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Saleziáni Dona Bosca a celá Sale-
ziánska rodina na Slovensku si 7. sep-
tembra pripomenuli 80. výročie prí-
chodu prvých saleziánov na
Slovensko. Toto malé jubileum je pre
slovenských saleziánov v prvom rade
príležitosťou na vyjadrenie vďaky.

Chceme spolu s vami ďakovať Bo-
hu za dar, ktorý poslal vo svätom Já-
novi Boscovi pre celú Cirkev.

Chceme ďakovať za múdrosť a
pastiersku a starostlivosť prvých slo-

venských biskupov samo-
statného Československa,
ktorí pozvali reholu sale-
ziánov na Slovensko a svo-
jím Ohlasom z roku 1921
sa pričinili o to, že tu sale-
ziáni mohli začať svoje vý-
chovné poslanie.

Chceme ďakovať za
prvých slovenských sale-
ziánov, ktorí prejavili veľ-
kú horlivosť a vynalieza-
vosť v ťažkých rokoch
začiatkov saleziánskeho
diela.

A chceme ďakovať aj za
silu a vernosť saleziánov
v období neslobody. Za
ich odvahu a múdrosť,
s ktorou napriek veľkému
riziku dokázali prežívať
svoje zasvätenie a upevňo-
vať vo viere mladých a ľu-
dové vrstvy.

A úprimne chceme
poďakovať každému jed-
nému z vás, milí naši
dobrodinci, ktorí svojimi
modlitbami, pomocou
i milodarmi ste umožnili a stále
umožňujete, aby synovia dona Bos-
ca mohli pracovať pre dobro sloven-
skej mládeže i v misiách.

Tohoročné jubileum je pre nás zá-
roveň veľká výzva. Necítime potrebu
sebaoslavy, ale verní nášmu svätému
zakladateľovi chceme i túto príležitosť
využiť v prvom rade na naše vlastné
prehĺbenie sa v saleziánskej charizme
a našom poslaní, na návrat k pra-
meňom a koreňom nášho povolania.
Don Bosco bol mimoriadne citlivý na
potreby Cirkvi a ľudskej spoločnosti
a dokázal so svojimi spolupracovník-
mi ponúkať odpovede a riešenia na
problémy svojej doby. V tomto vidí-
me aj našu dejinnú úlohu a zodpo-
vednosť. V rýchlo sa meniacej spolo-
čenskej i náboženskej situácii nie je
jednoduché vidieť ďaleko dopredu
a investovať sily i čas do toho, čo je
najdôležitejšie a čo prinesie čakané
ovocie. S Božou pomocou sa však
chceme snažiť vidieť reálne potreby
a ponúkať ozajstné riešenia, spúšťať
projekty, ktoré naozaj zavážia. Verí-
me, že saleziánska charizma je aj dnes
aktuálna ako nikdy predtým. Preto ju
chceme pokorne a tvorivo znovu po-
núknuť Slovensku. Osobitne tým,
ktorí sú v pozícii vychovávateľov
a učiteľov, či už vo vlastných rodinách
alebo v školách a na internátoch, ale
i všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorým
nie je ľahostajná budúcnosť mladej
generácie a nášho národa.
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D BSSLLOOVVOO  NNAA  ÚÚVVOODD
Výchova sa dnes vo všeobecnosti vníma ako čosi veľ-

mi ťažké a nedocenené. Byť rodičom, učiteľom či vycho-
vávateľom je ťažké, pretože mladí sú priam zasypaní ne-
gatívnymi ponukami a vplyvmi a reagujú neraz tvrdo a
nevyspytateľne. Výchova je však podľa dona Bosca „naj-
božskejšou z božských vecí“. Je Božím darom nielen pre
mladých, ale i pre samotných vychovávateľov. Tam, kde
sa rozmnožila neprávosť, sa rozhojnila aj Božia milosť.
A tí, ktorí iných privádzajú k pravej životnej múdrosti,
môžu počítať s Božou pomocou i odmenou.

Vyvrcholením saleziánskeho jubilea bude návšteva
deviateho nástupcu dona Bosca na Slovensku. Hlavný
predstavený saleziánov don Pascual Chávez zavíta me-
dzi nás v dňoch 12. – 15. novembra. Bude to jeho prvá
návšteva Slovenska vôbec a pre celú Saleziánsku rodinu
u nás veľké uznanie a dar.

Aby sme z jeho pobytu a pripravovaných stretnutí s
ním mali čo najväčší úžitok a aby sme dona Cháveza,
dnešného dona Bosca, priblížili tým čitateľom, ktorí sa
s ním nebudú môcť stretnúť, ponúkame vám toto číslo
ako „špeciál“ k tejto príležitosti.

Nájdete v ňom nielen podrobný program chystanej
návštevy dona Cháveza, ale priblížime vám aj jeho do-
terajší život a aspoň niektoré jeho myšlienky a názory,
ktoré odzneli na stretnutiach s mladými. V čísle nájdete
aj malú galériu doterajších provinciálov Slovenskej pro-
vincie a veľa iných informácii o 80-ročnej histórii sale-
ziánov na Slovensku.

Modlím sa za všetkých vás a posielam vám svoje kňaz-
ské požehnanie.
V donovi Boscovi váš brat
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Vladimír Fekete, provinciál SDB
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Don Pascual
Chávez

Villanueva

12. november, piatok

1111,,0055 Prílet do Viedne, odvoz 
autami do Bratislavy

1133,,3300 Ubytovanie a obed 
v teologickom štu-dentáte 
Bratislava– Dúbravka

1155,,3300 Odchod autom do Trnavy
1177::0000 Stretnutie s arcibiskupom 

Mons. Jánom Sokolom 
v Trnave 

1199::0000 Stretnutie so sestrami FMA 
– Kremnická 

2211::3300 Návrat do teologického 
študentátu BA Dúbravka, 
odpočinok

13. november, sobota, KOŠICE

0077::0000 Odlet do Košíc
0099::3300 Stretnutie so zložkami 

Saleziánskej rodiny
1111::1155 Stretnutie so spolubratmi – 

východ
1122::3300 Spoločný obed so spolubrat-

mi
1144::4455 Svätá omša pre Saleziánsku 

rodinu a mladých
1166::1155  ––  1177::1155 Spoločný program
1177::1155 Odvoz na vlak IC do Brati-

slavy 
2233::0000 Odpočinok

14. november, nedeľa,
BRATISLAVA

0088::3300 Stretnutie so zložkami 
Saleziánskej rodiny

1100::0000 Strenutie so spolubratmi – 
západ a spoločný obed

1144,,3300 Krátky prejav pre televíziu
1155::0000 Svätá omša pre Saleziánsku 

rodinu a mladých
1177::0000 Kultúrny program 
1199::0000 Návrat do teologického štu-

dentátu a spoločný radostný
večer so spolubratmi
študentmi.

2222::0000 Odpočinok

15. november, pondelok,
BRATISLAVA

0099::0000 Návšteva predsedu NR SR 
JUDr. Pavla Hrušovského

1100::3300 Stretnutie s PR 
1122::0000 Návšteva nuncia 

Mons. Jozefa Nowackeho 
a spoločný obed

1155,,0000 Odvoz do Viedne na letisko
1177..5500 Odlet do Ríma

– Narodil sa 20. decembra 1947 na
severe Mexika v meste Real de Cator-
ce.
– Saleziánom sa stal v roku 1964 a
doživotné sľuby zložil v auguste 1970
v Guadalajare.
– Za kňaza bol vysvätený 8. decem-
bra 1973.
– V rokoch 1975 – 77 študoval v Rí-
me na Biblickom inštitúte, kde získal
licenciát zo Svätého písma.
– V období rokov 1980 – 88 bol ria-
diteľom Teologického inštitútu San
Pedro Tlaquepaque a vyučoval Sväté
písmo.
– Bol provinciálom inšpektórie Me-
xiko-Guadalajara v rokoch 1989 –
1994.
– V roku 1995 sa presunul do Špa-
nielska, kde začal pracovať na dokto-
ráte z biblickej teológie.
– V roku 1996 sa stáva regionálnym
radcom pre oblasť Interamerika a
presúva sa do hlavného domu v Rí-
me, kde sídli doteraz.
– 3. apríla 2002 bol na 25. generál-
nej kapitule zvolený za hlavného
predstaveného. Je deviatym nástup-
com dona Bosca.
Hlavný predstavený Saleziánskej
spoločnosti je nástupcom dona Bo-
sca, otcom a stredobodom jednoty
Saleziánskej rodiny. (Stanovy 126)
„Váš prvý hlavný predstavený zo-
mrel. Ale váš skutočný predstavený,
Ježiš Kristus, nezomrie. On bude stá-
le naším Majstrom, naším vodcom,
naším vzorom... Váš hlavný predsta-
vený zomrel, ale bude zvolený ďalší,
ktorý sa bude starať o vás a vašu več-
nú spásu. Počúvajte ho, milujte ho,
poslúchajte ho, modlite sa zaňho,
ako ste sa modlili za mňa.“ (Duchov-
ný testament dona Bosca)

(12. – 15. november 2004)

Program návštevy
hlavného predstaveného
na Slovensku
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V roku 1924 prišli saleziáni

do Šaštína a odvtedy sme

s vami v mládežníckych

strediskách, oratóriách,

farnostiach, školách,

na internátoch, misiách

a v iných aktivitách pre

mladých a ľudové vrstvy.

Naša oslava vyvrcholí
návštevou hlavného
predstaveného SDB
dona PPaassccuuaallaa  CChháávveezzaa
v dňoch 1122..  ––  1155..  nnoovveemmbbrraa  22000044..
Srdečne vás pozývame prežívať spoločnú radosť.

8800  rrookkoovv  pprreežžiittýýcchh  pprree  mmllaaddýýcchh

vaši saleziáni 

Začal to 

sv. Ján Bosco 

(1815 – 1888),...

... hlavný

predstavený SDB

don Pascual Chávez.

...pokračovali 

prví slovenskí saleziáni,...

... my, dnešní

mladí, aj...

Spojme svoje sily, slovenská mládež nás potrebuje viac ako inokedy.



čal som žiť s vedomím, že žijem pre
mladých. Tak sa všetko to, čo robím
teraz pre animáciu a riadenie kongre-
gácie, stalo niečím, čo robím pre mla-
dých. Takto sa snažím žiť môj sale-
ziánsky život.
Teraz ste sa pre nás stali donom Boscom,
lebo ste „šéfom“ saleziánov, ale ako ste vní-
mali dona Bosca vy, keď ste boli mladý ako
my?
Na donovi Boscovi sa mi stále páčilo
prostredie, ktoré som nachádzal v sa-
leziánskych domoch. Bolo to vždy
prostredie, kde ťa vedeli prijať a za-
pojiť ťa do života. Saleziáni boli jed-
noducho jednými z nás. V deň, keď
som vstúpil do seminára (bol vzdia-
lený od môjho domu asi 700 km),
mal som iba 11 rokov. Nesmútil som
príliš, že som musel opustiť domov,
lebo som v seminári našiel naozaj ro-
dinné prostredie. Toto bola jedna z
najväčších vecí, ktoré som na donovi
Boscovi objavil. On vravieval, že ak
chceme vychovávať, musíme vytvoriť
prostredie, kde sa hodnoty ponúkajú
jednoduchým a priamym spôsobom,
bez zbytočne dlhých prednášok.
Prednášky slúžia na to, aby sme hod-
noty, ktoré sú v živote prítomné,
mohli spracovať aj rozumovo. Tak
týmto som bol od toho času očarený.
A potom, samozrejme, čím viac som

ho poznal, tým viac o
ňom čítam a obdivujem
stále viac jeho génia, je-
ho jedinečnú pedagogi-
ku, jeho lásku k mla-
dým. Zdá sa, že don
Bosco okrem mladých
nemal inej témy, o ktorej
by rozprával alebo pre-
mýšľal. No a to, že ja
mám možnosť napodo-
bňovať ho, ma stále nad-
chýna.
V našej spoločnosti je veľa
mladých, ktorí sa po mate-
riálnej stránke majú veľmi
dobre. Majú peniaze, autá,
skrátka všetko. Majú bohat-
stvo, ale nedokážu dať zmy-
sel svojmu životu. Čo by ste
im povedali vy, keby ste ich
jedného dňa len tak stretli?
Sú to životy, ktoré sú pl-
né vecí, ale prázdne čo
do dôvodov prečo ďalej
žiť. A keď sa žije takto, ži-
je sa veľmi priemerne, le-
bo sa žije z priemerných

vecí. A potom sa nevie žiť,
keď sa ukážu ozajstné problémy,
zdravotné ťažkosti, nepochopenie,
nezhody s blízkymi alebo aj smrť. Čo
povedať takémuto mladému človeku?
Treba mu najprv pomôcť objaviť, že
všetko, čo má, je dar. Pomôcť mu ob-
javiť a prijať život ako dar. Začať ho
postupne robiť zodpovedným za to,
čo dostal, aby sa stával silnejším a
dokázal raz objaviť, že je viac radosti
v dávaní ako v prijímaní.

Raz povedali jednému z najväčších
psychológov posledných čias, Vikto-
rovi Franklovi: „Príliš veľa mladých
ľudí vo svete končí svoj život samo-
vraždou.“ On odpovedal: „Neprekva-
puje ma to. Naopak, čakal by som
oveľa väčšie číslo, pretože mnohí ne-
majú zmysel života.“ Takže, čo dať
mladému človeku? Zmysel života,
aby jeho život bol hlboký a naplnený.
Mladým treba teda ponúkať skúse-
nosti, ktoré sú hlbšie ako to, čo majú
možnosť zažiť každý deň. Ukázať im,
ako často chudobnejší ľudia dokážu
žiť omnoho radostnejšie a s pocitom
naplnenia.
Keď som začínal asistenciu pred štú-
diami teológie, predstavení ma posla-
li do najbohatšej saleziánskej školy v
Mexiku. Jeden zo záväzkov, ktoré
som si dal, bol že sa nebudem snažiť
dať týmto mladým ponuky letných
prázdnin v Európe alebo v USA, lebo
takúto ponuku už aj tak mali od ro-
diny. Čo som teda robil s týmito bo-
hatými mladými? Bral som ich do
jednoduchých štvrtí mesta, dával
som im za úlohu volať chlapcov, aby
sa prišli s nami zahrať. Zavolal som
ich na misijný tábor. A povolania,
ktoré máme z tejto školy, sa zrodili
práve v tomto období. Všetko závisí
od prostredia, ktoré dokážeme vytvo-
riť, ale aj od toho, čo im ponúkneme,
lebo vďaka tomu budú môcť objaviť
omnoho viac a omnoho hlbšie než vi-
dia v tomto svete.

