
Sen o desiatich diamantoch 
 

Dňa 10. septembra toho roku (1881), v deň, ktorý svätá Cirkev zasvätila sláveniu Mena Panny 
Márie, si saleziáni vykonávali duchovné cvičenia v San Benigno Canavese. „V noci z 10. na 11. septembra, 
kým som spal, duchom som sa ocitol v krásne vyzdobenej sále. Zdalo sa mi, že sa prechádzam s direktormi 
našich domov, keď sa zrazu medzi nami objavil muž takého majestátneho výzoru, že sme nemohli na neho 
ani hľadieť. Bez slova si nás premeral a začal sa prechádzať obďaleč. Bol oblečený takto: skvostný plášť mu 
zahaľoval postavu; okolo krku mal namiesto goliera stuhu zaviazanú vpredu na mašľu. Na stuhe bolo 
žiarivými písmenami napísané: NÁBOŽNÁ SPOLOČNOSŤ SVÄTÉHO FRANTIŠKA SALESKÉHO V ROKU 1881 a 
na koncoch mašle slová: AKÁ MÁ BYŤ. 

Desať neobyčajne veľkých a žiarivých diamantov mi bránilo sústrediť pohľad na túto vznešenú 
osobu, a ak sa mi to podarilo, tak len za cenu veľkej námahy. Tri z diamantov sa skveli na hrudi: na jednom 
bolo napísané: VIERA, na druhom: NÁDEJ a na tom, čo bol na srdci: LÁSKA. Štvrtý diamant bol na pravom 
pleci a mal nápis: PRÁCA; na piatom, na ľavom pleci, sa dalo čítať: MIERNOSŤ. Ďalších päť diamantov 
zdobilo zadnú časť plášťa a boli umiestnené takto: najväčší a najjagavejší ležal uprostred štvoruholníka a bol 
označený nápisom: POSLUŠNOSŤ. Na prvom sprava sme čítali: SĽUB CHUDOBY, na druhom, trochu nižšie: 
ODMENA. Na ľavej strane, vyššie, bolo napísané: SĽUB ČISTOTY. Lesk tohto diamantu vyžaroval úplne 
zvláštne svetlo a priťahoval obdiv, ako keď magnet priťahuje železo. Na druhom zľava, nižšie, bolo napísané: 

PÔST. Lúče štyroch diamantov mierili priamo na diamant uprostred. Všetky tieto diamanty vysielali lúče, 
ktoré sa vznášali ako malé plamienky, a dali sa v nich čítať rôzne myšlienky. 

Do spodnej časti plášťa bola vtkaná široká stuha ružovej farby a nad stuhou bolo napísané: TOTO 
NECH JE TÉMA VAŠICH ROZHOVOROV RÁNO, NAPOLUDNIE I VEČER. ZBIERAJTE OMRVINKY ČNOSTÍ 
A POSTAVÍTE VEĽKÚ BUDOVU SVÄTOSTI. BEDA VÁM, KTORÍ POHŔDATE MALIČKOSŤAMI, BUDETE 
POSTUPNE UPADAŤ. 

Až doteraz niektorí direktori stáli, niektorí kľačali, no všetci boli ohromení a nezmohli sa na slovo. 
V tej chvíli don Rua, celý bez seba, povedal:  

– Treba to zapísať, aby sme to nezabudli. 
Začal hľadať pero, ale nenašiel ho. Vytiahol peňaženku, prehľadal ju, ale ceruzku tam nemal. 
– Ja si všetko zapamätám, – uisťoval don Durando. 
– Ja to radšej zapíšem, – pridal sa don Fagnano, – a začal písať stonkou ruže. 
Všetci sa čudovali a obdivovali jeho spôsob písania. 
Keď don Fagnano prestal písať, don Costamagna mu diktoval ďalej: 
– Láska všetkému rozumie, všetko znesie, všetko prekoná; hlásajme ju slovami i skutkami. 
Kým don Fagnano písal, svetlo sa stratilo a všetci sme sa ocitli v hustej tme. 
– Ticho! – zvolal don Ghivarello, – pokľaknime si, modlime sa a opäť tu bude svetlo. 
Don Lasagna začal Veni Creator, potom De profundis a napokon Maria Auxilium Christianorum a my 

všetci sme odpovedali. Po vyslovení Ora pro nobis (oroduj za nás) sa objavilo svetlo okolo malej tabuľky s 
nápisom: NÁBOŽNÁ SALEZIÁNSKA SPOLOČNOSŤ, AKÉ NEBEZPEČENSTVO JEJ HROZÍ V ROKU 1900. Vzápätí 
intenzita svetla vzrástla, takže sme sa znova mohli vidieť a vnímať ďalšie udalosti. Uprostred tejto žiary sa 
objavila tá istá postava ako predtým, ale mala melancholický výraz, podobný niekomu, kto začína plakať. Jej 
plášť bol vyblednutý, rozožratý a roztrhaný. Na miestach, kde predtým boli diamanty, zostali len hlboké 
diery spôsobené červotočom a iným drobným hmyzom. – Pozrite sa, – vyzvala nás, – a zamyslite sa! 

