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1. Pinardiho dom
mal priečelie ob-
rátené na juh. Bol
20 metrov dlhý, 6
metrov široký a 7
metrov vysoký.
Zozadu bola
k nemu pripoje-
ná kôlňa, ktorú
zmenili na kapln-
ku.

2. Z tejto kôlne sa 12. apríla 1846 stala Pinardiho kaplnka.
Až dodnes sa nachádza na svojom pôvodnom mieste, ale
dnes je to estetická a pomerne veľká kaplnka. Vtedy to bo-
la iba nízka kôlňa, v ktorej sa to všetko začalo.

3. Don Bosco kú-
pil do kaplnky tú-
to sošku Panny
Márie Utešiteľky,
aby ju chránila.
Soška nie je z dre-
va ani z kovu, ale
zo skromnej pa-
pierovej drviny.
Pod jej pohľadom
don Bosco praco-
val až do vyčerpa-
nia.

4. Na chvíľu si
išiel odpočinúť
do Becchi. Vrátil
sa 3. novembra
1846 nie sám, ale
sprevádzaný svo-
jou mamou Mar-
gitou. Táto 58-ro-
čná žena sa stala
mamou oratória.

5. V roku 1848 vrcholia politické nepokoje v Taliansku.
Kňazi sú nenávidení ako nepriatelia vlasti. Počas vyučova-
nia katechizmu preletela cez toto okno vystrelená guľka,
ktorá iba tesne minula svoj
cieľ. Donovi Boscovi poš-
kodila odev tesne pod pa-
zuchou.

6. Plán znázorňuje rozsah
diela v roku 1851. Bola to
Pinardiho kôlňa, Pinardiho
dom, kde boli ubytovaní
tridsiati chlapci, okolitý
dvor a malá záhrada.

7. Inšpirovaný snami o bu-
dúcnosti don Bosco stále
rozširoval svoje dielo. V rokoch 1851 – 52 vybudoval kos-
tol sv. Františka Saleského a v rokoch 1852 – 53 postavil
pri dome Pinardiho novú budovu.

8. Nová budova sa však
rodila ťažko. Stavba za-
čala v jeseni 1852, kedy
prišli dlhé dažde. 2. de-
cembra v noci všetci po-
čuli veľký hluk. Rozmo-
čená novostavba sa
zrútila. „To je diablov
žart,“ povedal don Bo-
sco. V stavbe mohli po-
kračovať až na jar nasle-
dujúceho roka.
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Všetkým nám je známe, že don Bo-
sco úžasne dôveroval Márii Pomoc-
nici. Nielenže jej dôveroval, ale vní-
mal ju predovšetkým ako
Inšpirátorku, Učiteľku a Vodkyňu.
Ona bola tá, ktorú malý Janko mo-
hol spoznať vďaka mame Margite,

ona bola pri zrode saleziánskeho diela, ona ho inšpirovala
odpovedať na potreby mladých jeho doby, ona ho „učila“
preventívnej výchovnej láske a viedla ho, aby bol „otcom
a učiteľom“ svojich chlapcov.
V tomto zmysle aj my môžeme napodobňovať dona Bosca
a posilniť svoju úctu k Márii Pomocnici.
Pomocnica ako naša Inšpirátorka. Keď sa pozrieme na život
Panny Márie, nevyhnutne vnímame, že celé jej bytie bolo
preniknuté Božou prítomnosťou, a preto mohla povedať:
„Hľa služobnica Pána“. Čokoľvek robila, mala na zreteli Bo-
ží plán: aby Ježiš rástol v každom človeku, aby bol zmyslom
jeho života a umožnil mu pochopiť, že život je plnohodnot-
ný iba vtedy, ak ho prežíva v Bohu a s Bohom. Ona nás teda
inšpiruje vnímať Božie volanie k spoluzodpovednosti za to,
čo sa deje v súčasnej spoločnosti.
Pomocnica ako naša Učiteľka. Zdá sa, že dnešný človek sa
nerád necháva „poúčať“, prechováva v sebe skôr silný sklon
k sebestačnosti. Avšak každodenná skúsenosť nám dokazu-
je, že kedykoľvek sa príliš opierame o svoje „poznanie a skú-
senosti“, výsledok je skôr prízemný, príliš všedný a v nás
pretrváva pocit nespokojnosti. Každej správnej učiteľke
vždy záleží na dobre žiaka.
Pomocnica ako naša Vodkyňa. Ak don Bosco dokázal zalo-
žiť toľké diela pre mladých a nadchnúť mnohých mladíkov,
aby ho nasledovali, tak len preto, že bol citlivý na vanutia
Ducha Svätého a na potreby mladých svojej doby. A práve
Mária, ktorá sa prvá nechala viesť Duchom Svätým a stala sa
Božou Matkou, bola jeho vodkyňou najmä v tých situáciách,
keď musel robiť dôležité životné rozhodnutia. V tomto
zmysle aj my nechajme sa ňou viesť, aby sme zodpovedne
mohli plniť svoje krstné záväzky, angažovať sa plnohodnot-
ne v spoločnosti ako aktívni kresťania.
Jej prítomnosť a príhovor sme cítili a vnímali i počas po-
slednej provinciálnej kapituly, ktorá sa udiala v Bratislave
koncom marca toho roku. Pre každé rehoľné spoločenstvo,
a teda aj pre nás saleziánov, kapitula je akýmsi „parlamen-
tom“, kde možno v duchu viery a zakladateľa robiť vážne
rozhodnutia pre lepší a bohatší chod a smerovanie nášho
apoštolského úsilia. Aj počas tejto kapituly sme si uvedomi-
li, ako hovorí náš hlavný predstavený don Chávez, že „musí-
me znova začať u mladých, pochopiť ich očakávania a načú-
vať v nich tomu, čo od nás žiada Boh“ (zvolávací list).
Nech je teda Pomocnica pri nás a nech nás sprevádza, aby
sme v dnešnej dobe vedeli pochopiť dôležitosť výchovy mla-
dých, pomáhali im zorientovať sa v čoraz väčšom chaose,
ktorý sa týka morálnych hodnôt, rodiny, lásky, kultúry, so-
ciálneho spolunažívania a istôt a upozorňovali na čoraz viac
sa šíriaci sekularizmus, ktorý Boha a všetky prejavy nábo-
ženskej viery vytláča do súkromia. Mária, Pomocnica kre-
sťanov, oroduj dnes za nás!

Drahí priatelia
saleziánskeho diela,

milá Saleziánska rodina!

S L O VO  N A  Ú VO D

Ján Bosco v obrazochJán Bosco v obrazoch

Štefan Turanský SDB, provinciál

Saleziánsky bulletin vychádza po celom svete v 53 národných 
vydaniach, 27 jazykoch a ročnom náklade vyše 10 miliónov výtlačkov.



D O M A  A  VO  S V E T ED O M A  A  VO  S V E T E

Celý mesiac január sa niesol v prípravách a oslavách sv. Jána
Bosca, ktorému je zasvätená naša farnosť i oratko. Nakoniec
prišiel deň D, a to 28. január, kedy sme v našej farnosti slávili
odpustovú slávnosť. Slávnostnej sv. omši predsedal bývalý
direktor saleziánskeho domu don Pavol Grach SDB, ktorý
v homílii zvýraznil život dona Bosca a jeho posolstvo pre nás
dnes. Oslavy potom pokračovali o 16.00 v telocvični nášho
domu popoludňajším estrádnym programom Donboscovica
2007, v ktorom don Bosco, Mama Margita a Dominik Savio
zostúpili z neba na zem, aby sa prišli pozrieť, ako sa necháva
viesť Božou láskou k životu saleziánska rodina v Žiline. Bol to
darček dona Bosca Dominikovi Saviovi k jeho 150. narodeniu
pre nebo, čo bolo druhou myšlienkou osláv. No a tretím dô-
vodom osláv bolo to, že v tomto roku slávime 70 rokov od za-
loženia saleziánskeho domu v Žiline. Postupne sa nám pred-
stavili v prezentáciách a scénkach na tieto motívy SOU sv.
Jozefa Robotníka, bratia ponovici, oratko, skauti, saleziáni-
spolupracovníci a mladé rodiny z farnosti. Celá oslava sa
ukončila vešperami o 18.00 v kostole.

Lukáš Bakajsa SDB

Originálny prímestský tábor pripravili aj
tento rok cez jarné prázdniny pre deti
sestry saleziánky a animátori z Michalo-
viec.
Program tábora účastníkov preniesol na
ostrov Mumuland, kde sú všetci obyvate-
lia šťastní a dobrí. Deti im pomohli obno-
viť ich mestá, dediny a osady zničené ze-
metrasením. Najmä sa však usilovali stať
sa pravými mumulandskými občanmi –
pomáhali ľuďom v okolí, prekonávali roz-
maznanosť, posilňovali si vôľu a to všetko
zábavnou formou výletov, tvorivých diel-
ní, tancov, piesní a stopovačiek. Sympa-
tie malých i veľkých si získala kráľovná
MumuQueen so svojím dvorom. Poduja-
tie sa uskutočnilo s výdatnou pomocou
dobrodincov a pomohlo deťom zmyslupl-
ne využiť prázdniny.

sr. Lívia Škrabáková FMA
sr. Andrea Miklovičová FMA

ŽILINA
SSAALLEEZZIIÁÁNNSSKKEE  OORRAATTÓÓRRIIUUMM  ŽŽIILLIINNAA

Od 26. februára do 2. marca boli jarné prázdniny. V našom dub-
nickom stredisku sme ich využili formou prímestského tábora
pre deti od 2. do 7. ročníka. Celý tábor sa niesol v duchu Cesty
okolo sveta za 80 dní. Hoci nám celý týždeň pršalo, deti zažili
skutočne nezvyčajný týždeň plný tvorivosti, akcií, hier, dobrodruž-
stva. Veď kto by nemal chuť zachraňovať vojaka Ryana, zažiť voj-
nu Severu proti Juhu alebo pátranie po poklade černošských
domorodcov. Tohtoročný tábor bol veľkým zážitkom nielen pre
105 detí, ale aj pre 20 animátorov, ktorí ochotne venovali svoj
čas a námahu pre dobro dubnických detí. To, že sa tábor vydaril,
vyjadruje predčasný záujem detí a rodičov o letný tábor, ktorý
čoskoro začneme pripravovať.

MICHALOVCE
ZZ PPRRÍÍMMEESSTTSSKKÉÉHHOO  TTÁÁBBOORRAA  DDOO  MMUUMMUULLAANNDDUU

DUBNICA NAD VÁHOM
CCEESSTTAA  OOKKOOLLOO  SSVVEETTAA  ZZAA  8800  DDNNÍÍ

Európske stretnutie sestier zodpovedných za pastorá-
ciu mládeže a sociálnu komunikáciu sa uskutočnilo
v dňoch 9.– 12. marca v stredisku Triuggio pri Miláne.
Išlo v poradí o druhé stretnutie tohto typu, prvé sa
uskutočnilo v roku 2003. Témou tohtoročného stretnu-
tia bola komunikácia, výchova a evanjelizácia. Zúčast-
nilo sa ho 44 sestier z európskych provincií a z Blízke-
ho východu. Náplň programu tvorili prednášky na
tému edukomunikácie, mediálnej a interkulturálnej vý-
chovy, pracovné dielne a prezentácie úspešných pro-
jektov z tejto oblasti v Španielsku a Taliansku. Sloven-
skú provinciu zastupovali sestry Marta Peťková
a Andrea Miklovičová.

sr. Andrea Miklovičová FMA

TALIANSKO
PPAASSTTOORRÁÁCCIIAA  AA KKOOMMUUNNIIKKÁÁCCIIAA  NNAA

EEUURRÓÓPPSSKKEEJJ  ÚÚRROOVVNNII
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„Som voľný ako vták, veď Boh mi krídla dal...“ Tak
sa spieva v jednej mládežníckej piesni. Naozaj,
Boh nám dáva skutočnú slobodu, v ktorej si
môžeme naplno vychutnať radosti života. Hudba,
tanec, priatelia, zábava, pohoda, radostná atmo-
sféra – to všetko neodmysliteľne patrí k voľnosti.
K Voľnosti, ktorá sa už po štvrtýkrát organizuje
v dedinke Nevoľné pri Kremnici. Voľnosť na Ne-
voľnom je totiž názov gospelového festivalu, kto-
rý mladých pozýva k prežívaniu spoločenstva
v skutočnej slobode prostredníctvom hudby, tan-
ca, modlitby.
Počas dvoch dní – 29. júna a 1. júla 2007 – čaká
na návštevníkov maratón koncertov amatérskych
i profesionálnych gospelových kapiel, napríklad
Vždy@Všade, Timothy či Lámačské chvály. Po-
zvanie prijala aj kapela The Leaf z Poľska. Netradičné workshopy (Graffity school, Flamenco tance, Parkur a Capuera, Škola hrn-
čiarstva a iné) sú už tradične lákadlom nielen pre stálych účastníkov, ale aj pre nové tváre, ktorých z roka na rok pribúda. Boha-
tý sprievodný program v podobe adorácie, scénických tancov, Gospel disco či Frisbey určite obohatí každého, kto zatúži po
voľnosti tela i ducha. A bude aj prekvapenie. Po minuloročnej ohňovej show je opäť pripravené netradičné vystúpenie netradič-
ného hosťa. Kto ním bude? Príďte sa pozrieť do Nevoľného.
Viac informácii o festivale Voľnosť na Nevoľnom nájdete na www.volnost.sk.

