
pondelok 22.1.2023 

Päť slov ako dar 

Don Bosco mal meniny 24. júna a vtedy sa 

v oratóriu oslavovalo. Aj keď mal don Bosco 

v peňaženke prázdno, s úsmevom povedal: ,,Ako 

oslávenec musím zaplatiť. Každý nech napíše na 

lístok, aký by chcel dar. Vyskytli sa želania 

vážne aj pochabé. Dominik napísal: "Pomôžte sa 

mi stať svätým." Don Bosco povedal: "Vybral si 

si pekný dar. Budem ti pomáhať. Na to, aby si sa 

stal svätým potrebuješ recept. Tak ako mama 

pečie koláč, potrebuje naňho suroviny. Aj ty 

potrebuješ tri suroviny: buď vždy veselý, plň si 

svoje povinnosti a modli sa rád."  

Dominik sa veľmi snažil a videl to aj don Bosco. 

Dominik založil ešte Družinu Nepoškvrnenej.  

Spočívala v tom, že horlivejší chlapci konali 

dobro spoločne. 

 

3x zdravas + záverečná modlitba k 

svätému Jánovi Boscovi 

 

utorok 23.1.2023 

Modlitba ruženca 

Jedna z prvých pobožností, na ktoré Janko 

chodieval, bola modlitba ruženca. Aj roľníci 

z Becchi sa modlievaním päťdesiatich 

Zdravasov prihovárali Božej Matke, ktorá bola 

pre nich viac Matkou než Kráľovnou. Opakovať 

päťdesiatkrát tie isté slová nebolo pre nich nič 

nezmyselné, veď počas dňa kopli motykou do 

zeme aj tisíckrát. Vedeli, že len tak dosiahnu 

dobrú úrodu. Pri preberaní zrniek ruženca zase 

päťdesiatkrát prosili Madonnu, aby im pomohla 

"teraz i v hodine  našej smrti." Kým tíško 

opakovali Zdravas Mária a spánok sadal na očká 

najmenších, títo kresťania mysleli na rodinu, na 

polia. Janko Bosco sa tak začal prihovárať Božej 

Matke a vedel , že ho vidí a počúva. Janko teda 

vyrastal v rodine, ktorá bola malým 

kresťanským spoločenstvom a tu sa živil 

modlitbou a Božím slovom.  

Čoskoro ho začal šíriť aj on sám. Prv než sa išiel 

hrať, zopakoval si nejakú myšlienku, čo počul 

od kňaza na kázni. 
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streda 24.1.2023 

Fľaša s olejom – v domčeku 

Raz Janko čosi hľadal v kuchyni na skrini. Ale 

skriňa bola vysoká. Pristavil si k nej stoličku, 

stal si na prsty, natiahol ruku a bác. Zhodil na 

zem fľašu s olejom. Fľaša sa rozbila a olej sa 

začal roztekať po červených tehličkách. Keď sa 

mama vracala z trhu domov, Janko jej vybehol 

naproti: 

"Mama, dnes si naozaj zaslúžim, aby ste ma 

vybili. Rozbil som fľašu s olejom." A jedným 

dúškom jej vyrozprával, čo sa mu prihodilo: 

Margita sa naňho na chvíľu zahľadela, a potom 

sa zasmiala. A usmial sa aj Janko. "Janko, 

odpúšťam ti. Ten olej ma mrzí, ale som rada, že 

si nevymýšľaš všelijaké klamstvá." 
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štvrtok 25.1.2023 

Krajec chleba 

Na neďalekom gazdovstve slúžil ako paholok 

Secondo Matta. Gazda mu každé ráno do jednej 

ruky vložil krajec čierneho chleba a do druhej 

ohlávku s dvoma kravami. Vodieval ich na pašu. 

Tu sa stretával s Jankom a jeho kravami. Janko 

si nosieval biely chlieb. V tých časoch to bola 

lahôdka. Raz mu Janko povedal: 

- Nechcel by si mi preukázať malú láskavosť? 

- Veľmi rád. 

- Vymeňme si chlieb. Tvoj je iste lepší ako môj. 

Secondo Matta tomu uveril a tak si – hovorí to 

on sám – po tri mesiace vymieňali chlieb vždy, 

keď sa stretli. Tento šľachetný Jankov skutok si 

Secondo uvedomil až ako dospelý muž. 
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piatok 26.1.2023 

,,To Boh rozsypal toľko hviezd tam hore“ 

Jedna z najčastejšie používaných viet mamy 

Margity bolo, že „Boh ťa vidí“. 

Keď videla, že sa chlapci hádajú alebo si 

vymýšľajú nejaké klamstvá, aby sa vyhli 

problémom, pripomínala im: 

- Pamätajte, že Boh vidí aj vaše myšlienky. 

Boh, o ktorom im hovorila, však nebol Boh -  

policajt. 

Za krásnej hviezdnatej noci, keď vyšla na dvor, 

ukázala na nebo: "To Boh stvoril svet 

a umiestnil tam hore toľko hviezd." 

