
ŠIESTY DE  27.1. – H ADA  správnejší spôsob 

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 

Tí, o sa ma usilovali získa  pre svoje ne estné zámery, boli v škole na hanbu. Za ali sa na m a 
všelijako obraca . Drankali odo m a vypracované úlohy alebo hotový preklad. Ke  sa to profesor 
dozvedel, prísne ma pokarhal. «Tvoja dobrota nie je na mieste - povedal mi - podporuješ ou len 
ich lenivos . Rozhodne ti to zakazujem.» H adal som iný, správnejší spôsob ako im pomôc . 
Vysvet oval som im, o nepochopili a tak som im pomáhal prekonáva  najvä šie ažkosti. 
Tým som si získal ich v a nos  a lásku. Za ali za mnou chodi  vo vo nom ase s úlohami, potom 
aby si vypo uli moje príbehy a napokon aj ke  ni  nepotrebovali. Tak ako chlapci v Morialde a v 
Castelnuove.  Utvorili sme akúsi skupinu a pomenovali sme ju Spolok veselosti. Názov bol 
vydarený, lebo každý mal záujem organizova  hru, udržova  konverzáciu, íta  knihy a to 
podporovalo veselos  všetkých. Zakázané bolo všetko, o vyvolávalo zádum ivos , a najmä o sa 
protivilo božiemu zákonu. Kto klial, kto neúctivo vyslovoval božie meno alebo neslušne rozprával, 
musel zo spolku odís . A tak som sa ocitol na ele mnohých chlapcov. Po spolo nej dohode sme 
spísali jednoduché pravidlá:  
1. Nijaká innos , nijaké re i, ktoré by boli v rozpore s dôstojnos ou kres ana. 
2. Presnos  v školských a náboženských povinnostiach.  
Táto udalos  ma ur itým spôsobom preslávila. V roku 1832 si ma vážili a poslúchali ako kapitána 
malého vojska. Chodili za mnou zo všetkých strán, aby som im organizoval ve ierky, pomáhal 
žiakom v súkromných domoch a ich dou oval. 

Božia prozrete nos  mi tak pomohla získa  si dajaké peniaze na školské knihy, oble enie a iné 
potreby a neby  už na archu svojej rodiny.  

Popremýš aj chví u nad príbehom. 

o chce poveda  práve dnes a práve teraz TEBE?  

4. Zamyslenie 

Drahý Don Bosco niekedy naši mladí a my s nimi snívame o ve kolepých skutkoch o niekedy 
vykonáme, no spolo ne zabúdame kona  veci, ktoré sú potrebnejšie a asto sú medzistupienkami 
k vä ším veciam, o ktorých tak spolo ne snívame. Chceme kona  dobro, ale v rodine sa nerozprávame. 
Chceme by  animátormi a o dušu sa nestaráme. Je to ve a príležitosti ako si zjednoduši  cestu ku 
snom. Dobrý Bože na príhovor Don Bosca, Otca a U ite a mládeže, pomáhaj nám robi  malé kroky na 
ceste k Tebe. Posil uj nás odvahou nezanedbáva  duchovný život, ale aj silou kona  o je správne. 
Dávaj nám svojho Ducha Svätého. 



 

Dnes sa budem snaži  nemyslie  na to o nemôžem robi , ale chcem si všimnú  to o môžem 
urobi  a aj to chcem urobi  (a nenecháva  to na iných). Pomôž mi nachádza  správnejší spôsob 
ako pomáha . 

Takto sa so m a môže sta  dobrý: syn/dcéra, brat/sestra, spolužiak/ ka, kamarát/a, animátorka, 
spolu randiaci, manžel/ka, otec/mama – dobrý kres an a poctivý ob an.  

5. 3 don Boscove Zdravasy 

6. Modlitba k don Boscovi: 

Ó, svätý Don Bosco, Ty si založil Združenie saleziánskych spolupracovníkov, aby si dosiahol vo svete 
hojnejšie ovocie ú innej viery a lásky, oroduj za nich v nebi, aby boli vzornými kres anmi a 
Prozrete nos ou poslanými podporovate mi tvojich diel. 

7. Závere né prežehnanie 