NEVOĽNÉ
VVOOĽĽNNOOSSŤŤ  NNAA  NNEEVVOOĽĽNNOOMM

Misijní dobrovoľníci VIDES-u – medziná-
rodnej dobrovoľníckej organizácie – sa
stretli tretíkrát v tomto školskom roku na
formačnom víkendovom podujatí 27. –
29. apríla v Hornej Vsi pri Partizánskom.
Na stretnutiach sa prehlbujú v oblasti sa-
leziánskeho výchovného systému, za-
oberajú sa misiológiou a zdokonaľujú sa
v ukrajinčine. Okrem toho pripravujú
program dvoch letných misijných tábo-
rov a plánujú sa zúčastniť slovenských
sídliskových táborov a letných aktivít
v Albánsku.

sr. Andrea Miklovičová

HORNÁ VES
DDOOBBRROOVVOOĽĽNNÍÍCCII  VVIIDDEESS--UU SSAA  PPRRIIPPRRAAVVUUJJÚÚ  NNAA  MMIISSIIJJNNÉÉ  LLEETTOO
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D I VA D L ORO D I N A

Ako odpoveď na túto výzvu ponúkla
provinciálna rada Združenia saleziá-
nov spolupracovníkov na Slovensku
v roku 2006 seminár pre saleziánov
spolupracovníkov i ďalších záujem-
cov: Manželia manželom. Bola to, po
cykle tém pre mesačné duchovné ob-
novy a po duchovných cvičeniach
O rodine, ďalšia iniciatíva ako pomôcť
našim rodinám a utužiť vzájomné
vzťahy manželov. Odpovedala tak i na
strennu 2006 hlavného predstave-
ného saleziánov dona Cháveza, ktorý
pozýva „celú saleziánsku rodinu k ob-
novenému úsiliu venovať osobitnú po-
zornosť rodine, ktorá je kolískou živo-
ta a lásky a prvým miestom ľudského
rozvoja.“
Pod tento zaujímavý seminár sa orga-
nizačne podpísali Anka a Janko Rajskí
z Trenčína (stredisko Dubnica nad
Váhom) a celú akciu zabezpečovali
Gitka a Jarko Šulekoví z Čierneho Ba-
logu (zo strediska Brezno). O duchov-
nú službu sa postaral don Jozef
Dömény.
Seminár sa uskutočnil na chate Assisi
v Štiavnických Baniach vo dvoch ví-
kendových cykloch: 27. – 29. 10. 2006
a 16. – 18. 2. 2007. Ako už napovedajú
niektoré témy: Krízy v manželstve
a ničitelia lásky; Kresťanské manžel-
stvo, priority, druhy lásky; Odpuste-
nie; Rozdiely medzi mužom a ženou;
Vedenie dialógu medzi manželmi; Vy-
jadrovanie pocitov manželov; Napĺňa-
nie potrieb manželov; Pozornosti; Se-
xualita – sú to témy, ktoré nemôžu
nechať poslucháčov ľahostajnými.
Prednášateľmi boli manželské páry,

väčšinou z radov saleziánov spolupra-
covníkov, ktorí sa zúčastnili ako pred-
nášatelia na kurze Manželské stretnu-
tia. Ich osobné svedectvo späté
s danou témou bolo tým, čo každej té-
me vdýchlo život a urobilo ju organic-
kou súčasťou každodenného života.
Aj problémy v danej oblasti i možné
kroky ku ich riešeniu neboli odtrhnu-
té od života, čisto teoretické rady od-
borníkov, ale citlivo volené praktiky,
ktoré bolo možné vyskúšať a overiť.

Ale toto sa už dialo v užšom kruhu
pri práci v skupinách, ktoré vždy vie-
dol skúsenejší manželský pár.
To by asi stačilo, všetko ostatné je mo-
žné sa dozvedieť a zažiť priamo na ďal-
šom podobnom podujatí. Ak by
vzniklo niečo ako permanentná ma-
nželská formácia, ktorá by sa zaobera-
la otázkami manželstva a rodiny – ne-
museli by niektorí ľudia konštatovať:
„Toto som mal počuť pred dvadsiatimi
rokmi!“ Iní mladí manželia zasa podo-
tkli: „Niektoré témy sme nepociťovali
u nás ako problémové, ale porozume-
li sme, že je dobré preventívne vedieť,
ako sa im v budúcnosti vyhnúť, aby sa
takými nestali, prípadne iným bude-
me vedieť poradiť.“
A na záver trochu nášho osobného
svedectva – tento seminár bol pre nás
oboch dôležitý. Jeho forma bola pre
nás prijateľná. Spoznali sme zaujíma-
vých ľudí a zistili sme, že s podobnými
problémami zápasia aj druhí. Niekto-
ré témy a problémy, ktoré pred nás se-
minár postavil i cesty ku ich riešeniu
nám v pravom čase pomohli nastúpiť
cestu ozdravenia nášho vzťahu a pri-
spel ku plnšiemu prežívaniu nášho
manželstva. A to nie je málo.
Vďaka provinciálnej rade a všetkým
organizátorom za ich nezištnú službu!
Nech Pán žehná všetky podobné akti-
vity a nech prinášajú hojné požehna-
nie do našich kresťanských rodín!

Paľo a Zuzka Rehákovci, 
Bratislava-Miletičova
Foto: archív autorov

V deji sa prenesieme do roku
3000. Sme na planéte Galax 3333.
Prezident planéty Galax (Daniel Mo-
lej) dostane od svojho vynálezcu Ex-
trolábia (Matúš Repka) okuliare, kto-
rými vidí skutočné zmýšľanie ľudí.
Zostáva v šoku vždy, keď si ich nasa-
dí. Emotívne najsilnejšiu rolu zahrali
prezidentovi poradcovia Astrax (Pe-
ter Bako) a Lemrík (Michael Jurko-
vič), ktorí sa svojmu šéfovi líškajú
a natískajú neuveriteľne prefíkaným
spôsobom. Okuliare aj tu odhalia ich
pravú tvár.

Myšlienka hry je jasná takmer od
začiatku, no napriek tomu si v nej náj-
de každý niečo iné.

Podľa Matúša Bašovského, ktorý
stvárnil úlohu energetického policajta,
súvisí príbeh Okuliarov s každoden-
ným životom a podstatné je tiež, že ne-
možno niekoho len tak odsúdiť, keďže
nepoznáme jeho problémy a situáciu.
Tak to bolo v prípade narkomana Ro-
landa, ktorého detstvo nebolo najšťast-
nejšie. Spoločnosť ho nechápe. Okulia-
re, ktoré si Galax nasadí, odhalia, že
nezažil rodičovskú lásku.

„Našou úlohou by mala byť snaha
o pochopenie druhých aj bez takýchto
okuliarov,“ myslí si Mišo Jurkovič.
Okuliare, ktorými možno pozerať do
vnútra druhých, nemusia byť najužito-
čnejšie. Svedčia o tom vzťahy medzi
postavami, ktoré neprijali vymoženosť
svojho prezidenta. Jeho poradcovia sa
dokonca navzájom fyzicky napadli.

„Ak by existoval iba jeden človek,
ktorý vidí tak ako prezident, nebude

mať dôveru ostatných,“ pokračuje
Mišo.

A čo prinieslo divadlo ostatným?
Robo Flamík spomína na spoločen-
stvo, ktoré takto vytvorili herci, techni-
ci, rozdávači obrázkov a tiež možnosť
zjednotiť sa v konaní dobra. Hovorí
o chuti robiť dobro, pričom sa aj od-
dýchnem, aj sa zmení prostredie. „Je
krásne, ak môžeš niekomu ponúknuť
myšlienku, ktorá ho môže nasmero-
vať,“ rozpráva Flamík. Za najťažšie po-
važuje udržanie pokoja a dôvery, čo sa
však pri vystúpení v Dojči podarilo:
„Technik spustil nesprávnu hudbu,
herci však hrali úplne uvoľnene. Spa-
dol nám kvetináč, hlina sa sypala po
zemi... A pritom sme sa všetci ohrom-
ne zabávali.“

Cez kúzelné okuliare sa prvýkrát
pozeralo na don Bosca v šaštínskom
kultúrnom dome. Nasledovalo turné
po okolí – vystúpenie v jablonickom
kostole, Dojč a mestečko Gbely. Plány
študentov Gymnázia Jána Bosca však
pri týchto miestach nezostávajú.

Pavol Rábara
Foto: Róbert Kekiš a autor
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„Rodina je privilegovaným miestom, kde sa učíme dávať a prijímať lásku. Človek sa
stáva Božím obrazom nie vo chvíľach samoty, ale keď prežíva spoločenstvo.
(Sv. Otec Benedikt XVI. – V. celosvetové stretnutie rodín, Valencia júl 2006)

Manželia
manželom
Manželia

manželom
S divadlami to tak býva. Internát, talenty, voľný čas. A saleziáni. Minulý rok spoznal
Šaštín a okolie Eliáša, ktorý vyšiel z pera saleziána Petra Kanského.
Tohtoročný 31. január a šaštínski gymnazisti priniesli pod taktovkou dona Roba
Flamíka ďalšie divadlo. Text divadelnej hry Okuliare pochádza od Španiela Luisa
Coquarda, ktorý preložili z taliančiny don Štefan Turanský a don Peter Timko.

Okuliare na
„hĺbku“

Okuliare na
„hĺbku“
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BBoohh  aakkoo  žžiivvoottnnáá  vvooľľbbaa
To bolo cieľom podujatia, ktoré orga-
nizovalo Združenie LAURA v spolu-
práci so sestrami saleziánkami pod ti-
tulom Žijem, čo s tým? Rozjasniť
radosť z daru života a odpovedať naň
Pánovi odovzdaním sa jemu. Sestra
Henrieta to 22 účastníčkam vysvetlila
počas prednášky slovami: „Prvým po-
volaním je povolanie k životu – to je
povolanie každého z nás. Život je dar.
Dar na darovanie. Kto chce byť šťast-
ný, musí ho darovať. Niekomu. Ko-
mu? To je otázka, na ktorú treba nájsť
odpoveď. Každý sám za seba.“

SSvveeddeeccttvváá  hhoossttíí
Pomoc pri hľadaní poskytli hostia so
svojimi svedectvami. „Tešte sa na ma-
nželov. Prídu tí , čo boli aj minulý rok.
Sú veľmi úprimní a otvorení,“ motivo-
vala účastníčky animátorka Veronika.
Jej slová sa potvrdili. Manželský pár
saleziánov spolupracovníkov Havlí-
kovcov silne oslovil. Aj oni dosvedčili
hlavnú myšlienku podujatia. „Ľudská
láska je krásna, ale nestačí na to, aby
človeka naplnila. To môže len Boh,“
podelila sa so svojou životnou skúse-
nosťou Petra. Ich tri dcérky zatiaľ oži-
vili celý areál chaty svojimi hrami pl-
nými fantázie. Podchvíľou sa
potichučky priplichtili k dverám
miestnosti, kde ocko s mamičkou roz-
právali, uspokojili sa pohľadom na
nich a zase sa vrátili k hojdačkám
a preliezke.

DDaarr  zzaassvväätteenniiaa
Očakávaným bodom programu boli
rehoľné sestry. Usmievavé a pokojné
sestry vykupiteľky z Topoľčian svedči-
li o svojej charizme a láske k Pánovi
v chorých a trpiacich. Temperament-
né a veselé karmelitánky z Brezna pre-
svedčili, že sú nielen kontemplatívne,
ale aj aktívne. Sestry prezradili o sebe

Prichádzali s otáznikmi v očiach: Akú životnú cestu si zvoliť? Otázniky možno zostali.
Presťahovali sa do srdca. Našla sa však aj istota, o ktorú sa dá oprieť.

