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január 2023 
Ak zo mňa vyrastie aspoň polovica človeka,  

akým si ty, oci, potom budem  
považovať svoj život za úspech. 

Neznámy autor 
 
 
 

Pozvánka na oslavu otca 
Akú príponu máš ty? 

 

Svätec, ktorý „oxidoval“ :) 
-ný, -natý, -itý, -ičitý, -ičný, -ečný, -ový, -istý, -ičelý 
Oxidačné číslo a prípona. 
Na chémii sme museli recitovať tieto prípony oxidantov ako básničky. 
V bežnej reči sa zvykne spontánne hovoriť: „Neoxiduj!“ :) 
Wikipédia uvádza, že oxidačné číslo je pomocné číslo vyjadrujúce počet elektrónov, ktorý 
atóm použil na tvorbu chemickej väzby.  
 
Oslava 100ročnice v spojení s mesiacom január prináša neprenosnú potrebu osláviť sviatok 
toho, ktorým to všetko začalo, ktorého si Boh vyvolil a ktorého „oxidovanie“ vytvorilo veľa 
úžasných zlúčenín, väzieb a podnietilo premenu mnohých záporných ľudských „atómov“ na 
kladné – dona Bosca. 
 
Prípon dona Bosca sa dá zadefinovať pomerne veľa: 
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Depth: 

 Čo ťa najviac inšpiruje, fascinuje na donovi Boscovi? Aké prípony by si mu ešte dal ty? 

 Čo je pre teba typické, charakteristické, aká je tvoja „oxidačná prípona“? 

 Akú príponu by si chcel ešte nadobudnúť? Do akej dorásť? Ktorá by bola tvoja 
vysnívaná? 

 

 
 
 
 
Spirit: 

 Vyber si niektorú z myšlienok dona Bosca, ktorá k tebe prehovára: 
o Pravým šťastím dieťaťa je vedomie, že je milované. 
o Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi. 
o Buďte veselí, ale vaša veselosť nech je pravdivá ako veselosť svedomia, v 

ktorom niet hriechu. 
o Kto chce účinne pracovať, musí mať v srdci lásku a v práci trpezlivosť. 
o Robte dnes tak, aby ste sa nemuseli zajtra hanbiť. 
o Dajme sa vždy viesť pravdou. 
o Žijeme v časoch, keď treba pracovať. Svet sa zmaterializoval, a preto musíme 

pracovať. Svet musí vidieť dobro, čo konáme. Ak dakto robí hoci aj zázraky 
tým, že sa vo dne v noci modlí vo svojej cele, svet na to nedbá a tomu neverí. 
Svet musí vidieť a hmatať. 

o Ochotne vytrpte dačo pre Boha, ktorý toľko vytrpel pre vás. 
o Odporúčam vám, aby ste niesli svoj kríž ochotne, ako to chce svätá Božia vôľa, 

a aby ste ho niesli radostne a nezabúdali, že s rokmi sa míňajú i kríže. 

 Akú myšlienku, posolstvo života by si mladým po sebe zanechal/a, napísal/a ty? 
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Body: 
 Myšlienky a idey pretavené do konkrétnych skutkov – štýlom dona Bosca bolo ísť za 

hranice svojej komfortnej zóny a urobiť konkrétne dobro pre mladých, aj keď to 
znamenalo námahu a risk.  

 Výzva: Ktorú svoju komfortnú zónu opustíš a urobíš nejaké konkrétne dobro vo 
svojom stredisku, okolí? 

   

 
 


