
PRVÝ DE  – JEDNOTA ŽIVOTA A VIERY 

TENTO DEVIATNIK MÔŽEŠ PREŽI  DOMA AJ AKO DOMÁCU LITURGIU  
Urob si pohodku (zvo  si as na modlitbu, i miesto – teš sa na )! 

1. Úvodné prežehnanie (zapá  si svie ku) 

2. Vzbu  si úmysel, za ktorý sa budeš modli  (môžeš si ho aj napísa  na papierik, ktorý zložíš a dáš 

k svie ke) 

3. Príbeh 

Don Bosco mal meniny 24. júna a vtedy sa v oratóriu oslavovalo. Aj ke  mal don Bosco pe aženke 
prázdno, s úsmevom povedal: ,,Ako oslávenec musím zaplati . KIaždý 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. 

Popremýš aj chví u nad príbehom. 

o chce poveda  práve dnes a práve teraz TEBE? 

4. Zamyslenie 

o najviac obdivujem na don Boscovom živote je ten neuverite ný súlad medzi jeho (živou) vierou 
a (prí ažlivým) životom. Jeden autor, sa zamýš ajúc nad dnešnou situáciu ke  sa asto ažko 
rozhodujeme o je a o nie je správne, píše takto: „V jednotlivých situáciách života, v tom o je 
potrebné spravi , sme asto nerozhodní preto, lebo sme sa ešte nerozhodli i sa nám oplatí ži  
a  pre o sa nám oplatí ži .“ Giuseppe Angelini 

Don Bosco nás má rád, z jeho o í i skutkov, príbehov, prítomnosti medzi nami srší tento jeho 
životný zápal postavený na opravdivom vz ahu s Bohom. A preto nás môže u i  ako zapáli  aj ten 
môj život hlbokou a živou vierou, i ži  ho s takou prí ažlivos ou, ktorá je možná len v saleziánskom 
duchu. 

V aka ti don Bosco za tvoj zápal. Pomôž mi dnes sa pomodli  za moje povolanie (za to, aby 
sa aj mne ako Tebe zapálilo srdce)! Amen 

5. 3 don Boscove Zdravasy 

6. Modlitba k don Boscovi: 

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 š astnú hodinu smrti, aby sme prišli k 
tebe do neba. Amen. 

7. Závere né prežehnanie 