F M A
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Keď sa tešíte zo života
a viete, čo s tým

Keď sa tešíte zo života
a viete, čo s tým

V í k e n d o v k a  o h ľ a d a n í  p o v o l a n i a

aj zopár sympatických kuriozít. Na-
príklad že za „slobodna“ by ste v ich
školskej lavici našli hŕbu fotiek hoke-
jistov. Alebo že jednu z nich do rehole
zo začiatku pritiahlo rúcho, ktoré sa
jej páčilo. Úsmevy na tvárach dievčat
svedčili o uspokojení z toho, že aj tí
rehoľníci sú „normálni ľudia“. Rúš-
kom tajomstva bol zahalený ďalší bod
programu o zasvätenom živote vo sve-
te. Rezervovanosť je podstatnou zlož-
kou povolania v sekulárnom inštitúte.
A veľmi príťažlivou. Takým bolo aj ce-
lé svedectvo.
Na záver dňa bolo treba všetko, čo sa
zažilo, aj premodliť. A kto chcel, mo-
hol podiskutovať o tom, ako to vidí so
svojím životom. Potom sa účastníčka-
mi ešte prihovorila Matka Tereza. Síce
len z filmu, ale dosť intenzívne: „Svoje
povolanie hľadaj tam, kde nachádzaš
svoju najhlbšiu radosť.“

OO pprroojjeekkttee
Predsedníčka Združenia LAURA, ses-
tra Marta Peťková FMA, objasňuje for-
mu projektu Žijem, čo s tým: „ Ide
o dvojdielny seriál. Od roku 2003
každý rok prebehol každý rok prvý
diel, ktorý sa zameriava na hľadanie
svojho povolania ako takého – ma-
nželstvo, alebo za-

svätený život. Druhý
diel sa uskutočnil zatiaľ jedenkrát
a dúfame, že sa ho podarí zrealizovať
aj v budúcom školskom roku. Ide
v ňom hlavne o poslanie a charizmu,
teda spôsob, ako konkrétne svoje da-
rovanie v povolaní realizovať v službe
druhým – medzi opustenými deťmi,
Rómami, v misiách, animovaním mlá-
dežníckeho strediska...“
Na otázku, kde sa možno o podujatí
dozvedieť, nám poradila informovať
sa u sestier saleziánok, sledovať web

stránku Združenia LAU-
RA alebo časopis AHA.
„Nie je to akcia, na ktorej
z večera do rána dosta-
neš na papieri napísané,
aké je tvoje povolanie,“
podelila sa so svojou

skúsenosťou pri večernom
slovku animátorka Veronika, „toto po-
dujatie mi síce pred pár rokmi potvr-
dilo, že mojím povolaním je manžel-
stvo. Vnímam však, že každý deň sa
preň musím rozhodnúť nanovo a po-
dľa neho orientovať svoj život“.

AAkkoo  vvššaakk  ssppoozznnaaťť  ttoohhoo
pprraavvééhhoo??

Otázka sa zvrtla: Ako sa stať tou pra-
vou? Tou, ktorú si láska vyhľadá a náj-
de otvorené dvere? Odpovedí bolo
viac. Treba byť vnímavou na prostre-
die, v ktorom žijem, na dary, ktoré mi

dal Pán cez rodinu a ľudí okolo mňa.
Počúvať, ako ma oslovuje svojím Slo-
vom. Aktívne sa angažovať pre dobro
druhých. Pracovať na sebe. Nechať sa
objektivizovať pohľadom zo strany
duchovného sprievodcu či spovední-
ka. A hlavne chodiť s otvorenými oča-
mi, ušami a srdcom.

ŽŽiijjeemm  aa vviieemm,,  ččoo  ss ttýýmm
„Stretneme sa o rok na Dvojke,“ lúčili
sa dievčatá. S otáznikmi, ktoré sa z očí
presťahovali do srdca, sa odchádzalo
predsa len ľahšie. Veď srdce je miesto,
v ktorom prebýva Pán a on už si is-
te poradil s nejedným takým otázni-
kom.

sr. Andrea Miklovičová FMA
Fotky: Archív FMA a Viki Kolčáková
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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

D U C H O V N O S Ť D U C H O V N O S Ť

KTO SME
Sme Bohu zasvätené ženy vo svete
a snažíme sa denne prežívať život po-
dľa evanjelia s ľuďmi, ktorých stretá-
vame – aj mimo cirkevných priesto-
rov.
Charakteristickým znakom nášho ži-
vota je zanietenie pre svet. Pre svet, to
neznamená neurčité a vzdialené ľud-
stvo, ale osoby a situácie, ktoré nás
denne obklopujú.
Sme sekulárny inštitút pápežského
práva. Pokiaľ ide o našu formáciu
a náš život v spoločenstve, máme
pružnú „štruktúru“.

NAŠE POSLANIE
Naším poslaním je uskutočňovať Boží
plán v sebe, v osobách a situáciách,
ktoré nás obklopujú v bežnom živote.
Je založené na jednoduchých prvkoch
nášho života a našej práce, to zname-
ná, že do bežného dňa vnášame vtele-
ného Ježiša z Nazareta, ktorý napĺňa
naše dejiny.
Prispievame k realizácii, k zlepšeniu
a tiež k zmene zákonov a štruktúr,
v ktorých pracujeme. Snažíme sa
súčasným skutočnostiam prinavracať
Boží poriadok – toto je historický spô-
sob prežívania nášho poslania.
Naše poslanie je tiež kľúčom k hľada-
niu originálnych ciest v kresťanskom
rozlišovaní. V tomto rozlišovaní preží-
vame každodennosť spolu s ostatný-
mi ľuďmi.
Považujeme za nevyhnutné neprestaj-
ne hľadať nové spôsoby komunikácie
a rozširovania obzorov, pretože skúse-
nosti a reflexie z oblastí nášho pôso-
benia môžu pomôcť i druhým. Rovna-
ko poslúžia aj tým, ktorí majú v Cirkvi
úlohu učiť a viesť.

NAŠE DEJINY
20. mája 1917 na Valdoccu v Turíne tri
hlboko zanietené ženy začali „tichú re-
volúciu“.

Boli to: Mária Verzottiová, predavačka
v mäsiarstve, Francesca Riccardiová,
úradníčka, a Luigina Carpanerová, po-
kladníčka v kníhkupectve.
Pod vedením dona Rinaldiho, vte-
dajšieho direktora oratória FMA na
Valdoccu (Turín), sa usilovali žiť ako
dcéry Márie Pomocnice vo svete.
Bola to prvá skupinka dobrovoľníčok
dona Bosca a odvtedy, ako bolo zasia-
te semienko, ktoré sa vyvíjalo a napo-
mohlo vznik samotného sekulárneho
inštitútu, prešlo niekoľko rokov.
Vskutku až v roku 1947 Cirkev pro-
stredníctvom Pia XII. vydala apoštol-
skú konštitúciu Provida Mater Eccle-
sia, v ktorej oznámila schválenie

sekulárnych inštitútov ako inštitútov
zasväteného života.
V roku 1919 sedem žien v oddanej vie-
re darovalo Bohu v izbičkách dona Bo-
sca svoje životy pre spásu duší.
Vtedy sa nazývali Horliteľky Márie Po-
mocnice. Rozhodli sa, že budú spolo-
čne a zároveň každá zvlášť snažiť sve-
dčiť o Kristovej láske priamo
v rodinách, v spoločných domácnos-
tiach s blízkymi, „na pracoviskách,
v továrňach, v úradoch, na cestách
i križovatkách“ (QC, s. 151, 182, 184).
Quaderno Carpanera (QC) Zošit
Carpanerovej je pamätník, v ktorom
sú zozbierané prejavy zo stretnutí
s donom Rinaldim, s dcérami Márie

Pomocnice a ich vtedajšími „asistentmi“.
Zachytáva každé ich úsilie, konfrontovanie
sa so skutočnosťou a poukazuje na ich veľ-
kú vnímavosť na Ducha Svätého.
Ich združenie bolo v roku 1964 povýšené
na Združenie dobrovoľníčok dona Bosca
diecézneho práva. Vďaka kardinálovi Mau-
riliovi Fossatimu sa tak začal proces jeho
kánonického uznania.

Dňa 5. augusta 1978 ho Pavol VI. schválil
ako sekulárny inštitút pápežského práva.

ORGANIZÁCIA
My dobrovoľníčky nežijeme spoločným ži-
votom, nemáme spoločné diela, ale žijeme
spoločenstvo života.
Vytvárame skupiny, ktoré sú akýmsi
skúšobným laboratóriom našich vzťahov
so svetom.
VV sskkuuppiinnáácchh::
▼ sa stretávame,
▼ odovzdávame si životné skúsenosti,
▼ nachádzame sesterskú podporu,
▼ učíme sa rozlišovať vo svetle Božieho
slova a našich stanov,
▼ kráčame v spoločenstve,
▼ modlíme sa.

SSkkuuppiinnyy  vveeddúú  zzooddppoovveeddnnéé..  IIcchh  úúlloohhoouu  jjee::
▼ duchovne sprevádzať osoby,
▼ organizovať spoločné formačné iniciatí-
vy.

Viacero skupín tvorí oblasť, ktorú animuje
oblastná zodpovedná s oblastnou radou.
Organizácia na úrovni centra spočíva na
hlavnej zodpovednej a centrálnej rade.

Na všetkých úrovniach je zo strany saleziá-
nov dona Bosca zabezpečená duchovná
asistencia.
Administratívna oblasť je zverená adminis-
tratívnej rade, ktorej predsedá centrálna
administrátorka.
Sekulárny inštitút dobrovoľníčok dona Bo-
sca má sídlo v Ríme, tam je aj sekretariát
a archív.
Podľa údajov z 28. februára 2005 sú dob-
rovoľníčky dona Bosca prítomné na piatich
kontinentoch. Celkový počet je 1 321 čle-
niek.

WEB: http://www.volontariedonbosco.org
Foto: archív redakcie
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Sekulárny inštitút
dobrovoľníčok dona

Bosca

Sekulárny inštitút
dobrovoľníčok dona

Bosca
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teľnosť. Ďalším imperatívom je
všestranná informatická gramotnosť,
podporená najmodernejšou techni-
kou. Úspešní deviataci môžu po-
kračovať štúdiom na 4-ročnom gym-
náziu a ako ostatní gymnazisti končiť
novou formou maturitnej skúšky.
V súčasnosti navštevuje Spojenú
školu sv. Jána Bosca 670 žiakov a štu-
dentov. Je potešujúce, že naši matu-
ranti sa v štatisticky presvedčivom
počte úspešne dostávajú na kvalitné
vysoké školy. Exkluzívnu zmluvu
máme s Masarykovou univerzitou
v Brne, no máme početné zastúpenie
aj na ekonómii, práve, medicíne, ne-
vynímajúc ani katolícke univerzity.

Pevnou súčasťou našej školy je du-
chovno-výchovný program, nakoľko
iba poznanie bez kultúry ducha a srd-
ca, bez pevných základov viery by veľ-
mi krívalo. Veľký priestor v učebnom
pláne majú katechetické hodiny a kre-
sťanská etika. Formačné aktivity ko-
ordinuje vlastný duchovný správca
don Tibor Janúch. Vysluhuje v škol-
skom priestore pravidelné sv. omše,
so spolubratmi ponúka sviatosť zmie-
renia, zabezpečuje duchovné obnovy
žiakov, študentov a pedagógov, aktív-
ne vedie výročné duchovné cvičenia,
pripravuje prvoprijímajúce deti. V ko-
ordinácii s oratóriom saleziánov,
združením Domka, ale aj s výraznou
podporou rodičovského združenia sa
naša škola pozoruhodne exponuje aj
v mimoškolských aktivitách kultúr-
nej, športovej, spoločenskej, občian-
skej povahy. Fašiangový karneval,
hudobno-dramatické podujatia (veľ-
kolepé muzikálové pašie, jasličková
slávnosť, chodenie s betlehemom
a koledami, divadlo, akadémie
k sviatku Dona Bosca), adventné soi-

rée vážnej hudby a duchovného slo-
va, trojkráľové koncerty skupiny Boží
šramot, chvály hudobno-vokálneho
združenia Eliáš, mikulášska výpo-
moc v materských školách, rodičov-
ské plesy, fašiangový bál študentskej
rady, výlety po Slovensku aj zahra-
ničí, exkurzie, stužkové slávnosti
a imatrikultácie prvákov, spolupráca
s Úniou nevidiacich, s Ligou pre
duševné zdravie, návštevy detských
domovov, verejné prezentácie v mes-
te a regióne, súťaže, olympiády, bib-
lické zápolenia, športové turnaje, tra-
dícia umeleckého prednesu poézie
a prózy – to sú iba niektoré najžiari-
vejšie sklíčka z bohatej mozaiky živo-

ta našej školy, ktorú oceňujú aj obča-
nia mimo cirkvi. Pravda, bez podpory
našich klientov, farského a rehoľného
spoločenstva, vedenia samosprávy aj
ľudí z politického života, najmä však
bez Božieho požehnania by tento
zázrak cirkevnej školy nebol možný.
S touto vierou sa oveľa lepšie preko-
návajú aj prekážky hmotnej či ľudskej
povahy. Nie pre našu pominuteľnú
slávu, ale pre „najmenších, ktorých
sme nechali prísť“.

Marián Kvasnička, riaditeľ
Foto: archív školy

Š KO L A

Nová Dubnica – toto kedysi vzoro-
vé komunistické mesto, kde Boh ne-
mal mať miesto – v ostatných desaťro-
čiach zažíva nebývalý duchovný,
náboženský aj spoločenský rozvoj.
Nie je to náhoda, veď popri (alebo na-
priek) niekdajšej ateizácii tu vždy
účinkovali veriaci, ktorí si dedičstvo
otcov nedali vziať. V rokoch normali-
začného temna tu pôsobila skupina

katolíckych aktivistov, ktorí jednak
nadväzovali na miestne tradície (naj-
mä účinkovanie saleziánov v Dubnici
n. Váhom v 60. rokoch), avšak aj tvo-
rili nové duchovné dejiny mesta aj po
roku 1989. Z míľnikov tohto požeh-
nania môžeme spomenúť sformova-
nie saleziánskej komunity v Novej
Dubnici, vybudovanie oratória, špor-
tových areálov, stavbu krásneho
chrámového komplexu, farskú pas-
toráciu, voľnočasové pôsobenie
občianskeho združenia Domka, čo
všetko by nebolo možné bez súčin-
nosti rehoľných, cirkevných, spolo-
čenských a občianskych snáh. Pokus
o vyhnanie Boha skončil rozmnože-
ním Jeho darov.