Foto: Vladimír Fekete a ANS
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Keď sme v oratóriu – animátori s mladými
– niektorý zainteresovaný chlapec sa nás
spýta, či sa Boh stará do jeho života. Pre
iných Boh neexistuje. Ako môžeme my ani-
mátori ukázať vieru, ktorá je v nás, a od-
povedať na otázky mladých?
Viera neexistuje. Existujú veriaci. A
existujú osoby, ktoré žijú ľudskú
existenciu v rozličnom štýle od nás
veriacich. Viera sa žije s mentalitou,
ktorá dovolí sústrediť celý náš život
na jeden zjednocujúci prvok, ktorým
je Boh. Ak Boh neexistuje, ak by Ježiš
nebol pre mňa riešením tých najhl-
bších problémov mojej existencie,
mal by som ťažkosť odpovedať na tie
najzákladnejšie otázky. Ak existuje
veriaci človek, je prirodzené, že exis-
tuje aj komunikácia viery, ktorá musí
byť overená životným štýlom. Je to
niečo, čo sa stáva pri otázkach: „Pre-
čo robíš takto? Prečo reaguješ takto?
Prečo sa pozeráš na skutočnosť
v tomto štýle?“ Teda niekto by odpo-
vedal: „Preto, lebo verím v Boha.“
Americký novinár, ktorý chcel za

každú cenu vidieť priebeh dňa Matky
Terézie z Kalkaty, raz, keď ju videl
umývať nohu posiatu malomocen-
stvom, povedal: „Ani za milión dolá-
rov by som nerobil to, čo robí ona!“
A ona, ktorá bola tam a ošetrovala ra-
ny po malomocenstve a bozkávala
chorému nohy, odpovedala: „Ja by
som to nerobila ani za 100 miliónov
dolárov. Veci, ktoré naozaj majú hod-
notu, sa nedajú vyčísliť.“ Toto je vy-
jadrenie lásky, ovocia viery, ktorá sa
nežije len na individuálnej úrovni,
ale aj na cirkevnej úrovni. Naša sna-
ha má spočívať v tom, aby sme robili
život ľudskejším. Nie je iný spôsob
hovorenia, nemôžeme mladým pove-
dať „Boh“, hovoriac im o Bohu, navš-
tevujúc iba hodinu náboženstva.
Musíme im prerozprávať skúsenosť,
ktorá zmenila náš život. Ja vám po-
viem moju.
Už som uvažoval, že sa stanem kňa-
zom. V rodine sme dvanásti súroden-
ci, 6 bratov a 6 sestier; všetci bratia
študovali u saleziánov, aj ja. Moja ma-
ma nečakane ochorela a zomrela dva
týždne na to. Jeden deň, vracajúc sa
zo školy, chcel som nové tenisky na
basketbal. Sadol som si teda k mame,
ktorá ležala na lôžku. Zrazu mi pove-
dala: „Vieš, že ani jeden z tvojich bra-
tov nešiel do seminára? Stále som si

pýtala od Boha syna kňaza.“ Ja, ktorý
som chcel peniaze na tenisky, som jej
povedal: „Ja som ten, ktorého si si
prosila.“ Dopadlo to veľmi dobre,
pretože mi dala peniaze na tenisky,
ale aj povolanie. Dnes by som nechá-
pal svoj život bez tohto rozhovoru,
bez tejto skúsenosti, ktorá zmenila
celý môj život. Preto hovorím: Ne-
môže sa mladým rozprávať o Bohu,
bez komunikovania skúseností, ktoré
menia náš život.
Chcel som sa opýtať na niečo, čo sa týka
vás. Ako prežívate lásku k mladým teraz,
keď už nežijete v apoštolskom diele, akým
je oratko alebo škola, kde by ste boli v pria-
mom kontakte s mladými?
Je v tom trochu utrpenia, lebo som sa
stal saleziánom, aby som bol medzi
mladými. Keď ma menovali za riadi-
teľa jedného veľkého seminára, hlav-
ný predstavený don Egidio Viganó
ma zavolal do Ríma. Bol som vtedy v
Španielsku a robil som si doktorát.
Povedal som mu, aby mi dali tri roky
na to, aby som dokončil svoju prácu.
On mi však odpovedal: „Je dobré mať
vlastné projekty a plány, je to znak,
že uvažujeme a berieme veci vážne.
Treba sa ale naučiť nechať sa viesť aj
Duchom Svätým.“ Od toho času som
viac nemyslel na to, kedy zasa budem
žiť normálne medzi mladými, ale za-

Hlavný
predstavený
mládeži

Hlavný
predstavený
mládeži

Don Pascual Chávez počas návštevy Brazílie na misii
v Meruri, 6. septembra 2004

Hlavný predstavený s provinciálmi Maďarska a Slovenska pri Dunaji. Za riekou je Slovensko,
ktoré don Chávez čoskoro navštívi.

Don Chávez v rozhovore so saleziánskym arcibiskupom
Mons. Kothgasserom počas osláv 100. výročia SDB v Rakúsku v Linzi
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NIEKTORÉ MYŠLIENKY 
DDOONNAA  PPAASSCCUUAALLAA  CCHHÁÁVVEEZZAA, KTORÉ
ZAZNELI POČAS ROZHOVORU S MLADÝMI
V TALIANSKEJ PROVINCII TRIVENETO
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Animátorská myšlienka sa u sale-
ziánov na Slovensku zrodila ešte v ča-
soch totality (okolo roku 1980), keď
pod ich vedením vyrastali mladí ľu-
dia, ktorí boli ochotní zapojiť sa do
pastoračnej činnosti. Saleziáni
prijali týchto aktívnych laikov ako
svojich pomocníkov. Otvorili im svo-
je domy, zdieľali s nimi svoj život,
ba videli, že sa dá s ich pomocou
zvýšiť efektívnosť pastorácie mláde-
že. Myšlienky o službe mladých pre
mladých i zodpovednosť za druhých
sa ujali a vznikla otázka, ako formo-
vať týchto mladých ľudí. Na miestnej
úrovni im boli ponúknuté duchovné
obnovy, duchovné cvičenia, špeciál-
ne stretnutia, duchovné sprevádza-
nie, literatúra, výlety...

Postupne sa činnosti na regionál-
nych úrovniach zjednocovali a nado-
búdali rôzne podoby: spolupráca pri
Bodke za prázdninami, futbalové tur-
naje Kama, tábory, púte... Po páde to-
tality sa išlo ďalej a tak sa uskutočni-
li kongresy animátorov, súťaž
z katechizmovej lite-
ratúry

Cesta k Pravde, o donovi Bos-
covi, Dominikovi Saviovi...

Požiadavka odborne i duchovne
formovať týchto aktívnych laikov bo-
la čoraz naliehavejšia. Rozhodovalo
sa, či Škola animátorov bude fungo-
vať pri niektorej novovzniknutej ka-
techetickej fakulte (Nitra), alebo vo
„vlastnej“ saleziánskej réžii. Druhá
myšlienka okolo roku 1994 prevlád-
la, a tak sa začali rozbiehať kurzy
Školy animácie (ŠA), do ktorých sa
zapojili najprv saleziáni, následne
boli pozvaní FMA, ACS, VDB aj laici.
Tak sme sa ocitli až v dnešných ča-
soch a údaje hovoria o tom, že stav
ŠA je dnes takýto:

Celkový počet účastníkov ŠA od
začiatku existencie k dnešnému dňu
je okolo 2100, počet absolventov, kto-
rí ukončili záverečné skúšky je asi
410.

Počet účastníkov v súčasnosti:
320

Počet školiacich tímov: 15
Počet saleziánov zapojených do
ŠA: 17, z toho kňazov: 11

Počet Dcér Márie Pomoc-
nice zapojených do ŠA: 8

Počet spolupracovníkov
zapojených do ŠA: 6

Počet v súčasnosti vytvo-
rených školiacich skupín: 15

Obsahy stretania:
1. ročník: 1. stretnutie – Bo-

hatstvo kresťanstva, 2. stretnutie –
Mladí a ich vyzrievanie

2. ročník: 1. stretnutie – Kultúra
a umenie výchovy, 2. stretnutie – Ko-
munikácia

3. ročník: 1. stretnutie – Animácia
skupín, 2. stretnutie – Príprava stret-
nutí a itinerárov

4. ročník: Záverečné skúšky
Veľkou výzvou pre nás je neustále

sprevádzanie animátorov na miestnej
úrovni a vytváranie im vhodných
podmienok pre prácu, vťahovanie ich
do života saleziánov a výchovnopas-
toračných komunít. Veríme, že to
zvládneme.

Zdraví Jozef Luscoň.
Foto: SDB Bardejov

Po štyridsiatich rokoch sa učíme
zasa žiť spolu. Reštaurujeme polo-
zničené domy v Šaštíne a inde. Zakla-
dáme nové saleziánske hniezda. Spo-
lubratia mladej a strednej generácie
sa ešte len učia spoločne žiť a nejde
to bez ťažkostí a zavše ani bez kríz.
Môžeme opäť verejne pracovať s veľ-
kými skupinami mladých, nevzdá-
vajúc sa pritom malých skupiniek na
čele s animátormi.

Pred likvidáciou sme mali trinásť
kvitnúcich diel. Hneď po roku 1989
ich vyskočilo sťaby spod zeme šest-
násť. A odvtedy sa pasujeme so sebou i
s podmienkami, aby čoraz viac rástli a
prekvitali. Na ďalekej východnej Sibíri,
v Aldane a v Jakutsku založili spolub-
ratia dve diela pre tamojšiu mládež.
Predstavení túžia, aby sme šli robiť
dobre i mládeži do mesta Baku a do
Azerbajdžanu ku Kaspickému moru.

Na domácom poli okrem domov
pracujeme i v oblasti katechézy, me-
dzi miništrantami, na teologických
školách a v náboženských vysiela-

niach v rádiu a v televízii. Vydávame
tri časopisy, z toho jeden pre mládež,
jeden pre dospelých a jeden biblický
časopis. Sľubne sa niekoľko rokov
rozvíja vydavateľstvo Don Bosco pre
vydávanie náboženskej literatúry pre
mládež i dospelých. V Šaštíne pros-
peruje Gymnázium Jána Bosca a v Ži-
line Stredné odborné učilište (SOU)
svätého Jozefa pre učňov s možno-
sťou maturovať z niektorého odboru.
Veľké služby poskytuje mládeži i Ško-
la pre animátorov.

Volajú nás do nových miest, no
hoci je nás 250, stále je nás málo.
Práce je veľmi veľa, takže si musíme
dávať veľký pozor, aby sme nezabud-
li na denné silné stretanie sa s Pánom
Ježišom a s Duchom Svätým. Lebo
bez nich by sme sa duchovne vy-
prázdnili a tým by nastal pokles nad-
šenia pre veriacich a mladých.

A platí to tak o celej Saleziánskej
rodine. O Dcérach Márie Pomocnice,
ktoré majú dvanásť kvitnúcich diel, o
Dobrovoľníčkach dona Bosca, o sale-

ziánskych spolupracovníkoch, ktorí
majú dvadsaťšesť stredísk, i o mla-
dých a starších bývalých návštevní-
koch našich oratórií, mládežníckych
stredísk a škôl.

Celá Saleziánska rodina na Slo-
vensku putovala 11. a 12. septembra
do našej kolísky, do Šaštína. Ďakova-
la tam za tých požehnaných 80 ro-
kov, čo je don Bosco a jeho Salezián-
ska rodina na Slovensku. Hej,
ďakovala i za tých 40 rokov v nanúte-
nej ilegalite, v prenasledovaní, vo vä-
zeniach a táboroch. Boh nás tým oči-
sťoval, zoceľoval, nútil nás byť
pokornými ako don Bosco, učil nás
hlboko sa modliť a patriť Pánovi.

Radujme sa. Ďakujme a modlime
sa, aby sme v tejto oddanosti a láske
k Pánovi a k mladým vytrvali i na-
priek novým problémom a ťažkos-
tiam. Don Boscov reálny optimizmus
a jeho nezničiteľná viera, nádej a lás-
ka v Boha i v Pannu Máriu idú s na-
mi!

Andrej Pauliny SDB, foto: arch.red.
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Návrat domov

8080
požehnaných rokov (6)požehnaných rokov (6)

8

Poprad – Veľká, 1990 Púť do Vajnor pri návšteve Svätého Otca na Slovensku v apríli 1990

PO TICHOM PREVRATE V NOVEMBRI 1989 BOH NÁM DAL DAR MOŽNOSTI VRÁTIŤ SA DO NAŠICH
DOMOV, ODKIAĽ NÁS V NOCI Z 13. – 14. APRÍLA 1950 BARBARSKY VYVLIEKLI A UNIESLI.
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MLÁDEŽ JE PRVORADÝM PROSTREDÍM, V KTOROM
PÔSOBÍME. VEĽMI ÚČINNOU POMOCOU PRI
APOŠTOLOVANÍ MLÁDEŽE SA STÁVAJÚ SAMOTNÍ
MLADÍ ĽUDIA, Z KTORÝCH VYRASTAJÚ ŠIKOVNÍ
POMOCNÍCI.

AnimátoriAnimátori
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Časopis 
Don Bosco dnes
zasielame bezplatne

každému, kto oň požiada.
Už od roku 1877 je to dar
dona Bosca tým, ktorí so

sympatiou sledujú 
saleziánsku prácu 

a misie.

Šírte ho medzi 
príbuznými a priateľmi.

Oznámte nám hneď 
zmenu vašej adresy.

Objednávky zasielajte 
na adresu:

DON BOSCO DNES
MMiilleettiiččoovvaa  77

882211  0088  BBRRAATTIISSLLAAVVAA
tteell..::  0022//55555577  22222266

ee--mmaaiill::  ddbbdd@@ddoonnbboossccoo..sskk

KAŽDÉ
DVA

MESIACE
DON

BOSCO
DO

TVOJHO
DOMU

Na Slovensko prišli sa-
leziáni v roku 1924. V ro-
koch 1924 – 1936 patrili
do spoločnej Rakúsko-
uhorskej provincie, do kto-
rej patrila južná časť Poľ-
ska, Česko, Slovensko,
Rakúsko, Maďarsko, Chor-
vátsko a Slovinsko. Pred-
staveným bol Stanislav
Plywaczyk a neskôr Fran-
tišek Walland.

So stúpajúcim počtom
saleziánov na Slovensku
a v Čechách sa naše úze-
mia oddelili a vytvorili sa-
mostatnú Česko-Sloven-
skú provinciu, ktorá trvala
v rokoch 1936 – 1939. Jej
predstaveným bol Ignác
Stuchlý.

Po vzniku Slovenského
štátu a obsadení Čiech
a Moravy bola územná ce-
listvosť tejto provincie na-
rušená a v roku 1939
vznikla samostatná Slo-
venská provincia, ktorá tr-
vá dodnes. Jej prvým pred-
staveným sa stal Jozef
Bokor.

Provinciála menuje
hlavný predstavený na ob-
dobie šiestich rokov. Po
tomto prvom šesťročí
môže byť provinciál potvr-
dený aj na druhé šesťročné
obdobie. Jeden človek by
nemal tento úrad zastávať
viac ako dvanásť rokov.
V časoch totality bola táto
podmienka v prípade do-
na Bokora porušená, pre-
tože saleziáni sa nachádza-
li v mimoriadnej situácii.
Bola sťažená komunikácia
s predstavenými v Ríme
a znemožnený normálny
chod provincie. Don Bokor
bol považovaný za provin-
ciála až do svojej smrti.

Zrod organizácie sa datuje na 30. 10.
1991. DOMKA – Združenie saleziánskej
mládeže je kresťanská mládežnícka or-
ganizácia. Združuje v 33 strediskách
okolo 6000 mladých ľudí, čím sa za-
raďuje medzi najväčšie slovenské detské
a mládežnícke organizácie. Pre DOMKU
je typická veľmi úzka spolupráca so Sa-
leziánmi don Bosca a Saleziánskou rodi-
nou. Je členom Rady mládeže Slovenska
(RMS) a s desiatimi európskymi sale-

ziánskymi mládežníckymi organizácia-
mi vytvára sieť Don Bosco Youth-Net.