Zbadal som, že desať diamantov sa zmenilo na rovnaký počet červotočov, ktoré zúrivo rozožierali 
plášť. Namiesto diamantu VIERA sa vynorilo: SPÁNOK a LENIVOSŤ. Namiesto NÁDEJE: REHOT A HRUBOSŤ. 
Namiesto LÁSKY: NEDBALOSŤ V SLUŽBE BOHU. Milujú a hľadajú vlastné pohodlie, nie záujmy Ježiša Krista. 
Namiesto MIERNOSTI: MAŠKRTNOSŤ A ZMYSELNOSŤ. Namiesto PRÁCE: SPÁNOK, KRÁDEŽ, NEČINNOSŤ. Na 
mieste diamantu POSLUŠNOSŤ nebolo nič, iba jedna veľká čierna diera bez nápisu. Namiesto ČISTOTY: 
ŽIADOSTIVOSŤ A SVETÁCKY ŽIVOT. CHUDOBU vystriedalo: SPAŤ, OBLIEKAŤ SA, JESŤ A PIŤ, DISPONOVAŤ 
PENIAZMI. Namiesto ODMENY: STAČÍ UŽÍVAŤ SI POZEMSKÝ ŽIVOT. Tam, kde bol diamant PÔST, ostala diera 
bez nápisu. Tento pohľad nás všetkých vystrašil. 

 don Bosco 



DIAMANT VIERY – Otvorenie sa Božiemu tajomstvu 

22. január – do sviatku dona Bosca ostáva 9 dní 

Sen dona Bosca nás varuje: Namiesto diamantu Viera sa vynorilo: Spánok a lenivosť. 

Hodnota diamantu 

Viera je veľkodušný dar Boha Otca, ktorý dosiahnu všetci, čo ho pokorne prijímajú. Mať vieru 

znamená priľnúť k Bohu, dôverovať mu a povedať s istotou, že nielenže verím v Boha, ale aj že verím Bohu. 

Bez Boha nemôžeme nič urobiť. Základom duchovného života je osobný, živý vzťah s Bohom, ktorý sa nám 

zjavil v osobe Ježiša Krista. Viera znamená aj rozpoznať „nadprirodzený“ svet, ktorý nás presahuje, 

a zároveň obdivovať stvorenie, ktoré je okolo nás. Don Bosco pripomína: „Dvaja učeníci Jána Krstiteľa 

nasledovali Ježiša, aby videli, kde býva. Ježiš im povedal: ‚Poďte a uvidíte.’ Šli teda a videli, kde býva, i ostali 

s ním celý deň. V tichosti na Neho pozerajme a počúvajme ho.“ O vieru sa ale treba starať, lebo hrozí 

nebezpečenstvo, že sa vydáme zlými cestami, ako sú poverčivosť, zjednodušovanie života, fanatické 

nasledovanie ideológií, módy alebo osôb. Človek, ktorý má vieru, je silný a stabilný v živote. Má pevný 

základ, na ktorom môže stavať život tak ako dieťa v náručí matky, kde má istotu jej ochrany. 

A čo hovorí Božie slovo? 

Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho 

príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a 

pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam 

idem, poznáte. (Jn 14, 1 – 4) 

Ako si uchrániť diamant  

Dnes je veľa mladých kresťanov, ktorí zaspali, pápež František ich nazýva „gaučoví kresťania“. 

Mnohí sú voči Pánu Bohu ľahostajní a leniví urobiť niečo pre vzťah s ním. Je to lenivosť! Vytratil sa pohľad 

na život očami viery: byť presvedčený, že Boh je prítomný a koná v našich dejinách a je ich Pánom. Ako si 

možno uchrániť a prehĺbiť vieru? 

 Modli sa: „Pane, daj nám väčšiu vieru!“ 

 Nauč sa povedať ĎAKUJEM za to, kým si, čo máš, čo prežívaš, čo vidíš a čo robíš. Opusti logiku 

„všetko si môžem dovoliť a na všetko mám nárok“. 

 Posilňuj svoju vieru účasťou na sv. omši aj mimo nedele, aby ľudia, s ktorými sa stretávaš, videli 

v tebe obraz Božej lásky. 

 Okrem Božieho slova, ktoré živí vieru, si prečítaj nejakú dobrú knihu s duchovným obsahom alebo 

katechizmus pre mladých Tweetuj s Bohom. 

 

Povzbudenie od dona Bosca: „Viera je tá, ktorá dokáže všetko.“ 

 

Modlitba k donovi 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 šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k 

tebe do neba. Amen. 

 

Obnovím si úmysel, za ktorý obetujem tento deviatnik. 