Takýmto darom bolo na začiatku
90. rokov aj založenie najskôr Základ-
nej cirkevnej školy a vzápätí štvorroč-
ného a potom aj osemročného Gym-
názia sv. Jána Bosca. Spočiatku obe
školy, zriadené rozhodnutím Rímsko-
katolíckej cirkvi – Biskupského úradu
Nitrianskej diecézy, jestvovali oddele-
ne, no teraz už tretí rok sú v sieti škôl
zaradené ako Spojená škola sv. Jána

Bosca, čo má praktické, ekonomické
dôvody, ale umožňuje nám to aj lepšie
koordinovať vzdelávaciu postupnosť
a spoločnú duchovnú formáciu detí
od prvej triedy ZŠ až po maturitu.

Základné vpečatenie duchom a at-
mosférou školy sa deje ešte v čase,
keď k nám prichádzajú deti mater-
ských škôl, aby osobne zažili, ako vy-
zerá ich budúce pôsobisko, kde budú
získavať prvé dôležité poznatky
a zručnosti, zároveň však zažívať aj čo-
si podstatné z pedagogického odkazu
dona Bosca – byť prijatý a milovaný.
Alchýmia tohto pedagogického zázra-
ku sa prvýkrát udeje na úrovni 1. – 4.,
kde máme veľký kredit verejnosti, čo
si zvlášť ceníme v situácii nie práve
priaznivého populačného vývoja. Časť
žiakov má možnosť postúpiť do
nižších ročníkov 8-ročného gymnázia,
kde sa zameriavame na intenzívne
štúdium cudzích jazykov a kde sa ria-
dime alternatívnym učebným plá-
nom, ktorý umožňuje študentom mo-
delovať si školu takpovediac podľa
vlastných predstáv a budúcich študij-
ných preferencií. Výsledky osem-
ročného gymnázia dávajú najlepšiu
odpoveď na ich zmysel a nenahradi-

Š KO L A
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Spojená škola sv. Jána
Bosca v Novej Dubnici

Spojená škola sv. Jána
Bosca v Novej Dubnici
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V sobotu 6. januára 2007 prežili
mnohí návštevníci bývalého kostola
v Novej Dubnici jeden neuveriteľný
večer. Práve v tento deň sa tu konal
trojkráľový koncert hudobného zosku-
penia Boží šramot. Všetci zúčastnení
mi dajú určite za pravdu, že Boží šra-
mot predviedol skutočne excelentné
vystúpenie. Dokázali to nielen početné
„standing ovation“ , ale aj gratulácie po
skončení koncertu. Skupina zložená
prevažne z mladých členov sa ukázala
vo veľmi dobrom svetle. Naozaj treba
vyzdvihnúť prácu týchto talentovaných
ľudí. Hudba prevažne swingového cha-
rakteru s prvkami jazzu, funku a soulu,
založená frontmanom Jurajom Hortom
a „dvorným“ textárom Mariánom
Kvasničkom svedčí vskutku o precíz-
nej práci. Samozrejme, že sa na nej po-
dieľali aj ostatní členovia kapely. Nedá
mi však nevyzdvihnúť aj prácu výbor-
ných speváčok a, ako sme mali mož-

nosť vidieť, aj tanečníčok. Ich práca je,
dovolím si povedať, na profesionálnej
úrovni. Diametrálne odlišné hlasy tých-
to troch slečien vytvorili úžasný sú-
zvuk. Náš obdiv si vydobyli aj členovia
dychovej sekcie, bez ktorej by to, podľa
môjho názoru, vôbec nebolo ono. Dy-
chová sekcia – trúbka, trombón, saxo-
fón zabezpečila nezvyčajné aranžmány
a kvalitný zvuk, aký sa v slovenskej go-
spelovej hudbe len tak nevidí a nepo-
čuje. Rytmus podčiarkli stále sa zlepšu-
júce bicie a basgitara. K fenoménom
tejto kapely nepatrí len perfektný zvuk
a spev, ale hlavne pútavé podanie Bo-
žieho slova. Pravdivo o tom svedčia pl-
ne nabité priestory starého kostola,
účasť cirkevných predstavených (sale-
ziánov) a hlavne priaznivcov všetkých
vekových kategórií. Čiže, spomínaný
koncert bol skutočnou ozdobou tejto
časti liturgického roka na fare a v mes-
te. Som presvedčená, že budúci kon-
cert si nedajú ujsť nielen Novodubniča-
nia, ale ani ľudia zo širšieho
dekanátneho a školského okolia.

Barbora Vašinová (3.A)
Gymnázium sv. J. Bosca

Boží šramot
exceloval

Spolupráca s materskými školami
v školskom klube
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Hokejový turnaj saleziánskych stredísk – Nová Dubnica

Škola v prírode – večerná opekačka
Trafalgar Sqaure 

– pred Národnou galériou v Londýne

Inšpirácie riaditeľa školy



Rozhodujúce je, ako vovediete vaše
dieťa do sveta počítača a čo spolu
s ním pri počítači robíte. Ide teda
o obsahy a nezáleží na tom, ktoré mé-
dium nám ich prináša. Detský softvér
a od určitého veku aj internet dávajú
deťom obrovské možnosti na učenie
a na hru.
Multimedialita vie deti vhodne oslo-
viť: či sú to obrazy, malé šoty, písané
slovo, hovorené texty, zvuky alebo
hudba. Pre deti je ľahšie naučiť sa aj
zložité veci, keď sa podávajú obrazne.
Ďalšou výhodou je predovšetkým in-
teraktivita. To znamená, že dieťa roz-
hoduje a samo určuje, kedy a ako sa
bude učiť. A môže pritom rozhodovať
aj akou rýchlosťou. Napríklad klasic-
ké médiá ako televízia a rádio sa neza-
meriavajú na tempo dieťaťa, ale svoje
obsahy jednoducho odvysielajú. Prá-
ve preto množstvo a nával podnetov
môže vyvolať poruchy v koncentrácii
a nepokoj práve u tých detí, čo prese-
dia pred telkou hodiny. Dobré detské
hry a softvér na učenie nepoznajú tlak
času: dieťa môže popritom snívať
a poslať svojho počítačového hrdinu
na dobrodružné cesty...
Okrem toho: počítač nenadáva a ne-
zlostí sa, ak sa človek v niečom pomý-
li. Keď sa nám v niečom nedarí, môže-
me to opakovať, až kým to
nedokážeme. Niektorí detskí psycho-
lógovia zistili, že práve deti s poru-
chami pozornosti a učenia pokroči-
li vďaka počítačovým hrám.
Počítač pomáha aj pri práci s hy-
peraktívnymi deťmi: pri počí-
tačovej hre sa vedia tak sústre-
diť ako nikde inde. Počítače
teda vytvárajú v deťoch
zdravé sebavedomie a inte-
ligenciu – rodičia však mu-
sia počítače správne „nakŕ-
miť“.

Základné pravidlo je to-
to: potom, čo dieťa pra-
covalo s počítačom, po-
rozprávate sa s ním
o tom, čo práve prežilo
pri obrazovke. Tak
znovu vytvoríte vzťah
k realite. Napr. ak
dieťa v počítačovej
hre zažilo dobrodru-
žstvo na nejakom
hrade, zájdite si
s ním na výlet na
skutočný hrad
a ukážte svoju

dieťaťu, ako vyzerajú kráľovské kom-
naty, rytierske brnenia a grófske koče
v realite.
Počítač má byť iba jednou z možností
zahrať si. Computer nevie nahradiť
zážitky a skúsenosti obyčajnej hry
s kamarátmi a inými deťmi. Okrem to-
ho je dôležité, aby dieťa malo dostato-
čný pohyb pri hre a pri športe. Pol ho-

dina pri obrazovke na začiatku určite
stačí.
Pre deti zo základnej školy jestvuje už
množstvo dobrého softvéru. Dieťa pri-
tom hravo opakuje, čo sa naučilo po-
čas školského vyučovania. Pri dobrej
hre vlastne ani nezbadá, že sa učí. Fa-
rebný počítačový svet je niečo úplne
iné ako zaprášené tabule, vôňa kriedy
alebo zdvihnutý ukazovák učiteľky...

NNaa  kkoonnccii  nniieekkooľľkkoo  ddoobbrrýýcchh  rráádd::
▲ zaujímajte sa o to, čo sa vaše dieťa
hrá pri počítači; nevyužívate počítač
na to, aby ste vaše dieťa na pár hodín
„odparkovali“ a mali pokoj;
▲ spolu s vašim dieťaťom vyberajte
softvér, pritom treba dbať na to, aký
cieľ sa chce dosiahnuť;
▲ všímajte si, ako sa vaše dieťa moti-
vuje: pri počítači sa dieťaťu otvára no-
vý svet, ktorý chce objaviť a poznať,
a to podnecuje;
▲ pri internete je dobre, keď spolu
s vašim dieťaťom vstupujete do sveta
virtuálnej siete; tým sa dieťa naučí ho
správne vyskúmať.

Tibor Reimer SDB
Foto: Aurel Valábek, Stock Xchange

P E DAG O G I K A

Niektorí rodičia majú pravdepodobne
takého hororové predstavy, keď mys-
lia na tému deti a počítače. Majú
strach, že ich dieťa prestane komuni-
kovať s priateľmi a stratí vzťah s reali-
tou. Obávajú sa, že skončí radosť
z hier, pohybu a športu.
Sú však aj iní rodičia, ktorí si myslia,
že je potrebné, aby deti objavili počí-
tače čím skôr: posadia svoje šesťme-
sačné dieťa pred programy, ktoré sú
špeciálne vyvinuté pre bábätká, lebo
sú presvedčení, že iba takto sa deti
dobre pripravia na život v budúcej
spoločnosti.
Ani medzi odborníkmi nejestvuje jed-
noznačný názor: v ktorom veku by
dieťa malo objaviť počítač? Nemali by
sme im nechať ich detstvo, skôr než
vstúpia do náročného sveta „umelej
inteligencie“, ktorý im možno vezme

všetku ich kreativitu? Alebo je potreb-
né, aby sa deti už v škôlke dostali do
kontaktu s týmito novými médiami,
ak ich chceme pripraviť do života?
Jedno je však isté: počítač patrí dnes
ku každodennému životu. A v budúc-
nosti bude hrať ešte dôležitejšiu úlo-
hu v našej existencii. Pre deti je však
jedným z mnohých voľnočasových
médií, s ktorými sa stretávajú v do-
mácnosti: podobne ako televízor ale-
bo rádio. Deti nemajú strach pred
technikou.

Obavy rodičov, že ich dieťa v kontak-
te s technikou sa stane závislým, sa
nepotvrdili. Niektoré výskumy ukáza-
li, že malí počítačoví „maniaci“ spolo-
čensky vôbec nezaostali: väčšina má
veľa kamarátov, aktívne športujú a vy-
značujú sa aj v „reálnom svete“ veľkou
túžbou po vedomostiach. Dôležité je
však vychovať dieťa k zodpovednému
a zmysluplnému využitiu tohto mé-
dia.

P E DAG O G I K A
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Malé päťročné dieťa sedí
pred veľkým sivým
počítačom a na obrazovke
odstreľuje lietadlá. Jeho oči,
skryté za hrubými sklami
okuliarov, sú nehybne
upreté na počítačovú hru.
Jeho tvár je bledá, lebo
vonku sa už nehralo
niekoľko dní...

Keď deti objavujú
počítač...

Keď deti objavujú
počítač...
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o ktorých sa až tak netreba starať
a ktorým v určitých prípadoch možno
účinnejšiu liečbu aj odoprieť. Sú teda
životy, ktoré sa hodnotia ako menej
dôležité a menej užitočné, ako životy
„navyše“, a ktoré sa v určitých prípa-
doch dokonca vnímajú ako ohrozenie
blahobytu iných, a preto ich treba od-
strániť.
Aby sa teda niekoľkým (teda časti ľud-
stva) dopriala vysoká kvalita života,
v mentalite konzumizmu a hedoniz-
mu degradujeme a ničíme ekologické
prostredie našej planéty (rôzne formy
jeho znečistenia, zmena klímy, kríza
zásob pitnej vody a pod.) a podporu-
jeme rozvoj, ktorý je neudržateľný
a budúcim generáciám ľudstva neveš-
tí nič dobré.

Rast deštruktívnej agresivity
Spolu s viacerými znakmi, ktoré ho-
voria o tom, že narastá úcta k ľudské-
mu životu, k akejkoľvek forme života

a k životnému prostrediu, žiaľ, rastú aj
prejavy stále silnejšieho a deštruktív-
nejšieho násilia. Spomeňme si na voj-
ny a na obchod so zbraňami, ktorý ich
podporuje. Z tohto dôvodu registruje-
me stále nové nevinné obete násilia,
tvrdé a neľútostné boje medzi národ-
mi a etnikami, ktoré nútia tisíce ľudí
k migrácii do cudziny. Tak isto rastie
xenofóbna nenávisť a násilie voči pri-
sťahovalcom, považovaným za nebez-
pečenstvo a ohrozenie: často sú vyko-
risťovaní a odopierajú sa im základné
práva.
Existujú aj iné formy násilia, ktoré po-
chádzajú z postojov proti životu. Ide
o frustrácie osôb, ktoré nemali mož-
nosť naplniť svoje základné ľudské
túžby. Preto v nich narastá odmieta-
nie, nepriateľstvo, nenávisť voči živo-
tu, zlé zaobchádzanie s druhými… Ta-
kéto postoje nezriedka zachvacujú
skupiny mladých, ktorí sú protagonis-
tami pouličného násilia.

