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veci dona bosca

Bola som súčasťou nádhernej svadobnej výbavy
jedného krásneho dievčaťa menom Margita
Occhiena. Po svadbe, na ktorej som skromne pô-
sobila nádherným dojmom, som bola zavretá do
truhlice s vôňou levandule spolu so zvyškom vý-
bavy vrátane niekoľkých kusov nádherne vyšíva-
nej posteľnej bielizne.
Z našej drevenej truhlice sme postupne asistovali
pri všetkých šťastných a smutných udalostiach
v rodine: narodenie dvoch detí, smrť otca, vyras-
tanie detí, sťahovanie, slzy, smiech, piesne… Naj-
mladší z chlapcov – Ján – sa stal kňazom a žil v Tu-
ríne. Jedného dňa prišiel domov chorý. Hneď ako
sa vyliečil, rozhodol sa vrátiť do Turína. Mama
Margita sa odhodlala odísť s ním a vzala aj nás.
Cestovali sme natlačení vo veľkom košíku.
Bol to chudobný dom, ale plný detí a zábavy. Don
Ján mal hlavu plnú nápadov a srdce plné snov.
A uskutočňoval ich. Stali sme sa liturgickým rú-
chom a zo mňa vyrobili obrus na oltár. Bola som
na to skutočne hrdá.
Jedného dňa však všetkými otriasol výkrik: „Vy-
pukla cholera!“
Správy, ktoré bolo počuť cez okná z dvora, boli de-
sivé. Táto smrteľná epidémia zasiahla najskôr
mesto Janov a usmrtila tritisíc ľudí.
V Turíne sa prvé prípady vyskytli
v Borgo Dora, teda blízko nás.
Mesto nemalo prakticky nijakú
štruktúru na zvládnutie epi-
démie okrem starých lazare-
tov, ktoré boli znovu uve-
dené do prevádzky.
Starosta musel apelo-
vať na dobrú vôľu oby-
čajných dobrovoľníkov.
Don Bosco zmobilizo-
val svojich starších
chlapcov (štrnásť) a za-
ručil im imunitu, ak
zostanú v priateľstve
s Pánom. Mama Mar-
gita pre každého pri-
pravila fľašu s octom
a odovzdala im ju so
slovami: „Po ošetrení
chorého si umyte ruky
octom. Keď bude fľaša

prázdna, príďte si ju naplniť. Pripomínam: poslú-
chajte ma, pretože Pán hovorí: ,Pomôžte si a aj
nebo vám pomôže.‘“
Dni boli veľmi horúce, vyčerpávajúce. Cholera je
špinavá a páchnuca choroba. Chorým, o ktorých
sa starali mladíci, často chýbali čisté plachty
a bielizeň.
Keď sa mladíci vrátili, aby naplnili svoje fľaše oc-
tom, rozprávali o tom mame. Dala im nejaké veci,
ktoré mali, no o niekoľko dní už neostalo nič.
Jedného dňa dorazil mladý muž a lapajúc po dy-
chu povedal: „Musíme previezť vážne chorého
pacienta do lazaretu, ale nemáme slušnú plach-
tu. Nemáte vôbec nič, mama?“ Margita sa zamys-
lela, potom vzala mňa, najkrajší biely obrus na ol-
tári nového kostola, a podala mu ho so slovami:
„Zober ho pre svojho chorého. Nemyslím si, že sa
Pán urazí.“
Bol som teda poslednou úľavou pre chorého člo-
veka a potom som skončil medzi handrami.
Svadobné šaty sú znakom lásky a tie mamy Mar-
gity boli až do konca.

Autor: B. F.

Svadobná výbava
mamy Margity

V životopise svätého
Jána Bosca don Le-

moyne veľmi detailne
rozpráva o epidémii

cholery, ktorá postihla
mesto Turín v roku
1854 (s. 484 – 488).
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hlavný predstavený

Bol august 2015. Presnejšie povedané,
bolo popoludnie 15. augusta a s 5 200
mladými z celého sveta sme prežívali me-
dzinárodné stretnutie mládeže SYM Don
Bosco, aby sme oslávili dvojsté výročie
narodenia dona Bosca.
S idealizmom vzdialeným od reality sme
si my organizátori mysleli, že by sme
mohli zorganizovať pochod týchto 5 200
mladých z Turína na vŕšok v Becchi, kde
Ján Bosco prišiel na svet. Bola to vzdiale-
nosť asi 35 kilometrov. Ale rýchlo sme po-
chopili, že sa toho musíme vzdať, pretože
by bolo veľmi ťažké držať sa programu
s toľkými veselými a neposednými mla-
dými. Nakoniec sme sa rozhodli pre niečo
veľmi jednoduché a priamo spojené s je-
sennými výletmi dona Bosca s chlapcami.
Cestu sme začali v Castelnuove, malom
mestečku, kde bol Ján Bosco pokrstený
a kde slávil jedny zo svojich „primícií“.
Dlhý a pestrofarebný zástup mladých pre-
šiel celých osem kilometrov, ktoré nás de-
lili od Becchi, v prudkom lejaku. Ten dážď
prišiel podľa predpovede a prišiel načas.
Ale pre tých mladých, zmoknutých ako
kuriatka, to bolo ako pohladenie z neba.
Stále som si predstavoval dona Bosca me-
dzi jeho chlapcami, nabalenými chlebom
na obed či olovrant a hudobnými ná-
strojmi kapely určenými na veselé a hlučné
večery v osadách, kde sa ubytovali.
Viete čo? Za tým všetkým je vzácna vý-
chovná a duchovná perspektíva.
Mohol by som sám pokračovať v rozví-
janí tejto myšlienky, ale odovzdám slovo
jednému z mojich spolubratov saleziánov

Josému Miguelovi Núñezovi, ktorý vo svo-
jom mimoriadnom prejave píše:
„Don Bosco dlhé roky slávil sviatok Panny
Márie Ružencovej v Becchi, sprevádzaný
hlúčikom chlapcov, ktorí ho nasledovali
s nepredstaviteľnou radosťou.
Boli to tí najlepší chlapci oratória. Stráviť
niekoľko dní prázdnin s donom Boscom
znamenalo pre všetkých fantastickú od-
menu. Spočiatku ich bolo málo, ale čo-
skoro viac než sto.
Prvým stabilným cieľom bolo rodisko
dona Bosca a jeho milovaný domov. Jeho
brat Jozef s radosťou prijímal tento kŕdeľ
chlapcov a čo najlepšie ich ubytoval v sto-
dolách a stajniach, pričom sa staral o ich
potreby. Spôsobili nejednu nepríjemnosť,
ale dobrý Jozef to dokázal prehliadnuť
a láskavo napraviť malé i veľké problémy.
Po roku 1858 don Bosco plánoval sku-
točné pochody obcami Piemontu a pro-
vinciami v blízkosti Turína. O plán cesty sa
staral vopred a spoliehal sa na priateľov
a dobrodincov, ktorí ich prijímali vo svo-
jich domoch alebo pripravovali občer-
stvenie pre túto armádu pripravenú na
boj, na boj proti hladu. Nikdy nechýbalo
ovocie, čerstvo upečený chlieb alebo kú-
sok syra. To všetko veľkoryso ponúkali
miestni obyvatelia nadšení zhonom, ktorý
sa kňaz s povesťou svätca snažil upokojiť,
väčšinou bez väčšieho úspechu.“

Roľníci zanechávali svoju prácu
Dostali sme niekoľko krásnych svedectiev
o týchto dňoch zábavy a radosti od mno-
hých mladíkov, ktorí prežili nezabudnu-

Omnoho viac ako
na vŕškoch Monferrata

Ángel Fernández Artime
hlavný predstavený saleziánov

a X. nástupca dona Bosca

Autor: Angel Fernández Artime SDB / Preklad: Stanislav Veselský ASC / Foto: ANS

Celá pedagogika dona Bosca je obsiahnutá v „jesenných výletoch“. Rodinnosť a kamarátstvo,
radosť a zábava. Čas kráčať, ako sa kráča po životných cestách, a priestor na rozhovor
a priateľstvo. A tiež láskavá a dobrá prítomnosť dona Bosca.
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teľné zážitky pri sprevádzaní dona Bosca.
Anfossi, jeden z jeho chlapcov, napísal:
„Dodnes si tie výlety pamätám. Napĺňali
ma radosťou a úžasom. Sprevádzal som
dona Bosca na vŕškoch Monferrata v ro-

koch 1854 – 1860. Bola nás asi stovka
mladíkov a už vtedy sme videli, akú po-
vesť svätosti don Bosco požíval. Jeho
príchod do tých dedín a mestečiek bol
triumfálny. Farári z okolia a zvyčajne aj
občianski predstavitelia vychádzali von,
aby sa s ním stretli. Ľudia sa dívali z okien
alebo vychádzali na ulicu, roľníci zane-
chávali svoju prácu, aby videli tohto
svätca (...).“
Celá pedagogika dona Bosca je obsiah-
nutá v týchto jesenných výletoch. Rodin-
nosť a kamarátstvo, radosť a zábava. Čas
kráčať, ako sa kráča po životných cestách,
a priestor na rozhovor a priateľstvo. Prí-
tomnosť dona Bosca je prítomnosťou do-

spelého, ktorý sprevádza mladých na ich
ceste. Je to prítomnosť láskavá a dobrá.
Slovo pre všetkých a gesto spoluúčasti
a solidarity pre tých, ktorí majú väčšie ťaž-
kosti dosiahnuť cieľ.
Hudba a slávnosť osviežili srdcia a pre-
budili nadšenie mladíkov, ktorí boli
šťastní, že môžu byť nablízku otcovi, kto-
rého tak veľmi obdivovali a boli mu veľmi
zaviazaní. Vstup chlapcov dona Bosca do
týchto dediniek a mestečiek v Piemonte –
v dokonalej formácii a za sprievodu hu-
dobných nástrojoch – bol nezabudnuteľ-
nou udalosťou.

Boh kráčal s nimi
Chlapci boli plní „údivu a radosti“. Don
Bosco sa jedným prstom dotýkal neba,
a pritom si užíval úsmevy svojich mladí-
kov a ich radostné piesne. Nikdy nechý-
bala modlitba a požehnanie s Najsvätej-
šou sviatosťou v kostole danej dediny,
pretože aj Boh kráčal s nimi.
Láska nášho otca sa stala dôveryhodnou
práve v rodinnej atmosfére počas cesty,
v ktorej neskôr mnohí z tých mladíkov – bez
toho, aby si to v tej chvíli uvedomovali – po-
kračovali v živote s ním. Omnoho viac ako
na vŕškoch Monferrata.
V tejto chvíli rozmýšľam nad tým, aké dô-
ležité je pozývať našich dospievajúcich
a mladých, z ktorých mnohí sú úplne po-
norení do digitálneho sveta, aby zažili bo-

hatú a uspokojivú skúsenosť osobných
stretnutí (nie cez malé alebo veľké obra-
zovky), vzácne zážitky vzájomného počú-
vania, spoločného smiechu, ponorenia
do ticha v jednoduchej modlitbe, žasnutia
nad západom slnka. Zažívať radosť pri
oslovovaní starších ľudí, ktorí sedia pri
dverách svojho domu alebo na lavičke
v záhrade, a v podstate nasýtení naplne-
ným životom oddychujú a sledujú, ako
ľudia prechádzajú okolo.
Končím so slovami, ktoré nám pápež ad-
resoval na našej generálnej kapitule, a te-
ším sa z toho, že sme stále schopní snívať
a pomáhať iným snívať.
Z celého srdca vám prajem šťastné leto.

(Podľa Il Bollettino Salesiano, júl – august
2021)

Rozmýšľam nad tým,
aké dôležité je pozývať
našich dospievajúcich
a mladých, aby zažili
bohatú a uspokojivú
skúsenosť osobných

stretnutí.
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panna mária

„Všetko sa to začalo túžbou po zlepšení
vzťahu k Panne Márii ako Matke. Necítila
som k nej dôveru. Pútnické miesto na Sta-
rých Horách mi bolo srdcu blízke už od
detstva. Často som ho však nenavštevo-
vala. Až v jeden piatkový večer ma oslovili
dve Janky a Renátka, či by som mala zá-
ujem putovať k Starohorskej Mamke v so-
botu skoro ráno, čo ma veľmi potešilo.
Od roku 2014 som sa stala súčas-
ťou tohto milého spoločenstva
pútnikov. S odstupom času vní-
mam, že už tu sa začala moja for-
mácia a pozvanie do združenia
ADMA. Prijať pozvanie nebolo jed-
noduché. Pocit nehodnosti preva-
žoval. Neskôr mi však ,svitlo‘, že
Boh nás cez svoju nebeskú Matku
pozýva k sebe takých, akí sme, te-
raz. Príprava aj samotné prísľuby
do združenia ADMA vo mne do-
znievajú doteraz. Od začiatku to
bol sviatok, pocit prijatia nebes-
kou Matkou, ktorá ma obdarila
nielen svojou láskou, ale aj veľkou
saleziánskou rodinou. VĎAKA!“
(Gabriela Kubičinová, ADMA
Banská Bystrica)

Pán si nás povolal. Pán Boh má s každým
svoj plán. Nás si povolal do spoločenstva
laikov – do Združenia Márie Pomocnice
(ADMA), ktoré založil don Bosco ako oso-
bitný prostriedok šírenia úcty k Najsvä-
tejšej sviatosti a k Panne Márii Pomoc-
nici. Don Bosco si želal, aby Združenie
Márie Pomocnice bolo znamením jeho
vďačnosti za materskú prítomnosť Márie
v jeho živote, v jeho diele a spôsobom
kresťanského života zameraného na po-
znanie, lásku a nasledovanie Márie.

Ako bola Panna Mária prítomná pri vzniku
nášho Združenia? Cez Saleziánov dona
Bosca a Dcéry Márie Pomocnice. Učili
sme sa od nich milovať Pannu Máriu
a Pána Ježiša. A aj vďaka ich modlitbám.
Spolu so sestrami sme si každoročne na
sviatok Márie Pomocnice obnovovali
svoje zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu.
Spájali sme sa modlitbou v rovnaký čas.

ADMA je spoločenstvo ľudí, ktorí majú
blízko k donovi Boscovi, Márii Pomocnici
i mladým. Slovami sestry Moniky Mery-
ovej (FMA) – sme taký „fanklub“ dona
Bosca, otvorený pre všetkých, a Mária je
naším srdcom. Sme spoločenstvom ľudí,
ktorí kráčajú spolu, svojím životom sa usi-
lujú nasledovať Máriu a v modlitbách jej
prinášajú prosby, čo nám boli zverené.
Nie je to o našej dokonalosti, to by sme
do ADMY nikdy nevstúpili, je to o Božej
láske, ktorá si nás pritiahla a formuje nás.
Cesta povolania je postupná. Dozrievali
sme k rozhodnutiu vstúpiť. Na sviatok Do-

minika Savia, 6. mája 2019, mali prísľuby
prví štyria členovia ADMY v našom stre-
disku Banská Bystrica a na sviatok Márie
Pomocnice, 24. mája 2021, zložili prísľuby
tri naše nové členky: Marta Leitnerová,
Gabriela Kubičinová a Anna Benčatová.
A ako to vnímajú ony?