Cieľom DOMKY je predovšetkým
výchova samostatných, vo verejných
veciach angažovaných, zodpovedných
a solidárnych mladých ľudí,
ktorí svoj život orientujú na
základe ľudských a kresťan-
ských hodnôt. Táto výchova
sa uskutočňuje prostredníc-
tvom uplatňovania a šírenia

saleziánskeho pre-
ventívneho výchovného
systému. Špecifickým cie-
ľom je snaha zapojiť čo naj-
viac mladých ľudí do aktivít
pre svojich mladších roves-
níkov v duchu hesla Dávam
ďalej to, čo som sám získal.
Tieto kladné výsledky dosa-
huje dlhodobou systematic-
kou činnosťou na stretkách,
v športových, umeleckých,
technických krúžkoch, tur-

najoch, spoločenských akciách, tábo-
roch, výletoch, zahraničných
aktivitách...

DOMKA sa aktívne zapája
do činnosti Rady mládeže Slo-
venska (RMS). Podieľala sa pri

tvorbe návrhu zákona o mláde-
ži a rôznych legislatívnych návrhoch
ministerstva školstva. Aktívne sa zapá-
ja do výchovy mládeže v regiónoch – je
členom Rád mládeže siedmich krajov
SR. DOMKA má snahu i naďalej pôso-
biť ako združenie napomáhajúce rastu
a rozvoju detí a mládeže na Slovensku.
Považuje to za výzvu, ktorej naplnením
je ukázať mladým správnu cestu v ich
vývoji a životnom dozrievaní.

Andrea Mačicová
Foto: archív DOMKY

Z nadšenia spolubratov sa na jar v ro-
ku 1993 uskutočnila v Trnave na Ko-
pánke (na ihrisku) prehliadka kresťan-
ských kapiel a spevackých súborov.
O rok sa to zopakovalo a nepriaznivé po-
časie v treťom roku ich všetkých zahnalo
na zimný štadión. O rok už boli v Mest-
skej športovej hale a k organizátorom sa
pripojili ďalší nadšenci gospelovej hud-
by. Túžba po kvalitnom odovzdávaní
evanjeliového posolstva ich priviedla až
k dnešnej podobe festivalu.

Lumen je najlepším a najmaso-
vejším festivalom gospelovej hudby na
Slovensku. V priebehu víkendu ho nav-
štívi okolo 3 000 mladých ľudí vo veku
od 14 rokov. Usporadúva sa každý rok
v Trnave a mnohí ho považujú za „novo-
dobú púť mladých ľudí“. Už tradične sa
začína v piatok svätou omšou a po nej je
slávnostné otvorenie festivalu. V sobotu
doobeda, po spoločnej svätej omši je po-
nuka workshopov, ktoré mladí ľudia bo-
hato využívajú. Ich počet je okolo

25 a zúčastní sa na nich viac ako 2000
mladých ľudí. Prednášatelia patria me-
dzi odborníkov v oblastiach, ktoré naj-
viac zaujímajú mladých ľudí. Mnohí
mladí pristupujú v priebehu festivalu

k sviatosti zmierenia. Výber skupín z do-
mova i zahraničia spĺňa prísne umelecké
i morálne kritériá. Mnohí duchovní ot-
covia preto posielajú na akciu birmovan-
cov, aby videli život mladých kresťanov 

Lumen LumenLumen
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DOMKA –
Združenie saleziánskej mládeže
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1 9 2 4  –  1 9 3 0
SSttaanniissllaavv  PPllyywwaacczzyykk

1 9 3 0  –  1 9 3 6
FFrraannttiiššeekk  WWaallllaanndd

1 9 3 6  –  1 9 3 9
IIggnnáácc  SSttuucchhllýý

1 9 3 9  –  1 9 6 8
JJoozzeeff  BBookkoorr

1 9 6 8  –  1 9 8 1
AAnnddrreejj  DDeerrmmeekk

1 9 8 1  –  1 9 9 3
JJoozzeeff  KKaaiisseerr

1 9 9 3  –  1 9 9 9
EErrnneesstt  MMaaccáákk

1 9 9 9  –  2 0 0 5
VVllaaddiimmíírr  FFeekkeettee

ProvinciáliProvinciáli
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Dňa 31. 7. 2004 oslávil salezián don
Anton Baník v malebnom prostredí
dedinky Nitrice (okres Prievidza) 40-
te výročie svojho kňazského poslania.
Pri príležitosti okrúhleho jubilea
tohto významného kňaza pricestovali
aj rodiny zo zahraničia. Predovšet-
kým z Zürichu, kde don Anton pôso-
bil na misii viac ako 30 rokov.
Počas jeho pobytu za hranicami Slo-
venska si získal mnoho veriacich,
ktorých obdarovával kresťanským
duchom, ale taktiež aj porozumením
a ochotou pomôcť v ťažkých život-
ných situáciách. Vytvoril Slovákom
žijúcim v zahraničí nový „domov“.
Našiel si priaznivcov i u detí a mla-
distvých, z ktorých mnohí boli ním aj
pokrstení.
Slávnosť začala obedom v kruhu
blízkych, ku ktorým sa pridal aj

miestny kňaz Ján Uskoba spolu s ka-
plánom Slavomírom Trnkom. Bratia
kňazi ho oboznámili o v súčasnosti
prebiehajúcich rekonštrukčných
prácach na kostole v Horných Veste-
niciach. Don Anton prejavil záujem
podieľať sa na realizácií tohto pro-
jektu.
Popoludní sa kostolík v Nitrici napl-
nil veriacimi, ktorí prišli pozdraviť
dona Antona a prejaviť mu hlbokú
úctu. Tu za účasti z obce pochádzajú-
ceho kňaza Marka Kotlárika odslúžil
svätú omšu. Na záver slávnosti pred-
niesla MUDr. Šimková báseň, ktorú
zložila k tejto príležitosti.
Na druhý deň po odslúžení nedeľnej
svätej omše strávil don Anton ešte
niekoľko hodín medzi priateľmi. Po-
tom odcestoval na návštevu saleziá-
nov na stredné Slovensko.

27. novembra bude
práve rok tomu, čo
sme pochovali emerit-
ného provinciála
našej Slovenskej sale-
ziánskej provincie, do-
na Andreja Dermeka,
doktora teológie, do-
centa a vysokoškolského
profesora. Jeho mŕtve telo
sme pochovali na šaštín-
skom cintoríne, ale jeho duch je
tu stále medzi nami. Jeho náuka, jeho
životný príklad, povzbudenia, múd-
rosť a dobrota srdca mnohých – a čím
ďalej tým viacerých, inšpirujú k nasle-
dovaniu. Mnohí sú presvedčení, že to
bol „muž Boží“, a možno o ňom pove-
dať, že zomrel v „chýre svätosti“.

Tomuto všeobecnému presvedče-
niu v širokom kruhu tých, ktorí ho
poznali, dal konkrétne vyjadrenie
otec arcibiskup Mons. Ján Sokol, met-
ropolita, už na pohrebnej svätej omši,
keď vyzval prítomných saleziánov na
zbieranie materiálov k prípadnému
diecéznemu procesu blahorečenia
dona Dermeka. Medzitým sa k tejto
téme znovu vrátil v Pezinku dňa l0.
apríla 2004, keď napísal: „Vydávam
svedectvo, že don Dermek bol ,muž
Boží’. Je potrebné, aby začal proces
blahorečenia. Dúfam, že sa toho chy-
tia jeho spolubratia saleziáni a začnú
zbierať materiály. Žiaľ, sme v tomto
ohľade spiaci. Keby na Západe mali
toľko umučených, ako máme my v
päťdesiatych rokoch a vyznávačov
viery, už by im kostoly nestačili.“

Krásna osobnosť dona Dermeka,
ktorú vytvoril v spolupráci s Božou
milosťou, nám pripadá ako krásne
umelecké dielo, na ktorom niekto
pracoval celý svoj život. Tento cenný
„namaľovaný obraz“ tu je a je naším

cenným a veľmi hod-
notným duchovným
dedičstvom. Teraz
už len treba tento
ním vytvorený obraz
dať do pekného, pri-
meraného rámu, a vy-

staviť ho ani nie tak na
obdiv, ale skôr preto,

aby bol nasledovaný, aby
inšpiroval mnohých, čím

viacerých k nasledovaniu. Tým
primeraným rámom toho krásneho
obrazu by bolo započatie procesu bla-
horečenia dona Andreja Dermeka. K
tomu je všeličo potrebné pre tých,
ktorí ten „rám“ budú zhotovovať.
Úprimná viera a dôvera v Boha, veľa,
veľa modlitby, vytrvalosti a úsilia pri
zbieraní materiálov a dokumentov,
ktoré pomôžu dobre spoznať celoži-
votné dielo dona Dermeka, pripraviť
hodnoverný, autentický životopis... a
ešte všeličoho iného, čo si ľahko do-
myslíte.

Ak budeme študovať, spoznávať a
nasledovať dona Dermeka urobíme
veľmi cennú službu mládeži, Sale-
ziánskej spoločnosti a rodine, Cirkvi i
nášmu slovenskému národu. Pre tieto
hodnoty žiadna námaha, žiadne úsi-
lie nebude priveľké.

Don Dermek neúnavne pracoval
na svojom posvätení celý svoj život a
jeho apoštolská horlivosť bola zame-
raná na spásu duší. Koľkých povzbu-
dil, koľkých duchovne viedol, spove-
dal, koľkým dával duchovné
cvičenia... Sú to stovky a tisíce ľudí,
ktorým hlásal radostnú zvesť evanje-
lia slovom i písmom!

Vyzývam všetkých bratov a sestry
zo Saleziánskej rodiny, z tábora zná-
mych a sympatizantov saleziánskeho
diela na Slovensku, najmä tých, ktorí

ho osobne poznali, aby sme spolu
zhotovili ten „rám“, do ktorého by sa
zarámovalo jeho celoživotné dielo.
Teraz sme v štádiu zbierania mate-
riálov, dokumentov o donovi Derme-
kovi, aby sme ho dobre poznali a aby
sa mohol napísať autentický životo-
pis. Toto je v každom prípade nutné
urobiť ešte skôr, než začne diecézny
proces blahorečenia. Preto prosím
všetkých čitateľov časopisu Don Bo-
sco dnes, aby prispeli k zbieraniu ma-
teriálov a dokumentov. Dajte k dispo-
zícii, zapožičajte dokumenty, listy,
články, fotografie, osobné spomien-
ky, zážitky, primičný obrázok, pred-
mety osobnej potreby – pomôcky,
napr. pero, zápisky, poznámky, ruko-
pisy atď. Tieto by sa na jednom mies-
te zhromažďovali, triedili a systemati-
zovali. Z času na čas vás budem
informovať o stave nášho úsilia, naj-
mä pokiaľ ide o ten životopis.

Náš otec provinciál don Vladimír
Fekete pripravuje na 7. decembra
2004 (utorok) sympózium pod náz-
vom: Život a dielo dona Dermeka, a
to v Šaštíne. Bude to pri príležitosti
nedožitých 90. narodenín a zároveň
1. výročia smrti dona Dermeka, ako
aj pri príležitosti 80. výročia salezián-
skej prítomnosti na Slovensku. Pre-
sný program bude včas publikovaný.
Pozvaná bude aj široká verejnosť.

Nech nám dobrý Pán Boh na
príhovor svätého Jána  Bosca pomáha
v úsilí o dobrú vec.

Svoje príspevky posielajte na adresu:
PP..  JJúúlliiuuss  OObboonnyyaa  SSDDBB
SSaalleezziiáánnii  ddoonn  BBoossccaa
DDaalliibboorroovvoo  nnáámm..  čč..  ll

885511  0011  BBrraattiissllaavvaa--PPeettrržžaallkkaa
Ďakujem vám za pozornosť a spo-

luprácu.
P. Július Obonya SDB

D O N  B O S C O  D N E S  6 / 2 0 0 4

Blíži sa 1. výročie smrti
dona 
Andreja Dermeka

Blíži sa 1. výročie smrti
dona 
Andreja Dermeka

M. Šimková:

4400  RROOKKOOVV  KKŇŇAAZZSSTTVVAA
40 rokov – sťa vzácnych perál  – 
vo svojich dlaniach drží kňaz
a v pokore lásky pozdravuje nás.
Buď pozdravená, Božia Láska,
ktorá si cesty svojho kňaza svätila,
40 rokov v misijných prácach
si drahého syna šťastne chránila!
Buď pozdravená, Božia Matka,
Pomocnica kresťanov – Slovákom sladká,
saleziánska pieseň znie tu pre Teba,
že ochraňuješ nášho priateľa.
Dnes pred oltárom kľačíme s ním,
keď spomína a Bohu ďakuje
za detstvo svoje a rodičov drahých,
bratov, sestry nesie v modlitbe.
Čo všetko priniesla misia krásna:
obrátenie sŕdc, radosť nového života,
i bolesť, keď odmietnutá bolesť spásna
vrhla brata do krážov sveta...
So slovenským srdcom v hrudi
podával Slovákom múdrosť evanjelia,
spájal rodákov v krajoch „druhých“,
by brat v bratovi mal priateľa.
Vyslanec slovenskej i Božej Matky
stali ste sa otcom slovenských detí...
Za Vašu prácu Pánovi pozdrav sladký
s vďačnosťou vrúcnou od nás letí.
Buď pozdravená, Božia láska,
čo priplavila si sa k nám cez tohto kňaza  – 
požehnaj ho, daj plnosť šťastia,
by v ňom Pravá Radosť každým dňom rástla.

Kostolík v Nitrici

Autorka a
prednášateľka

básne

Don Anton Baník
a dôstojný pán
Marek Kotlárik

Oslava kňazského
jubilea
Oslava kňazského
jubilea



Že to tak nie je, presviedča nás kaž-
dodenný život. Koľko nerozumných
vecí robí tento homo sapiens. Len si
spomeňme na fajčenie, požívanie al-
koholu, na drogy, ktorými sa pripraví
o rozum a stráca úsudok, alebo aj na
pozdravy, ktoré používa. Mnohokrát
sú bez akéhokoľvek zmyslu.

Pozdravy, ich obsah, forma a všet-
ko, čo s tým súvisí, patrí do spoločen-
ského správania a pojednávajú o tom

knihy napísané na
túto tému. Na spolo-
čenské správanie člo-
veka vtláčajú svoju
pečať tieto skutočnos-
ti: doba, v ktorej ľudia
žijú, ich kultúra, vzde-
lanie, výchova, spolo-
čenské postavenie,
náboženstvo, veková
kategória, ku ktorej
človek patrí...

Pozdrav používa-
ný v každodennom
styku ľudí má mať
svoj obsah. Musí
niečo povedať. Musí
mať nejakú myšlien-
ku. Keď si zaspomí-
nam na detské roky,
príde mi na rozum je-
den pozdrav z pros-
tonárodných rozprá-
vok Dobšinského,
keď Janko, prechá-
dzajúc rozprávkovou
krajinou, takto po-
zdravil lavičku, cez
ktorú sa chcel dostať
na druhý breh poto-
ka: Pamodaj šťastia,
lavička! To Pamodaj
som veľmi dlho neve-

del pochopiť, čo chce povedať! Je to
nezmysel v rozprávke detí. Je to mota-
nina, skomolenina krásneho pozdra-
vu: Pán Boh daj šťastia... To už má hla-
vu aj pätu! Sotva môžem uveriť, že by
slovenské matky takto rozprávali roz-
právky svojim deťom.

Pozdrav používaný v každoden-
nom styku medzi ľuďmi musí byť
stručný, krátky. Možno práve preto
chýba mnohým pozdravom obsah.

Stručnosť ide mnohokrát na úkor ob-
sahu.