Kultúra proti životu
To, čo nás najviac znepokojuje, je ší-
riaci sa spôsob myslenia, hodnotenia
a správania, ktorý tieto situácie pokla-
dá za normálne a dokonca ho pred-
stavuje ako prirodzený boj za obranu
vlastnej slobody. Takýto boj však ne-
napomáha životu, ale vedie k jeho po-
škodeniu, vyprázdneniu a napokon aj
k jeho zničeniu. Ján Pavol II. takúto si-
tuáciu nazval „kultúrou smrti“: „Stojí-
me tu pred oveľa širšou skutočnosťou,
ktorú možno považovať za pravú
štruktúru hriechu: jej charakteristic-
kou črtou je expanzia antisolidaristic-
kej kultúry, ktorá v mnohých prípa-
doch naberá formu autentickej
,kultúry smrti’… Takto vzniká istý
druh ,sprisahania proti životu’. Po-
dieľajú sa na ňom nielen jednotlivé
osoby v ich individuálnych, rodin-
ných a spoločenských vzťahoch, ale
má oveľa širší dosah a nadobúda glo-
bálne rozmery, keď narúša a ničí vzťa-
hy spájajúce národy a štáty.“

V tejto situácii ako vychovávatelia cíti-
me hlbokú zodpovednosť a povolanie
pomáhať mladým objaviť a podporo-
vať absolútnu hodnotu každého živo-
ta, predovšetkým toho ľudského. Nie-
ktoré aktuálne výzvy:

– Posledný základ absolútnej hodno-
ty každého ľudského života.
Prečo treba vždy a v akejkoľvek okol-
nosti a situácii chrániť a rešpektovať
každý ľudský život? Existujú životy,
ktoré majú väčšiu cenu ako tie ostat-
né? Kde možno nájsť kritérium kvali-
ty života, ktorej by bol ľudský život
hoden?
– Napomáhať životu všetkých, predo-
všetkým slabých a bezbranných.
Je to ľudské, že práve veľká citlivosť
súčasného človeka na plnší a lepší ži-
vot sa mnoho ráz premieňa na väčšie
nebezpečenstvo života slabých a bez-
branných?
– Je to výzva evanjelizácie v tomto
prostredí a v tejto kultúre.
Ako čeliť tejto kultúre, ktorá je proti
životu, a ohlasovať v nej evanjelium ži-
vota ako uzdravujúcu a oživujúcu silu
pre všetkých? Ako v našich komuni-
tách, medzi mladými a v saleziánskej
rodine podľa vzoru dona Bosca pod-
porovať taký štýl života, ktorý by nás
naučil milovať, ceniť si, chrániť a na-
pomáhať život ako dar a ako službu?

Pascual Chávez Villanueva
Foto: Rastislav Hamráček
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Pápež Benedikt XVI. vo svojom prího-
vore ku kňazom Rímskej diecézy po-
vedal: „Myslím, že jadro našej pasto-
račnej činnosti možno vyjadriť takto:
pomôcť našim veriacim, aby robili vo
svojom živote základné voľby a roz-
hodnutia, ktoré sú otvorené životu;
a taktiež im pomáhať obnoviť si vzťah
k Bohu na taký vzťah, ktorý im dáva
život a ukazuje cestu k životu.“
Naše úsilie sa teda v prvom rade musí
zamerať na rozpoznanie niektorých
vážnych protirečení súčasnej kultúry,
aby sme porozumeli otázkam, ktoré
vyplývajú zo spôsobu života súčas-
ného človeka, aby sme potom ocenili
a podporili to, čo je v modernom ži-
vote pozitívne, aby sme však zároveň
vedeli poukázať na „kultúru smrti“,
ktorá ohrozuje existenciu človeka
i sveta.

Vyhlásenia o vysokej hodnote
ľudského života, ale aj
existencia konkrétneho

ohrozenia ľudských životov
Moderný človek nepochybne nadobu-
dol veľmi živé vedomie o dôstojnosti
ľudskej osoby a jej nedotknuteľných
práv. Sme svedkami boja proti trestu
smrti, proti mučeniu a zlému zaob-
chádzaniu a proti všetkému, čo po-
nižuje človeka. Moderné legislatívy
a sociálne programy rôznymi spôsob-
mi v sebe zahŕňajú to, čo nazývame

úcta k ľudskej osobe a obrana ľud-
ského života.
Bol by to však veľký omyl, keby sme si
nevšímali svojvôľu v tom, čo sa
v občianskej rovine deklaruje a čo je
kodifikované aj zákonom. Rôznymi
abortívnymi metódami je ľudský život
ukončený skôr, než uzrie svetlo sveta,
a niečo podobné sa odohráva aj ku
koncu života, keď sa vo viac či menej
neliečiteľných prípadoch v mene ne-
správne chápaného „súcitu“ s chorý-
mi alebo v úsilí o ich „dôstojnú smrť“
pristupuje k eutanázii.
Ďalším do neba volajúcim škandálom
proti životu je množstvo detí a malo-
letých, s ktorými sa zle zaobchádza
alebo sú sexuálne zneužívaní. Podob-
ne je to aj v prípade žien nútených
k prostitúcii, zneužívaných a zotroče-
ných organizovanými skupinami se-
xuálneho obchodu.
Zvlášť tragický je pohľad na toľkých
ľudí, najmä mladých, ktorí sa dostali
do osídel drog, alkoholu, alebo na
tých, čo si zvolili životný štýl, ktorému
chýba zmysel, poriadok a zodpoved-
nosť.
Napriek tomu v spoločnosti a vo sve-
te, ktorý sa čoraz viac rozvíja a v kto-
rom existujú viaceré možnosti vytvo-
riť si dôstojné podmienky na život,
rastie počet tých, čo sú odsúvaní na
okraj spoločnosti a nútení žiť z exis-
tenciálneho minima. Existujú aj celé

národy, ba i kontinenty, ktoré sú vy-
korisťované a zabudnuté, akoby šlo
o bytosti druhej triedy.

Kvalita života: rozporuplný cieľ
Počas dlhých stáročí hlavnou staro-
sťou národov bolo zabezpečiť si zá-
kladné životné podmienky. Bol to je-
diný cieľ, v ktorý sa dúfalo, najmä
vtedy, keď už skoro neboli iné zdroje,
z ktorých by sa dalo očakávať niečo
navyše. V súčasnosti sme svedkami
toho, že sa hovorí nielen o prežití, ale
aj o kvalite života ako o cieli spoloč-
nosti i jednotlivcov.

Starostlivosť o kvalitu života však
môže mať rôzne dôsledky, podľa to-
ho, aké pohnútky ju k tomu vedú:
môžu ju k tomu totiž viesť humánne
ciele, to znamená rozvíjať podmienky
na rozšírenie a rozvoj dôstojného ži-
vota pre všetkých, ale na druhej stra-
ne môže ísť iba o výlučnú požiadavku,
ktorej pozadie je utilitaristické a he-
donistické. Na jej základe sa totiž hod-
notí život iných, ba dokonca aj od-
straňuje život tých, ktorí určitú
úroveň dosiahnuť nemôžu. Týmto
spôsobom napríklad dochádza k roz-
deleniu medzi chorými, ktorí sú lieče-
ní všetkými možnými prostriedkami,
a chorými s nízkou kvalitou života (te-
lesne a duševne hendikepovaní, starí
bez rodiny, chronicky chorí a pod.),
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Rozporuplnosť
súčasnej kultúry

života

Rozporuplnosť
súčasnej kultúry

života
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M A S M É D I Á

PAPIER ZA ŽIVOT
Hlavou kampaňou FESTY, ktorá sa
tiahne celou polročnou prípravou je
zber papiera v prospech chudobných
a opustených detí. Starostlivosť o ži-
vot tak dostala konkrétnu podobu.
Pribúdajúce kilá zozbieraného papie-
ra možno sledovať na webovskej
stránke.

ŽI V RODINE
Rodina bola prvou výzvou FESTY. Od
polovice marca, keď sa všetko odštar-
tovalo, sa žilo heslom Ži v rodine. FES-
TA sa na mesiac premenila na babysit-
ting agentúru a účastníci sa naháňali,
aby získali čo najviac bodov za hodiny
strávené opatrovaním detí. Bonusové
body sa však dali získať aj za trávenie
voľného času s vlastnou rodinou.
V rámci tohto mesiaca účastníci pod-
porili aj kampaň Fóra života Deň poča-
tého dieťaťa. Saleziáni spolupracovníci
vyjadrili svoju príslušnosť k fesťác-
kej megarodine tým, že sa
osobne modlia za jed-
notlivých fesťákov.

ŽIVOT NA
OKRAJI
SPOLOČNOSTI

Chudobní sú veľkou výz-
vou pre celú spoločnosť.
Ako sa s ňou popasovala
FESTA? Naši mladí mali za
úlohu postarať sa o večeru
pre bezdomovca a pozhovárať
sa s ním. Na prvý pohľad jed-
noduché. Avšak zmenu zmýšľa-
nia, ktorú to spôsobilo u aktérov
tohto podujatia, ťažko slovami po-
písať. Snáď viac povedia fotky na
www.festa2007.sk. Dá sa tam dozve-
dieť aj o bonusových aktivitách, do
ktorých sa naši mladí zapojili.

FESTA SA ANGAŽUJE
V PROSPECH DETÍ

S deťmi sa to roztočilo teraz v máji. Blíži
sa Medzinárodný deň detí a FESTA
chce byť pri tom. Mladí z našich stre-
dísk majú možnosť sa angažovať v pros-
pech detí na sídliskách, školách, zorga-
nizovať pre ne program v prírode...

Zdá sa, že sa darí napĺňať zameranie
FESTY, ktoré vyjadrila ešte na začiat-
ku koordinátorka hlavného tímu Má-
ria Jellúšová: „FESTA má byť nielen
o prežívaní radosti v kruhu salezián-
skej rodiny. Chceli by sme pretaviť tú-
to radosť do služby životu a jeho rôz-
nym podobám. Podporiť život tam,
kde je to treba. Je to náš spôsob ako
šíriť dielo dona Bosca.“

ŽIJEME NA
WWW.FESTA2007.SK

Webovská stránka sa stala miestom,
kde môžete stretať niekoľko tisíc mla-
dých ľudí, vyjadrovať svoje názory,
súťažiť o naj- fotku a podeliť sa so svo-
jimi zážitkami a nadšením. Tu sa dá
zacítiť pulz FESTY.
Horúcou aktualitou webu
sú fesťácke e-mailo-

vé dvojice – teda možnosť pre zaregis-
trovaného účastníka písať si s iným fe-
sťákom, ktorého mu pridelí interneto-
vá „ruka osudu“. Je to aktivita, ktorá
sa osvedčila už na minulej FESTE, ale
tentokrát má novú elektronickú for-
mu.

Pred nami sú ešte ďalšie tri výzvy.
A ešte viac. Pred nami je FESTA 2007.
Do konca septembra počítame
s vašou priazňou.

Za FESTA tím Apa

F E S TA  2 0 07

Nová saleziánska stránka

www.saleziani.sk
Nová saleziánska stránka

www.saleziani.sk

Slovenskí saleziáni sprístupnili
svoju prvú internetovú stránku v roku
2002. Odvtedy na tejto stránke ponú-
kali základné informácie o svojej čin-
nosti. Vývoj internetovej komunikácie
však napreduje rýchlym tempom,
a tak sa už ukázala potreba túto strán-
ku obnoviť. Pred dvoma rokmi pre-
behla široká konzultácia s používateľ-
mi stránky a zozbierali sa ich
pripomienky a návrhy, čo by mala ob-
novená stránka obsahovať. Aj na zá-
klade týchto podnetov sa vypracoval
projekt, ktorý bol viackrát konzultova-
ný so saleziánskymi predstavenými,
až sa vypracoval definitívny návrh. Po
tom začala samotná výroba stránky,
ktorej sa veľmi ochotne zhostila brati-
slavská firma Alfaomega, ktorá začala
realizovať výrobu stránky. Vzhľadom
na to, že celkový obsah a funkcie
stránky sú veľmi bohaté, jej výroba bu-
de prebiehať v štyroch etapách, počas
ktorých sa budú postup-
ne sprístupňovať vždy
nové funkcie.

Na stránke sú vytvore-
né tri základné oblasti po-
menované: HHllaavvnnáá  ssttrráánn--
kkaa, MMllaaddíí, SSaalleezziiáánnii. Tieto
oblasti naznačujú, aký
okruh informácií sa
v nich nachádza.