DIAMANT NÁDEJE – Istota pomoci z neba 

23. január – do sviatku dona Bosca ostáva 8 dní 

Sen dona Bosca nás varuje: Namiesto Nádeje: Rehot a hrubosť. 

Hodnota diamantu 

Nádej je čnosť, vďaka ktorej túžime a očakávame od Boha večný život ako stav večnej radosti. Je to 

istota večného života s ním. Boh je prameňom a plnosťou života, „nie je Bohom mŕtvych, ale živých“ (Lk 20, 

38), a preto aj večný život pochádza od neho. Prežívať nádej v mladosti znamená prejavovať radosť 

z kresťanského života, ktorý je vedený, sprevádzaný a podopieraný zhora. Pre kresťana je téma nádeje 

podstatná, lebo bez budúcej perspektívy života v Bohu a s Bohom neexistuje pre človeka ani život, ani 

nádej. Ako hovorí sv. Peter: „... Boh a Otec... nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z 

mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej“ (por. 1Pt 1,3 – 4). V Kristovi sme všetci nové stvorenia, v ňom sme 

všetci Božie deti, toto je kresťanská nádej! Istota, že patríme Bohu teraz a navždy, presvedčenie, že sme 

jeho: sme a budeme v dobrých rukách. Človek, ktorý pestuje nádej, sa ničoho nebojí a bude stále spokojný. 

A čo hovorí Božie slovo? 

Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: „Čo budeme jesť?“ alebo: „Čo budeme piť?“ alebo: „Čo si 

oblečieme?“! Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko 

potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. 

Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho 

trápenia. (Mt 6, 31 – 34) 

Riziká a pokušenia 

Ako je vôbec možné ostať ľahostajný voči tejto láske, ktorá sa stáva pre nás každý deň chlebom 

života!? Žiaľ, je mnoho mladých, ktorí sa s Bohom života zatiaľ nestretli. Sú voči životu ľahostajní a nechcú si 

pomenovať očakávania a túžby, ktoré nosia v srdci. Ako si možno uchrániť a prehĺbiť nádej? 

 Ráno, keď sa zobudíš, pozdvihni myseľ k nebu a maj odvahu poďakovať sa za to, že si sa zobudil do 

nového dňa a že môžeš žiť. To ti umožní zanechať vo svete znaky radosti, života a nádeje. 

 Nauč sa žiť v radosti, s optimizmom a pokojným vedomím, že Pán Boh sa o teba stará. 

 Miluj život! Nauč sa ho kontemplovať: prenikať do hĺbky vecí. Obdivuj ho, buď vďačný, všímaj si 

krásu okolo seba a prežívaj slobodu – schopnosť robiť dobro. 

 Začni sa starať o celý svoj život a pomáhaj v živote ostatným. 

 

Povzbudenie od dona Bosca: „Odvahu! Nádej dodáva odvahu, keď sa stráca trpezlivosť.“ 

 

Modlitba k donovi 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 šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k 

tebe do neba. Amen. 

 

Obnovím si úmysel, za ktorý obetujem tento deviatnik. 



DIAMANT LÁSKY – Schopnosť vedieť si navzájom znášať bremená 

24. január – do sviatku dona Bosca ostáva 7 dní 

Sen dona Bosca nás varuje: Namiesto Lásky: Nedbalosť v službe Bohu. Milujú vlastné pohodlie 

Hodnota diamantu 

Pápež Benedikt XVI. vo svojej encyklike Boh je láska hovorí, že „programom kresťana je srdce, ktoré 

vidí“. Práve pre toto je potrebné vychovávať sa v láske. Don Bosco pripomína, že: „Láska všetko pochopí, 

všetko znesie, nad všetkým zvíťazí, ohlasujme ju svojimi slovami a skutkami.“ Je to trvalý postoj úprimnej 

a konkrétnej starostlivosti o druhých. Ten, kto žije lásku, je schopný dať veľkodušne nielen niečo, ale celého 

seba. Milovať treba bez podmienok a tým sa láska stane miestom našej premeny srdca. V dnešnej kultúre 

smrti, v ktorej žijeme, sa prežívaná láska stáva svedectvom kultúry života. Láska, ktorú prijímame, sa 

premieňa na náš záujem o druhých, na lásku pre druhých. Pre dona Bosca výchova k láske znamenala 

veľkodušnú ochotu slúžiť, nehľadiac na námahu. V oratóriu dona Bosca sa akákoľvek služba nazýva slovom 

„láska“. 

A čo hovorí Božie slovo? 

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci 

kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal 

takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý 

svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by 

mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je 

nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. 

Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. (1 Kor 13, 1 – 8) 

Riziká a pokušenia 

Dnes sa robí veľa pre druhých, ale aké sú motívy tejto služby? Osobné uspokojenie, alebo 

evanjeliová veľkodušnosť? V akej miere je dnešný mladý človek schopný prijať výzvy a príležitosti prejaviť 

lásku, ktoré mu prináša život? Sú to otázky na zamyslenie, lebo láska vždy hľadá dobro druhého. „Žiť život 

ako dar“ nie je iba slogan, ale je to spôsob, ako dosiahnuť vlastné šťastie. Ako možno zveľadiť lásku? 

 Začni sa cvičiť v konkrétnej láske v rodine (ochota pomôcť, služba, pozornosť, láskavosť, pekné 

slová, veľkodušnosť). 

 Vyber si stať evanjelia, ktorá ti pomôže a odôvodní tvoj dar lásky a veľkodušnosti. 

 

Povzbudenie od dona Bosca: „Pán nás povolal na tento svet pre druhých. Skutky lásky sa 

nerobia preto, aby sme za ne dostali zaplatené.“ 

 

Modlitba k donovi 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 šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k 

tebe do neba. Amen. 

 

Obnovím si úmysel, za ktorý obetujem tento deviatnik. 



DIAMANT PRÁCE – Stála a verná vytrvalosť v plnení povinností 

25. január – do sviatku dona Bosca ostáva 6 dní 

Sen dona Bosca nás varuje: Namiesto Práce: Spánok, krádež, nečinnosť. 

Hodnota diamantu 

Práca je pre človeka povinnosťou a právom. Prostredníctvom nej spolupracuje s Bohom 

Stvoriteľom. Prácou nielen premieňame prírodu a prispôsobujeme ju svojim potrebám, ale aj rastieme 

a stávame sa viac ľudskými osobami, hovorí sv. Ján Pavol II. Práca je dobro, ktoré je náročné, užitočné 

a dôstojné. Náročná je preto, lebo zapája osobnú fyzickú i mentálnu energiu a vyžaduje námahu, čím v sebe 

nosí formačný a asketický prvok. Užitočná je v tom, že zdokonaľuje nové veci a pomáha nám rásť 

a dozrievať. Jej dôstojnosť spočíva v tom, že sa v nej realizuje integrálny rozvoj našej osobnosti. Či nie je 

krásne vedieť, že naša práca je spoluprácou na diele stvorenia? Pracujúc napodobňujeme Boha Stvoriteľa. 

Presné plnenie povinností ti nielen pomôže stať sa silným a schopným dobre využívať čas, ale dáva ti 

možnosť spolupodieľať sa na spoločnom verejnom dobre. 

A čo hovorí Božie slovo? 

Veď sami viete, ako nás treba napodobňovať, lebo sme nežili medzi vami neporiadne, ani sme 

nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vo dne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás 

neboli na ťarchu. Nie že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám seba dať za vzor, aby ste nás 

napodobňovali. Veď aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto: Kto nechce pracovať, nech ani neje. 

Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami. 

Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb. 

(2 Sol 13,7 – 12) 

Riziká a pokušenia 

Pracovať dnes! Na jednej strane je tu problém so stabilitou práce, na druhej ťažkosť prevziať 

osobnú zodpovednosť a pokojne a vytrvalo pracovať. Dnes je pre mladých najväčším nebezpečenstvom, že 

si nevedia usporiadať čas. Dôsledkom je veľa premárneného a strateného času, ktorý bol zle zorganizovaný 

a využitý. Treba objaviť krásu práce, ktorá človeka premieňa a robí ho viac človekom. 

 Predovšetkým sa nauč dobre využívať čas. 

 Prežívaj prácu i štúdium ako spoluúčasť na diele stvorenia. 

 Buď poriadny a vyrovnaný v živote: práca/štúdium. Vstávaj načas a chodievaj spať skoro. Vyhýbaj sa 

extrémom. 

 

Povzbudenie od dona Bosca: „Pod prácou sa rozumie plnenie si všetkých svojich povinností. 

Kto sa nenaučí pracovať, obvykle bude stále lenivec, až do svojej staroby.“  

 

Modlitba k donovi 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 šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k 

tebe do neba. Amen. 

 

Obnovím si úmysel, za ktorý obetujem tento deviatnik. 



DIAMANT MIERNOSTI – Sebaovládanie, vyváženosť, miernosť 

26. január – do sviatku dona Bosca ostáva 5 dní 

Sen dona Bosca nás varuje: Namiesto Miernosti: Maškrtnosť a zmyselnosť. 

Hodnota diamantu 

Miernosť je čnosť, ktorá krotí príťažlivosť pôžitkov, zaisťuje pevnú vôľu pri ovládaní inštinktov 

a dáva schopnosť vedieť vyvážene používať materiálne dobrá. Môžeme povedať, že miernosť je čnosť, ktorá 

nám pomáha žiť skromne, čo zároveň znamená žiť umiernene a kontrolovane v každej veci. Čarovné 

slovíčko, ktoré nám pomáha prežívať miernosť, je „vyváženosť“. Pre svoj život ju veľmi potrebujeme. 