Krásne, obsažné a veľavravné sú
napríklad tieto pozdravy:

■ Servus! – z latinčiny a znamená:
sluha. Kto sa takto pozdraví, chce po-
vedať: som ti k službám; chcem ti z
úprimnej lásky poslúžiť! Mimoriadne
pristane tento pozdrav kresťanovi v
nekresťanskom prostredí, ktoré chce
pretvárať svojou kresťanskou kvali-
tou. Kedykoľvek teda pozdraví Ser-
vus!, pripomenie si, že chce slúžiť, Ec-
ce Ancilla Domini – Som služobnica
Pána! – hovorí Panna Mária anjelovi
pri zvestovaní.

■ Zdravím ťa!; Zdravím vás! Zdra-
vím Vás! Pozdravujem ťa, vás, Vás... To
znamená – zdravie ako Boží dar pra-
jem ti (vám, Vám). Rimania sa zdravi-
li podobne: Ave! Salve! – Zdravas!
Spomeňme si na pozdrav Gabriela,
ktorým pozdravil Pannu Máriu: „Zdra-
vas, Mária!“ (Lk 1, 28). Takto pozdra-
vil aj Judáš Ježiša: „Buď pozdravený,
Rabbi!“ (Mt 26, 49b). Samozrejme tu
sa postoj zdraviaceho sa nekryl s ob-
sahom pozdravu. Je to vrchol faloš-
nosti. Ale tej je aj dnes neúrekom me-
dzi ľuďmi.

■ Židia sa celé stáročia pozdravo-
vali pozdravom: Šalom! Pokoj ti! Aj tie
dlhé pozdravy pri stretnutí ľudí v
Oriente boli zamerané poväčšine na
pokoj ako Boží dar. Dnes je to po-
zdrav skôr liturgický, ale nič by sa ne-
stalo, keby sme ho použili najmä vo
veriacich, kresťanských kruhoch, ale
aj v kruhoch, kde tento Boží dar chy-
ba, kde ho je nedostatok!

■ Pri lúčení s niekym je možné po-
užiť krásny pozdrav (ktorý je okrem
toho aj svätopísomecký!) Buďte zdra-
vý! Majte sa dobre! (Sk 15, 29).

■ Pri lúčení s veriacim je možné
použiť pozdrav: S Bohom! Do sko-
rého videnia! Nech ťa Pán žehná!
Nech ťa ochraňuje Pán! Maj sa mi
dobre!

■ Medzi veriacimi by bol veľmi
vhodný pozdrav pri príchode do do-
mu: Pokoj tomuto domu! – odpoveď:
A všetkým, čo v ňom bývajú! alebo: A
všetkým, čo doň vchádzajú!

■ Krásny katolícky pozdrav: Po-
chválený buď Ježiš Kristus! Odpoveď:
Na veky vekov. Amen. Budeme ho po-
užívať v kruhoch veriacich. Predsa ne-
budeme hádzať svoje perly pred psov
a svine. Budú ho používať tí, ktorí
túžia oslavovať sväté meno Ježišovo,
ktorí sa za svoju vieru nehanbia a ve-
dia, komu uverili a sú si istí!

■ Pozdravy: Dobré ráno! Dobrý
deň! Dobrý večer! Dobrú noc! Dobrú
chuť! budeme používať čím menej, le-
bo veľmi chudobný je ich obsah. A ak
nás niekto takto pozdraví, pokrstime
tento novopohanský pozdrav odpo-
veďou: Daj Bože! Ak chceme použiť
tento pozdrav v neveriacich kruhoch,
povedzme takto; Daj Bože, dobrý
deň! My sa za svoju vieru predsa ne-
hanbíme, lebo vieme, komu sme uve-
rili.

■ Žiaľ, duch sveta preniká aj do
kruhov veriacich. To možno badať aj
pri používaní pozdravov. Sekularizá-
cia – duch sveta nájde každú škáru,
kadiaľ sa snaží preniknúť do našej
duše, do našich spoločenstiev. Buďme

ostražití a bdejme, lebo inak sa dosta-
neme pod vplyv pochybných subkul-
túr a postupne stratíme svoju národ-
nú, kresťanskú, katolícku identitu.
Spomeňte si, ako ohúril Svätý Otec
Ján Pavol II. masy ľudí na Námestí sv.
Petra tesne po svojej voľbe. Povedal
im ako pozdrav toto: „Sia lodato Gesu
Christo! – Pochválený buď Ježiš Kris-
tus!“ Kto to je? Odkiaľ prišiel tento
človek? Až potom odpovedali: „Sem-
pre sia lodato!“

■ Pozdravy, ktoré používame, veľa
prezrádzajú o našej duchovnej hĺbke
alebo plytkosti! Ak sme duchovne na
patričnej výške a trochu sme aj vyna-
liezaví, naozaj nebude ťažké nájsť z
tejto širokej škály vhodný pozdrav,
ktorý má patričný obsah, krásnu for-
mu a bude aj duchaplný. Treba použí-
vať rôzne variácie, aby sa pozdravy ne-
opotrebovali.

■ Pekný je pozdrav používaný sv.
Františkom Asisským. Pokoj a dobro!
Jeho latinská variácia je: Pax et bo-
num!

■ Starší kňaz, františkán, ktorý rád
cestuje po pútnických miestach, keď
sa vráti z toho-ktorého kraja, pozdra-
vuje spolubratov pozdravom, aký si
tam všimol a ktorý sa mu zapáčil: Mír
vsem! Mír i dobro! Živio! – keď sa vrá-
til z Chorvátska. Pozdraví Grüss Gott!
– Pozdrav Pán Boh! – keď sa vrátil z
Bavorska.

Pozdrav v každodennom styku s
ľuďmi má byť duchaplný.

Pozdrav Zdravím ťa! by sa mohol
povedať takto: Zdravas!, Zdrav buď!

■ Marana tha! – Je tu ešte jeden
mimoriadne zaujímavý pozdrav, ktorý
používali prví kresťania a ktorý vyjad-
roval túžbu ich duše po Ježišovi, Pá-
novi a Spasiteľovi. Znamená: Príď, Pa-
ne! Je v aramejčine, v Ježišovej
materčine a stálo by to zato používať
ho medzi úprimnými veriacimi.

Marana tha! – odpoveď: Príď, Pane
Ježišu!

■ Svätý Pavol apoštol všetky svoje
listy začína krásnym pozdravom a tak
aj končí všetky svoje listy. Napríklad:
„Milosť vám a pokoj od Boha Otca
nášho i od Pána Ježiša Krista!“ To na
začiatok listu. V závere končí takto:
„Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech
je s vami“ (Rim 16, 20b). Naozaj sa
oplatí všimnúť si pozdravy na začiat-
ku i konci Pavlových listov a používať
ich v korešpondencii, najmä ak ide o
bratov a sestry vo viere.

■ Ježiš, vzkriesený Pán, pozdravil
ženy po svojom zmŕtvychvstaní takto:
„Pozdravujem vás!“ (Mt 28, 9b). Ino-
kedy pozdravil nastrašených apošto-
lov: „Pokoj vám!“ (Lk 24, 36 b; Jn 20,
19b; 20, 21; 20, 26).

Vždy majme na pamäti, že sme Slo-
váci, kresťania a katolíci. Nech to kaž-
dý vie, kto príde s nami do styku aj z
nášho pozdravu.

Pavol Job SDB
Foto: archív redakcie
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O tom, ako sa
máme navzájom

pozdraviť

O tom, ako sa
máme navzájom

pozdraviť
FAKT, ŽE JE ČLOVEK OBDARENÝ ROZUMOM, BY MAL ZNAMENAŤ, ŽE SA TÁTO „KORUNA

TVORSTVA“ BUDE AJ ROZUMNE SPRÁVAŤ. VŽDY A VŠADE ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ.
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sa nám však stalo osudným. V dome,
do ktorého sme prišli, nebývali jeho
rodičia, ako nám rozprával, ale neja-
ký obuvník.. Ani on sám nebol par-
tizán, ale nemecký vojak – esesák.
Ako sa ukázalo, oklamal nás.

Na druhý deň nás ľudová milícia
zaviedla na políciu, kde nás vypočú-
vali. Vôbec nebrali do úvahy, čo sme
my s kamarátom hovorili, ale podo-
zrievali nás, že sme záškodnícka ban-
da. Prišiel za mnou policajt a rázne sa
spýtal, že ako to bolo a slabo mi prs-
tami brnkol po lícach – to mala byť
facka. Všimol si to iný policajt a po-
vedal mu, aby sa so mnou nemaznal.
On mu na to povedal, aby počkal.
Mysľou mi prebehol strach, že nás za-
čnú biť, aby sme sa priznali, ale ne-
mali sme sa k čomu, lebo sme nič zlé
neurobili. Vďaka Pánu Bohu, lebo to
bolo len brnknutie po lícach.

Potom nás previezli do väznice v
Prievidzi. Tam sme denne čakali s ná-
dejou na prepustenie. Na 14. deň
prišiel dozorca a povedal, aby si Ma-
tejovič a Sladečka vzali veci a vyšli
von. Pomysleli sme si, že nás asi pre-
pustia. Potom však vyvolal všetkých
väzňov na dvor, tam nás zoradili a
odviedli do tábora v Novákoch. Tu
nám zástupca veliteľa prečítal príka-
zy a zdôraznil, že kto sa priblíži k
plotu, ten bude zastrelený. Uložili
sme sa na dlážke.

V nedeľu chodil slúžiť svätú omšu
pán farár z Koša. Ja som miništroval
po latinsky a jeden krajčír hral na har-
mónii. Potrebné veci k svätej omši bo-
li uložené v miestnosti, ktorú sme vo-
lali oltárny sklad. Ja som mal kľúče.
Cez svätú omšu bolo viac plaču ako
spevu, zvlášť keď sa spievalo – Matka,
neopúšťaj nás! Strážnici si počas
omše posadali do okien, ignorovali
svätú omšu. Už pozabúdali na prvé
sväté prijímanie aj na birmovku, aj na
maminu výchovu. Takto dni ubiehali
s mojou nádejou na prepustenie.

V sobotu pred prašickými hodami
na svätého Jakuba-apoštola som oslo-

vil zástupcu veliteľa tábora rotného
Dubaja na dvore a požiadal som ho,
či by som mohol dostať priepustku
na hody. Rázne mi odpovedal, že
žiadne priepustky neexistujú, ale že
on ma pustí. Išiel so mnou na stráž-
nicu a tam povedal, že idem domov a
v pondelok ráno sa vrátim. Zdôraznil
mi, aby som šiel na stanicu do Prievi-
dze, lebo v Novákoch by ma mohol
niekto poznať. Ja som hneď bežal do
Prievidze asi 9 km.

Doma sa mama so slzami v
očiach pýtala, či ma už pustili. Ja
som jej povedal, že áno. Hody boli
radostné. V nedeľu večer som pove-
dal mame, že ráno zavčasu musím
ísť do Novák. Mama stŕpla a pýtala
sa, že prečo. Povedal som jej, že ešte
nemám vybavené papiere. V Topoľ-
čanoch som sa ráno pomodlil v kos-
tole, lebo som mal ešte čas do od-
chodu vlaku. Vo vlaku ma napadla
myšlienka, že nepôjdem do tábora,
ale pôjdem za prokurátorom, mojím
žalobcom. Keďže bolo ešte skoro rá-
no ani neviem, ako rýchlo som ho
našiel doma v rodinnom dome. Pred-
stavil som sa a povedal som mu, že
som bol doma na hody. Potom som
mu vravel: – Súdruh prokurátor, ja
už do tábora nejdem. Čo mám z to-
ho, keď ma aj prepustíte, tam sú vše-
lijaké choroby, aj týfus.

On na to išiel do kuchyne a hovo-
ril svojej manželke, že som bol doma
načierno a že už viac do tábora ne-
pôjdem. Vravel, že to nie je správne,
že niektorí odišli za kopčeky a nás sú
za to schopní obesiť. Prišiel za mnou
a povedal mi, aby som ho tam čakal a
odišiel.

Asi o desiatej sa vrátil a povedal
mi, aby som už do tábora nechodil,
lebo ešte potrebujem jeden podpis,
ktorý dostanem o 13. hod. a budem
to mať vybavené. Potom odišiel do
úradu. Ja som si pomyslel, že zatiaľ
stihnem ísť do Koša dať pánovi fará-
rovi kľúč od toho oltárneho skladu,
aj do tábora vziať si moje veci.

V tábore na strážnici som povedal,
že som bol u prokurátora v Prievidzi
a že som prepustený. Potom som šiel
za zástupcom veliteľa tábora rotným
Dubajom, tomu som tiež povedal, že
som bol u prokurátora v Prievidzi a
že som prepustený, nato mi podal ru-
ku a zaželal všetko dobré. Z lôžka
som si zobral svoje veci. Na strážnici
mi podali ruky a zaželali všetko dob-
ré. Potom som rýchlo utekal späť na
prokuratúru, lebo to bolo asi 8 km
ďaleko. Pani prokurátorovej som po-
vedal, že som bol v tábore. Nato sa
prokurátor veľmi rozhneval a kričal
na mňa, že celý deň za mňa chodí a ja
som takto riskoval. – Keby vás boli
hodili do pivnice, kto by vám pomo-
hol?! Nato po chvíli povedal tichým
hlasom: – Je toto možné?

A po nejakej chvíli mi opäť hovorí:
– Tak už to mám všetko vybavené,
môžete ísť domov.

Ja som sa ho však spýtal, ako je to
s mojím kamarátom. A on mi na to: –
Čo vás je po ňom.

Ja však: – Nie tak, súdruh proku-
rátor, aj on je nevinný.

Po chvíli rozmýšľania mi povedal:
– Niekde prespite a ráno príďte.

Keď som ráno prišiel, pýtal sa ma,
kde som spal, povedal som, že u tretie-
ho suseda. On mi na to povedal, či
viem kde som spal, že to je policajný
inšpektor. Pýtal sa ma, o čom sme sa
rozprávali, a či sa nepýtal, čo tu robím.
Ja som ho upokojil, že sa nič nevypy-
toval. Potom mi povedal, aby som ča-
kal a odišiel. Asi po dvoch hodinách sa
vrátil a povedal, že má vybavené už aj
prepustenie pre môjho kamaráta. Roz-
hodnutie nám obidvom pošlú úradne.
Srdečne som mu poďakoval, podal mi
ruku, vraj už môžem spokojne odísť.

Vo vlaku sa mi to všetko zdalo ako
sen. Prišlo mi na myseľ, keď som ako
taký malý miništrant nemohol po-
chopiť, ako sa vo väzení svätému Pet-
rovi mohli zámky na okovách odo-
mknúť, ako sa tá mestská brána sama
otvorila. Veď aj mňa Pán takto vyslo-
bodil zo zlých rúk. Veď v našej žalo-
be sme boli ako nebezpečná banda a
mohli nám pripísať všelijaké vraždy.
Sám som ani poradne netušil, v akom
veľkom nebezpečenstve sa nachádza-
me. Tu je vidieť, aká je veľká dobrota
Božia. Matka Božia je skutočne Mat-
kou ustavičnej pomoci.

František Matejovič
Prašice

Foto: archív redakcie

Zázračné
vyslobodenie
Zázračné
vyslobodenie
Skutočný príbeh z čias II. svetovej vojny
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Bol pekný májový deň, avšak plný
strachu, lebo front sa blížil. Pohľad na
Nitru bol čudný, žiadny ruch. S bra-
tom, u ktorého som bol zamestnaný
ako krajčír, sme naložili na káru po-
trebné veci, toľko, že sme to ťažko vy-
tiahli z dvora. Chceli sme ísť na Zobor
ukryť sa do pivnice. Pre ťažký náklad
sme sa tam však nemohli dostať, a tak
sme šli do pivnice na Tormošské vino-
hrady k dedkovi bratovej ženy. Bolo
nás tam 13 z toho dve deti – 4-ročné
a 5-ročné, bratove dievčence. Sonička
a Mancika. Spali sme na sudoch.

