
DRUHÝ DE  23.1. – priate u viem, že môžeš oponova  

že: DON BOSCO BOL SVÄTÝ, TEDA JEDNOTA VIERY A ŽIVOTA JE U NEHO SAMOZRÉJMA  
že: Nemusel prežíva  ni  ažké ve  BOL SVÄTÝ 
že: ke  bol svätý, všetko prežíval ahko 
že: ... 

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. Pripome  si úmysel, za ktorý sa budeš modli  (môžeš si ho aj pozrie , ve  je na papieriku pri svie ke) 

3. Príbeh 

Nemal som ešte ani dva roky, ke  nás milosrdný Boh navštívil ve kým neš astím. Môj otec bol v 
plnej sile v najlepšom veku a usiloval sa nám da  dobrú kres anskú výchovu. Raz po návrate z 
práce celý spotený neuvážene vošiel do podzemnej chladnej pivnice. Dostal prudkú horú ku. Bol 
to príznak ažkého zápalu p úc. Všetko lie enie bolo zbyto né. Po nieko kých d och ho choroba 
skosila. V posledných hodinách prijal sväté sviatosti a odporú al mojej matke, aby dôverovala 
Bohu.  .... 

..... Hlad toho zakliateho roku. Pä  udí muselo preži  a práve v tento rok úrodu zni ilo 
strašné sucho. Ceny potravín ohromne stúpali. Jedna emina (t.j. 23l.) pšenice stála až 25 lír a 
kukurice 16 lír . udia, ktorí sa dobre pamätali na tie asy, mi rozprávali, že chudobní žobrali o 
hrs  pliev, aby si zahustili riedku slovencovú alebo fazu ovú polievku. Žobráci v poli umierali s 
ústami plnými trávy. Bola to posledná vec, ktorou sa chceli nasýti .  

...... Matka sa pokúšala zaklopa  na blízke domy, aby si da o vypoži ala, ale nik nám 
nemohol pomôc . A ani vtedy nestratila odvahu a povedala nám: - Ke  otec umieral, povedal mi, 
aby som dôverovala Bohu. Preto si k aknime a pomodlime sa. Po krátkej modlitbe vstala a 
povedala:  - V krajnom prípade treba siahnu  po krajných prostriedkoch. Odišla do maštale a s 
Bernardom Cavallom zabila te a, as  z neho hne  uvarila a dala nám ve eru. Boli sme od hladu 
vysilený na smr . V nasledujúcich d och sa jej podarilo zohna  pšenicu kdesi z aleka, aj ke  
musela za u poriadne zaplati . 

Popremýš aj chví u nad príbehom. 

o chce poveda  práve dnes a práve teraz TEBE? 

4. Zamyslenie 

Drahý Don Bosco, niekedy si myslím, že ozaj si bol svätý od narodenia, no ty si bol taký ako ja. Hladný 
i smädný. Boleli a nohy i ruky po ažkej práci, i neskrotnej zábave. Mal si strach ke  si nie o 
vyparatil, i rados  ke  si nie o pekného urobil. No i boles  v srdci, ke  ti zomrel otecko, i ke  si videl 
smutnú mamu. Bál si sa o nich ke  boli chorí. Spolu ste prežili nemálo ažkých chví . No to, o povedal 



tvoj otecko na smrte nej posteli tvojej mamke sa pomaly stávalo refrénom tvojho života: „Dôverujte 
Bohu!“ 

A ty si sa to v škole tvojej mamky u il ako žia ik v škole života. Až sa napokon s teba stal majster 
prežívania božej prítomnosti v tvojom živote. U il si to aj ostatných, nau  to aj m a. Pomôž mi prežíva  
každý de  viac a viac v prítomnosti Boha, ktorý nad nami bdie a nedopustí, aby bol niekto sám 
a stratený (len vtedy je lovek sám ke  to sám chce – no aj vtedy ty Bože si pri om, v tichu ticho stojíš 
a h adíš - akáš). 

V aka ti don Bosco za to, že sa so mnou delíš o refrén Tvojho života: „Dôverujte Bohu!“ Pomôž 
mi dnes si na teba viackrát spomenú , že si pri mne a po akova  sa ti! Amen. 

5. 3 don Boscove Zdravasy 

6. Modlitba k don Boscovi: 

Ó, svätý Don Bosco, Ty si vždy spolucítil s trpiacimi, zhliadni na nás, ktorí tak ve mi potrebujeme Tvoju 
pomoc. Nech zostúpi na Tvoj príhovor materinské požehnanie Panny Márie na nás, na naše rodiny, na 
celú Cirkev, na biskupov. Vypros nám všetky duševbné i telesné milosti, ktoré potrebujeme. Oroduj za 
nás v živote i p i smrti, aby sme mohli v krásnom nebi na veky chváli  milosrdenstvo Božie. Amen. 

7. Závere né prežehnanie 