„Cesta môjho povolania do ADMY trvala
dvadsať rokov. Prvé pozvania som
dostala v roku 1999 od dona Janka
Zaušku (SDB). Opakované pozvania
prišli od sestry Moniky Meryovej
(FMA) aj od Janky Schwarzovej.
V roku 2019 počas svätej omše na
sviatok dona Bosca som pocítila
vnútornú túžbu vstúpiť do združe-
nia ADMA aj s myšlienkou – neod-
kladaj a konaj. Po skončení svätej
omše som oslovila sestru Moniku
a stala som sa kandidátkou. A prečo
práve ADMA? S odstupom času si
uvedomujem, že loďku môjho života
bolo potrebné ukotviť medzi dva
stĺpy – Najsvätejšiu oltárnu sviatosť
a Pannu Máriu Pomocnicu. Člen-
stvo v ADME je znamením aj mojej

vďačnosti za všetko, čo vykonal Pán v mojom
živote, a za materskú prítomnosť Márie
v mojom živote. Veľká vďaka Janke a sestre
Monike za ich vytrvalosť pri zakladaní zdru-
ženia ADMA v Banskej Bystrici.“
(Marta Leitnerová, ADMA Banská
Bystrica)

„Je veľa ľudí, ktorým zo srdca ďakujem,
a najviac sestre Monike.“
(Anna Benčatová, ADMA Banská Bystrica)

ADMA –
znamenie vďačnosti za materskú
prítomnosť Márie v našich životoch
Spracovala: Janka Schwarzová / Foto: Monika Meryová
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saleziánske diela

Autor: Jozef Marko SDB / Foto: archív SDB Námestovo

Pri hľadaní na mape Slovenska by ste sa museli trocha potrápiť, kým by ste takmer až na
severnej hranici našli toto „malé veľkomesto“, pri ktorom sa rozprestiera šírošíre „oravské

more“ a nádherná príroda.

1. obdobie – príprava diela
A práve do tohto priestoru, ktorý je pova-
žovaný za najchladnejší kút našej vlasti,
boli poslaní saleziáni. Nie aby tu zamrzli,
ale aby do ľudských sŕdc priniesli trocha
viac svetla a viac ohňa takým spôsobom,
ako ich to naučil turínsky kňaz svätý Ján
Bosco. Začiatok saleziánskeho diela na
hornej Orave – v Námestove a jeho okolí –
možno datovať od roku 1958, keď práve
do týchto končín zavítal mladý 30-ročný
don Jožko Sobota, profesor matematiky
a fyziky a tiež tajný rehoľník. Nastúpil do
svojho zamestnania na námestovskom
gymnáziu, v tom čase nazývanom stredná
všeobecnovzdelávacia škola. Prostredníc-
tvom mimoškolskej činnosti vytváral
okruh mladých, s ktorými začínal svoje
prvé apoštolské kontakty. Venoval sa im
individuálne v osobných rozhovoroch aj
pri rôznych aktivitách. Spoľahlivejší štu-
denti mohli chodievať do jeho bytu, kde
ich doučoval a mnohým poslúžil vysluho-
vaním sviatosti zmierenia. Z týchto osob-
ných kontaktov vznikali prvé skupiny mla-
dých, ktorí sa s ním stretávali na stretkách
či duchovných obnovách. Don Jožko spolu

s mladými, ktorým sa venoval, začal
v roku 1977 stavať na Slanej Vode pod
Babou horou dve chaty pre aktivity mlá-
deže. Pre duchovnú službu mladým bol
don Jožko neskôr ako „nepohodlný učiteľ“
z gymnázia v Námestove prepustený.
Mladí ľudia, ktorí chceli byť v Cirkvi činní
a mali úmysel žiť a apoštolovať v sale-
ziánskom duchu, sa postupne stávali sa-

leziánskymi spolupracovníkmi – ASC. Ako
prvý Oravčan skladal svoje prísľuby 1. 1.
1980 rodák z Novote Štefan Bulák a ne-
skôr 12.12. 1982 Matej Tomaštík a Mar-
gita Laštíková. Postupne pribúdali ďalší
spolupracovníci z Oravy, až napokon 7. 9.
1991 vznikla na hornej Orave samostatná
skupina spolupracovníkov. V súčasnosti
patria do strediska ASC Námestovo

NámestovoNámestovo

Don Jozef Sobota 1958
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okrem Námestovčanov aj spolupracov-
níci z dedín Oravská Polhora, Rabča, Si-
helné, Klin, Zubrohlava, Bobrov, Novoť,
Zákamenné, Lokca, Oravské Veselé. Dnes
má hornooravská skupina spolupracov-
níkov 46 členov. Pri ich formovaní pomá-
hali viacerí saleziáni – delegáti, ktorí na
Oravu dochádzali najmä cez víkendy. Ak-
tuálne sa im venuje ako delegát direktor
komunity Jožko Marko.
Paľko Michalka sem chodieval cez víkendy
vždy so skupinou mladých saleziánov
z ponoviciátu v Žiline, ktorí tu viedli ora-
tórium na prenajatej chate pri námestov-
skom vleku, stretká chlapcov a mladých
a organizovali pre nich rôzne podujatia.
Paľko sa staral hlavne o spolupracovníkov
a duchovné obnovy mladých. Spolu so
spolupracovníkmi, animátormi a mladými
saleziánmi zo Žiliny začali organizovať veľ-
kolepé letné tábory. V tomto období za-
znamenali saleziánski spolupracovníci na
hornej Orave najväčší duchovný a apoš-
tolský rozmach.

2. obdobie – prítomnosť komunity
Predstavení saleziánov sa po dlhom uva-
žovaní rozhodli zriadiť v Námestove sale-
ziánsku komunitu. Provincia pričinením
Paľka Michalku a Paľa Gracha odkúpila
dom na Mlynskej ulici č. 40 a dňa 6. 8.
2000 sa doň nasťahoval novokňaz Peter
Barina, ktorý bol poverený službou direk-
tora Incaricato, a diakon Peter Timko.
O rok nato k nim pribudol Stano Seman,
ktorý prevzal službu direktora Incaricato.
Bolo potrebné skĺbiť filozofiu apoštolátu,
ktorú tam rozbehli saleziáni pred ich prí-

chodom, s novými požia-
davkami, ktoré sa na
nich kládli v súvislosti so
založením provizórnej
mikrokomunity a so za-
pojením sa do apošto-
látu námestovskej far-
nosti. V tomto období sa
výraznejšie rozbehli pra-
videlné týždenné stretká
s chlapcami, čo bola aktivita, ktorú tu do-
vtedy takmer nikto nepoznal. Pre spolu-
pracovníkov, animátorov a chlapcov sa
okrem stretnutí začali organizovať me-
sačné duchovné obnovy. Námestovskí sa-
leziáni pokračovali vo väčších podujatiach,
ktoré založili už ich predchodcovia spolu
s miestnymi saleziánmi spolupracov-
níkmi, ako boli tábory, turnaje, výlety, du-
chovné cvičenia a pod. Predstavení
z Ríma dňa 6. 6. 2001 potvrdili novú prí-
tomnosť saleziánov v Námestove ako „co-
munita proposta“. Komunite v tom čase
bola zverená aj starostlivosť o kandidátov,
ktorým spoločne pripravovali výchovné
stretnutia každé dva týždne počas víken-
dov. Saleziáni mali vo farnosti priateľské
vzťahy s pánom dekanom Blažejom Dib-
diakom a vtedajším kaplánom, dobre
spolu vychádzali a spolupracovali. Podľa
svojich možností sa spolupodieľali na
všeobecnej pastorácii. Vyučovali nábo-
ženstvo učňov na strojárskom učilišti, kde
chodia chlapci z mesta aj okolia a pre kto-
rých okrem spomínaných aktivít organi-
zovali oratko, prihovárali sa mladým
v ranných slovkách a na mládežníckych
svätých omšiach vo farskom kostole. To

všetko sa dialo pod starostlivým okom
saleziánskeho „oravského inšpektora“
dona Jožka Sobotu a s jeho požehnaním.
Dňa 1. 6. 2002 Mons. František Tondra
posvätil kaplnku v dome, ktorá je zasvä-
tená saleziánskym mučeníkom v Číne –
Mons. Luigimu Versigliovi a donovi Kalix-
tovi Caravariovi. V danom roku sa
podarilo upraviť aj pivničné priestory
domu pre apoštolát. Takto sa chlapci
a mladí mali možnosť častejšie stretávať
na pôde saleziánskeho domu. Priestory
boli skromné a malé, ale záujem chlapcov
a mladých bol veľký. Keďže záujem mla-
dých naďalej rástol, priestory postupne

začali byť nepostačujúce. A tak komunita
už pod vedením nového direktora Peťa
Kuchára intenzívne uvažovala a hľadala
možnosti nových priestorov pre pasto-
račnú činnosť s mladými.

3. obdobie – činnosť v stredisku
Možností bolo viacero. Ale veľmi zaují-
mavá sa naskytla hneď v susedstve – od-
kúpiť budovu materskej školy, ktorej
činnosť mala byť ukončená a nachádzala
sa vedľa domu komunity. Komunita túto
možnosť využila, a tak 17. 5. 2005 od
mesta odkúpila materskú škôlku.
Onedlho nato sa začalo s generálnou pre-
stavbou. Na stavbe s radosťou pomáhali
dobrodinci, saleziánska rodina, ale aj
chlapci a mladí. Do komunity prišiel v tom
čase nový spolubrat Peter Hasidlo, ktorý
sa začal intenzívnejšie zaujímať o spolu-
prácu s Cirkevnou základnou školou svä-
tého Gorazda, kde spolubratia už vyučo-
vali náboženstvo. Spolupráca sa rozbehla
až do takej miery, že Peťo Hasidlo sa na
nejaké obdobie stal aj zástupcom riadi-
teľa školy.
Novovybudované stredisko bolo sláv-
nostne otvorené 19. 10. 2008 posviackou

Saleziánska rodina v Námestove – ASC a ADMA 2021
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Kaplnky svätého Jána Bosca biskupom
Františkom Tondrom, ktorá je dôležitou
súčasťou nového strediska. Bratia takto
mohli slúžiť pravidelné sväté omše
v týždni a nedele aj pre širšiu verejnosť.
Klasická pastoračná činnosť pre deti
a mladých – stretká, krúžky a podobne
sa naplno sústredila v novopostavenom
stredisku.
V roku 2009 sa vďaka iniciatíve dona
Janka Zaušku saleziánska rodina v Ná-
mestove rozrástla aj o ďalšiu zložku –
ADMA (Združenie Márie Pomocnice),
v ktorej je dvadsať členov pochádzajúcich
z Námestova a okolitých dedín. Sale-
ziánska rodina intenzívne spolupracovala
a podieľala sa na uskutočňovaní mnohých
aktivít v diele. Saleziáni spolupracovníci
každoročne organizovali okrem iného aj
ples saleziánskej rodiny. Ako prví začali
tento ples usporadúvať aj s účasťou detí.

To prispelo k veľkému záujmu o ples, pre-
tože sa na ňom mohli zúčastniť celé ro-
diny aj s deťmi. Členovia ADMY intenzívne
pomáhali donovi Jankovi pri organizovaní
manželských a rodičovských večerov.
Športovým aktivitám veľmi pomohlo po-
stavenie ihriska s umelou trávou v roku
2010, a to hneď pri saleziánskom dome.
Najväčší rozmach využitia zažilo ihrisko
za čias dona Laca Babaču, ktorý tiež v Ná-
mestove pôsobil. Často sa organizovali
rôzne futbalové turnaje. Pravidelne to
boli: liga stretiek, v nedele turnaj synovia
a otcovia…
V roku 2013 zjednotil srdcia detí, mladých,
rodín, celú saleziánsku rodinu, dobrodin-
cov a sympatizantov dona Bosca na
Orave príchod relikvií dona Bosca do Ná-
mestova. Udalosť, ktorá po siedmich ro-

koch znova spojila mnohé generácie na
Orave, bola rozlúčka s „donom Boscom“
Oravy – Jožkom Sobotom. Nebeský Otec
si ho povolal k sebe 19. 1. 2020. Rozlúčiť
sa s ním prišli okrem veľkého počtu sale-
ziánov, saleziánskej rodiny, diecéznych
kňazov aj celé generácie počnúc jeho štu-
dentmi na gymnáziu z jeho profesorských
čias až po deti a mladých, ktorí ho zažili
posledné roky pri svätých omšiach alebo
v spovednici v saleziánskej kaplnke.
Každoročnou veľkou udalosťou v našom
stredisku je oslava sviatku dona Bosca.
U nás v Námestove o to viac, že je to pre
nás zároveň aj odpustová slávnosť, keďže
kaplnka v stredisku je zasvätená práve
jemu. Po slávnostnej svätej omši sa v po-
poludňajších hodinách koná Don Bosco
akadémia v mestskom kultúrnom stre-
disku. Zapája sa celé stredisko i sale-
ziánska rodina. Účinkujúcich zvykne bývať

asi sto ľudí. Pre rastúci záujem divákov
bolo v posledných rokoch potrebné or-
ganizovať akadémiu v dvoch vystúpe-
niach. Počas Adventného obdobia sa stali
obľúbenými adventné popoludnia pre ro-
diny s deťmi. Veľkej priazni a záujmu sa
každoročne tešia aj prímestské tábory –
jarný a letný, pobytové tábory – samo-
statné pre chlapcov a dievčatá ZŠ, každá
skupina približne sto účastníkov. Vďaka
spolubratom Peťovi Rothovi a Paľovi Ka-
latovi sa podarilo pravidelnejšie a inten-
zívnejšie rozbehnúť formáciu animátorov
a prípravu nových animátorov.
Tak ako na celom svete, aj u nás preverila
vernosť mladých i dospelých odkazu
dona Bosca a nášmu saleziánskemu stre-
disku v Námestove pandémia koronaví-
rusu. Počas prvej vlny pandémie, keď

bolo naše stredisko a kaplnka úplne za-
tvorené, sa vytvoril väčší priestor na
osobnú i spoločnú komunitnú modlitbu,
a teda na prehĺbenie nášho zasväteného
života, ale taktiež sme trávili v rámci ko-
munity viac času v spoločných rozhovo-
roch s bratmi či na krátkych výletoch.
S odstupom času sa začali objavovať nové
možnosti, ako byť „stále nablízku“ deťom,
mladým i dospelým. Rozbehli sme online
stretnutia a vysielania svätých omší na-
živo. Dokonca jedna skupina mladých sa
okrem online stretiek začala online spájať
aj na pravidelnú každodennú modlitbu
ruženca. Takto netradične online sa po-
darilo uskutočniť aj oslavu sviatku dona
Bosca – svätá omša a Don Bosco akadé-
mia, a to vďaka celej komunite, no
najmä zásluhou dona Peťa Rotha. Po-
dobne sa podarilo uskutočniť „on“ aj „off“
formou veľmi obľúbený jarný prímestský

tábor, kde sa deti stretávali spoločne
i v skupinkách v online priestore, ale zá-
roveň plnili úlohy v reálnom svete.
Po druhej vlne pandémie sa postupne
vraciame do reálneho fungovania v osob-
ných stretnutiach na stretkách, krúžkoch,
svätých omšiach… Nádejame sa, že okol-
nosti a opatrenia nám umožnia s Božou
pomocou a pod ochranou Panny Márie
uskutočniť pripravované letné podujatia
pre deti a mladých.
Na záver chcem vyjadriť veľkú vďaku celej
saleziánskej rodine, dobrodincom a sym-
patizantom dona Bosca na hornej Orave.
Ďakujem za vašu priazeň a nesmiernu šte-
drosť voči nám saleziánom a saleziánskemu
dielu v Námestove! Nech vás dobrý Boh od-
mení svojím hojným požehnaním!

Komunita SDB 2018 Letný prímestský tábor 2020
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Autor: Erta Cigolla FMA – Donne di Dio/ Spracovala: Iveta Sojková FMA / Foto: archív

V auguste 2021 sa začal posledný rok trojročnej prípravy na veľké jubileum sestier saleziánok –
150 rokov od založenia Inštitútu FMA svätým Jánom Boscom a svätou Máriou Dominikou

Mazzarellovou. Jubileum vyvrcholí 5. 8. 2022.

