
SIEDMY DE  28.1. – MA  DOBRÉHO PRIATE A 

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 Spolku veselosti boli skvelí chlapci. Patril k nim aj Guglielmo Garigliano z Poirina a Paolo 
Braje z Chieri. Radi sa s nami zahrali, no predovšetkým si horlivo plnili svoje školské povinnosti. 
Boli celí zbláznení do živých hier, ale vedeli sa v tichosti aj sústredi  a porozpráva  s Pánom. Vo 
sviato ných d och po schôdzkach v škole sme šli do kostola svätého Antona. Spravovali ho jezuiti. 
Mávali pre nás jedine né katechézky s pútavými príbehmi a príkladmi. Ešte dnes si na ne 
pamätám. V týždni sa Spolok veselosti schádzal v dome daktorého lena. Hovorilo sa o 
náboženských otázkach. Prihlási  sa mohol každý, kto chcel. Garigliano a Braje boli naj innejší. Na 
týchto schôdzkach sa striedali veselé hry, debaty na kres anské témy, ítanie dobrých kníh a 
modlitby. Navzájom sme si dávali dobré rady a pomáhali sme si odstra ova  osobné chyby. Ani 
sme nezbadali, že sa tak prid žame ve kých Pythagorových slov: «Ke  nemáš priate a, ktorý by a 
napomínal, pla  si na to nepriate a.»  

Popremýš aj chví u nad príbehom. 

o chce poveda  práve dnes a práve teraz TEBE?  

4. Zamyslenie 

Drahý Don Bosco, niekedy tak uvažujem ako je ažké prija  kritiku. Ono to bolí, ke  niekto kto 
nepozná moje vnútro ma posudzuje a nechápe. No zárove  si uvedomujem, že to môžem robi  aj ja 
iným. Dnes ma pozývaš, aby som sa zamyslel na tým akými priate mi som sa nateraz obklopil. 
Potrebujem ma  priate a, ktorý sa ma nebojí napomenú , kto mi povie, o robím zle. A zárove  mi 
vysvetlí pre o pod a neho je to zle. Ty si každému chlapcovi, o prichádzal k tebe do oratória pridelil 
„anjela strážneho“ – chlapca, ktorý už poznal život oratória a vedel novoprichádzajúceho usmerni , 
pomôc , vypo u . 

Dnes ti chcem po akova  za dobrých priate ov, za ich rady i trpezlivos  so mnou. Odpla  im 
všetku ich námahu. V aka. 

5. 3 don Boscove Zdravasy 

6. Modlitba k don Boscovi: 

Ó, svätý Don 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. 

7. Závere né prežehnanie 