Na HHllaavvnneejj  ssttrráánnkkee sú
predovšetkým základné
informácie o saleziánoch
na Slovensku a vo svete.
Je tam štruktúra salezián-
skej spoločnosti, predsta-
vení na generálnej a pro-
vinciálnej úrovni, história
saleziánov, zoznamy spo-
lubratov, základné štatis-
tické údaje a niektoré do-
kumenty. Ďalej Hlavná
stránka ponúka informá-
cie o prítomnosti saleziá-
nov na Slovensku v Euró-
pe a vo svete. Sú tam

kontakty na slovenské saleziánske do-
my, farnosti a saleziánske školy. Po-
tom nasledujú informácie o donovi
Boscovi, jeho fotografie, predstavenie
jeho výchovného systému, salezián-
skych svätých a zložiek saleziánskej
rodiny. Zo saleziánskej činnosti sa tu
predstavuje hlavne misionárska čin-
nosť a mediálne aktivity.

Hlavným ťažiskom tejto oblasti sú
aktuálne správy, o živote a práci sale-
ziánov, ktoré sa veľmi pružne budú
meniť. Správy sú bohato dopĺňané fo-
tografiami a neskôr pribudnú aj krát-
ke audio a video záznamy z podujatí.

Druhou sekciou stránky je oblasť
MMllaaddíí, ktorá je venovaná mládežníc-
kym aktivitám saleziánov. Sú tam kon-
takty na saleziánske mládežnícke stre-
diská, informácie z oblasti
mládežníckej pastorácie, pastorácie
povolaní, života animátorov, miniš-
trantských aktivít, športu, školy ani-

mácie a hlavných mládežníckych akti-
vít saleziánov. Postupne pribudne aj
diskusné fórum, studňa materiálov
pre animátorov a iné užitočné infor-
mácie pre mladých.

Tretia sekcia stránky má názov SSaa--
lleezziiáánnii. Je to privátna zóna, do ktorej
majú vstup iba saleziáni a slúži pre ich
informovanie a formovanie. Je to pri-
vátny nástroj vzájomnej komunikácie
medzi saleziánmi.

Stránka v súčasnej podobe pred-
stavuje iba prvú štartovaciu úroveň.
Postupne sa bude stále viac obohaco-
vať a budú na nej pribúdať vždy nové
materiály a informácie. Veríme, že za-
ujme aj vás a poskytne vám dostatok
materiálu a informácií o živote a práci
dona Bosca a jeho súčasných saleziá-
nov.

Jozef Kupka SDB

Žijeme FESTOUŽijeme FESTOU
19. marca otvorili saleziáni svoju novú internetovú stránku. Jej adresa sa oproti
pôvodnej zmenila a stránka je od základu prerobená. Ak si teda otvoríte adresu
www.saleziani.sk, môžete sa na novú stránku pozrieť.
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Život v našich strediskách sa zaktivizoval. Príčina má päť písmen. FESTA.



KKoommuunniittaa  SSaalleezziiáánnoovv  DDoonnaa  BBoossccaa
vv PPoopprraaddee  oorrggaanniizzuujjee  vv ddňňoocchh  1100..  ––
1144..  jjúúllaa  22000077  ďďaallššíí  rrooččnnííkk  ppooppuulláárrnneejj
„„HHrreebbeeňňoovvkkyy  oo ppoovvoollaanníí““  ––  HHOOPP
22000077..
V sprievode pracovníka tatranského
národného parku vedie trasa tohoroč-
ného pochodu najkrajšími partiami
Nízkych Tatier v okolí Kráľovej hole.
Krásna príroda, dobrá partia a zaují-
mavé debaty spestrené pripravenými
i neplánovanými prekvapeniami ro-
bia z HOP-ky už niekoľko rokov jed-
nu z najatraktívnejších akcií poprad-
ských saleziánov. Ponúkame ju
najmä stredoškolákom, ale i zamest-

naným mladým mužom, ktorí si
chcú dať trochu „do tela“ a využiť
možnosť štvordňového putovania
spolu s kňazmi a rehoľníkmi na mod-
litbu, uvažovanie i debatu o svojej
budúcnosti.
Počet účastníkov je limitovaný. V prí-
pade veľkého počtu záujemcov upred-
nostníme záujemcov, ktorí si prinesú
odporúčanie svojho pána farára.
Dopravu do Popradu si hradí každý
účastník sám.
Príspevok na stravu na celú hrebeňov-
ku je 115500,,––  SSkk
V prípade finančných ťažkostí je mož-
né sa dohodnúť.

Prihlásiť sa je možné IHNEĎ, najne-
skôr však do 11..  jjúúllaa  22000077.

Bližšie informácie Ti radi poskytnú sa-
leziáni a novici z Popradu na mailovej
adrese poprad@sdb.sk alebo aj na te-
lefónnom čísle 
00990033  556666  224444..

Poštová adresa: 
Saleziáni don Bosca
Velické námestie 1
058 04 POPRAD

Foto: SDB Poprad
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P OVO L A N I EP OVO L A N I E

Už vieš pre čo alebo pre
koho žiješ?

Už vieš pre čo alebo pre
koho žiješ?

Mimoriadna príležitosť
pre chlapcov 
od 15 rokov!

Mimoriadna príležitosť
pre chlapcov 
od 15 rokov!Ak nie, je tu lukratívna ponuka poriešiť

si to prostredníctvom dní pokoja,
zamyslenia a modlitby...

❒ už niekoľko rokov je tu táto ponuka Duchovných cvičení o rozlišovaní v povo-
laní
❒ pre chlapcov od 18 rokov (max. počet 15)
❒ v krásnom prostredí nízko-tatranskej prírody
❒ v blahodárnom tichu
❒ v drsných podmienkach horskej chaty, čo len uľahčuje proces rozlišovania (bez
elektriny, bez mobilného signálu, umývanie v potoku, 8 km od dediny... no proste
paráda)
❒ doteraz vždy v dobrej partii ostatných účastníkov
❒ v dňoch: 2255..  ––  2299..  66..  22000077 pri Liptovskej Tepličke

Príspevok na stravu na
celé duchovné cvičenia je
250,– Sk
Nahlasujte sa najneskôr do
15. júna 2007!

Bližšie informácie Ti radi
poskytneme na mailovej
adrese pastoracia@sdb.sk
alebo aj na telefónnom čís-
le 0910 905 434.

Poštová adresa:

PPaassttoorráácciiaa  mmllááddeežžee
SSaalleezziiáánnii  ddoonn  BBoossccaa
MMiilleettiiččoovvaa  77
882211  0088  BBrraattiissllaavvaa

Si zdravý, odvážny, máš rád turistiku a nebrániš sa zamysleniu nad
svojou budúcnosťou?

Neváhaj a prihlás sa na HOP-ku!

Tymian 2007
Drahí priatelia, Združenie saleziánskej mládeže (DOM-

KA) a Miništrantské hnutie, v spolupráci so saleziánmi or-
ganizujú v dňoch 99..  ––  1155..  77..  22000077  celoslovenský tábor pre
miništrantov vo veku od 12 rokov. MMiieessttoo  ppoodduujjaattiiaa:: RZ
Dolina Raková – Korcháň, okres Čadca. CCiieeľľoomm  ppoodduujjaattiiaa
je výmena skúseností zo života miništrantov z rozličných
častí Slovenska ako aj pomoc farnostiam pri ich formácii.
V ponuke je bohatý duchovný program (prednášky, svätá

omša, obnova, filmy), ale aj šport, súťaže, nočné hry, dob-
rodružstvá, turistika a veľa, veľa iných radosti.

IInnffoorrmmáácciiee::  DOMKA-Združenie saleziánskej mládeže,
Daliborovo nám. 1, 851 01 Bratislava, čč..  tt..  00990077//339977779999..
Prihlášky sú v elektronickej podobe na www.ministranti.sk,
www.domka.sk, www.sdb.sk. 

KKoonnttaakkttnnéé  oossoobbyy::  vdp. Pavol Michalka, SDB, (pavol.mi-
chalka@sdb.sk), Peter Melišek, (piotr@bonet.sk), vdp. Jo-
zef Luscoň, SDB (luscon@sdb.sk). Za organizačný tím vás
všetkých pozdravuje Jozef Luscoň.



Je pôstna nedeľa. V mo-
dernom kostolíku na síd-
lisku sa chystá zvláštna
udalosť. O chvíľu bude
pôstna kázeň. A kazateľom
nebude hocikto! Kapacita
s titulmi a pozíciou nielen
v Cirkvi ale aj na pôde aka-
demickej. A to si teda ne-
treba nechať len tak ujsť.
Do kostolíka prichádzam
zavčasu, aby sa našlo mies-
tečko na sedenie, lebo aj
keď je kostolík priestran-
ný, predsa len sa dá očaká-
vať zvýšený záujem. A čo
ak sa ten vychytený kaza-
teľ rozkáže tak, že to bude
nad sily mojich – stáť dlho
nezvyknutých – nôh? No
a sídlisko má tiež obyva-
teľov dosť... Príchod 20 mi-
nút pred začiatkom. Chy-
ba, ukázalo sa to ako málo.
Miesta na sedenie sú bez-
nádejne zaplnené. Skúšam
šťastie na chóre, ale ani
tam to nie je iné.

Chór je vpredu zako-
nčený zábradlím, o ktoré
sa dá aspoň oprieť, ale aj
tam je už všetko obsadené.
Jediné miesto, kde je ešte
voľnejšie, je vo vyhrade-
nom priestore pre spevác-
ky zbor. Ale tiež už len
vpredu pri zábradlí. Chvíľu
premýšľam, prichádzam
však na to, že ak sa tam po-
stavím, zabránim vo výhľa-
de tetuškám, ktoré sedia na
stoličkách trošku vzadu.
Pomaly sa vzdávam myš-
lienky na opieranie
a výhľad na vzácneho kaza-
teľa, keď tu zrazu prichá-
dza mladý muž, asi tak
v Kristových rokoch.

Poobzerá sa dookola,
raz-dva zhodnotí situáciu,

a keďže sem prišiel so
záujmom niečo počuť a vi-
dieť, bez rozpakov si vy-
berá „voľné“ miesto pred
zábradlím v zóne zboro-
vého spevu. Lenže chyba
lávky. Naša tetuška, ktorá
určite aspoň 40-50 minút
svojho vzácneho času obe-
tovala preto, aby si našla
vhodné miesto na sedenie
počúvanie a pozeranie, sa
teraz dostáva do ofsajdu.
Nejaký arogantný mladík
bez zaváhania a bez opýta-
nia, s drzosťou vlastnou
dnešnej mládeži, vstúpil
do „jej pásma“. A čas obe-
tovaný, aby aj videla toho
tak vzácneho kazateľa, za-
čína strácať svoj význam.
Tetuška je však bojovníč-
ka. Nevzdáva sa. Vstáva
a s dvojitým ráznym trhnu-
tím za rukáv, s následným
nezrozumiteľným mrmla-
ním jednoznačne naznaču-
je mladíkovi, že prekročil
všetky medze a musí oka-
mžite opustiť vyhradený
priestor. Lenže mladík (po
spamätaní sa zo šoku), nie
je z doby kamennej a ne-
zažil už gentlemanskú vý-
chovu, ktorá káže vážiť si
aj dámy nespadajúce do
vekovej kategórie sféry
záujmu. A na druhej stra-
ne spôsob, ktorým si „dá-
ma“ uplatňovala právo na
výhľad nebol ani trochu
dámsky. Takže mladík,
otočiac sa k tetuške, chvíľu
si ju premeriaval rovnako
studeným pohľadom, po-
tom provokačne skontro-
loval či nemá natrhnutý
rukáv a so zamrmlaním
niečoho v zmysle „...bo-
hužiaľ, babo...“ otočil sa

späť a s kľudom Angličana
sa znova oprel o zábradlie.
Viete si predstaviť, ako by
prežili títo dvaja pôstnu
kázeň?

Našťastie tu bol sale-
zián spolupracovník! Na-
zvime ho Tóno. Kde sa
vzal, tu sa vzal, pristúpil
k mladíkovi a s jemu vlast-
ným, večným úsmevom
odzbrojil ho od zachmúre-
nia. Podal si s ním ruku,
a keďže sa poznali, preho-
dil aj pár rýchlych slov.
Kým sa tetuška stačila spa-
mätať, navrhol kamošovi
inú alternatívu. Stiahol ho
sadnúť si na schodík vedľa
stoličiek. Znamenalo to, že
tetke uvoľnil výhľad a mla-
díkovi našiel miesto na se-
denie.

Možno to nebolo úplne
najpohodlnejšie – lebo
schodík bol nízky, možno
ani najzdravšie – lebo tep-
lotu kamenného schodíka
si viete predstaviť, ale pre
mňa je Tóno hrdinom, kto-
rý našiel riešenie a dokázal
ho promptne uskutočniť.
A aj o tom je naše spolu-
pracovnícke povolanie.
Nachádzať východiská
tam, kde sa zdá, že nie sú.

A tetka po chvíli, počú-
vajúc pôstnu kázeň o pre-
hroznom utrpení pána
Ježiša pre hriechy bezbož-
ných nactiutŕhačov a vy-
chutnávajúc si pohľad na
osobnosť kazateľa, poma-
ličky zabudla, ako jej stú-
pol adrenalín a akí sú tí
mladí dnes nevychovaní.