Na ceste k 150. výročiu
založenia Inštitútu dcér Márie

Pomocnice – saleziánok

Dom na Valponaske, kde svätá Mária Mazzarellová prežila svoju mladosť

Logo osláv 150. výročia
založenia Inštitútu FMA
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Mornese (Taliansko), miesto narodenia svätej Márie Mazzarellovej
a založenia Inštitútu FMA

Okno domu na Valponaske,
z ktorého svätá Mária Mazzarellová adorovala Ježiša
v Eucharistii, keď hľadela na vežu kostola v Mornese
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Záujem o remeslo klesá,
no nie u nás…

Viac ako tisícpäťsto mladých absolventov,
ktorým sa za tridsať rokov činnosti venovalo
vyše tristopäťdesiat zamestnancov. Ako ľahko
možno pomestiť toľké snaženie do jednej vety
a niekoľkých čísel. No príbeh pokračuje
a Stredná odborná škola svätého Jozefa
Robotníka v Žiline otvára svoje brány opäť.

Dni otvorených dverí sú obľúbenou for-
mou, ako získať potrebné informácie z pr-
vej ruky. Rodičia i potenciálni žiaci pri-
chádzajú zblízka i zďaleka, aby si urobili
reálnu predstavu o tom, čo naša škola
ponúka. Potešiteľné je, že v čase, keď zá-
ujem o remeslo klesá a niektoré učebné
odbory zápasia o prežitie, my máme na-
plnené kapacity prijatých žiakov takmer
na sto percent.

Čo stojí za neutíchajúcim záujmom?
Celkom isto atraktívnosť odborov spoje-
ných so širokými možnosťami uplatne-

nia. Autoopravárske profesie (autome-
chanik, autoelektrikár či autolakovník)

zamerané na najmodernejšie technoló-
gie poskytujú žiakom možnosť realizovať
sa v oblasti automobilového priemyslu.
Chlapci, ktorým „zavoňalo“ drevo, taktiež
pracujú v moderne vybavených dielňach
pod vedením zručných majstrov odbor-
ného výcviku. Nemožno nespomenúť ani
murárske odbory, ale aj maturitný odbor
grafik digitálnych médií, o ktorý evidu-
jeme z roka na rok vyšší záujem. Pripo-
míname pritom, že žiaci získajú nielen od-
borné znalosti a zručnosti, ale aj základné
informácie o podnikaní a o tom, ako roz-
behnúť to vlastné.

Odbornosť aj osobnosť
Odbornosť je tak jedným z kľúčových mo-
mentov vzdelávania v našej škole, no nie
jediným. Pre mladých ľudí a ich rodičov je
lákavý aj originálny preventívny výchovný
systém dona Bosca, ktorý saleziáni uplat-
ňujú už vyše dvesto rokov. Spočíva v tom,
že sa snaží predchádzať zlu a rozvíjať
dobré vlastnosti a schopnosti mladých
prostredníctvom aktívnej asistencie pe-
dagógov medzi žiakmi. Vzniká tak vzácny
priestor na rast profesijný, osobnostný aj
duchovný. Integrita mladého človeka je
ideál, na ktorom pracujú spoločne učite-
lia, majstri a vychovávatelia.

Široké možnosti
Mladým sú k dispozícii priestory, ktoré za
ostatný čas prešli zásadnou rekonštruk-

Autor: Beáta Jarošová / Foto: archív SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Terka Jureková, Andrej Konušik, Daniel Mihok
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Tridsať rokov v službe
mladým

Študentský film Bridge z dielne našich žiakov vyhral medzinárodný festival FESTICLIP
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ciou tak, aby spĺňali nároky na modernú
školu. Žiaci môžu využívať zrekonštru-
ovaný internát, v ktorom býva deväťde-
siatpäť chlapcov, ale aj spomínané dielne
pre autoopravárov, autoelektrikársku, au-
tolakovnícku a automechanickú dielňu.
Dobre vybudovaná je aj stolárska dielňa
a grafický ateliér. Mladým slúžia auly, spo-
ločenské miestnosti, ihriská či nádvoria.
Sú vedení k športu, umeniu, no učia sa
napríklad aj animovať skupinu. Obľúbené
sú kurzy spoločenského správania a tanca
organizované v spolupráci s družobnou
školou – SOŠ pedagogickou svätej Márie
Goretti v Čadci. Vzdelávanie a výchova tak
majú rovnako vysokú prioritu.

Otec aj syn
Tajomstvo záujmu o našu školu má ešte

jeden dôležitý rozmer. Tým, že výchovný
systém dona Bosca zahŕňa sprevádzanie
počas celého života, škola zostáva v kon-
takte s absolventmi – exallievmi – aj po jej
skončení. Sú pozývaní a zapojení, často už
so svojimi rodinami, do aktivít rôzneho
druhu. V súčasnosti tak navštevujú školu
žiaci druhej generácie, vyučil sa u nás otec
a v súčasnosti k nám chodí aj jeho syn,
prípadne synovia a ďalší príbuzní. Aj me-
dzi majstrami a učiteľmi je množstvo bý-
valých absolventov. Nemožno zabudnúť
ani na duchovné povolania, ktoré sa zro-
dili uprostred všetkého tohto snaženia.
Dielo dona Bosca v Žiline siaha do trid-
siatych rokov minulého storočia, v päťde-
siatych rokoch bola činnosť saleziánov ná-
silne prerušená a v deväťdesiatych rokoch
sa ju podarilo obnoviť. Vtedajšie Stredné

odborné učilište svätého Jozefa Robot-
níka zriadili v máji 1991 a v septembri už
nastúpilo do školy prvých 48 chlapcov.
Dnes má SOŠ svätého Jozefa Robotníka
375 žiakov. Od roku 2010, keď bol otvo-
rený maturitný študijný odbor grafik digi-
tálnych médií, SOŠ navštevujú aj dievčatá.
Niektoré sa z času na čas zaujímajú aj
o remeselnícke odbory.
Ešte by sme mohli mnohé napísať, ale
ako sa hovorí, radšej raz vidieť, ako sto-
krát počuť. Tak neváhajte, dvere máte
otvorené!
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Aktívny relax našich učiteľov

Po mesiacoch online sme sa konečne opäť stretli v škole



história

Narodil sa 7. marca 1880 vo východoslo-
venskej dedinke v Krivanoch pri Sabinove
rodičom Jánovi Ďuricovi (rodákovi z Detvy)
a Anne Ďuricovej, rodenej Klubníkovej (ro-
dáčke z Krivian). Jozef mal ešte dvoch star-
ších bratov – Štefana a Jána. Slovenskí sa-
leziáni, ale i miestni príbuzní ho familiárne
volali „Joži báči“.
Jozef sa o saleziánoch dozvedel pravde-
podobne zo saleziánskeho časopisu Sza-
lézi Értesíto, ktorý bol distribuovaný po
celom Uhorsku na farské úrady a do re-

hoľných domov. Vo svojom bulletine sa-
leziáni oznamovali, že prijmú chlapcov na
štúdiá aj v pokročilejšom veku, predo-
všetkým tých, ktorí sa túžia zasvätiť Bohu
v rehoľnom a kňazskom stave. Po tomto
ozname prišlo z celého Uhorska toľko žia-
dostí o prijatie, že hlavní predstavení Sa-
leziánskej spoločnosti zriadili v roku 1901
pre všetky národnosti Uhorska osobitný
Uhorský saleziánsky ústav svätého Šte-
fana v obci Cavaglia neďaleko Turína.
A tak sa aj Jozef Ďurica vybral spoznávať

svoje povolanie do ďalekého Talianska.
V saleziánskom generálnom archíve sa
zachovalo odporúčanie miestneho pána
farára Jána Gregu, ktorý 15. apríla 1909
opisuje 29-ročného Jozefa ako čnostného
farníka, ktorý prijal krst v tejto farnosti
a bol vychovávaný nábožnými rodičmi.
Práve rodičia mu odovzdali pekný príklad
kresťanskej rodiny a výchovy. Ďalej pán
farár píše, že Jozef bol predsedom Ru-
žencového spolku a denne sa modlil ru-
ženec v kostole i mimo neho. Túto vlast-

Jozef Ďurica sa vyznačuje predovšetkým tým, že bol prvým slovenským saleziánom
koadjútorom (rehoľným bratom).

Jozef Ďurica v roku 1954 ako 74-ročný, Sečovce

Jozef Ďurica – koadjútor
Autor: Rastislav Behún SDB / Foto: archív SDB

Jozef Ďurica v roku 1915 ako 35-ročný
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histór ia

nosť označil za dobrý základ pre dobrý
rehoľný život, a preto ho odporúčal Sale-
ziánskej kongregácii. Po ročnom pobyte
v Cavagliu sa Jozef vrátil domov na prázd-
niny. Opäť sa zachovalo svedectvo spo-
mínaného pána farára Gregu, že Jozef
Ďurica sa počas mesiacov august a sep-
tember v roku 1910 zdržiaval vo svojej
rodine a bol dobrým príkladom nábož-
nosti a čnostného života pre svojich spo-
lufarníkov.
Dňa 3. augusta 1911 Jozef napísal žiadosť
o vstup do noviciátu. V tejto žiadosti sa
dočítame, že vzhľadom na svoj vek sa
chcel stať saleziánom koadjútorom a ta-
kýmto spôsobom slúžiť Bohu i kongregá-
cii. Kánonický noviciát začal v Lombriascu
11. septembra 1911. Magistrom mu bol

don Julio Barberis. Po ročnom noviciáte
a po dôkladnom zvážení a modlitbe skla-
dal svoje prvé rehoľné sľuby 15. sep-
tembra 1912 vo Foglizze. Prvý rok pôsobil
v Lombriascu a od roku 1913 v Trieste,
kde bol aj v roku 1915 povolaný na výkon
vojenskej služby. Prepustili ho až po skon-
čení vojny v roku 1918. V roku 1919 odi-
šiel do Maďarska, kde pôsobil najprv v Ny-
ergesújfalu, kde zároveň zložil dňa 31.
marca 1920 doživotné sľuby. Potom ho
predstavení preložili do Esztergomu, kde
okrem iného robil aj školníka. V tomto
meste ostal do roku 1946. Po návrate na
Slovensko bol pridelený do saleziánskeho
domu v Šaštíne. O rok neskôr odišiel do
Bratislavy na Miletičovu ulicu, kde ho
v roku 1950 zastihlo násilné zrušenie Sa-
leziánskej spoločnosti. Internovaný bol
do konca svojho života – najskôr v Šaš-
tíne, potom v Podolínci, v Báči, v Zbeče pri
Prahe a nakoniec v Rúbani, kde aj zomrel
25. júna 1964 vo veku 84 rokov, z toho 52
rokov prežil ako rehoľný brat.
Na sklonku jeho života mu bol nablízku
don František Sersen. Počas svojej inter-
nácie udržiaval listový kontakt s Imrichom
Neštickým a Jurajom Kaščákom, o čom
svedčia zachované listy.
Don Fantišek Sersen 3. augusta 1964 in-
formoval dona Antala (maďarského pro-

vinciála) o smrti Jozefa Ďuricu slovami:
„Jeho smrť prišla rýchlo, bez nejakej vážnej

choroby, ležania a bez veľkého trápenia.
Usnul v Pánovi. Dva dni pred smrťou sa cí-
til trochu horšie ako zvyčajne, spočiatku ho
bolelo v prsiach a nechcel si ísť ani ľahnúť,
no po naliehaní poslúchol. Zavolal si svojho
spovedníka, s ktorým riešil veci duše, o ma-
teriálne záležitosti sa až tak nestaral, lebo
nemal nič. Dal mi niekoľko adries, že keď
zomrie, aby som dal vedieť.“
Na pohreb prišli aj ľudia z Maďarska. Sa-
leziánov bolo okolo dvadsaťtri a pocho-
vával ho Mons. Malec, riaditeľ biskupskej
kancelárie v Rúbani. Keďže salezián pro-
fesor Milan Ďurica je jeho blízky príbuzný,
po konzultácii s vtedajším provinciálom
Karolom Maníkom sa pričinil o uloženie
Jozefových telesných pozostatkov do sa-
leziánskej hrobky v Bratislave-Vrakuni,
ktorá bola postavená v roku 2005.
Pamätníci saleziáni spomínali, že patril
medzi organizátorov miništrantského
hnutia, obľuboval liturgiu a mal veľa pria-
teľov a známych, na ktorých pamätal
v modlitbe v deň ich sviatku. V roku 1938
pomáhal aj pri organizovaní Svetového
eucharistického kongresu, ktorý sa usku-
točnil v Budapešti.

Text na zadnej strane obrázka pri
príležitosti 50. výročia rehoľných sľubov

Hrob Jozefa Ďuricu v Rúbani

Mal mnoho priateľov
a známych, na ktorých

pamätal v modlitbe
v deň ich sviatku.
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životné prostredie

Cieľom Aliancie don Bosco Green (ADBG)
je vytváranie bezpečného prostredia na
zemi s dôrazom na život budúcich gene-
rácií. Prostredníctvom kampaní a aktivít
povzbudzuje s pomocou novej generácie
environmentálne angažovaných mladých
k zodpovednosti voči planéte. Medziná-
rodnú saleziánsku ekologickú platformu
založila v roku 2018 skupina mla-
dých saleziánskych nadšencov
v Indii, ktorá sa rozhodla priložiť
ruku k dielu a prispievať navyše k ce-
losvetovej environmentálnej čin-
nosti. Záväzok aliancie k aktívnej čin-
nosti sa odzrkadľuje v prioritných
oblastiach, ktorými sú boj so zne-
čistením (znečistenie ovzdušia,
oceánov, morí, riek a iné), zmenšo-
vanie globálneho otepľovania a zru-
šenie používania jednorazových
plastov. V každej z oblastí spolupra-
cuje ADBG s aktuálnymi globálnymi
kampaňami podporovanými Prog-
ramom Spojených národov (OSN)
pre životné prostredie alebo inými
medzinárodnými organizáciami. Ak-
tivity v rámci nich smerujú k na-
plneniu niektorých z udržateľných cieľov
rozvoja známych pod skratkou SDGs
(z anglického sustainable development
goals). Momentálne je aliancia aktívna
v 77 krajinách na celom svete a tvorí ju
viac než 433 členov, organizácií, spolo-
čenstiev a inštitúcií plniacich posolstvo
diela dona Bosca (počty každým dňom
narastajú, už dnes môžu byť oveľa vyš-
šie).

Vzniká ekologickejšia saleziánska
provincia
Slovenská provincia Saleziánov don Bosca
je súčasťou Aliancie don Bosco Green
od roku 2019. Veľkú časť realizovaných ak-
tivít šíria do saleziánskych stredísk po ce-
lom Slovensku okrem organizácií a spolo-
čenstiev aj miestni ekonómovia. „Strediská

podporujeme v rozvíjaní zelených aktivít
už od najmenších činností, ako sú vý-
sadba zelene alebo zavádzanie košov na
recyklovaný odpad. V niektorých sú to až
veľké inovatívne energetické riešenia, pri
ktorých sa musíme uchádzať aj o pro-
striedky z fondov, pričom niektoré aktivity
sú už v strediskách dnes viditeľné. Záro-
veň chceme ísť príkladom a postupne me-
níme na udržateľnejšie aj naše pracovisko
na provincii. Zaviedli sme koše na zber

batérií a drobného elektroodpadu, po-
užívame biologicky ľahko odbúrateľné
mydlá v sociálnych zariadeniach, v tla-
čiarni tlačíme len nevyhnutné dokumenty
a viac jazdíme na bicykli,“ približuje
správca majetku Slovenskej saleziánskej
provincie Anton Hraboš.