Na druhý deň sme už počuli streľ-
bu. Noc bola strašná, mínometné
strely duneli, ľudia boženkali, zvlášť
jedna babka jajkala, že nás už zabijú.
Tie bratove dievčence plakali veľmi
prestrašené. Ja som ich vzal do
náručia a prehováral, aby sa nebáli,
že Ježiško prikázal anjelíčkom, aby
ochránili aj Soničku, aj Manciku pre-
to, lebo aj ony sa modlievajú. Na deti
to veľmi zapôsobilo, prestali plakať a
na počudovanie ostali veľmi pokojné,
aj keď sa pivnica od striel chvela a
strecha nad nami horela. V pivnici
nastal chaos, ľudia chceli vyjsť z piv-
nice, lebo sa báli, že sa zadusia. Ja
som urobil krik, že keby aj dvere ho-
reli, dym pôjde hore a nie do pivnice.
Tak sa mi podarilo presvedčiť ich,
aby zostali pokojne v pivnici.

Ráno streľba prestala, vyšiel
som von, hrady na streche ešte ho-
reli. Keď som šiel po vodu, ruský
kapitán ma zavolal, aby som po-
máhal nakladať ranených

vojakov. Jedine ja a tie dievčence sme
vyšli na dvor, ostatní sa ešte báli.

Potom som šiel k bratovým svok-
rovcom, Civánovcom. Cestou som vi-
del otvorený kostol, šiel som sa po-
zrieť a tu som videl strašný obraz.
Boli tam ruskí vojaci. Svätostánok
otvorený a hostie porozsýpané po
dlážke. Civánovci boli ešte v pivnici u
susedov. Zaklopal som na dvere, po-
vedal som, že som to ja a povedal
som im, aby už šli von, že v byte majú
vojakov. Oni sa ma hneď pýtali, či
sme všetci živí. Povedal som, že sme
všetci v poriadku, ale strecha zhorela.
Potom som hneď šiel za františkán-
skym bohoslovcom a povedal som
mu, čo je porobené v kostole, aby šiel
pozbierať hostie. On mi povedal, že
keď sú tam vojaci, nepôjde tam. Ja
som ho posmelil, aby sa nebál, že
pôjdem s ním a kľaknem si tam, kým
nepozbiera všetky hostie. On mi na
to povedal, že v takomto prípade
môžem aj ja hostie pozbierať,
že tak ich poučili.

Tak sme tam šli
spolu, hostie
sme pozbie-
rali a on

ich v záhrade spálil. Ja som ďakoval
Pánu Ježišovi, že mi dal tú milosť,
aby som bol jeho záchrancom a zdvi-
hol ho zo zeme. Ako na Golgote pod
ťarchou kríža a tu zas spútaný láskou
v hostii. Keď som sa vrátil do vino-
hradu, povedal som, že u Civánovcov
sú všetci živí a zdraví. Na to zaznelo
veľké – Chvála Pánu Bohu! Potom
som šiel zistiť do bytu, ako tam je. Bo-
li tam vojaci a veci porozhadzované.
Všetko sme upratali a až potom sme
sa tam udomácnili.

Potom som šiel do nemocnice za
jedným ošetrovateľom, aby si prišiel
vyskúšať oblek. V nemocnici ma rá-
dová sestrička poprosila, aby som
poslal fiaker, lebo treba zaviesť jed-
ného pacienta do Novák. Ja som sa
toho pacienta spýtal, či sa môžem s
ním odviesť do Topoľčian aj s ka-
marátom Alinom. Pacient nás cestou
prehováral, aby sme šli s ním do No-
vák. Vraj to budeme mať ako výlet. To
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Druhý mariánsky list dona Viga-
na hovorí o vyznaní osobitnej odda-
nosti kongregácie Panne Márii
Pomocnici – Matke Cirkvi. Bol napí-
saný v čase pokoncilovej obnovy po-
žadovanej Cirkvou, ale je stále ak-
tuálny. Pri každom začiatku sa
ukazuje jasný a nevyhnutný zásah
Panny Márie. II.vatikánsky koncil
bol takýmto novým začiatkom v deji-
nách Cirkvi a do života Božieho ľudu
naplno vojde len „zverením sa do
ochrany“ Panny Márie.

Novým začiatkom pre nás je vstup
Slovenska do Európskej únie, čím sa
zmenia určité podmienky nášho živo-
ta. Výzva, ktorú vtedy adresoval don
Vigano všetkým saleziánom je pre
nás dnes mimoriadne aktuálna. Na-
novo vyznajme svoju oddanosť Pan-
ne Márii Pomocnici – Matke Cirkvi.
Gesto má byť na jednej strane hlboko
komunitárne a na druhej strane hl-
boko osobné. Má byť vyjadrením zve-
renia sa materskej ochrane Panny
Márie, jej starostlivosti, jej horlivej
iniciatíve, jej mocnému príhovoru a
jej privilegovanej materskej schop-
nosti privádzať ku Kristovi, pričom
každý salezián má pocítiť vôľu oddať
sa s dôverou Osobe, takej spoľahlivej
a takej vplyvnej v ekonómii spásy.
Vyznaním oddanosti si môžeme hl-
bšie uvedomiť vzťah medzi kresťan-
skou existenciou, rehoľnou existenci-
ou a cirkevnou úlohou Panny Márie.
Panna Mária má saleziánom po-
máhať verne prežívať ich povolanie,
chápať jeho krásu a uskutočňovať je-
ho poslanie. Don Bosco v jednom
svojom dielku pre potreby Združenia
ctiteľov Márie Pomocnice z roku
1869, navrhol členom združenia, aby
urobili úkon „Vyznania synovstva,

ktorým sa Panna Mária uznáva za
Matku“. Toto donom Boscom navrh-
nuté oddanie sa veľmi podobá odda-
niu sa Jána Pavla II. Panne Márii slo-
bodným gestom „totus tuus“.
Podobné oddanie sa vždy robilo v sa-
leziánskych formačných domoch,
a keď ho urobí ctiteľ Pomocnice dnes,
podčiarkuje tým uznanie a pestova-
nie osobitnej materskej funkcie Pan-
ny Márie, dôverné oddanie sa jej a sy-
novskú ochotu dať sa jej viesť. Každý
člen Saleziánskej rodiny sa jej má
odovzdať ako činnej Matke, ktorá sa
neustále stará o mládež, o jej výcho-
vu, o Cirkev vo víre udalostí každého
storočia. Oddanosť k Panne Márii
ako Pomocnici – Matke Cirkvi, pred-
pokladá tiež osobitný cirkevný postoj
náklonnosti a lásky k pápežovi a bis-
kupom, čo patrí k saleziánskej cha-
rizme. Panna Mária učí saleziánov aj
dobrote, ktorú don Bosco povýšil na
výchovný systém. V ňom miluje mla-
dých a pestuje spiritualitu, v ktorej aj
mladí môžu milovať vychovávateľov.
Panna Mária učí saleziánov prežívať
stále intenzívnejšie apoštolskú činno-
sť a osvojovať si don Boscove čnosti.
Silou saleziána, je „moc Ducha“, kto-
rú spomínajú naše stanovy (porov.
Stanovy SDB 1). Z takto prežívaného
vnútorného života saleziána pramení
odvaha a vytrvalosť premáhať každú
ťažkosť a prekonávať duchovnú po-
vrchnosť. S pomocou Panny Márie
saleziáni účinne realizujú svoju peda-
gogickú službu mládeži a v Cirkvi
proklamujú výzvu k svätosti.

Titul Pomocnica kresťanov pripo-
mína ťažké časy skúšok a bojov, ani
nie tak v osobnom živote kresťana,
ale v živote Cirkvi a tieto časy nastá-
vajú. V roku 80. výročia príchodu sa-

leziánov na Slovensko a pri vstupe
Slovenska do Európskej únie má ta-
kéto oddanie sa pre Saleziánsku rodi-
nu a pre saleziánov Slovenska veľký
význam a dosah. Ono spôsobí každé-
mu saleziánovi najmä to, že vloží svo-
ju najbližšiu budúcnosť do materin-
ských rúk Panny Márie a že pokročí
vo viere nádeji a láske. Nech sa tak
stane.

Poznávame 
Združenie Márie Pomocnice

Poznávame 
Združenie Márie Pomocnice

Pokračujeme v porovnávaní pô-
vodnej myšlienky dona Bosca
o Združení Márie Pomocnice a ako
sa na toto združenie díva dnes Sale-
ziánska rodina. Porovnávame články
dnešných Pravidiel Združenia Márie
Pomocnice, s pravidlami, ktoré napí-
sal pre Združenie ctiteľov Márie Po-
mocnice don Bosco.

Myšlienku obsiahnutú v článku
3 „Združenie v saleziánskej rodine“
v dnešných Pravidlách Združenia Má-
rie Pomocnice, vo svojich pravidlách
don Bosco neuvádza. Saleziánska ro-
dina v tom čase nebola rozvinutá
a tento pojem sa ešte ani nepoužíval.
Tento článok nemáme preto s čím po-
rovnať. Článok uvádzame v časti Sale-
ziánsku rodinu obnovuje Panna
Mária Pomocnica na inom mieste ča-
sopisu Don Bosco dnes.

Článok 4
Osobné povinnosti členov
Tento článok nových pravidiel je

bohatý. Obsahuje šesť bodov a aby
sme ho mohli porovnať s článkami
pravidiel od dona Bosca, svoje uvažo-
vanie o ňom rozdelíme na tri časti.
V prvej si všimneme spôsob šírenia
úcty k Eucharistickému Kristovi
a k Panne Márii Pomocnici pomocou

liturgických a neliturgických pobož-
ností. V druhej časti spôsob šírenia
tejto úcty praktickým kresťanským
životom, ako prostriedku pre dosa-
hovanie svätosti a v tretej šíreniu úc-
ty formou apoštolátu podľa charizmy
dona Bosca, pričom si k danej téme
vyberieme len tie body jedných
i druhých pravidiel, ktoré sa dotý-
kajú uvedených tém.

ÚÚccttaa  kk eeuucchhaarriissttiicckkéémmuu  JJeežžiiššoovvii
aa kk PPaannnnee  MMáárriiii  PPoommooccnniiccii  lliittuurrggiicc--
kkýýmmii  aa nneelliittuurrggiicckkýýmmii  ppoobboožžnnoossťťaammii

Tejto témy sa v nových pravidlách
v článku 4 dotýkajú body 1, 2 a 3 a v
pravidlách zostavených donom Bo-
scom články 3, 4 a 6, 7.

Dnešné pravidlá združenia.
Článok 4 neuvádzame celý, ale

len prvé tri body
Osobné povinnosti členov
Byť členom združenia zaväzuje pl-

niť si tieto povinnosti:
1. Podnecovať v zhode s Cirkvou,

ktorej Panna Mária je príkladom
a vzorom, účasť na liturgickom živo-
te, najmä na sviatosti Eucharistie
a zmierenia ....

2. Žiť a rozširovať úctu k Panne
Márii Pomocnici v don Boscovom
duchu a v súlade s obnovou Sale-
ziánskej rodiny

3. Obnoviť, umocniť a oživiť ľudo-
vé pobožnosti napríklad:

– spomienku každého 24. v me-
siaci,

– ruženec,
– novénu ako prípravu na slávno-

sť Panny Márie Pomocnice,
– požehnanie Panny Márie Po-

mocnice, atď.
Pravidlá ctiteľov z čias dona Bo-

sca, body 3, 4, 6, 7
3. Budú slovami, radami, dielami

a autoritou, prehlbovať dôstojnosť
a zbožnosť deviatnikov, sviatkov
a slávností, ktoré sa slávia v priebehu
roka na počesť Preblahoslavenej Pan-
ny Márie a Najsvätejšej sviatosti ol-
tárnej.

4. ... pomoc pri organizovaní pro-
cesií na počesť Najsvätejšej Panny
Márie a Najsvätejšej sviatosti oltár-
nej, časté sväté prijímanie, účasť na
svätých omšiach, sprevádzanie viati-
ka, to všetko sú veci, ktoré členovia
chcú podporovať všetkými prostried-
kami zodpovedajúcimi ich stavu.

6. Každý člen podľa rád kateché-
tov a učiteľov duchovnosti je vrele
povzbudzovaný často prijímať Eu-
charistiu, Sviatosť pokánia každé
dva týždne alebo raz do mesiaca a
zúčastňovať sa denne na svätej omši,
nakoľko mu to povinnosti stavu do-
volia.

7. Na počesť sviatostného Ježiša,
členovia každý deň po predpísaných
ranných a večerných modlitbách od-
riekajú invokácie: „Nech je oslávená
a zvelebená bez prestania Najsvä-
tejšia sviatosť oltárna“ a na česť Pre-
blahoslavenej Panny: „Mária Pomoc-
nica kresťanov, oroduj za nás“.
Kňazom stačí, ak si v omši vzbudia
úmysel modliť sa za členov tohto
zbožného združenia. Tieto modlitby
slúžia ako puto, ktoré zjednocuje
členov ako jedno srdce a jednu
dušu, na vzdávanie povinnej úcty
Ježišovi skrytému v Najsvätejšej
sviatosti oltárnej a jeho preslávnej
Rodičke a podporuje účasť každého
člena na dielach zbožnosti, ktoré sa
konajú.

Ján Zauška SDB
Foto: archív redakcie

Saleziánsku
rodinu obnovuje
Panna Mária Pomocnica

Saleziánsku
rodinu obnovuje
Panna Mária Pomocnica
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Všetkým ľuďom, ktorí prichádzali
za donom Boscom s prosbou o prího-
vor, svätec odporúčal aj vonkajšie
cvičenia na dosiahnutie žiadaných
milostí na príhovor Panny Márie Po-
mocnice. Veľkú úlohu kládol na no-
senie medailónikov Panny Márie.
Don Bosco ich rozdával vo veľkom
počte a všade pocítil podivný účinok
ich nábožného nosenia. Zo všetkých
strán prichádzali prosby o tie medai-
lóniky.

Keď v roku 1866 vypukla v Talian-
sku cholera, don Bosco ubezpečoval
svojich chlapcov, že budú ušetrení
pred cholerou, ak sa budú chrániť
hriechu a budú nosiť medailónik Pan-
ny Márie Pomocnice. A naozaj, žia-
den z chlapcov neupadol do tejto ná-
kazlivej choroby, hoci starší chovanci
aj ošetrovali chorých na choleru. A tá
choroba si vyžiadala po celom Talian-
sku mnohé obete.

Istá grófka menom Crasasiová pí-
sala po smrti dona Bosca donovi Ru-
ovi: „V roku 1867 mi dal don Bosco
agnuštek, ktorý sám posvätil. Ja som
ho zavesila na krk svojej chorej dcér-
ke a naskutku vyzdravela.“

Aby však nosenie medailónikov
Panny Márie dosiahlo svoje mimo-
riadne účinky, don Bosco požadoval
od záujemcov aj splnenie istých pod-
mienok:
1. Zadovážiť si stav milosti prijatím
svätých sviatostí.
2. Vykonanie dajakého dobrého skut-
ku milosrdenstva a kresťanskej lásky.
3. Dôverná a vytrvalá modlitba:
„Proste a bude vám dané.“
Mimoriadne účinky mávali aj deväť-
dňové pobožnosti k Panne Márii Po-
mocnici. Don Bosco ju všade odpo-
rúčal.

