
29.1. ôsmy de  

TRPEZLIVO  
 
 

Úvodné prežehnanie  
(zapá  si svie ku) 

Pripome  si úmysel, za ktorý 
sa budeš modli  (kukni na 
papierik, ktorý na ktorý si si 
ho v era zapísal).  

DON BOSCO PÍŠE: 

To, o posväcuje, nie je utr-
penie, ale trpezlivos . 
(XVIII,129)  

MALÉ ZAMYSLENIE: 

Krok za krokom sa dostáva 
turista na vrchol kopca, ku 
ktorému smeruje. Krok za 
krokom sa die a u í krá a , 
kým neza ne uteka . Krok za 
krokom vzniká krásne dielo 
ako aj symfónia života. Tak 
pre o si niekedy myslíme, že 
môj život bude výnimkou 
a sme netrpezliví. Don Bos-
covo dielo od za iatku, ktorý 
mu dal dobrý Pán Boh stále 
napreduje. Naša farnos  sa 
už dvadsa  rokov postupne 
mení k lepšiemu a cez brány 
pastorka i kostola prešlo 
mnoho udí, ktorí mali mož-
nos  zaži  don Boscove tr-
pezlivé, oslovujúce srdce. 
Don Bosco požehnávaj všet-
kých, ktorí a zažili v našej 
farnosti.   

Záver 

 

 

 

30.1. deviaty de  

SRDCE JE STUD A, 
KTORÁ POTREBUJE 

BY  PLNÁ  
Úvodné prežehnanie  
(zapá  si svie ku) 

Pripome  si úmysel, za ktorý 
sa budeš modli  (kukni na 
papierik, ktorý na ktorý si si 
ho v era zapísal).  

DON BOSCO PÍŠE: 

Niektorí hovoria: aby sme 
mohli ís  na prijímanie je 
potrebné by  svätými. Nie 
je to pravda. Toto je pasca – 
klam. Prijímanie je pre toho, 
kto sa chce sta  svätým, nie 
je pre svätých – tak ako sa 
aj lieky dajú tým , ktorí sú 
chorí, tak aj chlieb sa dáva 
tým , ktorí sú hladní. (VII, 
679)   

MALÉ ZAMYSLENIE: 

Kto sa cíti by  milovaný, ten 
rastie ako kvetina zalievaná 
živou vodou. Nech sú svia-
tosti pre nás živou vodou, 
ktorá nám pomáha kvitnú  
tam, kde sme zasadení. 
Nech nikdy nie sme prázd-
nymi stud ami bez živej 
vody. erpajme z rados ou 
z prame ov spásy. Aké sú to 
tie pramene. Svätá spove  
a sväté prijímanie. Nech nás 
naplní všeobjímajúca Božia 
milos  a dobrota.  

Záver 

DEVIATNIK  

saleziáni don Bosca Nová dubnica - 2022 

22.1. prvý de  

A TAK KLOPEM  
Úvodné prežehnanie  
(zapá  si svie ku) 

Vzbu  si úmysel, za ktorý sa 
budeš modli  (môžeš si ho aj 
napísa  na papierik, ktorý 
zložíš a dáš k svie ke) 

DON BOSCO PÍŠE: 
Boh nepovedal: s úbte a do-
stanete; ale dajte a bude vám 
dané - teda naliehajte na Bo-
ha vašimi dobrými skutkami. 
Kto sa naplno odovzdá Bohu, 
je nemožné, aby nebol vypo-

utý. (X, 5) 

MALÉ ZAMYSLENIE: 
Plni  si dobre naše povinnos-
ti je jedným z don Boscových 
krokov ku svätosti.  
Hlboká viera, ktorú mu uká-

zala mama Margita a dôve-
ra v Boha boli neodmyslite -
nou sú as ou jeho života. 
Mama nau ila Janka vníma  
Boha ako toho, v ktorého 
mala nesmiernu dôveru, 
pretože On je dobrý a sta-
rostlivý Otec, ktorý nám 
dáva každodenný chlieb a 
všetko o potrebujeme. 
Janko toto asom píše ako 
svoju najstaršiu skúsenos . 
Sú to silné slová, ke  ich 
vyslovuje chlapec, ktorému 
Boh zobral otca –Janko mal 
vtedy len dva roky. A ten 
istý chlapec, ke  dorástol, 
stal sa Otcom a U ite om 
mladých. 

... zamysli sa ... i zapíš myš-
lienku 

 

 

 
Záver každého d a: 

3x Zdravas 

MODLITBA:.  

Svätý Ján Bosco, otec a u i-
te  mládeže, ty si to ko pra-

coval pre spásu duší, bu  
nám vodcom, aby sme h a-
dali  svoje duševné dobro a 

spásu blížneho. Pomáhaj 
nám plni  si dobre svoje 

povinnosti, premáha  náru-
živosti a udské oh a-

dy .Nau  nás milova  Svia-
tostného Spasite a, Pannu 

Máriu Pomocnicu a Svätého 
Otca, rímskeho pápeža. Vy-
pros nám štastlivú hodinu 

smrti, aby sme prišli k Tebe 
do neba. Amen. 