SAVIO znížilo uhlíkovú stopu
Priaznivcom a jedným z prvých čle-
nov slovenskej zelenej saleziánskej
aliancie je misijná organizácia o. z.
SAVIO, ktorá aktuálne podporuje
v Tanzánii poľnohospodársky pro-
jekt zameraný na výsadbu jabloní
a podporu vzdelávania farmárov.
„Vďaka projektu sa podarilo vysadiť
viac ako 5 000 jabloní a ich počet sa
ešte násobne zvýši. Znížili sme aj
uhlíkovú stopu našich projektových
monitorovacích ciest do zahraničia,
a to vďaka výsadbe stromov na síd-
lisku Ružinov v spolupráci s mest-
ským úradom. V pláne máme ešte
množstvo aktivít. Sledujte naše so-
ciálne siete a stránku www.savio.sk
a dozviete sa viac,“ vysvetľuje formu

podpory aliancie predseda o. z. SAVIO
a misijný delegát Štefan Kormančík SDB.
Jednoznačným odporúčaním občian-
skeho združenia pre každého, kto má zá-
ujem podporiť činnosť ADBG, je: spotreba
menšieho množstva surovín, skromnejší
životný štýl a každodenná jazda do práce
či školy na bicykli. Nesmie chýbať obme-
dzenie nákupu nepotrebného, a teda zni-
žovanie tvorby zbytočného odpadu.

Autor: Alžbeta Zelná, Kristína Zelná / Foto: archív

V tomto čísle vám predstavíme „zelenú“ alianciu, ktorá prináša do
saleziánskych stredísk a farností environmentálne témy či inšpiratívne
ekologické kampane. Hovoríme o Aliancii don Bosco Green, ktorej
členom je aj Slovenská saleziánska provincia. O jej činnosti sme sa porozprávali so zástupcami
niektorých členských organizácií, ďalšími priaznivcami i podporovateľmi.

Komunita sestier saleziánok s mladými a ich rodinami
z mesta Gizo na Šalamúnových ostrovoch sa zapojili

do projektu „Udržujme naše mesto čisté“ v rámci
programu počas Medzinárodného dňa životného

prostredia
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životné prostredie

Sestry saleziánky prešli tiež na zelenú vlnu
Partnerom saleziánskych iniciatív a organizácií v aliancii je aj or-
ganizácia Inštitútu dcér Márie Pomocnice (FMA). Laura – Zdru-
ženie mladých rozvíja osobnosti dospievajúcich dievčat a mla-
dých žien už aj v témach ekológie a udržateľnosti cez Eco tím
Laury. „Chceli sme sa systematickejšie venovať tejto téme, otvá-
rať pre ňu aj ostatných mladých a prinášať ju do našich stredísk.
Už to, že vznikol náš tím, je znakom, že téma je pre mnohých
mladých kľúčová a sú ochotní sa v nej angažovať. Uvedomujú si
potrebu podpory témy aj preto, že sa týka ich budúcnosti. Vý-
zvy Svätého Otca Františka nás vedú ďalej ako len k odbornej
ekológii. Udržateľný spôsob života je aj výrazom lásky k stvore-
niu, ktoré je dielom lásky Boha k nám, a tiež výrazom univer-
zálneho bratstva. Prvým krokom v našom snažení je podpora
v separovaní odpadu nielen v strediskách, ale aj doma,“ pred-
stavuje motiváciu sestier saleziánok predsedníčka združenia
a delegátka pre pastoráciu mládeže Marta Baňasová FMA.
Počas októbra 2020 Eco tím Laury realizoval „ekovikend“ s dis-
kusiami na témy ekologickejšieho života doplnenými o modlitby
a zamyslenia z encykliky Laudato si. Tento rok zasa ponúkli v tra-
dičnom ročnom plánovači „Laura diár“ ekotipy na udržateľnejší
životný štýl a v rámci prípravy na Deň Zeme vyhlásili rôzne vý-
zvy zamerané na ekologickejší prístup ku každodenným čin-
nostiam. V inšpirovaní mladých po celom Slovensku stále po-
kračujú a kladú veľký dôraz na prepojenie s celosvetovými
aktivitami Inštitútu dcér Márie Pomocnice (FMA) a slovenskou
skupinou Don Bosco Green. Povzbudiť sa môžete aj vy, kon-
krétne na sociálnych sieťach (Facebook a Instagram – @laura-
mladez).

Pripojte sa k eko iniciatíve
Aliancia don Bosco Green je vo veľkej miere inšpirovaná vý-
zvou k zodpovednému životu voči budúcim generáciám pápeža

Františka z našej obľúbenej encykliky Laudato si. Navyše ekolo-
gické posolstvá z Ríma a inšpiratívne videá s myšlienkami bu-
deme môcť sledovať vďaka ADBG a jej slovenským podporova-
teľom už čoskoro aj v slovenčine. Nový zelený aktivista Ondrej
Vargovčík, zodpovedný za preklady pápežových videí do slo-
venčiny, odporúča hneď niekoľko iniciatív a petícií, ku ktorým sa
dnes môžeme pripojiť. Ako uviedol, „spolu s úžasnou planétou
sme zdedili (a ešte stále vytvárame) aj obrovskú ekologickú zá-
ťaž, na ktorú doplácajú tí najzraniteľnejší z nás a po nás. Preto
si vieme pomôcť skromným životným štýlom, modlitbou za
stvorenstvo alebo podporovaním láskavých debát, eko iniciatív
a petícií (donboscogreen.org – Oficiálna stránka Aliancie don
Bosco Green; catholicclimatemovement.global – Svetové ka-
tolícke klimatické hnutie a jeho oficiálny video kanál – youtube
kanál GCCM; thecatholicpetition.org – Petícia zdravá planéta,
zdravé ľudstvo a iné)“.
Aliancia don Bosco Green buduje praktickým príkladom vzťah
detí a mládeže k prírode a prostrediu, v ktorom žijú. Rozsah
a dopad všetkých aktivít je postavený na kreativite a angažova-
nosti v jednotlivých strediskách. Závisí to jednoducho od inici-
atívy a odhodlania každého z nás. Na ceste k zeleným oratkám
a spoločenstvám na Slovensku sprevádza stránka Don Bosco
Green Slovensko na Facebooku, kde nájdeme pravidelnú mo-
tiváciu a inšpiráciu. V najbližších týždňoch tu dokonca nájdete
výzvy spojené s príchodom pápeža Františka na Slovensko.
A každý je srdečne vítaný. Ako uvádza ADBG: „Planéta je totiž do-
movom každého jedného z nás, a preto by sme sa všetci mali zapojiť
do budovania zdravého životného prostredia.“

Aliancia don Bosco Green je vo veľkej miere inšpirovaná výzvou
pápeža Františka k zodpovednému životu voči budúcim

generáciám z našej obľúbenej encykliky Laudato si

Členovia aliancie sa každý rok pripájajú k aktivitám, ktoré sa
realizujú v rámci Svetového dňa životného prostredia, napríklad

v roku 2019 v rámci kampane „Nedus našu budúcnosť“
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svätý otec

Autor: Komunita SDB Košice-Luník IX / Foto: archív SDB

Čo by videli tí, ktorí by sa odhodlali prísť
sem? Potvrdilo by sa im to, o čom hovoria
médiá? V mnohých ohľadoch určite áno.
Sídlisko je naozaj plné nešvárov. Je tu
veľká chudoba, často doslova až bieda.
Mnohí z tých, ktorí sa predčasne stávajú
rodičmi, žijú na úkor svojich detí, ktoré
sú zanedbané materiálne, citovo, vý-
chovne i duchovne. Na sídlisku možno vi-
dieť malé fetujúce deti či deti tlačiace vo-
zík smerom von zo sídliska, aby na iných
sídliskách našli v kontajneroch niečo, čo
síce tam už považujú za odpad,
no pre ne to má ešte veľkú cenu.
Mnohí ľudia nepracujú, pretože
nechcú, iní preto, že vzhľadom
na štátnu sociálnu podporu
a perspektívu nízkej mzdy sa im
to vôbec neoplatí. Iní by aj radi
pracovali, ale keďže nemajú
žiadne vzdelanie, nevedia sa
uplatniť na trhu práce. Mnohí ľu-
dia majú na krku exekúcie. Na
sídlisku je veľa neporiadku, čo sa
mení len veľmi pomaly. Práve
som však použil slovné spojenie
„sa mení“. Lebo aj Luník IX má
nádej. A čím menej ju majú jeho
obyvatelia, tým viac im ju musí
priniesť niekto zvonka.
V roku 2003 prišli na sídlisko dvaja di-
ecézni kňazi. V roku 2008 odovzdali šta-
fetu prvým saleziánom, ktorí tu začali pas-
toráciu v saleziánskom štýle. Po roku
bývania priamo v bytovke sa presťahovali
do novovybudovaného saleziánskeho
domu uprostred sídliska, ku ktorému
v priebehu ďalších dvoch rokov pribudol
kostol i saleziánske oratórium. Po trinás-
tich rokoch sú tu už saleziáni etablovaní

a majú na sídlisku svoje nezastupiteľné
miesto. Vymenili sa tu medzitým viacerí
spolubratia, vystriedali sa už minimálne
dve generácie mladých, z ktorých niek-
torí vďaka pomoci saleziánov dokázali
zmeniť svoj život k lepšiemu, našli si svoje
miesto v Cirkvi i v spoločnosti, živia sa
poctivou prácou a snažia sa čo najlepšie
vychovávať svoje deti. Viacerí z nich našli
cestu k osobnému Bohu. Mnohí prekonali
predsudky voči „gadžom“ a mnohí ľudia
z majority zase prekonali svoje predsudky

voči Rómom. Každý rok prichádzajú na
Luník IX animátori a dobrovoľníci z ce-
lého Slovenska, aby pomohli organizovať
prázdninové podujatia pre miestne deti.
Viacerí animátori z blízkeho okolia pri-
chádzajú aj pravidelne počas roka a po-
máhajú so stretkami a krúžkami. Mnoho
detí už nepovažuje saleziánsky dom za
cudzí element na sídlisku, ale za také
malé útočisko, kde sa k nim saleziáni

a animátori správajú vľúdne, láskavo
a srdečne, hoci kladú na deti aj nejaké
nároky. Saleziáni teda prinášajú týmto ľu-
ďom nádej. Hoci ešte často nie sú pocho-
pení, čím ďalej, tým viac pribúda tých,
ktorí si k nim našli cestu, či už cez rozho-
vory na ulici, stretká, doučovanie, mento-
ring, prípravu na sviatosti, alebo aj pro-
stredníctvom sociálnej pomoci.
Teraz prichádza na Luník IX ten najväčší
posol nádeje – pápež František. To, že si
vybral práve toto sídlisko a Rómov, môže

byť ďalším prelomom aj
pre obyvateľov sídliska,
pre všetkých Rómov ži-
júcich na Slovensku, ako
aj pre majoritnú spoloč-
nosť. Každý si môže uve-
domiť, čo doteraz ne-
chápal alebo odmietal
prijať: že ten druhý je
človek ako ja, že je Božie
dieťa rovnako ako ja, že
ja mám rovnaké povin-
nosti a on má rovnaké
práva ako ja, že ak má
mať Slovensko nejakú
perspektívu, tak nemôže
zabúdať na Rómov, ak
majú mať Rómovia ne-

jakú perspektívu, musia prijať pomocnú
ruku podávanú zvonka, a že ak má byť
Cirkev autentická, nemôže opomínať
veľkú časť svojich detí žijúcich na okraji.
Do návštevy Svätého Otca už zostáva len
málo času. O to intenzívnejšie sa mod-
lime, aby sa naplnil cieľ jeho cesty na Slo-
vensko, ktorého neoddeliteľnou a stále
rastúcou súčasťou sú členovia z róm-
skeho národa.

Luník IX v očakávaní príchodu
pápeža Františka

Väčšina ľudí na Slovensku už o košickom rómskom sídlisku Luník IX čo-to počula. Správy
v médiách sa väčšinou venujú tomuto sídlisku ako problémovému miestu, na ktorom žijú
problémoví ľudia. Žiada sa podotknúť, že hoci väčšina ľudí o Luníku IX počula, fyzicky tu nikdy
nebola.
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výchova det í

Na túrach však neraz nastali momenty,
keď ma detičky držali za ruku a každý si
rozprával svoj príbeh. Jeden sprava
a druhý zľava. Hotové stereo. (Tretí poska-
koval pri manželovi.) Nedali sa vzájomne
vyrušovať a rozprávali súčasne. Ja som sa
na nich v duchu bavila a zároveň si daný
moment užívala. Popritom som sa snažila
aspoň ako-tak počúvať a občas reagovať
na kľúčové slová. A k tomu všetkému mi ví-
rilo hlavou: nemám mať výčitky svedomia,
že žiadnemu z nich nevenujem celú po-
zornosť, ale len takú čiastočnú?
Narazila som na zaujímavú teóriu o po-
čúvaní malých detí. Dodala mi slobodu, že
nemusí byť vždy všetko stopercentné, veď
to v praxi ani nejde. Vybraná (skrátená)
pasáž pochádza z knihy Najděte si svého
Marťana od psychológa Mareka Hermana,
ale je to citácia z knihy Nevyšlapanou ces-
tou od Scotta Pecka.
„Predstavme si šesťročného prváčika. Ak
mu dáme šancu, bude rozprávať takmer
neprestajne. Ako sa môžu rodičia k to-
muto nekonečnému cvrlikaniu postaviť?
Asi najjednoduchší spôsob riešenia je zá-
kaz.
Druhý spôsob je nechať deti, nech si roz-
právajú, ale jednoducho ich nepočúvať,
vnímať ich len ako šum.
Tretí prístup spočíva v tom, že predstie-
rame pozornosť, ale pritom sa v duchu
zaoberáme vlastnými myšlienkami.
Štvrtým spôsobom je selektívne počúva-
nie, čo je len ostražitejší spôsob pred-
chádzajúceho – rodičia niekedy spozor-
nejú, keď sa im zdá, že dieťa hovorí niečo
dôležité, a dúfajú, že s minimom úsilia
oddelia zrno od pliev.

Ešte je tu piata možnosť – skutočne dieťa
počúvať – venovať mu plnú pozornosť,
vnímať každé jeho slovo a pochopiť každú
vetu.
Týchto päť spôsobov reakcie na detské
táranie som uviedol v poradí od najľah-
šieho po najťažšie. Pričom ten piaty spô-
sob, skutočné počúvanie, vyžaduje od ro-
dičov konské dávky energie v porovnaní
s tými menej namáhavými.
Možno odo mňa teraz očakávate, že od-
poručím rodičom, aby vždy a za všetkých
okolností praktikovali piaty spôsob a sku-
točne svoje deti počúvali. NIČ TAKÉ! Šesť-
ročné dieťa má takú chuť rozprávať, že
rodič, ktorý by stále skutočne počúval, by
už jednoducho nemal ani čas, ani energiu
na nič iné. Treba teda používať vyváženú
zmes všetkých piatich spôsobov.“
Myslím si, že prvé štyri spôsoby počúva-
nia používame bežne. Za kľúčové pova-
žujem to piate. Skutočné počúvanie. Ne-
musí sa diať vždy, to je oslobodzujúce
uvedomenie. Ale musí sa diať aspoň ob-

čas a v ideálnom prípade pravidelne. Nie-
kedy sme ako rodičia z detí takí ohučaní,
že na to skutočné počúvanie už neostáva
času ani síl. A práve ono je tým kľúčikom
k detským srdiečkam a k vzájomným vzťa-
hom.
Skutočné počúvanie nie je totiž také jed-
noduché, ako sa na prvý pohľad zdá.
Niekto ho môže označiť až za náročné.
Vyžaduje sústredenie a plnú prítomnosť
pre toho druhého. Vyžaduje opustiť seba,
svoje myšlienky, aby som celým svojím
telom mohol vnímať toho druhého predo
mnou. Je to počúvanie nielen ušami, ale
i srdcom, očami. S cieľom nielen počúvať,
ale aj počuť. To nevyslovené, schované za
hromadou slov.
Skutočným počúvaním budujem vzťah,
spoznávam toho druhého, jeho svet, myš-
lienky, túžby. Prejavujem mu záujem, pri-
jatie, vytváram bezpečné prostredie,
budujem dôveru. Počúvanie bez posu-
dzovania posilňuje náš vzťah a je prejavom
bezpodmienečnej lásky.
Keď je také kľúčové, ako často si ho vzá-
jomne doprajeme? Ako často si vytvá-
rame priestor na naozajstné počúvanie
svojich najbližších? Či už je to škôlkar, pu-
bertiak, manžel, alebo priateľ.
Prajem nám všetkým, aby sme si vedeli
pravidelne vytvárať čas na vzájomné roz-
hovory a skutočné počúvanie – kým nám
deti o svojich nápadoch, kamarátoch a zá-
žitkoch chcú rozprávať. Lebo časom prídu
do veku, keď by sme sa o nich aj radi
niečo dozvedeli, ale oni už nebudú mať
záujem púšťať nás do svojho sveta.

