
Ôsmy de  
06. 12. 

Vzbu me si úmysel! 

MEDITUJME, 
Panna Mária 

 

Dobrý príklad! 
„Blahoslavi  
ma budú.“ 

Mária Nepoškvrnená je ide-
ál istoty, ktorá pri ahuje a 
dáva chu  a vô u usilova  sa 
o ve ké veci. V živote Ján 
Bosca úcta k Panne Márii 
zohrávala ve kú rolu. Celý 
život íta cez okuliare Márii-
nej prítomnosti. Tej prítom-
nosti, ktorú dostal do daru v 
sne z deviatich rokov, ke  
mu pán v bielom rúchu dáva 
za u ite ku pani, ktorú ho 
mama Margita u ila pozdra-
vova  trikrát denne. Don 
Bosco v sne humorne no 
zmätene odpovedá: „Mne 
sa mama zakázala zhovára  
s cudnými u mi.“ Pani od-
povedala: „ asom všetko 
pochopíš. “Pre Don Bosca je 
Panna Mária u ite kou živo-
ta, ktorá mu dáva dobrý prí-
klad ako ži  život s Bohom 
už tu na zemi. 

Panna plná istej krásy, vy-
prosuj pre nás i naše rodiny 
nadšenie pre ve ké ideály. 

3x Zdravas  

Siedmy de  
05. 12. 

Vzbu me si úmysel! 

MEDITUJME, 
Panna Mária 

 

Odhodlaná k službe! 
Vydala sa na cestu! 

 

Don Bosco svoje životné 
presved enie vyjadril slova-
mi: „Sta í, že ste mladí, aby 
som vás mal ve mi rád.“ Im-
pulzom pre venovanie celé-
ho života mladým bolo pre 
dona Bosca bohatstvo a ná-
deje, sny, ktoré sa skrývajú v 
mladých. Bolo to pre neho 
Božie volanie, ktoré ho u ilo 
vníma  toto všetko bohat-
stvo ich srdca a ich výchove 
zasvätil celý svoj život. Nuž 
dobrý Pán Boh mu dal, v sne 
z deviatich rokov, u ite ku, 
ktorá ho všetkému priu ila. 

 

 

 

Panna Mária Nepoškvrnená 
- U ite ka oroduj za nás a 
naše rodiny, nech im nikdy 
nechýba odhodlanie k služ-
be. 

3x Zdravas  

Deviaty 
07. 12. 

Vzbu me si úmysel! 

MEDITUJME, 
Panna Mária 

 

Úplne zasvätená! 
„H a, služobnica 

Pána!“  

Dominik Savio, žiak dona 
Bosca a ve ký mariánsky cti-
te , 8. decembra 1854 obno-
vil pred oltárom Panny Má-
rie svoje predsavzatia: Ježiš 
a Mária, vy budete vždy mo-
jimi priate mi. Prosím vás, 
urobte, aby som radšej zom-
rel, ako by sa mi prihodilo 
neš astie spácha  len jediný 
hriech! Boh vzbudil v jeho 
srdci úplnú odovzdanos . 

 

 

 

 

 

 

Panna Mária Nepoškvrnená, 
zverujeme tvojej láske srdcia 
naše i srdcia lenov našich 
rodín, aby rástli v láske. 

3x Zdravas  

Farnos  svätého TOMÁŠA APOŠTOLA  
SALEZIÁNI PARTIZÁNSKA ŠÍPOK 

Nepoškvrnená Panna Mária, Matka Božia a Matka naša, 
dôverujeme v tvoje mocné orodovanie, ako aj v tvoju pomoc, 
ktorú si to kokrát preukázala prostredníctvom svojej Medaily. 
Pokorne a prosíme, oroduj za nás u svojho Syna, 
aby nám udelil milos , o ktorú touto novénou prosíme. 

Osme ujeme sa zveri  tvojej materinskej dobrote 
aj túto osobitnú žiados  - prosíme za nové duchovné povolania do Cirkvi i do salezián-
skej rodiny v podobe dobrých otcov a matiek, dobrých diecéznych k azov, reho níkov i 
reho ní ok. 

Pane a Bože náš, daj nám teši  sa zo stáleho zdravia tela i duše a na mocný príhovor 
preblahoslavenej Panny Márie ochra uj nás v ažkostiach tohto života a prive  nás do 
ve nej radosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.  



Prvý de  

 29.11. 
Vzbu me si úmysel! 

MEDITUJME, 
Panna Mária 

 

Plná milosti, 
naplnená láskou! 

 

 

Ke  zažijeme a oceníme 
skúsenos  lásky, prebúdza 
sa v nás túžbu odpoveda  
na u najlepšie, ako vieme 
– celou silou srdca. Nepo-
škvrnená Panna je pre do-
na Bosca „po udštením“ 
nekone nej Božej lásky, 
najmä vo i chudobným, 
opusteným, ohrozeným 
mladým. Od nej sa don 
Bosco nau il zamera  celú 
svoju pedagogiku na lásku 
a dobrotu: vždy robil prvý 
krok v ústrety mladým a 
uprednost oval tých naj-
biednejších. 