Vlado Slavkovský, 
podľa skutočnej príhody

S P O L U P R ACOV N Í C I

V úvode som spomenul, že ide o jed-
nu z najvýznamnejších udalostí. A to
práve preto, že tými ďalšími boli kon-
ferencie a voľby v strediskách, o čom
sme tiež písali v predchádzajúcom čís-
le. Možno vás bude zaujímať, v koľ-
kých strediskách na Slovensku žijú
a pracujú spolupracovníci. Tí dobre
informovaní vedia, že je to 26 stredísk
a ďalšie jedno sa, takpovediac, práve
rodí. Čo sa týka veľkosti stredísk, kde
mám na mysli veľkosť počtom členov,
tak najmenšie stredisko ich má 13
a najväčšie 74. Spolu je na Slovensku
k dnešnému dňu 873 spolupracovní-
kov s Prísľubom (vzhľadom na ne-
ukončenú aktualizáciu databázy je
presnosť +/- 3 :).
Ako bolo spomenuté, v strediskách sa
začiatkom roka konali výročné konfe-
rencie. Tie tohtoročné boli špecifické
ešte jednou udalosťou, a to voľbami
do miestnych rád. Tým starým totiž
končil ich mandát 28. februára. Tiež

to znamená, že od 1. marca sa svojho
úradu chopili nové miestne rady.
A keďže podľa pravidiel Združenie na
provinciálnej úrovni vedie rada pro-

vinciálna, zvolala si táto svoje novo-
zvolené miestne rady na spoločné
stretnutie. Najvhodnejším miestom je
už klasicky Saleziánsky dom v Žiline.

Program tohto jednodňového stretnu-
tia sa niesol v znamení dvoch cieľov.
A to spoznať sa navzájom (teda aspoň
nakoľko je to pri 130 účastníkoch mo-

žné) a tiež v pracovných skupinách
rozdelených podľa našej Stratégie pre-
debatovať jej možné napĺňanie kon-
krétnymi aktivitami v strediskách.

Zoznamovanie začalo predstavením
sa členov provinciálnej rady, po čom
nasledovalo predstavovanie jednotli-
vých miestnych rád stredísk. Forma

S P O L U P R ACOV N Í C I

Stretnutie rád ACSStretnutie rád ACS
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Jednou z doteraz najvýznamnejších udalostí v tomto kalendárnom roku z pohľadu
života saleziánov spolupracovníkov na Slovensku je bezpochyby stretnutie rád. Konalo
sa v sobotu dňa 10. 3. 2007 v saleziánskom dome v Žiline. A stretli sa na ňom miestne
rady stredísk so svojou provinciálnou radou. Spolu tam bolo asi 130 ľudí, na pleciach

ktorých leží zodpovednosť za celé Združenie saleziánov spolupracovníkov.

Čo je to byť
spolupracovníkom

Čo je to byť
spolupracovníkom

Dovoľte mi predstaviť vám jeden kratučký príbeh zo života,
kde som videl saleziána spolupracovníka v akcii naživo.

Možno je to banalita, ale pre mňa to bolo povzbudenie, a tak
sa chcem oň podeliť aj s vami.

nebola určená, a tak si viete
predstaviť, že to bolo celkom
pestré. Niektoré rady sa pred-
stavili skromne ba až hanbli-
vo (hlavne keď moderátor za-
čal sledovať čas...) a len pár
vetami o sebe a stredisku in-
formovali ostatných. Ďalší to
obohatili veršami, inde koor-
dinátor v pripravenom príbe-
hu zaujímavo vyložil, ako si
tam na juhu žijú, no a našli sa
aj takí dramatici, že nakoniec
celá rada skončila na dlážke.
Srandy bolo teda dosť.
Po obede bola v pláne práca
v skupinách podľa úsekov –
pilierov – už spomínanej stra-
tégie. To, že bol problém do-
držať stanovený čas, zname-
nalo, ako radcovia a radkyne
vážne brali svoje zvolenie do
funkcií. A tiež aj to, že v me-
nších strediskách je menší po-
čet radcov, a tak majú kumu-
lované funkcie, čo znamenalo,
že sa snažili prejsť viacerými
skupinami a zachytiť podstat-
né veci. Tak sa debatilo aj na
chodbách a výmena skúseno-
stí a názorov nemala konca
kraja. Nakoniec sa to však
zvládlo. Druhá časť predsta-
vovania rád a následná večera
znamenali naplnenie progra-
mu stretnutia.
Prítomní sa zhodli, že takéto
stretnutie bolo jednoznačne
vzájomným obohatením i po-
vzbudením. A aj kontakty zís-
kané v pracovných skupinách
môžu pomôcť nielen rozvíjať
vzťahy, ale aj vzájomne sa po-
deliť o skúsenosti z aplikova-
nia preventívneho systému
pri práci s mládežou, rodina-
mi alebo aj v pracovnom živo-
te saleziána spolupracovníka
žijúceho vo svete. A že ten
dnešný nie je jednoduchý, to
cítime všetci. Záverečné slov-
ko radcu PR pre oblasť spolo-
čenského života urobilo bod-
ku za stretnutím rád. A na
koniec už hádam len poďako-
vanie všetkým organizátorom
a tým, ktorí sa pričinili o zdar-
ný priebeh akcie.

Vlado Slavkovský
radca PR ACS pre oblasť

médií
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na skupina ľudí, ktorú nazývame „„llíídd--
rrii““  a nakoniec „„mmyy  oobbyyččaajjnníí““,, alebo
ddaavv,,  či „„mmaassaa  ľľuuddíí““.. Títo „herci“ majú
rozdelené úlohy, navzájom sa ovply-
vňujú, miešajú a vytvárajú už spome-
nutý spoločenský guľáš. SSúú  nnaa  sseebbee  ttaakk
zzáávviissllíí  aa jjeeddeenn  bbeezz  ddrruuhhééhhoo  ččii  ttrreettiieehhoo
uužž  aannii  nneemmôôžžee  bbyyťť.. Stratil by zmysel
existencie. Predstavíme si ich bližšie,
no dnes nám vyjde priestor len na mmaass--
mmééddiiáá.. Tu je niečo z tohto tábora.

Masmédiá
„Kto má rád hosťa, pohostí aj jeho
psa.“
(Thajské príslovie)

Slovo „„mmééddiiáá““ vyjadruje prostriedok,
niečo čo je sprostredkovateľom, spoji-
vom niekoho s niečím... Je viac než is-
té, že slovo „„mmaass“ je od slova masa,
množstvo. Spojením slov nám vzišlo
„„mmaassmmééddiiáá“ a veru sme neobjavili nič
mimozemského, len to že mmaassmmééddiiáá
ssúú  pprroossttrriieeddkkaammii  nnaa  ssppoojjeenniiee  ss mmaassaa--
mmii  ľľuuddíí.. Ak sa obzrieme do histórie,
môžeme konštatovať, že ľudia vynašli
prostriedky, ako zosilniť svoje myš-
lienky. Ako ich rozmnožiť, dostať na
rôzne miesta... Páni a dámy, kedysi to
znelo ako fikcia, dnes je to tu ako rea-
lita. Dá sa zariadiť, že i jednu svoju
myšlienku môžete ddoossttaaťť  kk mmiilliióónnoomm
ľľuuddíí.. No kto to chce dosiahnúť, musí
použiť techniku – masmédiá!

Stručné dejiny vážnej veci
„Skupinka ľudí zakrádajúca sa nocou
zrazu zmizla v temnom otvore. Zapá-
lili fakle a začali čosi náhlivo kresliť na
stenu. Títo „sprejeri“ prežívali akési
zvláštne vzrušenie... V tom ich z ume-
leckej činnosti vyrušil hluk. Do jasky-
ne vstúpil rozzúrený medveď. Naši
umelci sa bleskovo rozprćhli.“ (A. In-
gerer, Osudy starovekých sprejerov)

DDeejjiinnyy  mmaassmmééddiiíí  zzaaččaallii  kkrreesslleenníímm  ppoo
sstteennáácchh? Musíme kdesi v histórii za-
čať. A koniec koncov svedčia o tom
staroveké graffity, ktoré sa zachovali
dodnes. Akokoľvek... TTúúžžbbaa  hhoovvoorriiťť
kk mmaassáámm  bboollaa  vv ľľuuďďoocchh  ssttáállee.. Mala
rôzne, no predovšetkým obchodnícke
motivácie: „Keby ma tak počuli iní...
Keby vedeli, čo predávam! Keby po-
znali aké, bohatstvo mám v hlave.“
A tak sa kedysi reklama, knihy, účty,
zákony a iné zákonitosti prepisovali
ručne. Na steny, hlinené tabličky, ko-

žu, papyrus, papier... Išlo to pomaly
a množstvo husí muselo zagágať, kým
pustili brká. NNoo  pprriiššiieell  ppáánn  GGuutttteenn--
bbeerrgg,,  vvyynnaaššiieell  kknnííhhttllaačč  aa iinnffoorrmmaaččnnáá
rreevvoollúúcciiaa  bboollaa  ooddššttaarrttoovvaannáá.. Objavilo
sa množstvo kníh, novín, časopisov...
Dnes sa tomu múdro hovorí „„pprriinnttoovvéé
mmééddiiáá““.. Neubehlo ani tak strašne veľa
času a ľudia vynašli elektrinu. Začali
naťahovať drôty po našej matičke ze-
mi a trvá to podnes.

Potom sme dokázali „„ssppúúttaaťť  hhllaass““,,
„„uulloožžiiťť  oobbrraazz““  ddoo  mmaattéérriiee  aa ppoossllaaťť  ddoo
iinnééhhoo  mmiieessttaa.. Vyzeralo to, akoby niek-
torí ľudia vedeli robiť zázraky a ľud-
stvu stúplo sebavedomie. Trochu sen-
timentu nezaškodí: Predstavte si, ako
si naše babičky mohli dovoliť tancovať
podľa hudby z rádia. A vraj keď pre-
mietali prvé filmy s lokomotívou, kto-
rá sa rútila dopredu, ľudia sa v kine
hádzali na bok, aby ich neprešla. Keď
sa to medzi nami udomácnilo, na
chvíľu sme sa upokojili. Ale opravdivý
šok sa objavil vtedy, keď v skrinke za
sklom začali pobehovať ľudia, ktorí sa
podobali na skutočných. AA mmaallii  ssmmee
tteelleevvíízziiuu  aa nneemmaallii  ččaass.. A potom prišiel
internet, mail, mobil a....

Kým to píšem, čosi nové je opäť na
svete. Vraj to umožňuje lepšiu vzá-
jomnú komunikáciu... A pritom štatis-
tiky vravia, že stále menej navzájom
hovoríme. Po tom všetkom sa natíska
vážna otázka: A či sú teda médiá zlé?
DDrruuhhýý  vvaattiikkáánnsskkyy  kkoonncciill  ttvvrrddíí,,  žžee  ttiieettoo
pprroossttrriieeddkkyy  ssúú  ddaarroomm  BBoohhaa...... Ak ich
človek používa na dobré veci. Sú také,
aký je človek.
KKddee  jjee  uukkrrýýttáá  ssiillaa  mmééddiiíí??

„Jazyk nemá kosti, no vie zbúrať mos-
ty.“
(refrén pesničky)

V rozprávkach to bývalo tak, že drak
či iný oplan mal svoju silu ukrytú
v kačici, ktorá mala v sebe zlaté vajce.
A... Je to riadna novinárska kačica. Aj
keď o to zlaté vajce pri médiách stále
ide. A to, čo teraz napíšem znie ako
ozaj v rozprávke, ale je to pravda. MMoocc
mmééddiiíí  ssppooččíívvaa  vv sscchhooppnnoossttii  vvyybbeerraaťť
ssyymmbboollyy  aa ddeettaaiillyy..

Čudujete sa tomu? Možno len dotiaľ,
kým nepochopíte, že týmto postupom
výberú a zvýraznia to, čo chcú zvýraz-
niť, a tak urobia správu takú, akú
chcú! Zatají sa celá pravda, zosilní sa

negatívum na osobe, udalosti alebo
veci. Stvorí sa polopravda, čo je ešte
horšie ako klamstvo, lebo klamstvo sa
dá skôr odhaliť. A keď sa to opakuje
mnoho raz, mení sa verejná mienka.
Mení sa klíma, duch! A vieme, že z du-
cha sa rodia činy! A teraz už len po-
dčiarknime výsledok: KKttoo  mmáá  ttvvoojjhhoo
dduucchhaa,,  mmáá  ttvvoojjuu  nneennáávviissťť,,  aalleebboo  lláásskkuu..
MMáá  ttvvoojjee  ččiinnyy..  Má ťa v hrsti. Tak sa
manipuluje masa ľudí.

Obrana
„V triedení duchov je naša sila!“
(z dávnych mníšskych rád)

Ak chceš odolať vplyvu médií, ich mo-
ci, musíš sa dostať k jadru veci, k to-
mu, čo prinášajú (k informácii) a vy-
brať si pravdu. VV uummeenníí  ttrriieeddiiťť  jjee  nnaaššaa
ssiillaa.. Info, info, info??? VVýýbbeerr,,  vvýýbbeerr,,
vvýýbbeerr!! A k tomu sa treba vychovať.
O tom hovorí Svätý Otec vo svojom
príhovore na deň masovokomunikač-
ných prostriedkov.