Tieto zázračné uzdravenia a milos-
ti prichádzali obyčajne počas požeh-

nania Panny Márie Pomocnice. Kedy-
koľvek don Bosco udeľoval toto pože-
hnanie, triasol sa mu hlas a neraz sa
mu vyronili slzy. Istotne v sebe cítil
voľačo podobné ako kedysi Božský
Spasiteľ, o ktorom hovorí Sväté pís-
mo: „Vychádzala z neho sila.“

V posledných rokoch jeho života
bol taký veľký nával ľudí, čo prichá-
dzali za požehnaním dona Bosca, že
ten dobrý starček od únavy sotva vedel
zdvíhať ruku. O požehnanie ho žiada-
li i z veľkej vzdialenosti. Zázračné
účinky tohto požehnania sme videli z
udalostí opísaných na tomto mieste.

Hľa, takto chcel don Bosco vzbudiť
vo veriacich dôveru k Panne Márii Po-
mocnici. A Panna Mária schvaľovala tú-
to dôveru početnými zázrakmi a milo-
sťami, ktoré cez svojho verného sluhu
dona Bosca veriacim často poskytovala.

Ján Lechermann
Foto: LDC
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Panne Márii nič neodoprelPanne Márii nič neodoprel
TAJOMSTVO BEZHRANIČNEJ MOCI PRÍHOVORU DONA BOSCA SPOČÍVA V JEHO
BEZHRANIČNEJ ODOVZDANOSTI SA BOHU CEZ PANNU MÁRIU. DON ALBERA, DRUHÝ
NÁSTUPCA DONA BOSCA, SA V JEDNOM OBEŽNÍKU PÝTAL, PREČO NEVEDELA PANNA
MÁRIA ODOLAŤ ŽIADNEJ PROSBE DONA BOSCA. A HNEĎ ODPOVEDAL: PRETO, LEBO ANI
DON BOSCO JEJ NIČ NEODOPREL.
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Zázraky sa dejúZázraky sa dejú
17. APRÍLA 2004 PRIJAL NÁŠ NAJSTARŠÍ SYN MAROŠ PECIAR

SVIATOSŤ KŇAZSTVA Z RÚK OTCA BISKUPA BERNARDA
BOBERA V BARDEJOVE. O TÝŽDEŇ NESKÔR SLÁVIL PRIMIČNÚ

SVÄTÚ OMŠU VO FARSKOM KOSTOLE SV. MIKULÁŠA V
TRNAVE. A NA DRUHÝ DEŇ VO SVOJOM „DOMOVSKOM“

KOSTOLE PANNY MÁRIE POMOCNICE NA KOPÁNKE.

S manželom sme prišli skôr na túto sva-
tú omšu. V kostole bolo ticho, iba zopár
ľudí a ja som v myšlienkach zalietla kde-
si ďaleko do minulosti, keď som mala asi
4 – 5 rokov. Moji rodičia žili vtedy s ma-
minými rodičmi v dedinke Kaplná, asi
15 km od Trnavy. Môj dedko, Viliam
Brunovský, sa v mladosti
zoznámil s Jánom Hlubí-
kom, rodákom z Hrnčia-
roviec nad Parnou pri Tr-
nave. Obaja vtedy
pracovali v Bratislave.
Stretávali sa, hrali spolu
divadlá, stali sa dobrými
priateľmi. O niečo ne-
skôr si starý otec založil
rodinu a z Janka Hlubíka
sa stal kňaz-salezián. Bo-
li spolu v kontakte, i keď
sa budovalo saleziánske
dielo na Kopánke.
Prišli tvrdé 50-te roky. Kláštory sa zatvá-
rali, kňazi, rehoľné sestry, aktívni laici
boli sústreďovaní, väznení... Uväznili i
dona Hlubíka. O týchto ťažkých rokoch
som sa dozvedela od mojich najbližších a
neskôr z literatúry. Pamätám si však, že
moji starí rodičia a rodičia posielali balí-
ky „nejakému Hlubíkovi“. Bolo to do vä-
zenia. Keď som bola staršia, objavila som
hŕbku listov a kartičiek, ktoré stará ma-
ma a neskôr mama s úctou uchovávali.
Samozrejme, že som si ich prečítala a zre-
teľne si pamätám, čo bolo na jednej kar-

tičke napísané. Don
Hlubík ďakuje môj-
mu dedkovi za je-
den z balíčkov a ui-
sťuje o modlitbách
za celú rodinu, naj-
mä za vnukov a pro-
sí Nebeského Otca,
aby sa stal niektorý
kňazom. Môj dedko
mal vtedy štyroch
vnukov a mňa ako jedinú vnučku.
Don Hlubík bol prepustený z väzenia a
žil u svojej sestry v Hrnčiarovciach. Ded-
ko ho išiel navštíviť, a keď sa vrátil do-
mov, rozplakal sa – don Hlubík ho nepo-
znal. Mučenie vo väzení ho obralo o
pamäť...
Roky plynuli. Z vnukov sa ani jeden ne-
stal kňazom, ale podľa možností po-
máhajú saleziánom. Asi o 20 rokov po

smrti dona Hlubíka sa zo mňa stala sale-
ziánska spolupracovníčka. O ďalších 20
rokov dedkov pravnuk Maroš už ako
kňaz-salezián kládol kyticu bielych kve-
tov na hrob dona Hlubíka.
A potom, že zázraky sa nedejú. Dejú, i
keď sa nám niekedy zdá, že prichádzajú
neskoro. Don Hlubík, vďaka za Tvoju
obetu, modlitby. Neboli zbytočné.

sal. spolupracovníčka Mária Peciarová,
vnučka Viliama Brunovského

Foto: Štefan Blažo

Z vysviacky Maroša Peciara

Štatistické
údaje
POČET ČLENOV
NIEKTORÝCH ZLOŽIEK
SALEZIÁNSKEJ RODINY NA
SLOVENSKU V ROKU 2004

Saleziáni SDB
Počet členov spolu: 250
Kňazi: 171
Koadjútori (bratia): 21
Študenti (filozofie 
a teológie): 58
Novici: 5
Na misiách 
(Slováci zaradení v iných 
provinciách): 26

Sestry FMA
Počet členiek spolu: 76
S doživotnými sľubmi: 51
Juniorky 
(s dočasnými sľubmi): 25
Novicky 
(dvojročný noviciát): 6
Na misiách: 3

Spolupracovníci ACS
Počet registrovaných 
členov: 770
Počet stredísk 
na Slovensku: 26

Dobrovoľníčky VDB
Počet členiek spolu: 150
Počet skupín: 14
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Téma je obšírna, priestoru málo...
Preto tu skutočne pôjde len o „mini-
historický obhľad“. MMoojjíímm  cciieeľľoomm  jjee
uuppoozzoorrnniiťť  vvááss  nnaa  sskkuuppiinnuu  ľľuuddíí,,  kkttoorreejj
iiddee  uužž  ddllhhýý  ččaass  ((8800  rrookkoovv))  oo sskkuuttooččnnéé
ddoobbrroo  sslloovveennsskkeejj  mmllááddeežžee.. Zaslúžia
si to! Mám nádej, že vás inšpirujem
k tomu, čo by sa z toho dalo preniesť
do spoločnosti, rodín, či do farností,
aby sme tak mohli pomôcť našim
mladým ľuďom. Začnem trochu his-
toricko-štatisticky:

ll..  eettaappaa::  OOdd  rrookkuu  11992244,, (keď
k nám prišli prví saleziáni) ddoo  rrookkuu
11995500 (keď k nám prišla úplná totali-

ta a likvidácia reholí). ZZaa  aassii  2255  rroo--
kkoovv  ssaalleezziiáánnii  oottvvoorriillii  nnaa  SSlloovveennsskkuu::

osem oratórií,
šesť mládežníckych stredísk,

šesť farností,
štyri internáty,
dva malé semináre,
jedno gymnázium,
jednu vysokú teologickú školu,
spravovali Národnú baziliku,
a nadviazali kontakty s tisícami

ľudí.
ČČoo  cchhaarraakktteerriizzuujjee  ttúúttoo  ddoo--

bbuu?? Saleziáni pre svoju pasto-
račnú činnosť použili najmo-
dernejšie technické
vymoženosti svojej doby. „Vy-
užili“ na šírenie dobra film,
literatúru, fotografiu, divad-

lá, operety, hudbu, spevácke zbory,
dychovky, šport, výlety,... Zriaďovali
kluby, klziská,.... Písali básne, medi-
tácie, prednášky, vydávali časopisy

Mládež a misie, Saleziánske zvesti,...
Z ich prostredia vyrástol prvý sloven-
ský majster sveta v stolnom tenise
(Tokár) i spisovatelia, o ktorých sa
dnes učí v škole. Účinkovali v Národ-
nom divadle... Popri tom neustále
viedli mládež k duchovnému životu –
vyučovali katechizmus, pripravovali

mladých ku sviatostiam, ponúkali im
duchovné cvičenia, deviatniky, privá-
dzali ich na sväté omše, ponúkali prí-
behy z misii, životopisy svätých...

D BJJUUBBIILLEEUUMM
Hry boli „bubnom“, ktorý zvolával
chlapcov a za ktorým nasledovali hl-
boké duchovné ponuky. V salezián-
skom archíve sú tisícky fotografií,
ktoré o tom svedčia a ktoré dnes už
majú historickú hodnotu. Svedčia
o tom aj nové povolania pre domácu
cirkev i misie. Saleziáni priniesli na
Slovensko taký štýl práce, o ktorom
nikto nikdy u nás ani nesníval. Pred-
behli dnešné centra voľného času
a iné zariadenia pre mládež o niekoľ-
ko desiatok rokov.

llll..  eettaappaa::  NNáássttuupp  ttoottaalliittyy.. Ak ľud-
ská zloba získa moc, je čoho sa báť.
To sa u nás na Slovensku stalo. Po ro-
ku 1949 nasledovalo štyridsaťročné
obdobie komunistického teroru. Sa-
leziáni ako odmenu za prácu v pros-
pech mládeže dostali to, boli poza-
tváraní, ich diela zrušené... Začal sa
čas skrývania, hľadania nových ciest,
vzbudenia odvahy... Násilím však du-
cha nemožno zastaviť. A tak niektorí
saleziáni dokázali utiecť do zahra-

ničia a tam ponúkli svoje sily pre mi-
sie, Slovenský ústav svätého Cyrila
a Metoda i pre tých najchudobnejších
na „Západe“. No aj na Slovensku zo-
stali saleziáni, ktorí to nevzdali a len
čo sa vrátili z koncentračných tábo-
rov, začali robiť duchovné cvičenia,
sprevádzali mladých ľudí, šírili nábo-
ženskú literatúru... Snaha o kvalitný
duchovný život priniesla ovocie. Stá-
le noví a noví mladíci chceli vstúpiť
do tohto zápasu a do tejto rehole. Bo-
li prijímaní a po dvoch posielaní do
nových miest. A tak sa nádej šírila
cez akadémie, deviatniky, duchovné
obnovy, duchovné cvičenia, púte,
výlety, šport...

ČČoo  cchhaarraakktteerriizzuujjee  ttúúttoo  ddoobbuu??
Mnohí si mysleli, že ide o všetko. Cí-
tili sa v smrteľnom zápase s totalitou,
a preto vydali zo seba všetko najle-
pšie. V obete išli až na hranice svo-

jich možností. Išlo o to, kto koho zlo-
mí v páse... Nové mládežnícke sily sa
vzopreli a premohli obludu totality.
Zvíťazili sme!

llllll..  eettaappaa::  PPrríícchhoodd  sslloobbooddyy..  Hlbo-
ká vnútorná sila vo formovaných je-
dincoch vyrazila na povrch. Cirkev
opäť pohla dejinami... Na Slovensku
bolo potrebné všetko obnoviť, vycho-
vávať mladých v novej situácii, uviesť
do života preventívny výchovný štýl...
Dnes, pätnásť rokov po páde totality
je apoštolská prítomnosť saleziánov
na Slovensku v 18 mestách, 26 do-
moch. Z desiatich najväčších miest
Slovenskej republiky pôsobia v de-
viatich. V dvadsiatich oratóriách (Or)
a trinástich mládežníckych stredis-
kách (MS) a dvanástich farnostiach
(F) pracuje asi osemdesiat saleziá-
nov. Saleziáni don Bosca majú v du-
chovnej správe dva internáty a deväť
škôl: štyri základné cirkevné školy
(Petržalka, Žilina, Nová Dubnica,
Dubnica nad Váhom), dve gymnáziá

(Bratislava a Nová Dubnica).
SDB sú zriaďovateľmi Gym-
názia sv. Jána Bosca v Šaští-
ne, SOU sv. Jozefa v Žiline i
MŠ na Poštárke v Bardejove.
Saleziáni pôsobia ako vycho-
vávatelia na SOU v Nitre.

SSlloovveennsskkíí  ssaalleezziiáánnii  ssúú  pprrííttoommnníí  nnaa
mmiissiiáácchh:: v Rusku (Sibír), na Ukraji-
ne, Azerbajdžane, v Ekvádore, Vene-
zuele, Japonsku, Hong Kongu, Indii,

Indonézii, Angole, Švajčiarsku, Ne-
mecku...

MMeeddzzii  ssaalleezziiáánnsskkee  ššppeecciiáállnnee  ddiieellaa
ppaattrriiaa::  vydavateľstvo Don Bosco, Inš-
titút Tomáša Akvinského v Žiline, do-
my formovania, správa Národnej svä-
tyne v Šaštíne, dielo v Hodoch pri
Galante.

SSaalleezziiáánnii  ddoonn  BBoossccaa  sspprreevvááddzzaajjúú:
vyše 770 saleziánskych spolupracov-
níkov, VDB, exalievov, Školu animá-
cie, DOMKU, Združenie Márie Po-
mocnice kresťanov, Manželské
stretnutia, Miništrantské hnutie...

SSppoollooččnnoossťť  vvyyddáávvaa množstvo pub-
likácii, časopisy Don Bosco dnes,
Aha! (nástupca Svetla a Čajky) a Svä-
té písmo pre každého (v spolupráci
s KBS Slovenska).

SSDDBB  sspprraavvuujjee  iinntteerrnneettoovvéé  ssttrráánnkkyy::
sdb, animátor, vdb, ministranti.

ZZ vveeľľkkýýcchh  pprraavviiddeellnnýýcchh  aakkcciiíí  ssppoo--
mmeenniieemm:: gospelový festival Lumen,
Festy, projekt Pán volá, Bodka za
prázdninami, katechetickú súťaž BO-
SS, futbalové turnaje KAMA, rôzne
športové a kultúrne činnosti, účasť
na medzinárodných športových
hrách saleziánskej mládeže PGS,...