 

Panna Mária, oroduj za nás 
a naše rodiny a u  nás milo-
va  tak, ako miloval 
don Bosco. 

3x Zdravas 

Druhý de  
30. 11. 

Vzbu me si úmysel! 

MEDITUJME, 
Panna Mária 

 

Stojaca pod krížom 
Verná v skúške! 

 

 

Don Bosco si uctieva 
Pannu Máriu ako Nepo-
škvrnenú a Pomocnicu. 
Pomocnicu pre všetkých, 
ktorí sú v núdzi, v ažkosti, 
ktorí prežívajú hodinu 
skúšky. Ako kres ania v nej 
obdivujeme jej verné za-
chovávanie „ at“ až do 
konca, najmä v hodine krí-
ža. V hodine skúšky každý 
z nás ocení, ke  ved a ne-
ho je niekto ako opora. 
Pomocnica. 

 

 

 

Panna Mária, stoj pri nás v 
našich rodinách ke  preží-
vame hodinu skúšky, ve  si 
mocná a verná Pomocnica. 

3x Zdravas  

Tretí de  
01. 12. 

Vzbu me si úmysel! 

MEDITUJME, 
Panna Mária 

 

Zameraná 
na svätos , 

nech sa mi stane! 

 

„Áno“ Panny pri anjelo-
vom zvestovaní zaznieva v 
konkrétnosti našich po-
zemských pomerov, v poní-
ženom hlbokom sklonení 
sa pred Božím plánom spá-
sy. Ako prvá vykúpená má 
plnú ú as  na svätosti svoj-
ho Syna, ona už dosiahlo 
to, po om Cirkev túži a o 
dúfa by . Don Bosco pod 
jej vedením vždy dvíhal 
zrak k nebu a svätos  bola 
pre neho jediný platný cie  
– pre mladých i pre svojich 
nasledovníkov. 
 

 

Svätá a Nepoškvrnená Pan-
na, upev uj v nás a v našich 
rodinách pravú túžbu po 
svätosti (jednoduchej, kaž-
dodennej a hlbokej).  

3x Zdravas  

tvrtý de  
02. 12. 

Vzbu me si úmysel! 

MEDITUJME, 
Panna Mária 

 

erpá rados  z viery 
 - velebí moja duša 

Pána! 

 

Mariánske sviatky v Orató-
riu svätého Františka Sale-
ského v Turíne chcel ma  
don Bosco vždy ako ve kú 
slávnos , plnú radosti. A 
vôbec, mladých viedol ži  
život ako sviatok, v radosti, 
vo veselosti srdca, ktoré je 
preto veselé, lebo je isté 
od ve kého hriechu. Ra-
dos  sa v oratóriu u dona 
Bosca vštepovala do zá-
kladného spôsobu prežíva-
nia života viery. 

 

 

 

Mária, ktorá velebíš Pána, 
prosíme a, od Pána vypros 
nám naším rodinám istú, 
vidite nú a presved ivú ra-
dos .

3x Zdravas  

Piaty de  
03. 12. 

Vzbu me si úmysel! 

MEDITUJME, 
Panna Mária 

 

Je tu - prítomná! 
Bola tam 

aj Ježišova matka! 

 

„Všetky naše ve ké iniciatí-
vy sa za ínali v de  Nepo-
škvrnenej,“ hovorí don 
Bosco. V prostredí jeho 
oratória je zrejmý najmä 
jeden fakt: vychovávatelia i 
mladí vždy vnímali Máriinu 
prítomnos  ako živú, ma-
terskú a mocnú. Na sklon-
ku života on sám jasne ho-
voril, že Panna Mária je 
prítomná medzi svojimi. 
 
 

 

 

 

Panna Mária, podporuj kaž-
dý de  svojím orodovaním 
nás i naše rodiny. Pomôž 
nám každý de  za ína  i 
kon i  ho s Pánom - a naším 
životom po úva  Pánov 
hlas..  

3x Zdravas  

iesty de  
04. 12. 

Vzbu me si úmysel! 

MEDITUJME, 
Panna Mária 

 

Ukotvená v Bohu! 
V Bohu mojom 

Spasite ovi! 
 

„Ôsmy december 1844, 
sviatok Nepoškvrneného 
Po atia Panny Márie. S po-
volením arcibiskupa požeh-
návame vytúženú kaplnku. 
Slúžim svätú omšu a mnoho 
chlapcov pristupuje k spove-
di a prijímaniu.“ Ján Bosco, 
k az od za iatku svojho die-
la vychováva mladých vo 
viere. U í ich ži  zo sviatostí, 
aby Boh bol centrom ich 
života. A Panna Mária je v 
tomto vzácnou prostrední -
kou a pomocní kou. Je ma-
mou, ktoré miluje a u í milo-
va . Je mamou, ktorá vie 
usmerni  a vloži  do srdca 

loveka to, o Boh Otec nosí 
v tom svojom a zárove  do-
káže to udské srdce zapáli  
túžbou po nebi, lebo sama 
je jeho priamou sú as ou. 

Panna celá Božia, prosíme a 
za nás a naše rodiny, aby sme 
žili hlbokým duchovným živo-
tom. 

3x Zdravas  