Autor: Zuzana Petruľáková / Foto: Matúš Petruľák

Počas prázdnin sme veľa času strávili na výletoch. Ideálny priestor na rozprávanie sa.
Problém je len v tom, že väčšinou chcú hovoriť všetci naraz. Bitku o slovo najčastejšie

vyhráva ten „najukecanejší“, najstarší. Tak ho musíme ako rodičia usmerniť
a slovo udeliť aj ostatným záujemcom.

Detské stereo: O skutočnom počúvaní
Počúvanie nemusí byť vždy stopercentné, ale občas by malo byť
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Online 24/7 – choroba digitálnej doby
(Nonstop online – choroba digitálnej doby)

Autor: Barbora Okruhľanská / Foto: Unsplash

Naháňajú sa za tým, aby boli prví v reago-
vaní na novinky, v komentovaní či zdie-

ľaní. Túžia vidieť nové fotky, videá, čítať
nové správy. Pre okolie chcú pôsobiť, že
sú „in“ – sčítaní a dobre informovaní. Ne-
dokážu si povedať, že mobil počká. Ostá-
vajú potom nepokojní, nervózni, pretože
sú zahltení informáciami a digitálnymi
podnetmi.

Ide o FOMO
Tieto 4 písmenká sú skratkou anglického
výrazu fear of missingout, čo v slovenčine
znamená „strach, že mi niečo ujde, že
niečo premeškám“. Tento novodobý syn-
dróm sa prejavuje túžbou mať aktuálny
prehľad o všetkom, čo sa deje na sociál-
nych sieťach, a potrebou kontrolovať no-
tifikácie z aplikácií. FOMO sa však netýka
iba mladých, má s ním svoje skúsenosti aj
kopec ľudí v produktívnom veku. Môžu ho

zažiť ľudia všetkých vekových skupín.
„Sme FOMO Sapiens,“ povedal Patrick

McGinnis asi v roku 2003, pretože tento
stav sám ako študent zažíval.

Byť stále „in“
Pri FOMO nejde iba o honbu za spravo-
dajskými aktualitami, ale o potrebu sle-
dovať novinky zo života priateľov a zná-
mych či neznámych osobností, ktorých je
plný internet. Sociálne siete ako Facebook
a Instagram tento syndróm posilnili, keď-
že poskytujú priestor, kde sa k informá-
ciám, fotkám, videám dostaneme ľahko.
Určite tento strach existoval aj pred so-
ciálnymi sieťami. Pomenovaný ako syn-
dróm však bol len pred štvrťstoročím
a skúmaný až po príchode sociálnych
sietí. Pretože práve v dôsledku používania
sociálnych médií, ktoré nás neprestajne
lákajú sledovať životy druhých ľudí, je

dnes syndróm FOMO častejší a zrejme aj
silnejší.

Porovnávanie a závisť
Zároveň nás núti porovnávať svoj bežný
život so životmi ostatných. Pri tom po-
rovnávaní často nastupuje pocit, že
ostatní sa majú lepšie. Zdá sa nám, že sa
viac zabávajú, žijú kvalitnejší život, viac si
dovolia alebo prežívajú lepšie dni ako my.
FOMO nie je len pocit, že v tejto chvíli mô-
žeme robiť lepšie veci, ale je to aj pocit, že
prichádzame o niečo zásadne dôležité,
čo práve prežívajú ostatní. Môže sa vzťa-
hovať na čokoľvek. Od oslavy narodenín,
cestovania do zahraničia, nakupovania
značkového oblečenia až po povýšenie
v práci. Vždy sa vtedy objavuje pocit bez-
mocnosti, že nám niečo veľké chýba.
Skresľuje to však realitu, zahŕňa hlboký
pocit závisti a ovplyvňuje sebaúctu.

Ako sa FOMO prejavuje?
Ľudia trpiaci syndrómom FOMO len tak
„scrollujú“ na sociálnych sieťach, hoci tú
istú činnosť vykonali pred chvíľočkou.
Majú stále zapnuté dáta, sú nonstop pri-
pojení k wifi a mobil musia mať vždy po-
ruke. Prináša im to potom vedľajšie symp-
tómy, ako neschopnosť sústrediť sa,
podráždenosť, únavu, nepokoj, zlú náladu
či problémy so spánkom. Nie je však
možné, aby boli vždy o všetkom informo-
vaní a držali krok s informáciami v online
svete. Dostali by sa tak rýchlo do začaro-
vaného kruhu plného únavy a vyčerpania.
Najčastejšie sa táto fóbia spája s použí-
vaním sociálnych sietí a mobilných tele-
fónov. Možno sa to už stalo aj vám, keď
ste boli chvíľu mimo dosahu svojho mo-
bilu a cítili ste sa neisto. Mnohí to opisujú
ako pocit stratenia, akoby im chýbalo

Mnoho ľudí je permanentne pripojených k internetu, pretože majú strach z toho, že keď sa
odpoja, ujde im niečo dôležité. Chcú byť prví, ktorí sa dozvedia novinky, preto každú chvíľku

kontrolujú mobil a nevedia ho pustiť z ruky.
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niečo, bez čoho si v tej chvíli nevedia pred-
staviť fungovanie. Nejde ani tak o zvyk,
stereotyp ako o závislosť a úzkosť. Po-
dobný pocit zažívajú aj napríklad tí, ktorí
musia hneď vidieť nový diel svojho obľú-
beného seriálu, nedovolia si vymeškať po-
zeranie večerných správ alebo si nevedia
predstaviť vynechať sledovanie športo-
vých zápasov.

Prvé príznaky
Málokto si FOMO efekt uvedomuje a pri-
zná. Koľkokrát sa vám stalo, že ste siahli
do vrecka alebo do kabelky na vibrujúci
alebo zvoniaci telefón, ale po jeho vy-
tiahnutí ste zistili, že sa vám to len zdalo?
Stáva sa vám, že chcete zistiť, koľko je na
mobile hodín, ale rovno už aj kontrolujete
notifikácie, čo vás zdrží, a nakoniec za-
budnete, prečo vlastne máte mobil
v ruke? Ako sa cítite, keď musíte mobil
vypnúť a odložiť? Viete, koľko času trávite
s mobilom ruke? Máte o tom prehľad?
Pozrime sa na to, koľko času ušetríme,
keď denne zmenšíme počet hodín na so-
ciálnych sieťach. Ak by sme každý deň ve-
dome odložili mobil aspoň na 30 minút,
ušetríme tak 182 hodín ročne pre hod-
notnejšiu aktivitu.

Ako z toho von?
Byť nonstop online nám dáva pocit faloš-
nej zaneprázdnenosti a dôležitosti. Hoci
niekde v kútiku duše vieme, že by bolo
dobré plniť si teraz svoju povinnosť, digi-
tálne technológie nás vyrušujú. Pracu-
jeme, učíme sa, no popri tom odpove-
dáme na správy, čo v nás utvrdzuje pocit
dôležitosti. Preskakujeme z jednej akti-
vity na druhú, sústavne prerušujeme čin-
nosť, na ktorú potrebujeme sústredenie.
Dostávame sa tak do permanentného
tlaku a stresu. Potrebujeme sa naučiť od-
pojiť sa, keď nepotrebujeme byť pripo-
jení. Stačí vypnúť zvonenia, notifikácie
alebo dať si mobil do letového režimu.
Skúste to napríklad hodinu pred spaním
a hodinu po zobudení.

Cesta vďačnosti
Riešením môže byť pestovanie vďačnosti
za veci, ľudí, udalosti v každodennom ži-
vote. Montesquieu povedal: „Keby sme si
len želali, aby sme boli šťastní… Lenže my
si želáme byť šťastnejší než ostatní, čo je
ťažké dosiahnuť, pretože veríme, že
ostatní sú šťastnejší, než v skutočnosti

sú.“ Páči sa mi aj výrok:
„Vďačnosť mení to, čo
máme, na dostatok.“
Veľmi obľúbeným sa
stal fenomén JOMO,
čiže radosť z chýbania
(z anglického Joy of Mis-
sing Out). Áno, je to
presný opak syndrómu
FOMO. Ide o vedomé
premeškanie všetkého
toho ruchu, ktorým nás
zahlcujú médiá, správy
či sociálne siete. Cieľom
je užívať si prítomnosť,
žiť tu a teraz bez zbytoč-
ného vyrušovania digi-
tálnymi technológiami.
Ideálne je uniknúť do
prírody alebo sa začítať
do dobrej knihy a chvíľu
neriešiť, čo sa stalo, kto
čo povedal, akú fotku
uverejnil či aké zmeny
na nás chystajú politici.
Pomôže nám k tomu aj
digitálny detox, teda ve-
domé rozhodnutie oddýchnuť si od digi-
tálnych technológií, najčastejšie od mo-
bilu a sociálnych sietí. Najlepšie je
vyskúšať si detox počas dovolenky alebo
víkendu. Odporúčam však avizovať svojim
blízkym, že budete na nejakú dobu
offline, aby sa aj oni pripravili, že sa môže
stať, že sa s vami hneď neskontaktujú.

Pokiaľ ste hoci len na jeden výrok odpo-
vedali „áno, platí to pre mňa“, mali by ste
viac vnímať, ako vám digitálne technoló-
gie vstupujú do života a začať regulovať
ich vplyv. Pokiaľ sa vás týkalo viacero bo-
dov, bolo by užitočné, aby ste začali roz-
mýšľať, či nie je čas niečo zmeniť, alebo si
vyskúšať digitálny detox.

Otestujte sa!
Prečítajte si tieto vety. Koľko z nich o vás platí?
● Spím s mobilom v blízkosti hlavy.
● Keď sa mi vybíja mobil a nemám nabíjačku, pociťujem
veľkú neistotu a nepokoj.
● Tesne pred spaním sa aj hodinu pozerám do mobilu,
prípadne tabletu.
● Niekedy sa v dôsledku pekných fotiek druhých na so-
ciálnych sieťach cítim horšie.
● Vo voľnom čase trávim väčšinu času na internete.
● Bežne kontrolujem pracovné e-maily aj počas dovo-
lenky.
● Keď ráno vstanem, hneď si skontrolujem mobil.
● Mobil mám vždy vo svojej blízkosti, nikde ho neodkla-
dám.
● Upozornenia na pracovný e-mail mám zapnuté aj
mimo pracovného času.
● Keď trávim čas s inými ľuďmi, napríklad pri spoloč-
nom obede, káve, stáva sa, že sa začnem pozerať do mo-
bilu.
● Je pre mňa ťažké začať alebo dokončiť väčšiu úlohu,
mám tendenciu stále kontrolovať e-maily a správy.
● Bezcieľne surfovanie po internete je môj najčastejší dô-
vod, pre ktorý odkladám svoje povinnosti.
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Posolstvo pápeža o rodine
Vo video posolstve pre Fórum o Roku Ro-
dina Amoris laetitia pápež František na-
značil: „Ako ďaleko sme s amoris laetitia –
pri uvažovaní nad cieľom pastorácie rodín
v perspektíve novej evanjelizácie sme roz-
líšili, že je potrebné odložiť bokom všetky
iba teoretické hlásania. Každý pokrstený
je aktívnym predmetom evanjelizácie.
Spoluzodpovednosť za poslanie Cirkvi
teda pobáda manželov a ordinovaných
služobníkov, najmä biskupov, k plodnej
spolupráci pri starostlivosti o život do-
mácich cirkví. Je potrebné, aby sme sa dá-
vali osvietiť Duchom a v rámci tohto ohla-
sovania spásy si uvedomili, aké miesto

majú manželské páry, ktoré tu často sú
k dispozícii, ale nie sú povolávané… Kom-
plementárnosť muža a ženy spriada akýsi
rodinný gobelín, ktorý dovoľuje analo-
gicky ho aplikovať na vzťah medzi kňaz-
stvom a manželstvom, pretože sú rov-
nako potrebné na to, aby sa Cirkev
utvárala ako ,rodina rodín‘. K niektorým
z týchto výziev sa doteraz pristupovalo
len nesmelo a zaslúžia si teda nový pas-

toračný dôraz. Mám na mysli prípravu na
manželstvo, sprevádzanie mladých zoso-
bášených párov, výchovu a vzdelanie, po-
zornosť k starým ľuďom, blízkosť zrane-
ným rodinám či takým, ktoré túžia po
prežívaní plnej kresťanskej skúsenosti
v novom zväzku.“

Pridajme sa k iniciatíve pápeža
Františka
Je potrebné, aby sme si konečne začali
všímať a sledovať Projekt Rok Rodiny
Amoris laetitia. Trvá od 19. marca 2021
do 26. júna 2022. Cieľom je osloviť každú
rodinu na celom svete prostredníctvom
niekoľkých duchovných, pastoračných

a kultúrnych návrhov. Viac nájdete na
stránke https://rodina.kbs.sk.
A beží už aj avizovaný Projekt 10 videí
Amoris laetitia. Obsahuje desať videí,
ktoré sú zverejňované v mesačných in-
tervaloch. Ku každému videu je pripra-
vený sprievodný manuál so štyrmi kate-
chézami, ktoré bude Rada KBS pre rodinu
zverejňovať v týždenných intervaloch,
vždy v piatok. Materiál sa tak môže stať

pastoračnou príručkou pre duchovnú ob-
novu rodín, spoločenstiev a farností. Už
sú k dispozícii tieto témy: 1. video: Kráčať
s rodinami; 2. video: Rodina vo svetle Bo-
žieho slova; 3. video: Povolanie rodiny; 4.
video: Láska v manželstve a v priebehu
najbližších mesiacov budú postupne pri-
búdať ďalšie.