SSaalleezziiáánnsskkaa  ssppoollooččnnoossťť  nnaa  SSlloovveenn--
sskkuu  jjee  ddnneess silne zameraná na čin-
nosť v oratóriách a mládežníckych

strediskách. Sú otvorené šesťkrát do
týždňa, v priemere 4 hodiny denne.
V každom centre pre mládež je ponu-
ka hier, športovej činnosti, stretnutí,

Výchovná činnosť
saleziánov medzi mladými
ľuďmi na Slovensku

Výchovná činnosť
saleziánov medzi mladými
ľuďmi na Slovensku
PRIATELIA, OSEMDESIATROČNÉ SALEZIÁNSKE JUBILEUM NÁM DÁVA PRÍLEŽITOSŤ POZRIEŤ
SA NA ICH DLHODOBÉ VÝCHOVNÉ SNAŽENIE, RADOVAŤ SA Z ICH ÚSPECHOV, POUČIŤ SA
Z CHÝB A HĽADAŤ NOVÉ CESTY, AKO POMÔCŤ MLADÝM V BUDÚCNOSTI...
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Najstarším športovým podujatím
u nás je KKAAMMAA  (ešte z čias totality
skratka pre katolíckeho majstra).
Tento ffuuttbbaalloovvýý  ttuurrnnaajj  začal v roku
1986 v Kurimanoch pri Levoči a od-
vtedy sa hrá nepretržite až podnes.
V súčasnosti funguje na východe a aj
na západe v dvoch vekových kategó-
riách. V zime sa hrá v telocvičniach
a v lete na futbalových ihriskách.
S odstupom času sa turnaj rozšíril aj
o hráčov, ktorí presiahli vek osem-
násť rokov a vznikla KAMA Veterán.
Najúspešnejším strediskom v histó-
rií KAMY je Prešov. Chlapci z Prešo-
va dokázali ako jediní v rokoch
2000 – 2002 vyhrať KAMU trikrát za
sebou, a tak putovný pohár sv. Do-
minika Savia navždy zostane v Pre-
šove. Tieto turnaje sú veľkou moti-
váciou pre všetkých futbalistov,
pretože najlepší z nich sa majú mo-
žnosť zúčastniť Svetových športo-
vých hier PGS. Tieto hry sa konajú
každý rok v niektorom európskom
meste. Prvé hry sa konali v roku
1989 v Taliansku. Slovensko sa na
nich zúčastňuje už 12 rokov. V po-
sledných rokoch sme obsadili vo
futbale všetky medailové umiestne-
nia. Zlato sme získali v Chorvátsku
v roku 2003.

Ale futbal nebol náš
najúspešnejší šport. Sloven-
sko na týchto hrách domino-
valo v pingpongu. Chlapci sa
počas roka pripravovali kaž-
dý mesiac, keď sa v rámci
svojho strediska zúčastňova-
li ppiinnggppoonnggoovveejj  lliiggyy. Tá pre-
biehala na východnom, západnom
a strednom Slovensku. Do finále sa
potom prebojovali najúspešnejšie
strediská.

Ďalším športom, ktorý sa rozvíja
v našich strediskách, je hhookkeejjbbaall. Pr-
výkrát sa chlapci stretli na vianoč-
nom hokejbalovom
turnaji v Ko-
šiciach v ro-
ku 1996.
Tento tur-
naj sa po-
stupne ro-
zšíril aj na
západné Slo-
vensko, pre mla-
dších aj starších
chlapcov.

Veríme, že aj tohto
roku sa nám podarí zorganizo-
vať tieto turnaje, ktoré zjednocujú

mladých a po-
máhajú šíriť rodin-

ného ducha, ktorý je taký typický pre
Saleziánsku rodinu. Tohto roku sa
chceme zúčastniť PGS vo Varšave,
s futbalovým mužstvom starších,
mladších a s pingpon-
gistami.

25

krúžkov a iných aktivít. Mladí sa
môžu rraazz  ddoo  ttýýžžddňňaa stretať v spolo-
čenstve. NNaasslleedduujjee  mmeessaaččnnáá  ponuka
duchovnej obnovy. Vyzretí mladí ľu-
dia môžu ísť na duchovné cvičenia.
VV ddllhhooddoobbýýcchh  aakkttiivviittáácchh  sa pravidel-

ne sleduje liturgický rok, saleziánske
sviatky a iné ustálené podujatia (šar-
kaniády, športové turnaje, hudobné
a divadelné aktivity, maškarné plesy,
tábory, prímestské tábory, cyklovýle-
ty, splavy, hrebeňovky, Biblická olym-

piáda...) V niektorých mestách si mla-
dí tvoria časopisy (Betón, Times, Ko-
fola, Kompót, Hokejbalko...)

Medzi pprriioorriittnnéé  úúlloohhyy  vv ssaalleezziiáánn--
sskkeejj  ppaassttoorráácciiii  mmllááddeežžee  nnaa  SSlloovveennsskkuu
ppaattrríí::

– sspprreevvááddzzaanniiee  aanniimmááttoorroovv na
všetkých úrovniach,

– ppaassttoorráácciiaa  ppoovvoollaanníí ––  pomôcť
mladému človekovi spoznať plán,
ktorý má s ním Pán a nezabúdať pri
tom ani na duchovné povolania pre
Cirkev,

– ddôôrraazz  kklláássťť  nnaa  vvýýcchhoovvuu  kk vviieerree,
– vvyyttvváárraaťť  ddoommyy  ss kkoommpplleexxnnýýmmii

ppoonnuukkaammii  ––  od detí, cez dospievajú-
cu mládež, rodiny až po seniorov,

– zzvvllááššttnnuu  ppoozzoorrnnoossťť  venujeme ro-
botníckej mládeži, Rómom a mediál-
nej činnosti.

Tešíme sa, že sa vo výchove mla-
dých spájajú všetky dobré sily. Na
spoluprácu sa tešia všetci saleziáni aj

don Jozef Luscoň
Foto: SDB Bardejov

Zo sveta športuZo sveta športu
MLADÍ ĽUDIA SÚ PLNÍ ENERGIE A DYNAMIZMU.
PRETO SÚ VÝZNAMNOU SÚČASŤOU SALEZIÁNSKEJ
VÝCHOVY AJ ŠPORTOVÉ AKTIVITY. PODPORUJEME
ŠPORT, KDE SA NENADÁVA, ALE ČESTNE BOJUJE
A FORMUJE PEVNÝ CHARAKTER.

Daniel Hric SDB 
a Peter Kvašňovský SDB

Foto: archív autorov
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nový kresťanský mesačník pre mladých

Slovko, ktoré spontánne vyslovíme, keď sa
nám v hlave rozjasní, keď pochopíme niečo
zaujímavé a dôležité.

Každé číslo Vám prinesie hŕbu nových vecí,
ktoré Vám pomôžu lepšie porozumiet sebe
samým, chápať súvislosti a poznávať skutoč-
nosti aj ľudí, medzi ktorými žijete.

◆ články písané v kresťanskom duchu
◆ 9x počas školského roka
◆ dvojčislo na prázdniny
◆ školský diár na rok 2005
◆ veľa zaujímavých príloh a súťaží

AHA!

O b j e d n á v k a  n a  p r e d p l a t n é  ã a s o p i s u  A H A !
Meno a priezvisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulica a číslo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obec/Mesto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PSČ                                         Vek .. . . . . . .

Počet kusov
Cena za kus 3344,,-- Sk

Ročné predplatné 334400,,--  Sk



Už aj saleziáni na Slovensku majú svoju vlastnú hudobnú skupi-
nu, ktorú tvoria piati spolubratia saleziáni a dvaja externí hudob-
níci. Táto naša kapelka sídli momentálne na Salese, v Bratislave-
Dúbravke. Mladí saleziáni, študenti teológie sa rozhodli
rozbehnúť túto hudobnú aktivitu, keďže vedia, akým dôležitým
prvkom je hudba v živote mladého človeka. Svoj apoštolát hud-
bou sa preto rozhodli tohto roku zavŕšiť nahrávaním svojho pr-
vého CD, ktorým by chceli osloviť čo najviac mladých ľudí na
Slovensku. Toto CD by malo za normálnych okolností uzrieť svet-
lo sveta v novembri. Bude na ňom 13 skladieb, z toho 6 žalmov,
ktoré si v našich saleziánskych strediskách už dávnejšie získali
svoju popularitu. Už teraz sa môžeme tešiť na novosť pekných
aranžmánov týchto už známych žalmov, ale aj ostatných skla-
dieb, ktoré s veľkou radosťou venujú naši mladí saleziáni všet-
kým mladým.

Pri príležitosti 80. výročia príchodu saleziánov
na Slovensko, pripravil a vydal spolubrat Zol-
tán Schmidt veľmi cennú knižnú publikáciu
pod názvom: Prehľad dejín saleziánskeho die-
la na Slovensku. Aj znalcov historických pra-
meňov prekvapil bohatým, po dlhé roky zbie-
raným materiálom. Kniha vyšla v rámci
Mariologického múzea slovenskej národnej
svätyne v Šaštíne-Strážach, do ktorého jedi-
nečne včlenil expozíciu slovenského salezián-
skeho diela od jeho vzniku dodnes.
Don Schmidt v prvej časti predstavuje Jána
Bosca ako otca a učiteľa mládeže. Potom na-
sleduje prierez zrodu prvých saleziánov v Ta-
liansku a na Slovensku s ich činnosťou a roz-
vojom v nových domoch.
V druhej časti autor súhrnne predstavuje preventívny systém

Jána Bosca, zdôrazňuje jeho ciele vo výchove
mládeže a jeho hlavné prvky: rozum, nábožen-
stvo a láskavosť.
V tretej časti zhrňuje základné črty duchov-
nosti Jána Bosca, ktoré sa zakladajú na
sviatostnom živote, úcte k Panne Márii a na
všestrannej láske svätého Františka Sales-
kého.
V poslednej, veľmi dôležitej obrazovej časti,
kniha ponúka dokumentáciu saleziánskej čin-
nosti rečou obrazov. Obraz dnes hýbe sve-
tom, a tak bohaté fotografické záznamy, o čin-
nosti z každého obdobia, sú mimoriadne
dôležitým dokumentom-pamäťou Božích
záznamov samej prozreteľnosti. Je to 85-roč-
ný pochod Božích sluhov, ktorí v rozličných si-

tuáciách vytvárali nové podmienky pre duchovný život.

V stredu 31. augusta 2004 sa na Mariánskej hore v Levoči
uskutočnila jubilejná 20. Bodka za prázdninami. Keď ju prvý-
krát v roku 1984 saleziáni zorganizovali, bolo na nej asi 25
chlapcov a nikto z nich netušil, že v roku 2004 sa tu zíde 210
chlapcov zo saleziánskych oratórií z východného a stredného
Slovenska sprevádzaných vyše päťdesiatimi saleziánmi dona
Bosca. Aj keď počasie bolo upršané a musela sa zmeniť časť
programu, chlapcom to vôbec nevadilo. Tohoročná téma „Ja
budem s tebou...“ bola pokračovaním predstavovania biblic-
kých postáv. Po úvodnej scénke o Mojžišovi nasledovalo žre-
bovanie tomboly, ale keďže vzhľadom na trvalý a intenzívny
dážď sa nedalo pokračovať scénkami, ktoré si pripravili
chlapci z rôznych miest, presunuli sme sa do baziliky, kde bo-
lo spytovanie svedomia po skupinkách a možnosť pristúpiť k
sviatosti zmierenia. Počas obeda sa dážď zastavil, a tak sa pri
párkoch s horčicou a kofolou vytvorila veľmi rodinná a pria-
teľská atmosféra. Počas týchto chvíľ chlapci mali možnosť na-

vštíviť Tetovací salón u Kleopatry, Faraónovo prekvapenie, Farónových hádačov. Po obede sa pokračovalo so žrebovaním tom-
boly a predstavovaním scénok. Po ich skončení sa všetci presunuli do baziliky, kde sa pomodlili svätý ruženec a potom
nasledovala svätá omša, ktorej predsedal otec provinciál saleziánov Vladimír Fekete.
Aj keď možno počasie nebolo podľa predstáv, na tvárach chlapcov bolo vidno úsmev, radosť, spokojnosť, pokoj a to bolo to naj-
krajšie a najhlavnejšie, čo si mali odniesť domov.
František Kubovič SDB

12. september 2004 bol
v Žiline dňom, kedy sa v no-

vom školskom roku 2004/2005 slávnostne otvorili brány oratória. Hneď poobe-
de sa na ihriská a do klubovní nahrnulo viac ako 300 detí, mladých a ich rodičov,
dobrodincov a sponzorov, aby si prezreli priestory, nové úpravy v budove, ponu-
ky na nový školský rok a zúčastnili sa na spoločných hrách a dialógoch so sale-
ziánmi a animátormi. Takto s Božou pomocou sa rozbehol pastoračný rok v Žili-
ne. Tešíme sa na všetkých, ktorí v ňom priložia „ruku k dielu“, aby sme spoločne
aj v novom roku vytvorili pre deti a mladých požehnanú atmosféru a prostredie.

26

PPRRIICCHHÁÁDDZZAA  HHUUDDOOBBNNÁÁ  SSKKUUPPIINNAA

V pondelok 30. augusta 2004 sa uskutočnila v Bra-
tislave na SALESE v poradí už štvrtá BODKA za
prázdninami na západe. Prišli chlapci z bratislav-
ských saleziánskych stredísk Mamateyova, Dali-
borovo nám., Trnávka, Miletičova, ale aj z Partizán-
skeho, Trnavy, Šaštína. Zúčastnili sa aj chlapci
z dediniek Vrbové a Vištuk a ďalších bratislav-
ských sídlisk. Približne 130 účastníkov čakal boha-
tý duchovný, zábavný a športový program, ktorý
pripravili spolubratia saleziáni z teologického štu-
dentátu SALES. Hlavná myšlienka stretnutia bola
z knihy Exodus „Ja budem s Tebou!“, kde Boh pri-
sľúbil pomoc Mojžišovi. Všetky aktivity boli zame-
rané k tejto téme a chlapci okrem zábavy a súťaže-
nia mohli pristúpiť k svätej spovedi a byť aj na
svätej omši v prírode. Týmto stretnutím chlapci de-
finitívne zavŕšili prázdniny a mnohí s čistým svedo-
mím a veselou radosťou otvorili nový školský rok
2004/2005. Vďaka Bohu za pekné počasie a vyda-
renú akciu, ktorá už má pevné miesto v provinciál-
nom kalendári slovenských saleziánov.

BBOODDKKAA  ZZAA  PPRRÁÁZZDDNNIINNAAMMII

Tak ako vo všetkých saleziánských komunitách aj
v teologickom študentáte SALES v Bratislave sa za-
čal nový školský rok. Vyše 40 spolubratov-mladých
saleziánov sa tu formuje a pripravuje na prijatie
sviatosti kňazstva. Školský rok začali spoločným
plánovaním a podelením všetkých povinností a zod-
povedností, ktoré ich čakajú v seminári, v dome ale
i na apoštolských miestach, kde sú zaradení. Na zá-
ver plánovania sa uskutočnil spoločný komunitný
výlet do susedných Čiech. Navštívili saleziánske
komunity v Zlíne, na Fryštáku a v Brne, ale aj nie-
ktoré pekné miesta, ktoré ponúkal Moravský kras.
Spoločná fotografia s českými spolubratmi je
z Fryštáku pred Exercičným domom Ignáca
Stuchlého, prvého českého saleziána.

