nú pamiatku, ma pobádajú, aby
som sa k vám, o najskôr
vrátil. Zatia vám píšem list,
ktorý bude predzves ou môjho príchodu. Môže však list
vyjadri to, o by som vám
chcel poveda ? akujem za
všetky prejavy láskavosti a za
dôveru, ktorú ste mi v onen
krásny de prejavili. Tie zvolania „živio“, podania rúk,
srde né úsmevy, rozhovory o
duši, vzájomné povzbudenia
k dobru boli balzamom na
moje srdce. Sta ilo málo a
bol by som dojatý až k slzám.
Mys ou som asto pri vás a
teším sa, že mnohí pristupujete k sv. prijímaniu. Chcem
vám poveda , že ste zreni kou môjho oka a že každý
de myslím na vás pri sv.
omši. Prosím Boha, aby vás
zachoval v zdraví a vo svojej
milosti, aby vám pomohol
rás v múdrosti, na rados
vašich príbuzných a na potešenie don Bosca, ktorý vás

tak ve mi miluje. o vám má
don Bosco poveda ? Tri
dôležité veci: jedno upozornenie, jednu radu a ponúknu jeden prostriedok.
Upozornenie: Drahí moji,
vyhýbajte sa každému hriechu neskromnosti. Skutky,
myšlienky, poh ady, túžby,
slová, re i, ktoré sa protivia
šiestemu prikázaniu, nech
sa medzi vami, ako hovorí
sv. Pavol, ani nespomenú.
Rada: Žiarlivo si strážte
krásnu a vznešenú krá ovnú
ností - svätú nos istoty.
Prostriedok: Ú inným prostriedkom, ktorým možno
nepriate a zrazi na zem, s
istotou nad ním zví azi , a
tak si túto nos zachova ,
je asté sväté prijímanie.
Chcel by som vám toho po-

veda viac, ale do listu to
nemôžem napísa . Nakoniec
vám chcem, moji drahí, napísa , že k vám cítim ve kú
lásku a že ve mi túžim stretnú sa s vami, o sa napokon oskoro aj uskuto ní.
Chcem, aby ste mi všetci
darovali svoje srdce, aby
som ho mohol ponúknu pri
sv. omši Ježišovi v Eucharistii. Chcem vás navštívi a
vidie vás; túžim sa s vami
rozpráva o záležitostiach
vašej duše. Panna Mária
nech si nás zachová všetkých vždy a stále pre seba.
Milos nášho Pána Ježiša
Krista nech je s vami všetkými. Amen.
V Ježišovi Kristovi láskavý
priate , k az Ján Bosco
Námet pre dnešný de : Dám
si záleža ís dnes na sv. prijí-

manie, kde si budem prosi o
túto nos pre môj život, zárove je to priestor pre sviatos zmierenia, aby som získal na sviatok don Bosca, o
najviac milostí.
3x Zdravas
Svätý Ján Bosco, otec a u ite mládeže, ty si to ko pracoval pre spásu duší, bu
nám vodcom, 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 štastlivú hodinu
smrti, aby sme prišli k Tebe
do neba. Amen.
Znak kríža

23.1. DRUHÝ DE
DB na nás myslí
kdeko vek chodí
Znak kríža
Pripome me si úmysel
Drahí synovia študenti,
Keby ste sa ocitli na tomto
vrchu so sväty ou v Orope,
iste by ste boli dojatí. Chodí
sem ve mi ve a udí. Jeden
sa príde po akova 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, bohatí i chudobní, sedliaci aj páni, rytieri,
gró , markízi, remeselníci,
obchodníci, muži, ženy a
študenti z rôznych vrstiev. V
hojnom po te pristupujú k

svätej spovedi a k sv. prijímaniu a potom sa modlia pri
nohách nádhernej sochy
Najsvätejšej Panny, aby si
vyprosovali pomoc z neba.
Ale moje srdce bolo uprostred týchto udí smutné.
Pre o? 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, urobi z
nich svätých? Aby som potešil svoje srdce, zastavil som
sa pri jej milostivom oltári a
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 odporúal, prosil som o tieto mimoriadne milosti. „Panna Mária,“ povedal som jej,
„požehnaj celý náš dom,
vzdia zo s dc našich mladíkov každý tie hriechu. Bu
vodky ou našich študentov,
bu pre nich Stolcom
opravdivej múdrosti. Nech
sú všetci tvoji, navždy tvoji,
maj ich stále za svojich synov a navždy ich zachovaj
ako svojich ctite ov.“ Som
presved ený, že ma svätá
Panna vypo ula a dúfam, že
mi pomôžete odpoveda na
jej hlas a na milosti Pána.
Nech nám z neba pomáha a
my sa budeme usilova , aby
sme si zaslúžili jej svätú
ochranu v živote i v hodinu
smrti. Nech sa tak stane!
Láskavý priate v Ježišovi
Kristovi, k az Ján Bosco
Námet pre dnešný de :
Dnes konkrétne uctím Pannu
Máriu peknou modlitbou.