Závere né prežehnanie  

 

 

o je deviatnik – Novéna? 

Novéna je modlitba, ktorá má devä  astí. Bu  ide o de-
vä  modlitieb, ktoré sa odriekajú ur itú dobu, alebo sa tá 
istá modlitba opakuje devä krát, napríklad každý de  po-

as deviatich dní i každý týžde  po as deviatich týžd ov. 

Matka Terézia si všimla, že po ukon ení takýchto novén 
sa im dostalo ve a milostí.  
Všeobecne sa o nich hovorí, že nimi „klopeme na nebo“.  

Tak pri príležitosti blížiacej sa našej rodinnej slávnosti, ke  si pripomíname nášho Otca – 
don Bosca, po me aj my na jeho príhovor klopa  na nebeské dvere. 

Tento rok deviatnik bude vyskladaný z don Boscových citátov, ktoré povedal pri rôznych 
príležitostiach a boli zachytené jeho žiakmi saleziánmi. Snažili sme sa vybra  také výroky, 
aby nám boli povzbudením v aktuálnej dobe, ktorú prežívame.  



23.1. druhý de  

BU ME SVÄTÍ,  
LEBO NÁŠ BOH  

JE SVÄTÝ  
Úvodné prežehnanie  
(zapá  si svie ku) 

Pripome  si úmysel, za ktorý 
sa budeš modli  (kukni na 
papierik, ktorý na ktorý si si 
ho v era zapísal).  

DON BOSCO PÍŠE: 

Boh chce, aby sme boli vše-
tci svätí: „HAEC EST VOLUN-
TAS DEI – SANTIFICATIO 
VESTRA (toto je božia vô a, 
vaše posvätenie.“ On nám 
dá všetky prostriedky, po-
trebné ku spáse a potom 
povie: teraz sa staraj ty, aby 
si ich správne použil. 
(XXIII,230)  

MALÉ ZAMYSLENIE: 

Toto je jedno z najsilnejších 
don Boscových presved ení. 
Hovorieval to svojim chlap-
com asto. Pozýval ich 
k svätosti. Dôkazom toho je 
množstvo mladých, ktorí sú 
odvážni krá a  po tejto, don 
Boscom prežitej, ceste 
v saleziánskej rodine. V aka 
ti Bože za Don Bosca. Za 
jeho tri kroky ku svätosti. 
V aka, že ma pozývaš každý 
de  stáva  sa svätým (že ma 
každý de  pozývaš by  vese-
lým, plni  si svoje povinnosti 
a rád sa s Tebou porozprá-
va ).  

Záver 

 

 

24.1. tretí de  

BEŽÍŠ DOBRE, ALE 
MIMO CESTY 

 
Úvodné prežehnanie  
(zapá  si svie ku) 

Pripome  si úmysel, za ktorý 
sa budeš modli  (kukni na 
papierik, ktorý na ktorý si si 
ho v era zapísal).  

DON BOSCO PÍŠE: 

Ak sa namáhame, aby sme 
dosiahli slávu, tak naše myš-
lienky, vynálezy, i naše die-
la, nestoja za ni . Beda to-
mu, kto pracuje o akávajúc 
chválu od sveta; svet je 
zlým platcom – a ak platí, 
tak vždy nev a nos ou. 
(X,266)  

MALÉ ZAMYSLENIE: 

V aka ti, Bože, za don 
Bosca, ktorý nás u í vníma , 
že Boh nás miluje a že nás 
skuto ne obohatil mnohými 
darmi a kvalitnými talenta-
mi. „Áno saleziánska výcho-
va má jasné pravidlá a to 
preto, aby sme sa nestali 
jednoduchou sú as ou vý-
robného koloto a produk-
cie.“ - toto nám svojho asu 
pripomenul don Pasqual 
Chavez deviaty nástupca 
don Bosca. 
Sme príliš vzácni, aby sme 
boli len vecami 
a produkovali veci. Sme po-
volaní tvori  vz ahy, ktoré 
prekonajú závoj smrti. Ve  
našim cie om je nebo 
a cestou vz ahy. Ak namies-
to vz ahov riešim produkty, 
bežím dobre, ale mimo ces-
ty.    Záver 

25.1. štvrtý de  

CESTOU JE DIALÓG 
A SLUŽBA  

 
Úvodné prežehnanie  
(zapá  si svie ku) 

Pripome  si úmysel, za ktorý 
sa budeš modli  (kukni na 
papierik, ktorý na ktorý si si 
ho v era zapísal).  

