
TRETÍ DE  24.1. – S NÍM NIKDY NIE SI SÁM! 

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 

V Buttigliere boli misie. Raz ve er som sa vracal domov spolu s ostatnými. Bol medzi nimi aj 
istý don Calosso z Chieri, ktorý prednedávnom prišiel do Morialda za kaplána. Bol to starý, ve mi 
dobrý k az. Krá al celkom ohnutý a predsa chodil s nami na misie. 

Ke  don Calosso videl, aký som malý (pripomínam, že som bol drobnej postavy, 
prostovlasý, s ku eravými vlasmi a cestou som ml al), zadíval sa na m a a sa mi prihovoril: 
- Odkia  si, synku? Bol si na misiách?  
- Áno, bol som na kázni. 
- A si aj da o rozumel? Mama by ti mohla urobi  doma lepšiu káze , o na to povieš? 
- Je to pravda. Mama mi asto doma pekne káže. No zdá sa mi, že som rozumel aj misionárom. 
- Výborne! Ak mi povieš z dnešnej kázne štyri vety, dostaneš štyri soldy. 
- Chcete z prvej i z druhej kázne? 
- Môžeš si vybra . Sta ia mi štyri vety. A vieš, o om sa hovorilo v prvej kázni? 
- O tom, že máme by  božími priate mi a že nemáme odklada  so svojím obrátením. 
- A o teda povedal kazate ? - dodal staru ký k az, ktorému sa to za alo pozdáva . 
- Ve mi dobre si to pamätám. Poviem vám celú káze .  
Pohotovo som vyložil úvod, potom som rozviedol tri body: kto odkladá s obrátením, vystavuje sa 
nebezpe enstvu, že nebude ma  as na pokánie, že mu bude chýba  božia milos  a vô a kaja  sa. 
Don Calosso ma nechal rozpráva  vyše pol hodiny, ako sme išli spolu s ostatnými. Potom sa ma 
spýtal:  
- Ako sa voláš? í si? Ko ko tried si vychodil?  
Volám sa Giovanni Bosco. Otec mi umrel, ke  som bol ešte die a. Matka je vdova a stará sa o tri 
deti. 

Uprene sa na m a pozrel a s otcovským poh adom i v údnos ou v hlase mi povedal:  
- Giovanni s ním nikdy nie si sám. A podal mi do ruky kríž nášho Spasite a. 

Popremýš aj chví u nad príbehom. 

o chce poveda  práve dnes a práve teraz TEBE? 

4. Zamyslenie 

Drahý Don Bosco, ako pomaly ítam knihu tvojich spomienok za ínam sa všíma  stál viac jasnejšie - 
mimoriadne jemné , otcovské pôsobenie Boha v tvojom živote. On a ozaj sprevádzal, u il a ako ži  – 
dával ti tých správnych u ite ov:  ocka (Dôverujte Bohu!), mamku (Pozri Janko Boh a vidí. Všimni si 



aké krásne veci pre nás stvoril!), don Calossa (O om sám píšeš, že ti dal ochutna , teda: nechal ti 
zachuti  duchovný život. Rannú meditáciu a ve erné spytovanie svedomia.)... Nau ili a ži  v božej 
prítomnosti „S ním nikdy nie si sám!“ 

Aká je to sila, ma  priate a po svojom boku. Takého, ktorý sa nepretvaruje, nezávidí, 
nemanipuluje a nezosmieš uje ma. V aka ti Bože, že si takým priate om bol pre don Bosca a si 
ním aj pre m a. Chcem dnes po as d a ti viackrát poveda  V AKA (a to bu  priamo teba, alebo 
u om okolo)!  

5. 3 don Boscove Zdravasy 

6. Modlitba k don Boscovi: 

Ó, svätý Ján Bosco, Ty si miloval s nevýslovnou láskou všetky duše a aby si ich ím viac spasil, poslal si 
svojich synov až do najvzdialenejších krajov zeme, pomáhaj nám, aby sme aj my ustavi ne mysleli na 
spásu svojej duše a všemožne spolupracovali aj na spáse svojich úbohých bratov – svojou 
misionárskou prácou. Prosíme a alej, vypros nám š astlivý koniec života, aby sme odišli z tohto 
sveta posilnení nebeským pokrmom najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Amen. 

7. Závere né prežehnanie 