Sila lásky podopieraná sviatosťou
manželstva
Sila sviatosti manželstva umožňuje man-
želom vytrvať, lebo milovať znamená ra-
dovať sa s druhým a spolu s ním všetko
znášať. V raste takejto lásky pomáha
manželom milosť sviatosti manželstva.
Dňa 25. júla sme dostali ďalší podnet cez
prvý Svetový deň starých rodičov a sta-
rých ľudí. Podnetom na vyhlásenie tohto
svetového dňa bola pandémia, ktorá „pri-
šla ako nečakaná a zúrivá búrka“ a do-
padla najtvrdším spôsobom práve na sta-
rých ľudí, či už v podobe choroby a isto aj
odchodu na „druhý breh“ najbližších,
alebo formou dlhej izolácie a osamelosti.
„Ale aj vtedy, keď sa všetko zdá temné,
ako v týchto mesiacoch pandémie, Pán
nám neprestáva posielať anjelov, aby nás
tešili v našej osamelosti a opakovali nám:
,Ja som s tebou po všetky dni.‘ Hovorí to
tebe, hovorí to mne, nám všetkým.“

Pán je večný a nikdy neodchádza
do penzie
Pápež nám pripomenul zaujímavú vec:
„V každej dobe Pán posiela svojich po-
slov aj prostredníctvom Božieho slova.
Veľmi odporúčam každodenné čítanie
evanjelia, modlitbu žalmov a čítanie sta-
rozákonných prorokov. Ja sám môžem do-
svedčiť, že som získal povolanie stať sa
rímskym biskupom vo chvíli, keď som bol
takpovediac v dôchodkovom veku a ne-
predstavoval som si, že by som mohol
podnikať veľa nových vecí. Však viete, že
Pán je večný a nikdy neodchádza do pen-
zie, nikdy.“

Autor: Marián Valábek SDB / Foto: © Servizio Fotografico – Vatican Media

September s pápežom na Slovensku musí
pokračovať v ďalších mesiacoch aj rokoch



sväté písmo

Exhortácia o mladých ľuďoch je adreso-
vaná celej Cirkvi. Svätý Otec jej dal živý
a rozmanitý štýl, v ktorom nenachádzame
len suché konštatovania, ale aj mnohé
konkrétne oslovenia. V texte sa často ob-
racia s priamou rečou na mladých, ale
nezanedbáva ani dospelých. Jednou z veľ-
kých tém exhortácie, s ktorou sa obracia
na staršiu generáciu, je oblasť sprevá-
dzania mladých.
Už v 30. bode svojej exhortácie pouka-
zuje na život samotného Ježiša dozrieva-
júceho v kruhu svojej rodiny a svojich prí-
buzných. Z tejto skutočnosti vyplývajú dva
významné dôsledky. V prvom rade by

sme sa mali zamyslieť nad tým, či pro-
jekty, ktoré pripravujeme pre mladých,
neponúkajú cesty, čo ich odizolujú od ro-
diny a od citlivosti na potreby tohto sveta.
Môže sa to niekedy stať pod vplyvom náš-

ho falošného rešpektu voči mladosti,
v ktorom podporujeme mladých slovami:
však ste mladí, užívajte si. Takéto po-
vzbudenie má v sebe čiastočne pravdu.
Boh naozaj chce, aby život kresťana bol aj
radosťou a ocenením sveta, jeho krásy
a jeho darov (ChV), ale na druhej strane
nie je dobré, ak svojim postojom pomá-
hame mladým, aby utvorili vybranú men-
šinu uzatvorenú do seba (ChV 30).
Sprevádzanie mladých by malo predsta-
vovať rovnováhu medzi oprávnenými aš-
piráciami mladosti a otváraním sa pre hod-
noty služby a zodpovednosti za život a za
okolitý svet, ktorý nemôže byť len zdro-

jom zabezpečenia, ale aj predmetom sta-
rostlivosti a úsilia prispieť k dobru iných.
Sprevádzanie mladých teda charakterizuje
napätie medzi ich slobodou, ktorú chceme
rešpektovať a podporovať, a na druhej

strane potrebou sprevádzať ich a usmer-
ňovať ich cestu k pravým hodnotám.
Pri téme sprevádzania sa exhortácia za-
meriava na prvom mieste na rodinné pro-
stredie. Veľmi jednoznačne tvrdí: Rodina
by mala byť prvým miestom sprevádzania
(ChV 242).
Táto skutočnosť je výzvou preveriť si si-
tuáciu v našich rodinách, kde život a do-
zrievanie mladých ľudí vôbec nemusí byť
sprevádzaním. Veľmi často sa nedarí nad-
viazať dôverný dialóg medzi rodičmi
a deťmi, najmä v období dospievania. Na-
miesto sprevádzania nastane oddelenie,
akési spolu-žitie, ktoré ak sa nezmení na
tvrdé výmeny názorov, stane sa akýmsi
odcudzením.
Sprevádzanie mladých v rodine, inými slo-
vami, aké prvky by si mali osvojiť rodičia
vo svojich postojoch voči deťom, aby ich
rodinná výchova bola sprevádzaním, by
mala byť jednou z výsostných tém for-
mácie laikov, manželov.
Exhortácia zároveň prehlbuje túto tému
aj tým smerom, že sprevádzanie mladých
v rodine by malo viesť k tomu, aby si oni
sami zvolili budovanie rodiny ako svoj cieľ.
Preto je potrebné, aby pastorácia mladých
a rodinná pastorácia boli v prirodzenej kon-
tinuite, aby pôsobili koordinovane a integ-
rovane, aby tak mohli primerane sprevá-
dzať proces vývoja a prežívania povolania
(242).
Prvým krokom, ktorý môžeme urobiť
hneď, je modlitba a túžba, aby sa naše ro-
diny premenili na miesta sprevádzania
mladých, v ktorých by sa sloboda a spre-
vádzanie mladých šťastne skĺbili. Na toto
by potom malo nadviazať uvažovanie
a konkrétne kroky zo strany formačnej po-
nuky i dopytu, aby sme na tejto ceste,
ktorú nám exhortácia naznačuje, pokročili.

Autor: Pavol Grach SDB / Foto: archív

Sprevádzanie mladých
v rodine a k rodine

Syn môj, počúvaj otcovo napomenutie a nepodceňuj matkino poučenie (Prísl 1,8)
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misie

Okrem zbierky Tehlička je spojené so Slo-
venskom aj tým, že si tu vykonával svoju
diakonskú prax náš spolubrat Pavol Niz-
ner, dva roky tu pôsobil don Stanislav So-
mora a rok tu boli na misijnej službe dob-
rovoľníčky Anka z Košíc a Monika z Nitry.
Život tu nie je ľahký. Veľkou ťažkosťou je
prístup k vode. Keďže hlavným zdrojom
prežitia bolo od nepamäti pastierstvo,
pastieri odchádzajú so stádami ďaleko,

tam, kde je pre ne viac potravy. Toto vy-
tvorilo také usporiadanie spoločnosti, že
ženy sú doma, starajú sa prakticky
o všetko a muži sú dlhodobo preč so stá-
dami. Aj keď moderná doba radikálne za-
sahuje aj tu, kultúrne zaužívané spôsoby
života pretrvávajú.
Mnohé tieto staré zvyky sú veľmi pekné
a hodnotné, ale, žiaľ, je medzi nimi aj nie-
koľko zničujúcich. Asi najhorším je zlé po-
stavenie žien. Dievča sa považuje za zdroj
bohatstva, ktoré rodina za ňu získa pri
sobáši. Dievčatá sú posielané do škôl len
minimálne, aj tie musia ukončiť pred-
časne pre skoré sobáše, ktoré im do-
hodne rodina. V tomto kraji sa ešte stále
praktizuje rituál takzvanej „ženskej ob-

riezky“, čo je však mylný názov. Správne je
to volať výrazom FGM – female genital
mutilation – mrzačenie ženských orgá-
nov. Pretože napríklad mužská obriezka
môže byť niekedy vykonaná nielen z ná-
boženských a kultúrnych dôvodov, ale aj
zo zdravotných. Naproti tomu FMG zdra-
viu nijako neprospieva, naopak, škodí mu.
Podľa tunajšej tradície sa prostredníc-
tvom nej z dievčaťa stáva zrelá žena. Diev-

čatá, ktoré FMG nepodstúpia, sú označo-
vané za nečisté. Tento zákrok je oficiálne
v Keni zakázaný, no v praktikách sa ile-
gálne pokračuje naďalej. Zmena síce pri-
chádza, ale veľmi pomaly, keďže tradícia
má veľmi hlboké korene. Sila tradície
siaha za hranice zákona.
Nádejou je skupina žien z farnosti Korr
s názvom Fatyma. Navštevujú okolité de-
diny a usadlosti, stretávajú sa so ženami
a dievčatami, ktoré tam žijú, a hovoria im
o škodlivosti FMG, o tom, ako vyzerá sku-
točná „nečistota“ a čistota žien. O potrebe
vzdelania a o tom, že na sobáš je po-
trebné dozrieť nielen fyzicky, ale hlavne
duchovne a byť schopným vychovávať
deti a zabezpečiť ich vzdelanie.

Pri rozhovore s touto skupinou žien za-
zneli slová, že ich činnosť nie je iba vzde-
lávacia, že v prvom rade sa snažia o evan-
jelizáciu. Lebo ten, kto prijme Ježiša,
dostáva schopnosť vážiť si každú ľudskú
osobu a silu správať sa k nej s úctou.
Okrem toho sa táto skupina žien snaží aj
materiálne pomáhať tým najchudobnej-
ším. Pri všetkej svojej vlastnej chudobe
rozbehli maličký biznis. Kupujú veci v naj-

bližšom väčšom dopravnom uzle Laisa-
mis, vzdialenom 80 km, a dopravujú ich
do Korru. Začínali s rôznymi potravinami,
ale teraz sa im najlepšie darí s predajom
stavebného materiálu. Zo zisku podpo-
rujú svoje rodiny a tiež chudobných.
Majú aj svoj fond pomoci – každá členka
skupiny mesačne vloží 100 šilingov (0,9
eura) a z tohto fondu si potom pomáhajú
pri nečakaných výdavkoch.
Poprosili nás vyjadriť vďaku ľuďom na Slo-
vensku za podporu Tehličkou. A my, na-
opak, im môžeme vyjadriť vďaku za ich
nadšenie pre šírenie evanjelia a v misij-
nom mesiaci októbri sa tiež porozhliadnuť
okolo seba, ako by sme mohli účinne šíriť
dobrú zvesť o Božej láske ľuďom pri nás.

Autor: Štefan Kormančík SDB / Foto: Misijné oddelenie SDB

Neprestajná potreba vzdelávania

Začiatkom júna sme navštívili Korr, strediskovú obec v polopúštnej oblasti na severe Kene. Našim
čitateľom je toto mieste známe, pretože v roku 2018 sme robili zbierku pre ľudí, ktorí tu boli
postihnutí suchom. Je to prvé miesto v Keni, kde saleziáni začali pôsobiť. Bolo to v roku 1971.

Farská skupina žien Fatyma z obce Korr Krajina pri obci Korr v Keni

24



t i tus zeman

Autor: Jozef Luscoň SDB / Foto: archív autora

Don Titus a Šenkvice

Život dona Titusa Zemana je podrobne zmapovaný, ale stále sa vynárajú nové príbehy,
ktoré nám nášho blahoslaveného viac približujú. V Šenkviciach ešte žijú svedkovia,

ktorí si na neho živo spomínajú. Ale poďme pekne po poriadku:
Ako sa vôbec don Zeman dostal do Šenkvíc? Bolo to takto.

Don Titus pôsobil ako profesor chémie
na Biskupskom gymnáziu v Trnave. Tu sa
v roku 1946 odohral známy incident
s krížmi – nový komunisticky ladený ria-
diteľ ich prikázal sňať zo stien. Titus ich
dal naspäť a bol prepustený. Odvtedy za-
čala mať o neho záujem Štátna bezpeč-
nosť. V roku 1949 bol poslaný za kaplána
k vdp. Alfonzovi Paulenovi, farárovi
v Šenkviciach. Alfonz Paulen bol svätý,
veľmi sociálne cítiaci kňaz, obľúbený na
všetkých miestach, kde pôsobil. Farníci
ho nazvali „hrdinom lásky.“
Don Zeman v Šenkviciach pripravoval deti
na prvé sväté prijímanie, venoval sa pas-
torácii, vyučoval náboženstvo. Podľa sve-
dectiev Šenkvičanov si naši dvaja du-
chovní veľmi dobre rozumeli. Don Titus
bol viac akčný, vdp. Alfonz zase pokojný,
dobrotivý, s hlbokým ľudským vzťahom
k farníkom. Don Titus sa venoval aj miniš-
trantom. V zime, keď sa z Malých Karpát
vyliali potoky a pod Modrou zamrzli, po-
zýval ich aj mladých na korčuľovanie. Šan-
til s nimi a robil im „lokomotívu“ – ťahal
vláčik pozostávajúci z detí. V letných me-
siacoch zase chodil na školské výlety a na
jednom vo Vysokých Tatrách mu dokonca
rozbili okuliare. Našiel sa totiž niekde ešte
sneh a pri guľovačke mal akýsi mladík
dobrú trefu a dielo bolo dokonané.
S nástupom komunistickej
vlády sa politická situácia zra-
dikalizovala a tlak na veriacich
zosilnel. „Katolícka akcia“, cez
ktorú chceli odtrhnúť Cirkev
od Ríma, komunistom ešte ne-
vyšla. A tak začali agresívne
skúšať, čo si môžu voči katolí-
kom dovoliť. Najprv zatvorili
troch biskupov. Za tým nasle-
dovala „Akcia K“ – útok na
mužské kláštory. Udalosť sa

odohrala počas „barbarskej noci“ z 13. na
14. apríla 1950. Rehoľníci boli najprv sú-

stredení po kláštoroch, potom zvezení do
koncentračných táborov, mnohí boli sú-
dení, väznení. Ďalších sa rozhodli preško-
ľovať, poslať na nútené práce, mladí re-
hoľníci boli povolaní k vojsku a na rôzne
stavby mládeže. Každej rehoľnej spoloč-
nosti išlo o prežitie.

Prozreteľnosť však zariadila, že keď na-
stúpili komunistické komandá a rehoľní-
kov v kláštoroch pozatvárali, na dona Ti-
tusa Zemana „pozabudli“. Nebol totiž
v kláštore, ale na fare v Šenkviciach. Tu ho
navštívil don Ernest Macák, ktorý na týž-
deň zdúchol z Podolínca, a navrhol mu, či
by nechcel organizovať úteky salezián-
skych bohoslovcov cez rieku Morava. Do-
hodli podrobnosti a akcia sa rozbehla. Do
podujatia bol zasvätený aj pán farár Al-
fonz Paulen a niektorí Šenkvičania, ktorí
dokonca ponúkli svoje domy na úkryt kňa-
zov a bohoslovcov chystajúcich sa na útek.
Spolupráca prestala po treťom nevydare-
nom úteku, keď bol don Zeman uväznený.
Potom vyšlo najavo, kde sa niektorí ute-
čenci skrývali, a do basy bol odvedený aj
vdp. Alfonz Paulen. Božím riadením sa
stalo, že sa don Titus a vdp. Alfonz stretli
vo väzení v Mírove v jednej cele. No vdp.
Paulen mal podlomené zdravie a tvrdé
väzenské podmienky mu to ešte zhor-

šili. Pred smrťou ho don Zeman prijal do
Saleziánskej spoločnosti a vdp. Paulen sa
stáva saleziánom. Obidvaja obetovali to
najdrahšie – svoje životy za Ježiša a jeho
Cirkev! Ich obeta však nevyšla nadarmo a
priniesla ovocie – saleziánske dielo po-
kračovalo i počas totality a bolo „pred-
platené“ na mnohé duchovné povolania.