DON BOSCO PÍŠE: 

Vo výchove je istotne jedno-
duchšie: nahneva  sa ako 
by  trpezlivý; obvini  mladí-
ka ako mu dohovori ; - a 
povedal by som ešte, že je 
ešte jednoduchšie pre našu 
netrpezlivos  a pýchu – od-
sudzova  tých, ktorí odolá-
vajú náprave ako ich znáša  
s rozhodnos ou a dobrotou. 
(XVI, 440)  

MALÉ ZAMYSLENIE: 

Don Bosco, ty nás u íš otvá-
ra  sa pravde a rozvíja  zod-
povednú slobodu. Pomáhaj 
nám chápa , že si sa usiloval 
vzbudzova  v mladých pre-
sved enie a cit pre pravé 
hodnoty, ktoré upriamujú 
ich pozornos  na dialóg a 
službu. Je príliš ahké ukazo-
va  na všetkých prstom 
a vini  ich za moje pády, i 
nepochopenia. No dialóg 
a služba sú ozaj prostriedka-
mi, ktoré nás u ia prijíma  
našu hodnotu i hodnotu tých 
druhých. Ve kodušnos  pri-

ahuje ve kodušnos . Prosím 
don Bosco vyprosuj mi dob-
rotu i rozhodnos .  

Záver 

26.1. piaty de  

BENZÍNOM 
JE NÁDEJ   

 
Úvodné prežehnanie  
(zapá  si svie ku) 

Pripome  si úmysel, za ktorý 
sa budeš modli  (kukni na 
papierik, ktorý na ktorý si si 
ho v era zapísal).  

DON BOSCO PÍŠE: 

Ak Boh od teba chce dobré 
dielo, tak ti dá aj prostried-
ky k nemu: kto pracuje, aby 
dosiahol istý cie , má nárok 
na prostriedky k jeho vyko-
naniu - a my sme si istí, že 
ony prídu. (XVI,45)  

MALÉ ZAMYSLENIE: 

Nepoznám ni  výbušnejšie 
a nákazlivejšie ako nádej. 

lovek, ktorý je ou naplne-
ný je nezastavite ný. Don 
Bosco u il svojich mladých 
ži  nádejou. Vedel, že lovek 
sa vie v živote strati  a preto 
používal ve erné slovko vo 
svojich oratóriách na to, aby 
každý de  povedal svojim, 

o je dôležité, a to: že Boh je 
s nami a nekone ne nás mi-
luje. Don Bosco sa stal ot-
com mnohých opustených 
mladých, ktorým pripomínal: 
NIKDY NIE SI SÁM! Nech 
neprejde jediný de , kedy by 
sme si to nepripomenuli! 

Záver 

 

 

 

27.1. šiesty de  

O AK SA  
ZNECHUTÍM?    

 
Úvodné prežehnanie  
(zapá  si svie ku) 

Pripome  si úmysel, za ktorý 
sa budeš modli  (kukni na 
papierik, ktorý na ktorý si si 
ho v era zapísal).  

DON BOSCO PÍŠE: 

Odplata pravého kres ana 
je: odpustenie a modlitba za 
osobu, ktorá ho urazila.  
(IV, 316)  

MALÉ ZAMYSLENIE: 

Na ceste životom je mnoho 
možností ako pod ahnú  
znechuteniu, i odplati  sa 
zlým za zlé. V aka don  
Bosco, že nás u íš odpúš a , 
i ke  odpustenie je v o iach 
sveta slabos ou - lebo kto 
vie odpusti  je  vraj slabým. 
„Ni ím sa neznepokojuj“, 
„ni ím sa nenechaj znechu-
ti “, nabáda nás don Bosco 
a dodáva: „diabol je klamár 
a pán tie ov“ a preto chce, 
aby aj tvoja duša bola 
v tie och pochybností 
a protire ivej mnohorakosti 
názorov“. Odpustenie 
a modlitba je cestou ako sa 
neznechucova , ve  predsa 
všetko je v Božích otcov-
ských rukách.  

Záver 

 

 

 

 

28.1. siedmy de  

ROB DOBRE  
VŠETKÝM 
a NEZÁVI   

Úvodné prežehnanie  
(zapá  si svie ku) 

Pripome  si úmysel, za ktorý 
sa budeš modli  (kukni na 
papierik, ktorý na ktorý si si 
ho v era zapísal).  

DON BOSCO PÍŠE: 

Ak chceš ži  š astne, zaslúž 
si to dobrým srdcom vo i 
všetkým: miluj tvojich pria-
te ov; bu  trpezlivý a štedrý 
k tvojim nepriate om; pla  s 
pla úcimi; nezávi  rados  
tých, ktorí sú š astní; rob 
dobre všetkým a zle niko-
mu. (IX, 662)  

MALÉ ZAMYSLENIE: 

Ma  v hrudi dobré srdce je 
živý poklad. No svetské po-
klady sa skrývajú, aby si ich 
nikto nemohol privlastni , i 
nedajbože ukradnú . So srd-
com to tak nie je.  
Don Bosco, ty vieš pre o si 
svojich u il ve kodušnosti, 
službe a pokore. Ty dobre 
vieš, že pravú rados  viem 
najlepšie preži  vtedy: ak si 
vieme všimnú  potrebu dru-
hého, zareagova  na u ve -
kodušne a nakoniec sa spo-
lo ne teši  z dobre vykona-
ného diela. Trojitá rados  
z jednej jedinej veci – zo služ-
by. Tá mala v tvojom diele 
vždy svoje neodmyslite né 
miesto. Pomáhaj mi by  
v a ným a ve kodušne slú-
ži .  

Záver 