Mierny je ten, kto nezahadzuje jedlo, neopíja sa, neberie drogy atď. Mierny človek sa vie ovládať: vášne mu 

neovládajú ani rozum, ani vôľu, ani srdce. Miernosť je neodmysliteľná, aby bol človek skutočne človekom. 

Naopak, ak sa nechá zviesť vášňami, stane sa z neho obeť, zrieka sa používania rozumu. Ak zvlášť nejaký 

mladý človek chce dosiahnuť túto vyváženosť, musí na sebe poctivo pracovať a osobitne bedliť nad svojím 

správaním. Treba si osvojiť schopnosť mať „zdravý rozum, zmysel a mieru“ v každej veci. 

A čo hovorí Božie slovo? 

A keď niekto spravodlivosť miluje: Ona spôsobuje čnosti, lebo ona vyučuje miernosti a opatrnosti, 

spravodlivosti a pevnej odvahe, od ktorých nič užitočnejšieho nieto v ľudskom živote. (Múd. 8, 7) 

Riziká a pokušenia 

Don Bosco spoznal, že ak mladému človeku chýba sebaovládanie, tak je v jeho živote neporiadok. Vo 

sne vidí nápis „Maškrtnosť a zmyselnosť“, ktorý zodpovedá nedostatku miernosti. Dnes sa mnohí riadia len 

subjektivizmom, ktorý robí život a vzťahy nevyváženými, lebo platí: „Všetko mi je dovolené“: neviazanosť, 

neporiadok, pažravosť, zmyselnosť... Ako objaviť radosť žiť v pokoji a mať v poriadku všetky vzťahy? 

 Predovšetkým mať poriadok v každej činnosti a prehodnotiť ju.  

 Kontrolovať pohľady, chuť a zmysly. 

 Poznať veľmi dobre riziká a dôsledky každodenných rozhodnutí nezriadeného života. 

 Naučiť sa zapierať v jedle, v pozeraní filmov, v používaní mobilu, internetu... 

 Nájsť si dostatočný priestor a čas na rozhovory v rodine a na jedlo.  

 Dobre si naplánovať čas. 

 

Povzbudenie od dona Bosca: „Miernosť je požehnaná od Pána a prospieva inteligencii 

a telesnému zdraviu.“ 

 

Modlitba k donovi 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 šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k 

tebe do neba. Amen. 

 

Obnovím si úmysel, za ktorý obetujem tento deviatnik. 



DIAMANT POSLUŠNOSTI – Veriť v Božiu lásku 

27. január – do sviatku dona Bosca ostávajú 4 dni 

Sen dona Bosca nás varuje: Na mieste diamantu Poslušnosť nebolo nič, iba veľká čierna diera. 

Hodnota diamantu 

Dnešným dňom sa začíname zamýšľať nad prvým z piatich diamantov na zadnej časti plášťa, 

predstavujúcich zvnútornenie, ktoré si má osvojiť každý mladý človek. Prečo vlastne máme poslúchať? 

Poslúchať znamená veriť a odpovedať Božej láske, odovzdať sa Bohu a prijať jeho pravdu. Človek viery je 

človekom poslušnosti alebo, inými slovami, dôveruje Bohu. Poslúchať znamená vedieť počúvať, dať do 

centra každého rozhodnutia Ježiša Krista a podľa toho konať. Poslušnosť je teplomerom našej dôvery, akú 

máme v Boha. Aj mladý človek by mal vedieť povedať tak ako Pán Ježiš: „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa 

tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“ (Lk 24, 42). Učiť sa plniť Božiu vôľu! Neexistuje 

lepšia škola ako Máriina, ktorá by nás voviedla do kontemplácie, prijatia, stráženia a ohlasovania Božieho 

slova. 

A čo hovorí Božie slovo? 

Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš: On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s 

Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho 

zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh 

nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v 

nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca. (Flp 2, 8 – 

11) 

Riziká a pokušenia 

Najväčším nebezpečenstvom je nemať žiadny vzťažný bod. Mnohí nevedia, komu odovzdať svoj 

život a komu veriť, riskujú, že prežijú prázdny život. Práve preto don Bosco vo sne na plášti nenachádza nič, 

je tam prázdno. Je to symbol života bez akéhokoľvek významu a základu. Ďalším pokušením, ktoré je dnes 

rozšírené, je neochota poslúžiť a pomôcť. Ako sa stať poslušným? 

 Nauč sa, aby evanjelium bolo pre teba každý deň vzťažným bodom v živote. 

 Počúvaj duchovného sprievodcu, a ak ho nemáš, tak si ho nájdi. 

 Preži časť svojho času na kolenách pred Pánom, aby si ho mohol počuť a posilnil svoju ochotu 

počúvať jeho slovo. 

