
DEVIATY DE  30.1. – U ÍŠ MA MILOVA  TU A TERAZ 

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 

30. októbra som mal vstúpi  do seminára. Skromnú výbavu som mal pripravenú. Rodina bola 
spokojná a ja ešte spokojnejší. Iba matka bola akási zamyslená a zah ala ma poh admi. Chcela mi 
osi poveda  a h adala si na to vhodnú príležitos .  

Ve er pred odchodom si ma zavolala a povedala mi tieto ve ké slová: - Giovanni, obliekol si si 
k azské rúcho. Mám z toho takú rados , akú len môže ma  matka, že sa jej die a u da o podarilo. 
Zapamätaj si však, že nie šaty robia loveka, ale nosti. Keby si, nedajbože, dakedy zapochyboval o 
svojom povolaní, nezneucti toto rúcho. Radšej si ho hne  vyzle . Budem radšej, ke  bude z teba 
chudobný dedin an ako k az, ktorý by zanedbával svoje povinnosti. Ke  si sa narodil, obetovala 
som a Panne Márii. Ke  si odchádzal na štúdiá, odporú ala som ti lásku k tejto našej matke. A 
teraz ti, Giovanni, odporú am, aby si bol celý jej. Miluj tých, o milujú Pannu Máriu. A ke  sa 
staneš k azom, šír okolo seba lásku k nej. 

Ke  skon ila, bola ve mi dojatá. Ja som plakal. Povedal som jej: - Mama, akujem vám za všetko, 
o ste pre m a urobili. Nikdy nezabudnem na tieto slová. Odnesiem si ich ako poklad na celý život.  

Skoro ráno som bol už v Chieri a ve er som prekro il prah seminára.  

Popremýš aj chví u nad príbehom. 

o chce poveda  práve dnes a práve teraz TEBE?  

4. Zamyslenie 

Drahý Don Bosco, slová tvojej mamky a dojali k slzám. Ko ká to krása ke  sa slová mamkine slová 
vnárajú do tvojej mysle a srdca a nosíš si ich so sebou celý život ako vzácny poklad.  

Don Bosco, túžim sa s tebou stretnú  v nebi tak, ako ty so mnou – opravdivo tak ako si to asto 
hovorieval tvojim chlapcom. Tvoje slová sa pre m a stávajú pokladom a chcem si ich nies  po as 
celého môjho života. Som povolaný, pozvaný nap a  svoj život láskou a nie obzeraním sa po tom o 
neviem, o nedokážem, o sa nedá a ani po tom o nemôžem – som pozvaný h adie  a nachádza  malé 
prejavy mnohorakej božej dobroty a dáva  ich cez moje ruky i postoje tým, s ktorými žijem 
každodenne. To je vzácny poklad tvojho srdca Don Bosco a v aka ti za . U íš ma milova  tu a teraz. 

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: 



Svätý Ján Bosco, otec a u ite  mládeže, ty si to ko pracoval pre spásu duší; bu  nám vodcom, aby sme 
h adali svoje duševné dobro a spásu blížneho. Pomáhaj nám plni  si dobre svoje povinnosti, premáha  
náruživosti a udské oh ady. Nau  nás milova  Sviatostného Spasite a, Pannu Máriu Pomocnicu a 
Svätého otca, rímskeho pápeža. Vypros nám š astnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen. 

7. Závere né prežehnanie 