Dnes majú v Šenkviciach
veľkú úctu k týmto svojim du-
chovným. Ba veriaci sa vrúc-
ne modlia a podnikajú kroky,
aby sa začal proces blahore-
čenia aj s donom Alfonzom
Paulenom. Akokoľvek to do-
padne, vďaka patrí celej ge-
nerácii trpiteľov z radu du-
chovných i laikov. A Boh ich
isto odmení.
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Prvé sväté prijímanie v Šenkviciach 14. mája 1950

Farský kostol svätej Anny v Šenkviciach



pred 100 rokmi

Fotografický archív nám dosvedčuje, na
čo si vo svojich pamätiach spomína vtedy
chlapec a neskôr významný salezián An-
ton Vácval. V septembri 1921, keď už me-
dzi chlapcami pôsobil ako asistent 25-
-ročný Ján Hlubík, čerstvo po ukončení
noviciátu dostali chlapci študentské uni-
formy. Celé čierne a na čapiciach bola
skratka „CS – Sacro Cuore“ (Saleziánsky
ústav Božského Srdca). Okrem toho popis
na fotografii udáva ešte jeden významný
detail: že na nej chýba vtedy 27-ročný kle-
rik František Sersen, a to preto, lebo bol
vtedy v Turíne u predstavených kvôli zria-
deniu samostatného domu pre sloven-
ských chlapcov.

Talianska škola na Sacro Cuore

Tento František Sersen po dohode s pred-
stavenými v saleziánskom ústave Sacro
Cuore v Ríme zapojil slovenských chlap-
cov do talianskeho vzdelávania. Od 1.
októbra začali školský rok spolu s talian-
skymi žiakmi ústavu. Anton Vácval spo-
mína profesorov v štyroch ročníkoch, do
ktorých boli podľa okolností začlenení aj
Slováci: „Profesori mali slovenských chlap-
cov radi a venovali sa im i mimo vyučova-
cích hodín.“ A nechýbali ani sviatočné

chvíle: 24. septembra zložil Ján Hlubík
v Genzane svoje prvé rehoľné sľuby
a 4. októbra chlapci zasa oslávili meniny
klerika Františka Sersena.

Samostatnosť

Na stole vážne chorého hlavného pred-
staveného dona Pavla Alberu v Turíne le-
žal od júna list dona Viliama Vagača, „Me-
morandum“, ktorý poslal z poľského
Osvienčimu so žiadosťou o samos-
tatný ústav pre slovenských chlapcov
v Taliansku. Rovnako to žiadal a osobne
v septembri vysvetlil klerik Sersen. O veci
hovoril aj pápež Benedikt XV, keď ešte
v roku 1920 pri osobnej audiencii požia-
dal dona Alberu, aby sa čím prv otvoril
ústav i v Česko-Slovensku. S ponukou pri-
šli tiež slovinskí saleziáni, že taký dom by
mohol vzniknúť v Ľubľane, „ale don Tirone
stál pevne pri svojom, ako i ja som si želal
prvý slov. sal. ústav blízko kolísky diela sv.
Jána Boska pri Turíne,“ napísal v spomien-
kach don Vagač. A tak predstavení určili,
aby Slováci dostali k dispozícii saleziánsky
ústav v mestečku Perosa Argentina a aby
tam vzniklo súkromné saleziánske gym-
názium. Don Vagač a klerik Sersen okrem
veľkej radosti začali mať aj nové starosti

o zabezpečenie ústavu a o príchod no-
vých chlapcov, ktorí mali pôvodne odces-
tovať do Ríma. Záujem bol veľký.

Púť a audiencia

Do Ríma však prišli v októbri pútnici. Prvá
veľká spoločná púť slovenských a českých
katolíkov do Talianska sa konala 1. až 12.
októbra 1921 vlakom. Naši saleziáni
a chlapci mali z toho veľkú radosť. Spo-
mína don Anton Vácval: „Vtedy videli
chlapci nielen českých a slovenských bisku-
pov a opáta premonštrátov v bielom rúchu,
ale na spoločnej audiencii vo Vatikáne aj
Sv. Otca Benedikta XV. Pobozkali mu všetci
vtedy aj ruku. Bola to chvíľa neopísateľnej
radosti, pamätná na celý život!“ Chlapci
s pútnikmi ponavštevovali baziliky aj ka-
takomby a napokon sa s nimi rozlúčili na
stanici Termini. Don Vácval spomína:
„Pred odchodom vlaku Mons. Andrej Hlinka
vzal z hlavy donovi Františkovi Sersenovi
a donovi Jánovi Hlubíkovi ich veľké talianske
kňazské klobúky. Jeden si nechal a jeden dal
do ruky Mons. Alojzovi Kolískovi a zvolal na
pútnikov, čo boli ešte na peróne alebo hľa-
deli z vozňov: ‚Pútnici, počujte ma! ABY NÁM
TÍTO SLOVENSKÍ CHLAPCI TU V RÍME OD
HLADU NEPOMRELI, DA JTE IM TIE LÍRY

Spracoval: rhsdb / Foto: archív SDB

Jeseň, keď sa rozhodlo
o samostatnej budúcnosti.

A bola aj púť.
V septembri a októbri 1921 sa udialo niekoľko skutočne historických udalostí. Osobné
stretnutie chlapcov so Svätým Otcom Benediktom XV. – počas slovensko-českej púte –

a najmä rozhodnutie hlavného predstaveného o samostatnom dome pre slovenský
saleziánsky dorast znamenali pre chlapcov neopísateľný zážitok a pre slovenských saleziánov

dosiahnutie dejinného medzníka. O týchto i ďalších súvislostiach čerpáme
z knihy Zlatka Kubanoviča Historický náhľad do dejín slovenských saleziánov.
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pred 100 rokmi

ALEBO KORUNKY, ČO NÁM EŠTE OSTALI!‘
A pútnici boli ozaj štedrí!“ Samotný Anton

Vácval toto stretnutie s pútnikmi neskôr
zhodnotil v tom zmysle, že to bola záro-

veň aj „dobrá reklama pre slovenské sale-
ziánske dielo“.

Anton Radošovský sa narodil 3. októbra 1921 v Bučanoch.
Jeho rodičia Štefan a Mária boli skromní hlboko veriaci roľníci.
V Trnave spoznal saleziánov a v roku 1940 nastúpil do novi-
ciátu v Hronskom Beňadiku. Prvé sľuby zložil 16. augusta 1941.
Jeho spolunovicom bol aj Ján Beňo. Po štúdiu filozofie bol
asistentom v noviciáte. Barbarská noc ho zastihla v predpo-
slednom ročníku teológie. Z Podolínca ho poslali na tri roky na
PTP v Čechách. V tom čase tajne prijal kňazskú vysviacku 6.
mája 1951 z rúk tajného biskupa Pavla Hnilicu v Bratislave. Po
návrate z PTP bol civilne zamestnaný. Primičnú svätú omšu
v rodisku mohol sláviť až 11. apríla 1967. Od 1. novembra 1969
bol zamestnancom Biskupského úradu v Nitre a ochotne a rád
napriek zdravotným ťažkostiam vypomáhal v duchovnej
službe. Apoštolsky bol činný aj medzi mládežou a Dobrovoľ-
níčkami dona Bosca. Zomrel 5. júna 1992 v Nitre a pochovaný
je v rodisku.

Ján Beňo sa narodil 12. októbra 1921 v chudobnej veriacej roľ-
níckej rodine v Prestavlkoch (diecéza Banská Bystrica). Ako
štrnásťročný odišiel študovať k saleziánom. Prvé rehoľné sľuby
zložil 16. augusta 1941. Kňazskú vysviacku prijal počas komu-

nizmu tajne 6. januára 1951. V októbri 1955 ho zatkla Štátna
bezpečnosť, po odsúdení začiatkom júla 1956 sa odvolal, bol
oslobodený a znova väznený až do roku 1959. Vrátil sa do ro-
diska a zamestnal sa ako drevorubač. Medzitým intenzívne
prežíval Druhý vatikánsky koncil. Organizoval skupinky mla-
dých ľudí v okolí Zvolena i po celom Slovensku, učil ich zákla-
dom duchovného života, viedol k viere a apoštolátu, veľa ká-
zal aj duchovné cvičenia. Duchovne viedol mnohých kňazov.
Postupne založil hnutie Nazaret a sekulárny inštitút Betánia.
Bol veľmi činný aj ako autor duchovných kníh. Zomrel v Pre-
stavlkoch 21. septembra 2006.

Alfonz Juriga sa narodil 16. októbra 1921 v Čachticiach. Jeho
rodičia Michal a Žofia boli roľníci. V apríli 1941 prišiel k sale-
ziánom do Šaštína. Prvé sľuby po skončení noviciátu zložil 16.
augusta 1942. Spolu s Antonom Radošovským bol v predpo-
slednom ročníku teológie, keď 13. apríla 1950 nastala bar-
barská noc. Dostal sa do Podolínca a následne do PTP.
Kňazskú vysviacku prijal tajne asi v roku 1951. Viac informácií
o ňom sa nám nedostalo. Zomrel v Bratislave 16. novembra
1978 ako 57-ročný, pochovaný je v rodisku.

PRED 100 ROKMI sa v októbri narodili traja saleziáni
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Fotografia z 15. septembra 1921 – slovenskí saleziánski študenti v uniformách. Chýbajú tu niektorí starší chlapci, ktorí medzičasom
nastúpili do noviciátu v Genzane pri Ríme. Traja sediaci saleziáni: zľava klerik Jozef Rosinský, don Ladislav Stano a klerik Ján Hlubík



saleziánski svätí

Spracoval: Ondrej Miliczki SDB / Foto: archív

Terézia sa narodila v Miláne 10. októbra
1878. Patrila do dobre situovanej rodiny.
Jej otec Jozef sa ešte ako mladý muž pre-
sťahoval do Egypta, kde otvoril reťazec

hotelov, ktoré mu priniesli bohatstvo.
Tam sa aj oženil s Giuseppinou Viglini-
ovou, Taliankou z vyšších vrstiev.
Jozef sa v roku 1882 vrátil so svojou rodi-
nou do Talianska. Najskôr bývali v Miláne
a potom vo Florencii. V roku 1890 Jozef
zomrel a zanechal tak svoju manželku
a tri deti: svojho prvorodeného Itala, Te-
réziu a Giuseppinu. Bola to tvrdá rana pre
všetkých, ale najmä pre Teréziu, ktorá
bola k svojmu otcovi veľmi pripútaná.
Matka zaobstarala pre deti najlepšie vzde-
lanie na florentských školách a neskôr sa
celá rodina presťahovala do Ríma.
Terézia istý čas pestovala hlboký du-
chovný život, ktorý ponúkal štýl správa-
nia vhodný pre jej spoločenské postave-
nie, ale bol založený na jednoznačne
evanjeliových kritériách: prednostnej láske
k Bohu, silnej citlivosti voči chudobným
a výraznej výchovnej citlivosti. Vnímala
u seba povolanie k zasvätenému životu
a po prekonaní drsných prekážok po smrti
svojej matky vstúpila 2. februára 1901 do
Inštitútu dcér Márie Pomocnice. Mala 22

rokov. V čase svojho rozhodnutia stať sa
rehoľníčkou napísala svojmu bratovi Ita-
lovi: „Rozhodla som sa neodvolateľne.“
Terézia strávila veľkú časť svojho rehoľ-
ného života v Trastevere v Ríme. V do-
moch Bosco Parrasio a Via della Lungara
bolo oratórium pre najchudobnejšie diev-
čatá v okolí, ktoré pracovali ako práčky
v domoch bohatých ľudí. Sestru Teréziu
dievčatá – ktoré sa cítili priťahované jej
úsmevom a ušľachtilou prítomnosťou –
spomedzi rehoľníčok najviac milovali. Keď
začala pracovať v tomto prostredí, mala
chatrné zdravie, ale tvárou v tvár obetám
sa nestiahla a nikdy nedovolila, aby jej
minulý život u niekoho v niečom zavážil.
V dome sestier bola taká veľká chudoba,
že bolo nevyhnutné požiadať o pomoc,
dokonca chodiť prosiť o almužnu. A tak
sestra Terézia, aj keď s veľkým odporom,
prijala tento záväzok a klopala na dvere
bohatých ľudí, ktorých poznala z iných
čias. Bola to silná žena, oddaná výlučne
najchudobnejším, rozhodná pri ochrane
práv druhých, najmä keď sa niektorí su-

sedia pokúšali klásť prekážky v práci
alebo sa sťažovali na prítomnosť dievčat,
ktoré boli dosť drsné a neplatili za posky-
tované služby.

Po vzore dona Bosca sa ponorila do zlo-
žitých situácií zverených mladých a vše-

možne sa snažila pozdvihnúť ich kultúru
a vylepšiť ich životný štýl. Dávala hodiny
hudby, pripravovala divadelné predsta-
venia a vymýšľala také hry, ktoré by diev-
čatá, vyčerpané ťažkou prácou, mohli za-
ujať. V komunite bola citlivá a diskrétna.
„Pán mi pomohol a teraz som pripravená
prijať každú z troch možností: zomrieť,
byť dlhodobo chorá alebo sa uzdraviť.“
Potom so zábleskom úsmevu dodala: „No
asi hádam správne, ktorá z nich to bude,
však?“ Jej pozemský život, tak ako pred-
pokladala, sa uzavrel v dome Márie Po-
mocnice v Turíne 3. septembra 1907.

Terézia so svojou mladšou sestrou
Giuseppinou

Teréziin otec Jozef (na dobovom obraze)

Mladá žena, ktorá strávila svoj život v konkrétnej každodennej pripravenosti poslúžiť, úplne sa
darovala Bohu a blížnym, napodobňujúc Pannu Máriu. Snívala veľké sny… túžila ísť na misie
do Číny. Dcéry Márie Pomocnice, aby splnili jej apoštolskú túžbu, zverujú jej dnes svoju misijnú
činnosť. Terézia Valsé Pantelliniová bola vyhlásená za ctihodnú 12. júla 1982.
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Terézia Valsé Pantelliniová
Život úplne darovaný v každodennosti



sen dona bosca
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Autor: František Kubovič SDB / Foto: Barbora Kullačová

Diamant odmeny
V lúčoch ODMENA: Ak vás láka veľkosť odmeny, nebojte sa prekonávania námahy.
Kto so mnou trpí, so mnou sa bude tešiť. Trápenia tohto života sú dočasné;
šťastie mojich priateľov v nebi je večné.