ŠŠTTUUDDEENNTTII  TTEEOOLLÓÓGGIIEE  VV  NNOOVVOOMM  ŠŠKKOOLLSSKKOOMM  RROOKKUU

■■ Šaštín ■■

PPRRÍÍSSPPEEVVOOKK  KK  ŠŠTTÚÚDDIIUU  DDEEJJÍÍNN

■■ Levoča ■■

BBOODDKKAA  NNAA  VVÝÝCCHHOODDEE
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■■ Bratislava ■■



Slávnosť prebiehala počas
dvoch dní. V sobotu 11. sep-
tembra sa v šaštínskom sale-
ziánskom dome uskutočnil
každoročný deň provincie. Ten-
to rok však spolubratia prišli
osláviť aj svoje jubileum. Na za-
čiatku všetkých prítomných sa-
leziánov privítal v hlavnej ma-
riánskej bazilike otec
provinciál Vladimír Fekete.
Bratia sa potom presunuli do
miestneho kultúrneho domu,
kde začal spomienkový prog-
ram moderovaný donom Joze-
fom Luscoňom. Don Ernest
Macák pripomenul historické

udalosti spred osemdesiatich
rokov a stručne aj dejiny sale-
ziánov do roku 1950. Potom si
spolubratia spoločne zaspomí-
nali na minulosť pomocou ob-
razov. Don Štefan Wallner pri-
pravil a premietal historické
fotografie, ktoré zachytávali ce-
lé saleziánske obdobie od roku
1924 až podnes. Mnohí bratia
tam videli dávne okamihy zro-
du svojho povolania a tajného
formovania v čase totality. Ve-
ru, niektoré historické zábery
vyvolali aj veselú náladu v sále

a obnovili živé spomienky na
to, ako to vtedy bolo.
Oslava vyvrcholila slávnostnou
svätou omšou v bazilike, ktorej
predsedal otec provinciál.
Po obede sa účastnici stretli
opäť v kultúrnom dome, kde
mladší spolubratia predviedli
dve scénky a bratia mohli pred-
niesť svoje príhovory, svedectvá
a vyjadriť vďaku za svoje povo-
lanie i pekné zážitky prežité v
Saleziánskej kongregácii.
O štvrtej sa všetci zhromaždili v
bazilike, kde pred hlavným ol-
tárom Panny Márie Sedembo-
lestnej vyjadrili svoju vďaku za

osemdesiat prežitých rokov a
obnovili svoje zasvätenie Márii
Pomocnici.
Oslavy saleziánskeho jubilea
pokračovali ďalej spolu s veria-
cim ľudom a členmi salezián-
skej rodiny v šaštínskej bazili-
ke. Bol pripravený večerný
program a slávnostné sväté
omše počas noci a nasledujúcej
nedele.

Jozef Kupka SDB
Foto: autor
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V dňoch od 10. do 16. augusta 2004 sa
malá skupinka deviatich ľudí z celého
Slovenska zúčastnila veľkého mládež-
níckeho stretnutia Confronto v Talian-
sku, teda konkrétne na Colle don Bo-
sco.
V blízkosti dona Bosca, Dominika Savia,
Márie Dominiky Mazzarellovej sme spo-
znávali saleziánsku mládež z rôznych
krajín sveta, rôznorodé spôsoby preží-
vania viery a saleziánskej spirituality.
Navštívili sme mnohé významné sale-
ziánske miesta (Valdocco, Valponasca,
Mornese...), naučili sme sa množstvo
pesničiek, získali sme veľa nových pria-
teľov, premýšľali sme nad saleziánskym
mládežníckym hnutím u nás aj v Európe,
ale hlavne sme si priniesli túžbu v srdci
plnšie prežívať hĺbku našej kresťanskej
a zároveň saleziánskej identity.
Stretnutie bolo pre nás veľkým vnútor-
ným obohatením a veríme, že vám (mla-
dým zo Slovenska) budeme môcť odo-
vzdať to, čo sme načerpali.
Naša vďaka patrí všetkým, ktorí sa po-
dieľali na organizácii našej malej výpra-
vy, či už osobne alebo finančne.
Andrea Mačicová

PRÍCHOD SALEZIÁNOV NA SLOVENSKO SA USKUTOČNIL 7. SEPTEMBRA 1924. PRVÍ DVAJA
BRATIA PRIŠLI DO ŠAŠTÍNA. PRETO SA PRÁVE V SEPTEMBRI A V ŠAŠTÍNE USKUTOČNILA

HLAVNÁ OSLAVA TEJTO UDALOSTI.

Púť vďačnostiPúť vďačnosti
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Skupinka mladých animá-
torov a saleziánskych
spolupracovníkov zo
Senca a Bratislavy počas
desiatich augustových
dní spoznávala krásy Ta-
lianska a Francúzska.
Ústrednou osobou tejto
púte bol svätec don Bo-
sco. Spoznali sme ho
bližšie prostredníctvom
Jožka Lančariča, ktorý
nás duchovne sprevádzal
svojimi kázňami a večer-
nými slovkami. Obohate-
ním boli pre nás aj sale-
ziáni Ivan Žitňanský
a Martin Slíž. Navštívili
sme mnohé miesta, kde
pôsobil don Bosco, rodis-
ko Dominika Savia, Anne-
cy, mesto Františka Sa-
leského. Táto púť nám
dala spoznať, že patríme
všetci do jednej veľkej
don Boscovej rodiny.

ZZAA  DDOONNOOMM  BBOOSSCCOOMM  DDOO  TTUURRÍÍNNAA

■■ SSEENNEECC ■■

D BDDOOMMAA  AA  VVOO  SSVVEETTEE
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ných svedectiev a odpovedí na rozlič-
né ankety, ktoré „Mladá vlna“ uspo-
riadala), bolo vidno, že utorkové mlá-
dežnícke vysielania zaujali slovenskú
mládež a urobili veľa duchovného
dobra v jej radoch.
Ďalší cyklus vysielaní od roku 1972
do roku 1988 – teda 16 rokov – boli
piatkové katechetické vysielania pri-
pravované Otcom Andrejom Pauli-
nym. Aj tieto vysielania našli dobrý

ohlas, najmä v čase, keď totalitná vlá-
da na Slovensku robila všetko možné,
aby prekazila katechizáciu detí v ško-
lách a iných priestoroch. Pre autora
vysielaní, pripomínam to ako jednu
perličku, bolo veľkým potešením, keď
sa dozvedel, že zakladateľka združe-
nia Rodina Nepoškvrnenej naregis-
trovala z rádia celé katechetické cykly,
potom ich dala naklepať chorým na
stroji a tak pripravené samizdatové

vydania ponúkla ako primičný
darček novokňazom na Slovensku.

Starosť o slovenských pútnikov a
turistov
Keď hovoríme o návštevách zo Slo-
venska, je vhodné vyzdvihnúť prácu
dvoch saleziánov, ktorí sa roky a roky
venovali tejto práci: Otca Štefana Fa-
beru a Otca Štefana Šilhára. Títo dva-
ja saleziáni nebývali v ústave, ale ich
práca patrila do kompetencie
SÚSCM a jeho predstavených, ako to
vyplývalo zo stanov ústavu a progra-
mačnej náplne tejto ustanovizne.
Veľmi záslužnou činnosťou ústavu
bolo aj poriadanie letných táborov
pre slovenskú mládež žijúcu v zahra-
ničí. Zodpovednými vedúcimi podu-

jatí boli slovenskí saleziáni, niektorí
priamo z ústavu (otec Nádaský, otec
Ondrejka, otec Pauliny) a neskoršie
slovenskí kňazi misionári v Európe.
Tieto tábory boli nielen rekreačnými
podnikmi, ale aj príležitosťou pre ná-
boženskú a národnú výchovu mladej
slovenskej generácie.
Po 29 rokoch saleziáni z ústavu odišli,
lebo nové historické udalosti naznačo-
vali nový smer a nové činnosti tejto
inštitúcie. Prajeme tým, čo v tomto
ústave pokračujú v štúdiách, aby žili a
pracovali štýlom bratskosti a jednoty,
ktorý sa ukázal taký prospešný, lebo
je skutočne kresťanský, Kristov.

Andrej Pauliny SDB
Foto: autor
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Všetkým dobrodincom, ktorí svojimi finančnými príspevkami a modlitbami podporili vydávanie časo-
pisu Don Bosco dnes i celé saleziánske dielo na Slovensku, vyjadrujeme úprimnú vďačnosť a vyslovu-
jeme Pán Boh zaplať.
S našimi dobrodincami sa duchovne spájame každú sobotu ráno, kedy za nich redaktor časopisu
slúži svätú omšu a pamätáme na nich v modlitbách.

DD OO BB RR OO DD II NN CC II

Pomoc v edičnej činnosti
Išlo predovšetkým o spoluprácu pri
vydavateľskej činnosti ústavu. Len
ten, kto hlbšie pozná, čo všetko je po-
trebné, aby jedna kniha uzrela svetlo
sveta, vie pochopiť, koľko práce si vy-
žadovalo vydanie takmer 600 titulov
vydaných ústavom, pod starostlivým
a zodpovedným vedením Mons. Šte-
fana Vrableca.
Saleziáni verní odkazu dona Bosca sa
upriamovali predovšetkým na literatú-
ru pre mládež a pre široké vrstvy ve-
riacich. Môžeme smelo povedať, že tie-
to knihy našli dobrú ozvenu v radoch
čitateľov, ako sa o tom môžeme presved-
čovať v rozhovoroch s ľuďmi teraz vo
vlasti. Nechýbali ani diela vysokej ve-
deckej úrovne (napr. Lexikón Prof. Dr.
Jozefa Heribana) a diela priekopnícke
(ako napr. Dejiny spásy) a preklady
významných cudzojazyčných diel.
Celkom zvláštnu zmienku si zasluhu-
je literárno-básnická tvorba Andreja
Šandora Gorazda Zvonického. On bol
zodpovedný za edíciu Lýry a sám do

nej prispel ôsmimi zbierkami básní.
Veľmi účinnú pomoc poskytovali slo-
venskí saleziáni v SÚSCM v Ríme aj
pri vydávaní časopisov: Slovenské
hlasy z Ríma, Slovenský kňaz, Diako-
nia, Magnificat. Otec Andrej Pauliny
17 rokov redigoval časopis Slovenské
hlasy z Ríma, ktoré vychádzali pravi-
delne a v stanovený čas. Okrem ná-
božensko-formačných článkov uve-
rejňovali záznamy o živote Slovákov
v zahraničí a prinášali informácie o
živote prenasledovanej Cirkvi na Slo-
vensku. Kto raz bude písať dejiny o
tomto období, môže nájsť v číslach
časopisu Slovenské hlasy z Ríma bo-
hatý dokumentačný materiál.

Spolupráca s Vatikánskym
rozhlasom
Zasvätení vedia, že starostlivosť o Vati-
kánsky rozhlas je zverená otcom jezui-
tom, ako je na druhej strane tlač zvere-
ná otcom saleziánom, milosrdným
bratom lekáreň, sestričkám paulínkam
obsluhovanie telefónu atď. Otcovia je-

zuiti robili a robia prácu s vysielaním
veľmi oddane, kompetentne a zodpo-
vedne. Tak je to aj so slovenským vy-
sielaním. Radi však poberali k tejto
práci aj iné osoby, niektoré sporadicky,
ale časom zverili vedenia špecifických
programov aj spolupracovníkom.
Neviem presne, ale mám dojem, že
od roku 1970 zverili otcovia jezuiti
slovenským saleziánom z ústavu
utorkové vysielanie pre mládež –
Mladá vlna. Hlavným animátorom
týchto vysielaní bol otec Bohuslav.
Podľa rozličných správ (listov, osob-

D BHHIISSTTÓÓRRIIAA
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PRÁCA SLOVENSKÝCH SALEZIÁNOV V SÚSCM V RÍME SA NEVYČERPÁVALA LEN VO
VYUČOVANÍ A VÝCHOVE MLADÍKOV GYMNÁZIA. ČLENOVIA SALEZIÁNSKEJ KOMUNITY SA
ZAPÁJALI AJ DO OSTATNÝCH ČINNOSTÍ ÚSTAVU.

Slovenský
ústav
svätého
Cyrila
a Metoda
v Ríme

Slovenský
ústav
svätého
Cyrila
a Metoda
v Ríme



Balíček „Ferrero“- 
(3 knihy + CD Vôňa ruže)
Z kníh: 
Niekedy stačí jeden slnečný lúč,
Vôňa ruže, 
Štyridsať príbehov z púšte,
Spev svrčka, 
Kruhy na vode, Vie to iba vietor, 
Je am hore niekto?,
Tajomstvo červených rybiek,
Život je všetko čo máme
Cena 334400,,-- Sk (ušetríte 94 Sk,-)
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Diagnóza: 
Bláznom pre Krista
EErrnneesstt  MMaaccáákk
Príbeh kňaza z obdobia päťdesiatych rokov. Kniha
nie je prikrášleným románom. Je jednoduchým
úprimným rozprávaním vlastného životného príbehu. 
Hovorí o nádeji v beznádeji, o ľudskej krehkosti a Bo-
žej veľkosti.
Zároveň je dokumentom nedávnych čias.
312 strán, brož., cena 228822,,--  Sk

Zamilované srdce
GGiioovvaannii,,  LLaassccoonnii,,  BBoossccaattoo
Ako zistiť, či ma miluje?
Ako mu to povedať?
Pomoc, neviem sa bozkávať!
Kedy nastane ten správny okamih?

Kniha ju určená všetkým mladým a dospievajúcim,
ktorých trápi toľko otázok a problémov... Je doplnená
množstvom testov, príbehov a ilustrácií.
104 strán, brož., cena 9955,,--  Sk

Radosť z lásky
CCllaauuddiioo  aa  VViioolleettttaa  MMiinnaa
Ako sa možno v manželskom živote naučiť žiť vnorení
do lásky? Je v súčasnosti možné realizovať seba sa-
mého a zároveň aj svoj vzťah s druhým človekom?
Existuje v manželskom páre priateľstvo? Na všetky
tieto otázky účinne a kompletne odpovedá táto kniha. 
Autori tejto knihy – ona manželská poradkyňa, on
psychoterapeut s tridsaťročnou praxou – používajú
jednoduché a jasné výrazové prostriedky, ktorými nás
vedú a vysvetľujú nám, ako sa naučiť životu plnému
lásky.
112 strán, brož., cena 115599,,--  Sk

Srdce pralesa
MMáárriiaa  DD..  GGrraassssiiaannoo
Kto by si bol pomyslel, že z bojazlivej a precitlivelej
sestry saleziánky Márii Troncattiovej sa stane odváž-
na priekopníčka v pralese a milovaná matka vyše
trinásťtisíc Shuarov. Hrdinskosť jej čností uznala už
aj Cirkev, čoskoro bude na oltári.
272 strán, brož., cena 117799,,-- Sk

Otče náš
BBrruunnoo  FFeerrrreerroo
Plnofarebná ilustrovaná knižka, ktorá
naučí dieťa prostredníctvom príbehov zo ži-
vota tejto modlitbe rozumieť a modliť sa ju.
32 strán, brož., cena 6633,,-- Sk

Šťastná rodina
BBrrrruunnoo  FFeerrrreerroo,,  MMaarriiaannnnaa  PPaaccuucccciioovváá
Knižka konštruktívne rieši každodenné problémy a vzťahy me-
dzi rodičmi (vychovávateľmi) a deťmi.
Publikácia pozostáva z krátkych kapitol zložených vždy
z dvoch článkov. Prvý z pera Bruna Ferrera ako vychovávateľa
a druhý je pohľad rodiča – matky dvoch detí – Marianny Pa-
cucciovej na tú istú tému.
Strán 120, brož., 8899,,--  Sk

Tajomstvo srdca
GGiiaannnnii  GGhhiigglliioonnee
Toto nie je teoretická kniha. Konkrétnym spôso-
bom sa zaoberá problémami a ťažkosťami dneš-
ných mladých, ktoré sami vyrozprávali na duchov-
ných obnovách, v dôverných rozhovoroch, listoch. 
144 strán, brož., cena 8822,,-- Sk

Dotyk zhora
SSaalleezziiáánnii
Hudobné CD saleziánskych študentov z Bra-
tislavy – Dúbravky. Obsahuje 5 spievaných
žalmov s hudobným doprovodom a 7 ďal-
ších piesní.
48:30 minút, cena 119999,,-- Sk


