
4. DEŇ DEVIATNIKA K DON BOSCOVI- MATKA MARGITA VO SNE 

Svoju matku videl viackrát v snoch, ktoré ostali nezmazateľne vryté do jeho pamäti 

a rozprával o nich. 

Roku 1860 sa mu snívalo, že ju stretol neďaleko chrámu Tešiteľky. Kráčal vedľa múru 

kláštora sv. Anny a vracal sa z kostola sv. Františka z Asissi do oratória. Jej tvár bola 

prekrásna.  

„Čo to! Vy tu?“, zvolal don Bosco, „čo ste nezomrela?“ „Zomrela som, ale žijem“, 

odpovedala matka Margita. „Ste šťastná?“ „Prešťastná!“ Don Bosco sa spýtal, či po smrti 

hneď išla do neba. Margita odpovedala, že nie. Vyzvedal sa od nej, či sú v nebi niektorí 

chlapci, ktorých menoval a matka mu prisvedčila.  

„Teraz mi ukážte dôkaz vášho šťastia. Dajte mi z neho okúsiť aspoň kvapku!“ Tu 

spozoroval svoju matku žiariacu a odetú v nádherných šatách, vznešeného vzhľadu a za 

ňou nespočetný zbor anjelov. Matka začala spievať. Jej pieseň lásky k Bohu, presýtená 

nevýstižnou sladkosťou, prenikala srdce a nenásilne ho povznášala. Podobalo sa to hudbe 

tisícich hlasov a tónov, ktoré sa stupňovali od najhlbších po najvyššie s rôznou 

farebnosťou, pestrosťou a výraznosťou, so silnejšími kmitmi, niekedy ťažko vnímateľnými 

a zladenými tak jemne a umelecky, že tvorili jednotný celok. Don Bosco pri tejto rozkošnej 

melódii bol uchvátený tak, že sa zdalo, že je vo vytržení a nevedel ani čo povedať a čo sa 

spýtať svojej matky. Keď matka Margita dospievala, obrátila sa k nemu a povedala: 

„Očakávam ťa, lebo máme byť navždy spolu.“ Po týchto slovách zmizla. 

 

Myšlienka 

Mama je len jedna a vždy mi drží to správne miesto. Ďakujem!  

 

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 

 


