
ŠTVRTÝ DE  25.1. – POZNA  BOŽIU DOBROTU A TEŠI  SA Z NEJ 

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 

Prvé sväté prijímanie: Synku, tento de  bol tvojím ve kým d om. Som istá, že Boh sa stal pánom 
tvojho srdca. S úb mu, že sa budeš usilova  by  dobrý po celý život. Prijímaj asto, ale nikdy s 
hriechom na svedomí. Spovedaj sa vždy úprimne. Usiluj sa by  vždy poslušný. Chodievaj s 
rados ou na katechizmus a po úvaj božie slovo. No, pre lásku božiu, vyhýbaj všetkým, o neslušne 
rozprávajú, lebo neslušné re i sú ako mor.  

Na tieto matkine rady som nikdy nezabudol a vždy som sa ich usiloval zachováva . Zdá sa mi, že v 
tie dni som bol lepší, aspo  trochu. Predtým som poci oval ve ký odpor k poslušnosti a k 
rozhodnutiam iných. Vždy som odvrával každému, kto mi rozkazoval alebo radil.  

Jedna vec ma však znepokojovala: nebolo kostola, kam by som mohol chodi  so svojimi priate mi 
sa modli  a spieva . Na hodiny katechizmu alebo na káze  bolo treba ís  do Castelnuova alebo do 
Buttigliery a to bolo tam i spä  desa  kilometrov.  

Popremýš aj chví u nad príbehom. 

o chce poveda  práve dnes a práve teraz TEBE?  
Viem spozna  Božiu dobrotu? Ako je prítomná v mojej modlitbe v a nos  za Božie dobrá? 

4. Zamyslenie 

Mama Margita nau ila Janka jednej schopnosti, ktorá sa stala základom jeho životného poh adu: 
nau ila ho pozna  Božiu dobrotu a teši  sa z nej. Neraz mu hovorila o tom, aký dobrý je Boh. U ila ho 
teši  sa z toho. Don Bosco videl dobro v u och, dobro vo svete, pretože ho videl v Bohu. Mal hlbokú 
skúsenos  Božej dobroty, v aka ktorej o mnoho rokov neskôr dokázal v každom chlapcovi nájs  nie o 
dobré. Skúsenos , v aka ktorej spoznal znaky mystického zážitku po as vytrženia u Dominika Savia. 
Ten sa modlil, alebo lepšie povedané, kontemploval Božiu dobrotu. Zostane faktom, že don Bosco po 
celý svoj život ukazoval, že vie pozna  Božie dobro. Duch Pána ho nau il dobrotou zah a  
chudobných. Prežíva  Ježišovo nadšenie, hlása  evanjelium dobra.  

Aká je moja skúsenos  s božou dobrotou. Mamka dala don Boscovi skvelé rady do života a on sa 
s nimi konfrontoval a prijal ich. A prija  dobrú radu je ako prija  Krista do istého srdca – ís  
na svätú spove  je niekedy ažké lebo hanba a pýcha nás fackuje, ale po tom – potom sa v srdci 
rozhostí pokoj, rados  a v a nos . Nuž pohár je tým plný, ím sme ho naplnili.  

Nap aj si srdce vnímaním Božej dobroty. Dnes sa pokúsim to ko nešomra  na všetko 
a všetkých okolo seba! Chcem sa teši  z DOBRA, ktoré je okolo m a. 



5. 3 don Boscove Zdravasy 

6. Modlitba k don Boscovi: 

Svätý Ján Bosco, ty si dal celý svoj život Bohu a mladým. 
Nau  nás radostne slúži  Pánovi 
a dôverova  Panne Márii Pomocnici. 
Vypros nám silu premáha  v nás zlo, 
otvorenos  pre potreby sveta 
a odvahu sved i  o našej viere. 
Pomôž nám realizova  naše povolanie 
v snahe odpoveda  na to, 

7. o od nás Boh každý de  o akáva. Amen.Závere né prežehnanie 