 Buď k dispozícii druhým. 

 

Povzbudenie od dona Bosca: „Poslušný mladý človek sa stane svätým. Neposlušný sa 

vyberie cestou, ktorá ho privedie do záhuby.“  

 

Modlitba k donovi 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 šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k 

tebe do neba. Amen. 

Obnovím si úmysel, za ktorý obetujem tento deviatnik. 



DIAMANT CHUDOBY – Postoj dôvery a jednoduchosti srdca 

28. január – do sviatku dona Bosca ostávajú 3 dni 

Sen dona Bosca nás varuje: Chudobu vystriedalo: Spať, obliekať sa, jesť a piť, disponovať peniazmi. 

Hodnota diamantu 

Dušou chudoby je vnútorný postoj podobný pokore, dôvere a jednoduchosti. Všetci sme povolaní 

stotožňovať sa s chudobným Kristom a pestovať v sebe vnútorné nastavenie chudoby, solidarity, služby 

a sociálnej angažovanosti. Obraz chudoby by sa dal vyjadriť ako vyprázdnenie seba samého, aby sme mohli 

byť naplnení Tým, ktorý je naším bohatstvom. Tak ako to urobila Panna Mária, ktorá v modlitbe Magnificat 

pokladá samu seba za malú a chudobnú, a práve preto jej Boh urobil veľké veci. Byť dnes chudobný 

znamená žiť v skromnosti. Znamená to žiť tak, že počítam s Bohom, prijímam svoju závislosť na ňom, 

uvedomujem si, že som stvorenie, ktoré potrebuje jeho lásku. Jemu dávam správnu hodnotu a prednosť 

pred vecami tohto sveta. Prvým krokom na to, aby sme sa naučili žiť chudobne, je postoj otvorenosti voči 

Bohu, disponovanosti a dôvery, ktorý potom prežívame aj voči blížnym. 

A čo hovorí Božie slovo? 

A Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. 

Ba hovorím vám: Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“ Keď to 

učeníci počuli, veľmi sa divili a hovorili: „Kto potom môže byť spasený?“ Ježiš sa na nich zahľadel a povedal 

im: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“ (Mt 19, 23 – 26) 

Riziká a pokušenia 

Ťažkosť dnešných dní je vedieť žiť skromne, dokázať sa niečoho zrieknuť, naučiť sa ovládať svoje 

inštinkty a otvoriť sa druhým. Dnes máme všetko a je nám zaťažko zrieknuť sa niečoho v prospech iných. 

Mnohým mladým záleží na tom, čo majú, a nie na tom, kým sú. Žijú potom v lakomosti, chamtivosti 

a prebytku, strácajú veľkodušnosť a nevedia sa podeliť. Príliš veľa materiálnych dobier otupí zmysel pre 

vďačnosť. Bolo by pekné, keby sme opäť začali hovoriť ďakujem a boli vďačnejší, keby sme sa naučili 

obdivovať veci a nesťažovať sa, keď nám niečo chýba. Čo tak urobiť si spytovanie svedomia o chudobe? 

 Som presvedčený, že musím mať všetko? 

 Bežne si pre seba vyberiem to, čo majú ostatní, alebo musím mať niečo extra? 

 Keď užívam dobrá tohto sveta, spomeniem si aj na tých, ktorí sú v núdzi? 

 Som ochotný poslúžiť veľkodušne, bez vedľajších záujmov? 

 Som citlivý na potreby iných, aj keď ich nevyjadria? 

 Koľko zbytočných vecí vrátane oblečenia mám vo svojej izbe? 

 Viem prispieť nielen zo svojho nadbytku, ale zrieknuť sa toho, čo je moje? (čas, peniaze...)  

 

Povzbudenie od dona Bosca: „Aby sme mohli žiť chudobu, treba ju mať v srdci.“ 

 

Modlitba k donovi 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 šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k 

tebe do neba. Amen. 

Obnovím si úmysel, za ktorý obetujem tento deviatnik. 



DIAMANT ČISTOTY – Schopnosť milovať usporiadaným spôsobom 

29. január – do sviatku dona Bosca ostávajú 2 dni 

Sen dona Bosca nás varuje: Namiesto Čistoty: Žiadostivosť a svetácky život. 

Hodnota diamantu 

 Sexualita je sila, ktorá je prítomná v celom našom bytí, preniká všetky naše schopnosti a činnosti, je 

základnou podmienkou nášho života ako ľudských osôb a utvára naše správanie a konanie. Myslenie, 

chcenie, cítenie a aj samotná viera, nádej a láska sa vyjadrujú podľa sexuálneho odlíšenia. Sexualita sa 

vzťahuje na mužské alebo ženské správanie ľudskej osoby a na vlastnú orientáciu muža voči žene a naopak. 