Keď na lúke zakvitli kvety, šepkala: 

- Koľko krásnych vecí pre nás stvoril Pán! 
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sobota 27.1.2023 

,,Boh dal môj život vám“ 

Keď don Bosco, čo len trochu vládal, pobral sa 

o paličke do oratória. Chlapci ho sprevádzali so 



spevom i plačom. Sprevádzala ho aj mama 

Margita a tiež plakala. Spolu zaspievali pieseň 

chváľ a nadšene ho vítali. Tí najväčší ho posadili 

do kresla a nosili ako kráľa na tróne, zatiaľ čo tí 

najmenší okolo vykrikovali a mávali mu kvetmi. 

Všetci sa nahrnuli do kaplnky oratória. V tejto 

chudobnej svätyni ešte nemali svätostánok, ale 

bola tam soška Panny Márie, Matky, ktorá im 

vrátila don Bosca. Don Bosco im vtedy povedal: 

"Boh dal môj život vám. Aj ja ho celý dávam 

vám. Sľubujem, že to bude dovtedy, kým ma 

Pán ponechá na tejto zemi. A vy... pomáhajte 

mi!“ 

 

3x zdravas + záverečná modlitba k 

svätému Jánovi Boscovi 

 

nedeľa 28.1.2023 

Sedem riadkov, ktoré zmenili život 

Štyri dni pred nástupom do seminára som sa v 

ústraní venoval uvažovaniu a zapísal som si 

sedem predsavzatí, ktoré mali znamenať zmenu 

v štýle môjho života (niektoré z nich sú tieto): 

3. Budem zdržanlivý v jedení, v pití a v 

odpočinku. 

4. Budem čítať náboženskú literatúru. 

5. Budem bojovať proti myšlienkam, rečiam a 

 čítaniu, ktoré sú v rozpore s čistotou. 

6. Každý deň si vyhradím čas na rozjímanie a 

 duchovné čítanie. 

7. Každý deň vyrozprávam dajaký príbeh alebo 

 povzbudivú myšlienku. 

"Zašiel som pred obraz Panny Márie a urobil 

som sľub, že tieto predsavzatia dodržím za cenu 

akejkoľvek obeti." Vždy sa to nepodarí, lebo aj 

don Bosco mal také isté telo a nervy ako my. Ale 

kormidlo nasmeroval.  
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pondelok 29.1.2023 
Zopár slov , ktoré svedčia o svätosti mamy 

Margity 

Don Bosco nechal uplynúť september aj prvú 

časť októbra, potom však pozbieral odvahu a 

takto sa prihovoril svojej mame: 

- Mama, videli ste, ako ma chlapci z oratória 

majú radi, aj to, akí sú biedni. Začiatkom 

novembra sa k nim vrátim. Raz ste mi povedali, 

že ak zbohatnem, nikdy nevkročíte do môjho 

domu. Teraz ste videli, aký som chudobný a že 

moji chlapci potrebujú pomoc. Lenže pre kňaza 

je nebezpečné, aby býval v takej štvrti sám. 

Nechceli by ste byť mamou mojim chlapcom? 

- Ak si myslíš, že je to Božia vôľa som ochotná 

ísť s tebou hoci aj hneď. 

  

Myslím si, že týchto niekoľko slov stačí na to, 

aby mama Margita bola vyhlásená za svätú. 
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utorok 30.1.2023 

Štyri soldy za kázeň 

V septembri 1829 prišiel do Morialda za kaplána 

70-ročný kňaz Giovanni Melchiore Calosso, 

ktorý sa pred rokmi pre slabé zdravie zriekol 

fary v Bruine. Bol to vzácny kňaz s bohatými 

pastoračnými skúsenosťami. V novembri sa v 

Casatelnuove konali misie a chodil na ne aj 

Janko a tiež tam chodil aj don Calosso.  

Raz si cestou domov staručký kňaz všimol 

medzi ľuďmi tohto14-ročného mladíka, ako ide 

zamyslene sám. 

- Odkiaľ si, synku? 

- Z Becchi. Bol som na misijnej kázni. 

- A rozumel si z toho dačo? Pravda, bolo tam 

tých latinských citátov mnoho, povedal 

s úsmevom. Tvoja matka by ti urobila lepšiu 

kázeň.  

- To je pravda. Matka mi často dobre káže. Ale 

zdá sa mi, že som rozumel aj misionárom. 

  

- Dám ti štyri soldi, ak mi povieš štyri vety 

z dnešnej kázne.  

Ján pokojne začal a zopakoval kňazovi celú 

kázeň, ako by ju čítal z knihy. 
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Modlitba k svätému Jánovi Boscovi 

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže, ty 

si toľko pracoval pre spásu duší,  

buď nám vodcom, aby sme hľadali  

svoje duševné dobro a spásu blížneho. 

Pomáhaj nám plniť si dobre svoje 

povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské 

ohľady . 

 Nauč nás milovať Sviatostného Spasiteľa, 

Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého Otca, 

rímskeho pápeža.  

Vypros nám šťastlivú hodinu smrti,  

aby sme prišli k Tebe do neba. 

 Amen. 


