
1. DEŇ DEVIATNIKA K DON BOSCOVI- SEN O ÚLOHÁCH 
 
Stalo sa to, keď bol don Bosco ešte žiak. V jednej noci sa mu snívalo, že učiteľ diktuje 

úlohu a on píše. Len čo sa prebudil, vyskočil a napísal si úlohu, latinský diktát a začal ho 

prekladať s pomocou priateľa – kňaza. Ráno profesor dal skutočne úlohu a práve text, 

ktorý mu Ján zapísal, takže bez slovníka hneď napísal úlohu, ako si ju zo sna zapamätal 

a ako si ju dal opraviť a podarila sa mu výborne. Keď sa profesor vypytoval, úprimne sa 

priznal, čím vzbudil neobyčajný obdiv. 

Inokedy odovzdal písomnú úlohu tak skoro, že sa učiteľovi zdalo nemožným, aby niektorý 

žiak mohol tak rýchlo prekonať toľké gramatické ťažkosti a preto ju pozorne čítal. 

Nesmierne sa divil, keď nenašiel žiadnu chybu. Vyžiadal si preklad na nečistom. Ján mu 

podal svoj zošit. Učiteľ bol veľmi prekvapený. Pripravoval úlohu predošlý večer a pretože 

sa mu zdala dlhá, tak v škole nadiktoval len polovicu. V Jánovom zošite bola úloha celá 

a úplná. Nebolo možné, aby ju Ján za taký krátky čas opísal a nebolo možné, že by Ján 

vnikol do bytu profesora, lebo býval príliš ďaleko. Ján sa priznal: „Mal som sen.“ Pre 

takéto a podobné prípady ho spolužiaci nazývali snilko. 

Zaiste to bolo tak, že don Bosco sa aj veľa učil a viete čo robíme často o tom sa nám aj 

sníva. 

 

Myšlienka 

Čím sa plníš, toho si plný. 

 

Modlitba 

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. 

 

3x Zdravas, Mária 