Ak má človek jasnú túto skutočnosť, otvára sa mu krásny horizont dialógu a vzťahov skutočnej lásky. Čo je 

teda vlastne čistota? Je to sila, ktorá dovoľuje milovať ako osoby, ktoré majú pohlavie. Čistota robí sily 

sexuality a lásky pravdivými, pričom ich dáva do služby vzťahov, solidarity a spoločenstva. Kresťan je ten, 

ktorý sa učí ovládať a usmerňovať sexuálne impulzy k harmonickému životu. Tento proces nie je 

automatický a nie je ani ľahký. Milovať neznamená len plodiť život, ale aj odovzdať život. Je to 

veľkodušnosť, ktorá sa stáva darom. 

A čo hovorí Božie slovo? 

Počuli ste, že bolo povedané: „Nescudzoložíš!“ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí 

žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od 

seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do 

pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak 

zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla. (Mt 5, 27 – 30) 

Riziká a pokušenia 

 Skutočnosť sexuality je dobrá, pekná a svätá, lebo Boh ju vložil do našej telesnosti, netreba sa jej 

báť. Ale zároveň je to veľmi krehká, delikátna skutočnosť, ktorá je však na tenkom ľade a môže sa ľahko 

prevaliť a spôsobiť človeku vážne problémy. Mnohí mladí si v tejto oblasti ubližujú. Hazardom je, že zľahčujú 

sexualitu alebo ju redukujú len na neškodný konzum. Sexualita prežívaná len pohlavne a nadivoko človeka 

vždy nejakým spôsobom rozkladá a ubližuje mu. Ako rásť v čistote? 

 Predovšetkým treba pestovať osobný vzťah s Ježišom Kristom. 

 Rešpektovať blížneho, najmä opačné pohlavie. 

 Budovať priateľstvo a spoločenstvo so skupinami, ktoré zdieľajú hodnotu čistoty. 

 Usilovať sa o tvorivosť v tom, čo robíme, a v našej práci. 

 Byť obozretný a opatrný pri používaní internetu! 

 

Povzbudenie od dona Bosca: „Najväčším a najsilnejším strážcom čistoty sú myšlienky na Božiu 

prítomnosť.“ 

 

Modlitba k donovi 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 šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k 

tebe do neba. Amen. 

Obnovím si úmysel, za ktorý obetujem tento deviatnik. 



DIAMANT PÔSTU – Jeden z nástrojov na oživenie ducha 

30. január – sviatok dona Bosca je už zajtra 

Sen dona Bosca nás varuje: Tam, kde bol diamant Pôst, ostala diera bez nápisu. Tento pohľad nás 

všetkých vystrašil. 

Hodnota diamantu 

Don Bosco sa o pôste vyjadroval často, vravel: „Je to najsilnejšia zbraň proti útokom diabla. Je to 

ranná zornica všetkých čností. Pôstom sa vyženie každý druh nepriateľa.“ Pôst, abstinencia, pokánie, 

umŕtvovanie nie sú spôsoby opovrhnutia telom, ale nástroje na oživenie ducha. Kresťanský pôst má svoj 

pôvod v Ježišovi, ktorý potvrdzuje jeho vnútornú a náboženskú silu. Modlitba, pôst a almužna sú úkony 

odovzdania sa Otcovej láske, „ktoré sú v skrytosti a ktoré vidí v skrytosti“ (por. Mt 6,18). Sú to podstatné 

aspekty nasledovania Krista zo strany jeho učeníkov, obsahujúce uvedomenie si, že aj isté praktiky pôstu 

môžu mať nástrahy: zapáčenie sa sebe samému, snaha urobiť dojem... Existuje intímny vzťah medzi pôstom 

a obrátením života. Zmysel kresťanského pôstu vedie veriaceho nielen k pestovaniu skromnosti, ale mu aj 

pomáha jasnejšie a odvážnejšie rozlišovať v mnohých oblastiach života dnes. 

A čo hovorí Božie slovo? 

Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí 

postil, napokon vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto 

kameňov stanú chleby.“ On odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré 

vychádza z Božích úst.’“ (Mk 4, 1 – 4) 

Riziká a pokušenia 

 Pôst je základný prvok na ceste duchovného života. Dnes vnímame takmer absolútnu neschopnosť 

vedieť sa zrieknuť niečoho a postiť sa. Spoločnosť, predovšetkým svet mladých, je príliš zoslabnutá. Už sa 

viac neverí v hodnotu pôstu ako mocnej zbrane na posilnenie vôle a vnútorného rastu. Človeka ľahko 

privedú k povrchnosti tieto spôsoby správania:  

 nekontrolovaná konzumácia jedla, prehnané pitie alkoholu a fajčenie; 

 nadmerné výdavky, ktoré častokrát sprevádzajú ľudové oslavy; 

 vyhľadávanie neobmedzenej zábavy, ktorá neslúži na regeneráciu fyzických a psychických síl; 

 šialená pracovná zaneprázdnenosť, ktoré nenecháva priestor na ticho, zamyslenie a modlitbu; 

 prílišné používanie internetu, televízie atď. 

