
ÔSMY DE  29.1. – OBLIEKA  SA DO NOVÉHO LOVEKA 

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 

Rozhodol som sa sta  sa k azom a urobil som prijímaciu skúšku do seminára.  
Teraz som sa pripravoval na oblie ku do klerického rúcha. Presved enie, že spása alebo zatratenie 
duše oby ajne závisí od toho, ako usmerníme svoj život, ma nútilo zamyslie  sa. 
Odporú al som sa svojim priate om do modlitieb. Urobil som si deviatnik. Na svätého Rafaela 
(25. októbra) som sa vyspovedal a pristúpil som k prijímaniu. Pred slávnostnou omšou 
castelnuovský farár don Cinzano mi požehnal reverendu a obliekol ma do nej. 
Kázal mi, aby som odložil svetské rúcho týmito slovami: «Nech a Pán vyzle ie zo starého 

loveka, z predošlého spôsobu života.» V duchu som si povedal: «Ko ko starého musím odloži  
zo svojho života! Bože môj, zni  všetky moje staré návyky.» Podal mi biely kolárik a povedal: 
«Nech a Pán oble ie do nového loveka, ktorý je stvorený pod a Boha v spravodlivosti a 
pravej svätosti.» Bol som hlboko dojatý a povedal som si: «Bože môj, daj, aby som skuto ne za al 
nový život a aby som ho dokazoval zmýš aním, re ou i skutkami. Panna Mária, bu  mi ochranou.» 

Popremýš aj chví u nad príbehom. 

o chce poveda  práve dnes a práve teraz TEBE?  

4. Zamyslenie 

Drahý Don Bosco, ty si bol svätý tebe sa ahko rozhodovalo, o robi  v tvojom živote a ím by . Nuž, ale 
ja to neviem, ja nie som svätý. Aby som bol pravdivý, viem (poznám tvoj príbeh) ko ko útrap si prežil 
pokia  si prišiel do tohto bodu. No poviem ti. Si ty ale be ár! V tomto príbehu mi zárove  dávaš aj 
návod ako sa stáva  svätým: každodenne „si vyzlieka  starého loveka“ a „oblieka  sa v nového!“ Ako 
hovorí majster Tolkien cez ústa jednej svojej postavy. „Saruman verí, že zlo dokáže porazi  iba ve ká 
sila. Ja som zistil nie o iné. Zistil som, že skôr drobné skutky a skutky všedný dní môžu zastavi  zlo. 
Prejavy láskavosti a lásky.“ (Gandalf) 

Túžim urobi  zopár drobných, všedných, malých každodenných skutkov – nech sú prejavom 
láskavosti v skrytej všednosti. 

5. 3 don Boscove Zdravasy 

6. Modlitba k don Boscovi: 

Ó, svätý Don Bosco, Ty si miloval zvláštnou láskou krásnu nos  sv. istoty a vštepoval si ju slovom, 
príkladom a literatúrou, vypros nám milos , aby sme aj my boli oduševnení za túto potrebnú nos , 
najmä v dnešných asoch, aby sme sa stále v nej cvi ili a všetkými silami ju rozširovali.  

7. Závere né prežehnanie 