Don Bosco mal vo svojom srdci, v túž-
bach a v horizonte života videnie odmeny
ako plnosť hodnôt ohlasovaných evanje-
liom. V jeho domoch sa veľa rozprávalo
o nebi a myšlienka naň bola stála a vša-
deprítomná: „Chlieb, práca a nebo sú tri
veci, ktoré ti sľubujem.“ „Kúsok neba vyna-
hradí všetko.“ Dominik Savio vnímal toto
príjemné a nákazlivé ovzdušie života:
„Naša svätosť spočíva v tom, že sme stále
veselí.“ V životopisoch svojich troch chlap-
cov don Bosco opísal ich smrteľnú agóniu,
ale omnoho viac zdôraznil radosť z do-
siahnutia neba a prežívania vzkriesenia.
Myšlienka na nebo je jedným z ovocí Du-
cha Svätého. Vlieva do srdca radosť a ve-
selosť, ktorá prichádza zhora a nachádza
krásnu harmóniu s ľudským srdcom. Vi-
dieť to medzi mladými, ktorí s väčšou in-
tuíciou vnímajú, že človek je narodený pre
šťastie. Myšlienka na nebo, ktorá bola
stále v domoch dona Bosca, nie je utópia
pre naivné oklamanie, nie je to mrkva,
ktorá oklame koňa, aby rýchlo kráčal ďa-
lej. Je to „podstatný smútok“ nášho srdca,
a predovšetkým láska Boha k svojmu
stvoreniu vo vzkriesení Ježiša Krista. Pá-
pež Pavol VI. vo svojej exhortácii Gaudate
in Domino v V. kapitole píše: „Bolo by tiež
potrebné trpezlivé vzdelávacie úsilie naučiť
sa alebo sa učiť znova, aby sa jednoducho
ochutnali mnohé ľudské radosti, ktoré Stvo-
riteľ už vydal na našu cestu: vzrušujúcu ra-
dosť z existencie a života; radosť z cudnosti
a posvätenej lásky; upokojujúca radosť
z prírody a ticha; niekedy strohú radosť zo
starostlivej práce; radosť a uspokojenie
z vykonávanej povinnosti; transparentnú ra-
dosť z čistoty, služieb, účasti na verejnom ži-
vote; náročnú radosť z obeti. Kresťan ich
bude môcť očistiť, doplniť, sublimovať: ne-
môže nimi pohŕdať. Kresťanská radosť pred-
pokladá človeka schopného prirodzenej ra-

dosti. Vychádzajúc z nich Kristus veľmi často
ohlasoval Božie kráľovstvo.“
Tieto myšlienky presne vysvetľujú ducha
dona Bosca, ktorý neznehodnocoval mla-
dícku radosť, ale práve naopak, vzbudzo-
val ju, podporoval, zväčšoval a rozvíjal.
Slávna „veselosť“, v ktorej spočíva svätosť,
nie je len intímna skrytá radosť v srdci
ako ovocie milosti, to je len jej koreň. Ona
sa vyjadruje aj navonok: v živote, na

ihrisku, v slávení sviatkov. Spomeňme si,
ako sa v oratóriu pripravovali na slávenie
náboženských sviatkov, menín či na svia-
točné dni oratória! Don Bosco si robil do-
konca aj starosť, ako osláviť svoje meniny,
a to nie kvôli sebe, ale aby vytvoril pro-
stredie radostnej vďačnosti. Spomeňme
na veselosť jeho jesenných „turistických“
vychádzok: pripravoval ich dva až tri me-
siace a potom spolu s chlapcami prežil
15 – 20 nezabudnuteľných dní plných
spomienok a radosti. Aká fantázia, aká
odvaha chodiť pešo s chlapcami po Pie-
monte! Prechádzka, hra, hudba, spev, di-

vadlo, to všetko sú základné elementy
preventívneho systému ako pedagogic-
kej metódy, ktorá predpokladá duchovný
život, živú vieru, nádej a lásku. Nad obzo-
rom Valdocca sa ukazovalo dňom i no-
cou, s mrakmi a bez mrakov nebo. Don
Bosco opakoval: „Diabol sa bojí veselých
ľudí.“
Ale ako vyzerá nebo? V Božom dome sa
dá predovšetkým vnímať intímna, plná,

krásna, veľká a nekonečná láska medzi
Otcom, Synom a Duchom Svätým. Je tu
plnosť všetkej dobroty a šťastia a nič ne-
chýba. Slovami sa táto realita vzťahov me-
dzi Najsvätejšou Trojicou, Pannou Máriou
a všetkými našimi bratmi a sestrami –
svätými, ktorí požívajú nebeskú blaže-
nosť, nedá opísať. Toto je posolstvo di-
amantu odmeny: „cítiť sa doma“ s Bo-
hom, s Kristom, s Máriou, so svätými, cítiť
ich prítomnosť vo svojom vlastnom
dome, v rodinnom duchu, ktorý dáva
zmysel neba už v našej každodennosti.



mládež

Čo nás Domka naučila?
Autor: Daniela Sitárová / Foto: archív Domka

Za tie roky sa ponuka zmenila a rozšírila,
niektoré kurzy pribudli, iné zasa odbudli
alebo výrazne zmenili obsah. Cieľ však
ostáva stále rovnaký – rozšíriť mladým
obzory a pomôcť im byť lepšími ľuďmi,
animátormi či kresťanmi.
Dôležitou súčasťou vzdelávacích podujatí
sú tie, ktoré sú určené pre animátorov.
Jedným z novších, ale o to intenzívnejších
kurzov, je Základný animátorský kurz,
ktorý je určený pre mladých od 14 do 18
rokov. Je to intenzívny viacdňový pobyt
počas leta, na ktorom sa zídu účastníci

z celého Slovenska. Na to, aby sa mohli
zapojiť, nepotrebujú mať žiadne animá-
torské skúsenosti, stačí sa prihlásiť. Tento
kurz je určený primárne pre ľudí z tých
stredísk, ktoré nemajú vlastnú formáciu
animátorov, nie je to však podmienka
účasti. Počas necelého týždňa spoznávajú
preventívny systém, základné prvky ani-
mátorstva a získavajú mnohé praktické
skúsenosti. Účastníci odchádzajú domov
s mnohými zážitkami a hlavne vyzbrojení

mnohými poznatkami, ktoré im môžu po-
môcť v ich animátorskej službe.
Pre animátorov, ktorí už majú nejaké skú-
senosti, je určená Škola pre animátorov.
V minulosti bolo pravidlom, že na tomto
kurze sa zúčastňovali lídri z jednotlivých
stredísk, spravidla chlapec a dievča, aby
potom mohli odovzdávať svoje vedomosti
a skúsenosti ostatným animátorom v stre-
disku. Škola pre animátorov však prešla
rozličnými zmenami a v súčasnosti je otvo-
rená pre všetkých, ktorí už majú nejaké
animátorské skúsenosti a sú aktívne za-

pojení v strediskách
alebo nejakom spolo-
čenstve. Na štyroch ví-
kendových kurzoch po-
čas dvoch rokov môžu
mladí nazrieť hlbšie pod
pokrievku animátorstva,
vymeniť si skúsenosti,
ale aj vidieť, ako to fun-
guje v iných kútoch Slo-
venska. Viacerí z nich sa
neskôr vracajú a stávajú
sa z nich školitelia, ktorí
pomáhajú vychovávať
ďalšie generácie animá-
torov.
V rámci formácie ani-
mátorov je výrazným

prvkom vedenie stretiek. A práve touto té-
mou sa zaoberá kurz Cesty zrenia. Účast-
níci sa postupne dozvedajú, čo je typické
pre jednotlivé vekové kategórie, ako sa
k nim správať či ako prispôsobovať
stretká a pripravovať rozličné akcie pre
deti a mladých v konkrétnom veku. Sami
sú často prekvapení, čo všetko môže hrať
rolu pri príprave stretiek.
Vzdelávanie v Domke však nie je len o ani-
mátorstve. Ako hovoril don Bosco, mladí

by mali byť „dobrí kresťania a statoční ob-
čania“, a preto sa viaceré vzdelávacie po-
dujatia zameriavajú práve na prežívanie
kresťanského života. V spolupráci so sale-
ziánmi a saleziánkami sa konajú víken-
dovky o rozlišovaní povolania, ale na-
príklad aj biblický kurz Emauzy alebo
Teológia pre mladých. Na týchto poduja-
tiach sa mladí zabavia, ale aj stíšia, objavia
krásu spoločenstva, môžu rozvíjať svoj
osobný vzťah s Bohom. Pre mnohých to
nie je ľahká cesta, musia vyjsť zo svojej
komfortnej zóny a pozrieť sa na svoj život
trochu z inej perspektívy, výsledok však
stojí za to.
Jedným z poslaní Domky je práve vzdelá-
vať a pomáhať mladým ľuďom rásť. Ne-
musí sa to však diať iba na podujatiach,
ktoré sú celoslovenské, veľa môžu mladí
získať aj v jednotlivých strediskách. Stre-
diská pracujú na dlhodobej formácii mla-
dých – pripravujú sa duchovné obnovy,
strediskové školy animácie či pravidelné
animátorské stretká. Veríme, že do stre-
dísk Domky budú stále prichádzať deti
a mladí, ktorí túžia objavovať nepoznané,
a v našich strediskách im to umožníme.
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Blíži sa tridsiate výročie založenia mládežníckej organizácie Domka, ktorá sa venuje mladým
po celom Slovensku. Dôležitým rozmerom a pevnou súčasťou už od jej vzniku sú rozličné

vzdelávacie podujatia, na ktorých sa účastníci môžu dozvedieť veľa nových vecí
a osobnostne rásť.
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DON BOSCO
U TEBA DOMA
Časopis Don Bosco dnes
zasielame bezplatne na požiadanie.

Už od roku 1877 je to dar
dona Bosca všetkým priateľom
a dobrodincom saleziánskeho
diela. Ďakujeme za každý dar, ktorý
nám pomáha rozvíjať
dielo záchrany a výchovy mladých
doma i v misiách.

O časopis možno požiadať
na webstránke
www.donboscodnes.sk
alebo na tel. čísle
0903 290 650.

Požiadaním o časopis
vyjadrujete súhlas
so spracovaním vašich
osobných údajov
pre potreby zasielania
časopisu na vašu adresu.

Rozšírte rodinu dona Bosca.
Za všetkých dobrodincov
slúžime každú sobotu svätú
omšu a pamätáme na nich
v modlitbách.

Don Jozef Šebo
salezián kňaz

Text a foto: archív SDB

* 27. 10. 1937 Tesárske Mlyňany † 6. 6. 2021 Trenčín

Don Jozef Šebo sa narodil 27. októbra
1937 v Tesárskych Mlyňanoch. Otec Šte-
fan bol učiteľom na základnej škole.
Matka Alžbeta sa modlila, aby jeden z jej
synov sa stal kňazom. Mal štyroch súro-
dencov. Strednú školu navštevoval v Zla-
tých Moravciach. Po maturite sa prihlásil
na Vysokú školu pedagogickú v Bratislave.
Študoval matematiku a fyziku. Po úspeš-
nom absolvovaní školy ho tesne pred
štátnicami vedenie školy na príkaz ŠTB
vylúčilo zo školy, pretože jeho otec ako
riaditeľ základnej školy nechcel spolupra-
covať s ŠTB. Štátnice mohol urobiť až po
piatich rokoch. Medzitým sa zamestnal
v závode na výrobu akumulátorov ako ro-
botník. Po polroku nastúpil na vojenskú
službu a po skončení vojenčiny pracoval
ako skladník.
Bývalý spolužiak z vysokej školy, vtedy
mladý salezián Bohuš Mošať, ho infor-
moval o tajnej možnosti formácie ku
kňazstvu. Ako 25-ročný bol prijatý do kan-
didátskej skúšky a 8. decembra 1962 za-
čal noviciát u saleziánov. Prvé rehoľné
sľuby zložil 1. marca 1964. Od 1. sep-
tembra 1964 začal vyučovať na Strednej
priemyselnej škole strojníckej v Bánov-
ciach nad Bebravou. Teologické štúdiá ro-
bil externe. Po skončení štúdií teológie
a po doživotných sľuboch ho kardinál Ko-
rec tajne vysvätil za kňaza 10. júna 1970.
Keďže Jozef Šebo praktizoval vieru, po

siedmich rokoch ho prepustili zo školstva.
Odišiel do Zvolena a tam bol tri roky vy-
chovávateľom učňov v Okresnom staveb-
nom podniku. Keď mu ŠTB znovu začala
robiť ťažkosti pre náboženstvo, v roku
1974 odišiel pracovať na päť rokov k Štát-
nym lesom ako drevorubač. Od 1. fe-
bruára 1979 ho provinciál ustanovil za di-
rektora mladých spolubratov v Bratislave;
presťahoval sa tam a zamestnal sa ako
odborný pracovník v Československom
metrologickom ústave. Po troch rokoch
ho provinciál preradil do Košíc za direk-
tora spolubratov na východnom Slo-
vensku. V Košiciach býval u dona Janka Pi-
varníka. Zamestnal sa ako doručovateľ
tlače na pošte v Košiciach.
V roku 1990 sa začalo verejné účinkovanie
saleziánov. V tomto roku provinciál pre-
ložil dona Šeba do Michaloviec za direk-
tora, aby vymohol zhabaný saleziánsky
ústav a s komunitou začal oficiálny sale-
ziánsky komunitný život a apoštolát.
V roku 1996 sa don Jozef Šebo opäť sťa-
hoval do Bratislavy za direktora komunity
v novovybudovanom saleziánskom stre-
disku na Mamateyovej. Túto úlohu vyko-
nával vyše dvoch rokov. Z osobných dô-
vodov požiadal o trojročný pobyt mimo
komunity. Počas tohto obdobia bol fará-
rom v Jablonici a v Osuskom. Po skončení
služby v Bratislavsko-trnavskej arcidiecéze
ho provinciál zaradil do komunity v Ban-

skej Bystrici-Sásovej, kde päť rokov vyko-
nával úlohu kaplána. V roku 2007 ho ban-
skobystrický biskup Mons. Rudolf Baláž
vyžiadal od provinciála do Partizánskeho,

kde bol vyše roka dekanom a farárom.
Zo zdravotných dôvodov musel túto
službu ukončiť. Požiadal provinciála, aby
na odpočinok mohol odísť do Salezián-
skeho domu v Hodoch, kde prišiel
1. marca 2009.
Koncom mája 2021 bol prevezený na pre-
liečenie do Trenčína, do Hospicu milosrd-
ných sestier, kde v nedeľu 6. júna 2021
v ranných hodinách odovzdal svoj život
Pánovi.



Diár pre veriacu ženu 2022:
Nič mi nechýba
Diár inšpirovaný Žalmom 23

Krásny motivačný diár, ktorý pomôže aj povzbudí. Vychádza už tretí rok, vždy
bol veľmi žiadaný a obľúbilo si ho mnoho žien. Tentoraz je inšpirovaný
Žalmom 23 o Dobrom pastierovi.
V kvalitnom spracovaní a praktickom formáte ponúka množstvo priestoru na
zapisovanie.
Tento diár odráža túžbu autoriek vytvoriť pre veriace ženy diár, ktorý
pozdvihne dušu k Bohu, ale zároveň bude praktický. Je to výborný
pomocník, zápisník aj láskavý sprievodca plný tipov, inšpiratívnych
textov a zamyslení. Jeho samozrejmou súčasťou je prehľadný kalendár
s vyznačenými cirkevnými sviatkami a s odkazmi na liturgické čítania
daného dňa.
Diár pre veriacu ženu 2022 odporúčame aj ako darček, ktorý skutočne
poteší.

Ja som
Biblické príbehy, zamyslenia a modlitby o Božích menách
Božie mená nám ukazujú, kto je Boh, aký je a čo robí. Táto nádherná bohato ilustrovaná
kniha obsahuje 40 vybraných mien a opisných pomenovaní, ktoré sa v Biblii používajú na
označenie Boha, Ježiša a Ducha Svätého, ako napríklad: Stvoriteľ, Učiteľ, Lekár, Priateľ,
Knieža pokoja, Ja som.
Prostredníctvom biblických príbehov, krátkych zamyslení a modlitieb deti zistia, aký je
význam každého z mien a ako súvisí s naším životom.
Deti postupne pochopia Boha a jeho lásku k nám, a tak budú úžasného Boha JA SOM čoraz
lepšie poznať, ľúbiť a veriť mu.

Laura Vicuňová
Dni, ľudia, miesta a udalosti, ktoré poznačili jej život

Vedela robiť veľké rozhodnutia a milovať až do krajnosti. V tom bola podobná Ježišovi. Laure
Vicuňovej šlo viac ako o princíp, keď odmietla hriech a zvolila si obetu vlastného života. Chcela

zachrániť dušu tej, čo jej pred necelými trinástimi rokmi sama dala život – svojej mamy. Aj dnes mnohé
rodiny trpia podobne ako tá Laurina a možno práve Laurin príklad je mostom medzi nebom a zemou.

Tento príbeh vo vás zanechá veľa otáznikov, ale nie bez nádeje a prísľubu večného šťastia.

Vydavateľstvo DON BOSCO je súčasťou saleziánskeho diela s osobitným poslaním šíriť evanjeliové hodnoty
a dobro v podobe kvalitných a hodnotných kníh.

Knihy si môžete objednať cez náš e-shop www.donbosco.sk,
s výberom aj objednávkou vám radi pomôžeme na adrese: objednavky@donbosco.sk,

a tiež telefonicky na čísle 0903/962 029.
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