Len tak na okraj, postiť sa dá aj od: lamentovania, šomrania, kritizovania, zlomyseľnosti, lenivosti, kávy, 

zbytočných nákupov, žiarlivosti, hlúpych poznámok, neporiadku, klamstiev, ponocovania... 

 

Povzbudenie od dona Bosca: „Nie všetci sa môžu postiť, ale všetci môžu milovať Boha. Ja vám 

nehovorím, aby ste sa postili, ale vám pripomínam miernosť.“ 

 

Modlitba k donovi 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 šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k 

tebe do neba. Amen. 

Obnovím si úmysel, za ktorý obetujem tento deviatnik. 



DIAMANT ODMENY – Je to radosť z neba! 

31. január – SVIATOK DONA BOSCA 

Sen dona Bosca nás varuje: Namiesto Odmeny: Stačí užívať si pozemský život. 

Hodnota diamantu 

Čo je večný život? Je to nebo – prebývanie s Kristom v radosti Otca, pričom budú prekonané všetky 

naše predstavy o radosti, ktoré ako ľudia máme. „Posledné“ pravdy o živote (smrť, súd, peklo, nebo) sú 

otázky, ktoré nás provokujú: predstavujú nám večný osud. Hovoria, že ľudský život sa nekončí smrťou, 

a teda nás oslobodzujú od smútku smrti, konca všetkého. My chceme žiť! Kresťan žije „v blaženej nádeji 

príchodu nášho Spasiteľa Ježiša Krista“. Očakávanie, ktoré je bdením, nás nabáda, aby sme nezaspali 

a prijali Pána, ktorý príde. Toto je zmysel diamantu ODMENY. Vieme, že život večný, nebo, je veľkým 

prísľubom evanjelia. Nejde len o jednoduchú nesmrteľnosť duše, ale o život osoby bez konca, so všetkými 

jej duchovnými a telesnými dimenziami, so všetkými vzťahmi s inými ľuďmi, so svetom a s Bohom. 

Evanjelium neohlasuje správu o večnom živote len slovami, ale konkrétnou udalosťou: zmŕtvychvstaním 

Ježiša! To je naša nádej, ale aj úloha: ohlasovať ukrižovaného a vzkrieseného Krista. 

A čo hovorí Božie slovo? 

Potom som videl, a hľa, Baránok stál na vrchu Sion a s ním stoštyridsaťštyritisíc tých, čo mali na čele 

napísané jeho meno a meno jeho Otca. A počul som hlas z neba; bol ako hukot veľkých vôd a rachot 

mocného hromobitia. Hlas, ktorý som počul, znel, ako keď citaristi hrajú na svojich citarách. A spievali čosi 

ako novú pieseň pred trónom, pred štyrmi bytosťami a pred starcami. A tú pieseň sa nemohol nik naučiť, iba 

tých stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme. To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Tí 

nasledujú Baránka, kamkoľvek ide. Oni sú vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi. V ich ústach sa 

nenašla lož: sú bez škvrny. (Zjv 14,1 – 5) 

Riziká a pokušenia 

Jedno z najrozšírenejších pokušení dnešných čias je „horizontalizmus“, čo znamená vidieť všetky 

veci iba z ľudského pohľadu. Veľa mladých ľudí nevie pozdvihnúť zrak a mať zmysluplné perspektívy 

a horizonty života. Kvalita života závisí aj od zmyslu, aký dávame každej udalosti, ktorá sa stane, vrátane 

utrpenia a smrti. Pokús sa usporiadať si život na základe nasledujúcich troch pilierov. Objavíš tak radosť už 

tu a teraz a nebude to len očakávanie neba v budúcnosti. 

 Vidieť Zmŕtvychvstalého – skúsenosť stáleho a hlbokého obrátenia. 

 Stretnúť Zmŕtvychvstalého – skúsenosť poslania vo všedných dňoch a vzťahoch. 

 Svedčiť o Zmŕtvychvstalom – vyjadrenie duchovného vzťahu, ide o tvoju schopnosť byť viditeľným 

znamením Božej lásky. 

 

Povzbudenie od dona Bosca: „Kúsok neba vynahradí všetko.“ 

 

 

Na záver 

„Dobrí kresťania a čestní občania“ je veľký výchovný cieľ saleziánskej rodiny. Don Bosco 

nám vo sne o desiatich diamantoch odovzdal spôsob, ako prežiť život vyznačený saleziánskou 

pečaťou. Týchto zopár krátkych úvah o čnostiach nech každému z nás pomôže stať sa takým, akých 

chcel mať don Bosco svojich saleziánov, mladých, spolupracovníkov... Vyprosujme si to v úprimnej, 

hlbokej a horlivej modlitbe v tento deň sviatku dona Bosca! 


