
PIATY DE  25.1. – ZDIE AJ TO NAJHLBŠIE 

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 zime mnohé dedinské rodiny trávili ve ery v maštali, v najteplejšom mieste domu. Všetci 
ma pozývali, aby som im rozprával svoje príbehy. Boli spokojní, že bez pohnutia mohli pä -šes  
hodín po úva , ako som im ítal z Francúzskych krá ov. Malý a úbohý itate  stál vzpriamený na 
lavici, aby ho všetci videli. Je prízna né, o sa bežne povrávalo: «Ideme na káze », lebo pred mojím 
rozprávaním i po om všetci sme sa prežehnali a pomodlili Zdravas. 

V lete sa to všetko menilo a stávalo záväzným. Vo sviato né dni chodili za mnou chlapci z 
blízkych domov i z alekých osád. Robil som im predstavenia, na ktorých som im predvádzal hry, 
o som sa nau il. Chodieval som na jarmoky a slávnosti, aby som da o odkukal od šudiarov a 

kaukliarov. Pozorne som sledoval ich kúsky a šikovnos . Ke  som sa vrátil domov, skúšal som to 
dotia , kým sa mi to nepodarilo. Samozrejme, že som musel riskova  i pády, kotrmelce a premety. 
A predsa, aj ke  je to ažko uveri , v jedenástich rokoch som už robil kaukliarske kúsky, salto 
mortale, chodil som na rukách, skákal a tancoval som na lane ako profesionálny kaukliar. 

Každé sviato né popoludnie bolo predstavenie. V Becchi je lúka s nieko kými stromami. Stála tu aj 
silná zimná hruška. Na túto hrušku som si priviazal lano, natiahol som ho a priviazal o iný strom. 
Ved a som si postavil stolík s kúzelníckou taškou. Na zem som prestrel koberec na jednoduché 
cvi enie.  

Ke  bolo všetko pripravené a mnoho divákov dychtivo akalo na za iatok predstavenia, 
vyzval som všetkých pomodli  sa ruženec a zaspieva  dajakú nábožnú piese . Potom som vystúpil 
na stoli ku, aby som povedal káze . Zopakoval som totiž to, o som predpoludním po ul pri omši, 
alebo som porozprával da o zaujímavého, o som po ul alebo ítal v dajakej knihe. Po kázni sme 
sa zasa nakrátko pomodlili a predstavenie sa za alo. Kazate  sa premenil na profesionálneho 
kaukliara.  

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 

Drahý Don Bosco, neh adíš na to o sa nedá kona , o je nemožné, ale h adáš cestu ako zdie a  so 
svojimi priate mi to o ti je blízke. Si úžasne vynaliezavý a tvorivý. A v takom mladom veku si už za al 
robi  kúsky, pri ktorých sa loveku zatajuje dych. V aka za príklad tvojho ve korysého srdca. 

 



Ako ja môžem zdie a  dnes nie o o je mi srdcu blízke. U don Bosca to bola skúsenos  Boha. 
Chcem sa dnes s niekým podeli  s mojou skúsenos ou Boha (vyslovením v a nosti, vyslovením 
dôvery, prosbou o odpustenie i želaním o uzmierenia, malým skutkom všímavosti, a ...... 
možností je tu primnoho, nech sa ti pá i nájdi tú svoju)! 

5. 3 don Boscove Zdravasy 

6. Modlitba k don Boscovi: 

Ó, svätý Don Bosco, Ty si založil reho nú Spolo nos  saleziánov a Dcér Panny Márie Pomocnice, aby si 
mohol ustavi ne pokra ova  v rozširovaní svojho apoštolátu, vypros pre lenov týchto reho ných 
rodín milos , aby boli vždy naplnení tvojím duchom a verne nasledovali tvoje hrdinské nosti. 

7. Závere né prežehnanie 