3x Zdravas
Modlitba k don Boscovi
Znak kríža

24.1. TRETÍ DE
DB pripravuje na
dôležité stretnutie
Znak kríža
Pripome me si úmysel
Drahý Emanuel chcem a
spolu s Mamou navštívi
prostredníctvom tohto listu,
ktorý som Ti musel napísa .
Chcem Ti navrhnú ur itý
plán, vypo uj ma teda. Tvoj
vek a štúdiá sa mi zdajú dostato né na to, aby si mohol
pristúpi k prvému svätému
prijímaniu. Chcem, aby sa
najbližšia Ve ká noc stala pre
Teba ve kým d om Tvojho
prvého svätého prijímania.
o Ty na to, drahý Emanuel?
Pokús sa o tom porozpráva
sa svojimi rodi mi a vypo uj
si ich mienku. Ja by som si
však prial, aby si sa za al
pripravova už teraz, a to
plnením týchto mojich
usmernení:
1: Poslúchaj svojich rodi ov
aj predstavených bez akýchko vek protire ení.
2: Presne si pl svoje povinnosti, najmä školské, aby a
potom nemuseli karha za
ich neplnenie.
3: Maj vo ve kej úcte všetky
úkony viery. Dôstojne sa
prežehnávaj, modli sa pekne
na kolenách, v kostole sa
správaj nábožne.
Ve mi by ma potešilo, keby si
odpovedal na moje návrhy.
Bu te všetci veselí v Pánovi!
Nech Vás Boh všetkých žehná! Modlite sa za m a. Naj-

mä Tvoje správanie, drahý
Emanuel, nech je na moju
chválu. Vždy
Tvoj láskavý priate , k az Ján
Bosco
Námet pre dnešný de :
Dobre sa pripravím na príchod Ježiša do môjho srdca.
3x Zdravas
Modlitba k don Boscovi
Znak kríža

25.1. ŠTVRTÝ DE
Mama ma nau ila
ako ma
krásne srdce
Znak kríža
Pripome me si úmysel
O moje náboženské vzdelanie sa starala skoro len matka. Ke som bol ešte ve mi
malý, nau ila 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. Kostol bol aleko, farár ma nepoznal. Šla so mnou do kostola, najprv sa vyspovedala
sama, zverila ma spovedníkovi a potom mi pomáhala
po akova sa. Pomáhala mi i
alej, kým nevidela, že sa
viem vyspoveda už aj bez
jej pomoci. Opakovala mi:
- Giovanni, Boh ti dáva ve ký
dar. Usiluj sa by dobrý, vyspovedaj sa úprimne. Pros
Boha o odpustenie a s úb
mu, že sa polepšíš.
Námet pre dnešný de :
Aký príklad dávam svojim

de om - modlím sa za ne?
Ako si beriem k srdcu dobre
mienené rady rodi ov
- modlím sa za nich?
Dnes zverím mojich blízkych
dobrému Pánu Bohu nejakou
mne milou modlitbou.
3x Zdravas
Modlitba k don Boscovi
Znak kríža

26.1. PIATY DE
DB dáva svoje srdce
Znak kríža
Pripome me si úmysel
„Výchova je vecou srdca!“
Jediný spôsob, ako zmeni
udí, je otvori dvere srdca
- aby sa toto saleziánske
stredisko, 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
láskavos ou, opantali ste
môj rozum svojou súcitnou
láskou. Zostávalo už mi len
toto úbohé 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.
Námet pre dnešný de :
Verím, že don Bosco na m a
stále myslí? Nosí ma vo svojom srdci a túži, aby sa to
moje srdce stretlo so srdcom
Pána Ježiša?

Dnes sa pokúsim ma
pokorné a pokojné srdce.
3x Zdravas
Modlitba k don Boscovi
Znak kríža

27.1. ŠIESTY DE
DB u í aký je Boh,
tak ako mu ukázala
mama
Znak kríža
Pripome me si úmysel
Jedna z naj astejšie používaných viet mamy don Bosca
bolo, že Boh a vidí.
Ke videla, že sa chlapci hádajú alebo si vymýš ajú nejaké klamstvá, aby sa vyhli
problémom, pripomínala im:
- Pamätajte, že Boh vidí aj
vaše myšlienky. Boh, o ktorom im hovorila, však nebol
Boh - policajt.
Za krásnej hviezdnatej noci,
ke vyšla na dvor, ukázala
na nebo: "To Boh stvoril svet
a umiestnil tam hore to ko
hviezd."
Ke na lúke zakvitli kvety,
šepkala: - Ko ko krásnych
vecí pre nás stvoril Pán!
Námet pre dnešný de :
Pri ve ernej modlitbe skús
po akova aspo za jednu
dobrú vec, s ktorou si sa
dnes stretol.
3x Zdravas
Modlitba k don Boscovi
Znak kríža