Takže? Výchova médií i človeka. Naj-
mä toho mladého. A keďže on to ešte
nevie, treba mu v tom pomôcť. PPrrvvíí
zzooddppoovveeddnníí  ssúú  rrooddiiččiiaa..  No bez uráž-
ky: ani tí nie sú dnes v tejto veci „ne-
jako“ múdri. Preto môžu na pomoc
pozvať štát, cirkev, odborníkov....
Nech nezabudnú, že oni sú súčasťou
štátu. Je ich povinnosťou tlačiť na mé-
diá a zákony, aby boli etické, zodpo-
vedné.

A čo médiá? Sú samovychovávateľné?
Veru poviem vám pravdu, o niekto-
rých pochybujem! Je to proti ich logi-
ke. Veď chcú zobudiť v človekovi záu-
jem o seba. Ako tá princezná, ktorá
chce, aby bola stále bozkávaná....
A preto bude v človekovi prebúdzať
všetky jeho chúťky, len aby ten bozk
dostala. I nečistý! Takže až tak veľmi
nečakajme, že médiá so sebavýcho-
vou samé začnú. Veď to by si „vycho-
vali“ takých ľudí, ktorí by ich po tom
„vychovaní“ nechceli... Kto by potom
pozeral všelijaké reality šou a iné
„umelecké formáty“, pardón „defor-
máty“? Zbesilo začarovaný kruh. Ta-
kže? PPrriiaatteelliiaa,,  vvýýcchhoovvaa  jjee  pprreeddoovvššeett--
kkýýmm  vvaaššoouu  vveeccoouu..  JJee  ttoo  nnaa  vvááss......

Zdraví vás Jozef Luscoň.
Foto: archív redakcie

Priatelia, v minulých príspevkoch
sme predstavili vertikálny i horizon-
tálny rozmer komunikácie a dnes
prejdeme na predstavovanie hheerrccoovv,,
ktorí úspešne operujú v spomína-
nom mediálnom priestore. Dôleži-

tosť nasledujúcich úvah zvýrazním
otázkou...

Kam sme sa to dostali?
„Blick, click, tuc, tuc, blick, click...
Zvuky a efekty ako v pralese. Lenže

namiesto šľahnutia konárom po líci
schytáš bičovanie informáciou do
mysle, očí či uší. Namiesto revu zvie-
rat, zreve na teba niekto z reproduk-
toru. Sme v podobnej situácii, v akej
boli aj naši dávni predkovia. Sme na
počiatku našej „novej ľudskej evolú-
cie“. Najväčší experiment s človekom
sa už spustil. Žiaľ, väčšina procesov sa
odohráva mimo skutočnej reality. Vý-
sledkom bude nová ľudská identita?“
(A. Rcek)

Takže? Informácie, obrazy, zvuky, vne-
my, signály, tóny... Tisíce, ba milióny
denne. Vyskakujú na nás ako termity
zo všetkých strán. Ich skrýše, diery,
miesta zhluku sú reproduktory, mobily,
obrazovky, projektory, web sitá, „empé-
trojky“... Zaplavujú nás ako rieka. Sme
v nich ponorení ako sáčok čaju v šálke.
A zrazu je to v nás. PPrriicchhááddzzaajjúú  ggeenneerráá--
cciiee  mmllaaddýýcchh  ľľuuddíí,,  kkttoorréé  iinnýý  ssvveett  ––  tteenn
„„nnáášš  ssttaarrýý““  uužž  ppoommaallyy  aannii  nneeppoozznnaajjúú..
Veru, všetko sa mení a médiá sa stali
veľkým hráčom pri výchove človeka.

V „kotlíku sveta“ sa objavujú najmä tri
silné zostavy: MMaassmmééddiiáá,,  potom zvlášt-

V Ý C H O VAV Ý C H O VA

Rečník za pultom sa odkašľal, nadýchol a potom to
spustil: „Moja dnešná prednáška o výchove sa dotkne
veľkých hráčov. No najprv mi dovoľte osobne zadefinovať
spoločnosť, v ktorej žijeme. Dianie vo svete sa dnes
podobá na vriaci guláš v kotlíku...“ V hale to zašumelo.
Poslucháči čakali od znamého rečníka úplne iný úvod –
pár odborných pojmov, citátov, hypotéz, štatistiku a tu...
Kuchárčina. Mnohí sa zamrvili na stoličkách, iní sa
uškľabili. „Hej,“ pokračoval zdatný rečník, „spoločnosť je
dnes zmes všetkého možného. Klbčí sa v nej tisíce
hráčov! A v hrnci, pardón vo svetovom priestore, je ťažko
čitateľné o čo tu ide! Sem tam sa síce spozná: Aha zemiak
rozvarilo! A tu kúsok mäsa. Bublina vyskočila. Feferónka
tam pláve. Ale zase sa o chvíľu všetko stratí pod vrstvou
tuku a papriky.“ Keď sa poslucháčom zbehli slinky,
prednášateľ prešiel od varenia k výchove. Pochopili ho
všetci a na koniec zožal búrlivý potlesk. Ajhľa, majster
komunikátor.

Veľkí hráčiVeľkí hráči
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SALMINED je prostým prekladom sa-
leziánskeho DOMISAL (DOmenica
MIssionaria SALesiana) a teda SALe-
ziánskej MIsijnej NEDele. Je to jedna
z nedieľ v prvej polovici roka, ktorá
slúži na to, aby sa hovorilo o tzv. misii
roka. Jej termín si určuje každá inš-
pektória sama. Pod „misiou roka“ sa
myslí jedna zo saleziánskych misij-
ných krajín, ktorá potrebuje osobitnú

materiálnu a personálnu podporu
a ktorá v tom „svojom roku“ ju dostá-
va. No a samozrejme sa o nej hovorí
a píše viac a po celom svete sa pre ňu
zbierajú prostriedky.
Ak sa dobre pamätáte, v minulom ro-
ku SALMINED 2006 bol Južný Su-
dán. Naša slovenská provincia prispe-
la sumou 20 000 eur. Okrem toho cez
o. z. SAVIO a v spolupráci s eRko-m fi-
nancujeme stavbu a fungovanie desia-
tich tzv. satelitných škôl v misii Tonj.
Projekt stojí 48 000 euro. No radca
pre misie pri hlavnom predstavenom
don Francis Alencherry uverejnil má-
lo potešujúcu správu, že sa celkovo
vlani vyzbieralo iba niečo cez 100 000
eur. Je to iba kvapka v porovnaním
s potrebami tejto vojnou zničenej čas-
ti Sudánu. Preto sa predkladá našej

veľkodušnosti ešte raz tá istá krajina.
Takže SALMINED 2007 je opäť JUŽ-
NÝ SUDÁN.

CELÁ SALEZIÁNSKA RODINA
Všetky tzv. saleziánske misijné prokú-
ry (obstarávateľne) a saleziánske mi-
movládky už spolupracujú na pomoci
misiám v Južnom Sudáne. No, ako
píše don Francis, nemá to byť záleži-
tosť iba saleziánov – rehoľníkov, ale
celej Saleziánskej rodiny. Sestry sale-
ziánky už pracujú po boku saleziánov.
Bolo by veľmi pekné, keby sa aj ostat-
né vetvy našej rodiny, t.j. saleziáni
spolupracovníci, VDB, CDB a bývalí
chovanci a misijní dobrovoľníci pria-
mejšie zapojili do práce evanjelizácie
a celkového povznesenia obyvateľov
Južného Sudánu.

PREČO JUŽNÝ SUDÁN?
V januári 2005 bola podpísaná miero-
vá dohoda medzi ústrednou vládou

v Chartúme a juhom krajiny, na čele,
ktorého stojí SPLA (Sudan Peopleôs
Liberation Army). Sever krajiny obý-
vajú Arabi, ktorí sú mohamedáni. Juh
krajiny je obývaný čiernym obyvateľ-
stvom, ktoré je sčasti animistické
a sčasti kresťanské. Najnovšia dohoda
dáva Juhu väčšiu autonómiu a do pia-
tich rokov prísľub ľudového hlasova-
nia o novom štatúte. Sever, nielenže
sa usiloval v minulosti, nanútiť Juhu
mohamedánsky zákon Šaria (čo bol aj
skutočný dôvod vojny), ale ako píše
Economist Intelligence Unit z roku
2005, okrem úsilia prerobiť školský

systém na systém arabo-mohamedán-
ského vplyvu, nerobí nič pre pozdvih-
nutie úrovne školstva čierneho obyva-
teľstva. Infraštruktúra školstva na
juhu bola úplne zničená a vyžaduje si
veľmi veľké investície. Saleziáni sú na-
teraz vo Wau, Tonj. Otvára sa dielo
v Juba. Pracujeme aj na severe krajiny
v Chartúme a v El Obeid, no pre
utečencov z južných krajov.

PROJEKT AFRIKA
Nie iba SUDAN, no celá AFRIKA po-
trebuje našu spoluúčasť. V tomto
zmysle saleziáni verní svojmu posla-
niu vychovávať celého človeka – čest-
ného občana a dobrého kresťana prijí-
majú za svoje tzv. MILÉNIOVÉ CIELE
Organizácie Spojených Národov:

HHDDPP:: 11886655  Dolárov
3300  %% obyvateľstva je podvyživená
Odstrániť krajnú chudobu a hlad
3388,,77  %% dospelých nevie písať a čítať,
no pre ženy toto percento predstavuje
4477,,44%%
2266,,33%% mladých do 25 rokov nevie pí-
sať a čítať, no pre dievčatá je to 32,1%
Dosiahnuť úplné základné školské vzde-
lanie
Boj za rovnocennosť pohlaví. 
Zvýšiť vzdelanie a kultúrnu úroveň žien

Dĺžka života: 4466,,11 rokov
117799 detí z 11000000 zomiera pred piatym
rokom svojho života
Znížiť detskú úmrtnosť

Počet detí na jednu ženu: 55,,55.. Prie-
merne 250 000 žien umiera ročne pri
pôrode
Vylepšiť zdravie matky

Iba 3366%% obyvateľstva má prístup
k zdravotným zariadeniam a 58% prí-
stup k pitnej vode. 2 milióny Afriča-
nov zomiera ročne na AIDS
Bojovať proti AIDS, malárii a iným tro-
pickým chorobám.

SALEZIÁNI V AFRIKE
V Afrike pracujú saleziáni v 42 štátoch
v 178 komplexných viacúčelových
dielach (údaj z konca 2004). V roku

2005 sa začali oslavy 25. výročia tzv.
Projektu Afrika, o ktorom sme už viac-
krát písali.

Typ diela:
Základné školy: 78
Stredné školy: 36
Odborné strediská: 61
Stredné odborné školy: 19
Internáty: 33
Domy pre chlapcov z ulice: 29
Oratóriá: 123
Farnosti: 103
Ostatné: 136

SALEZIÁNSKA MISIA ROKA 2007
NA SLOVENSKU SA BUDE SLÁVIŤ
NA SVATODUŠNÚ NEDEĽU 27. MÁ-
JA

M I S I E

26

Predpokladám, že vás takéto slovo poriadne „hrklo“.
Nie, nebojte sa, nie je to jedno z tých nových slov,
ktorými si kde kto robí image, lebo sa už naučil
iniciovať audity a indikovať monitoringy
v transparentnej prezentácii bez toho aby urobil
faux pas.

M I S I E

27

SALMINEDSALMINED
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,Už viem, prečo Dominik nechcel
odísť bez toho, aby ma objal. A hneď
ako mi ju zavesil na krk, bola som
šťastne uzdravená. Tú stužku mi urči-
te dal on, keď ma objímal. Ja som nik-
dy predtým nič také nemala.‘

Potom sa otec vybral do Turína,
aby sa spýtal, ako to, že Dominik
prišiel domov a nik o tom nevedel.
Don Bosco odpovedal:

,Prišiel si pýtať dovolenie. Ja som
sa ho spýtal načo a on mi povedal:
»Lebo moja mama je veľmi chorá.«
Odkiaľ to vieš? »Viem to.« Písali ti
z domu? »Nie, ale viem to.« A tak som
mu dal dovolenie, lebo som vedel, že
keď ma váš syn o niečo naliehavo žia-
da, urobím dobre, ak mu to dovolím.‘

Keď môj brat Dominik definitívne
opustil oratórium a prišiel do Mondo-
nia ťažko chorý, zavolal k sebe mamu
Brigidu:

,Pamätáte sa, mama, ako som vás
prišiel navštíviť, keď ste boli ťažko
chorá a nechal som vám na krku stuž-
ku? Odporúčam vám uchovať si ju,
a ak nejaká vaša známa bude v po-

dobných ťažkostiach, požičajte jej ju
grátis.‘

Pokiaľ moja mama žila a neskôr aj
ďalší príbuzní mali možnosť požičia-
vať tú stužku ľuďom z Mondonia
i okolitých miest. A bola to veru účin-
ná pomoc! Ja sama som to tiež zažila.
Keď sa mi narodilo druhé dieťa, deväť
dní pred pôrodom som tu v Turíne
bola vo veľkom nebezpečenstve. Moja
sestra Raimondina, ktorá mi pomáha-
la, napísala bratovi Giovannimu do
Mondonia, aby mi poslal stužku. Gio-
vanni ju musel dlho hľadať, kým mi ju
mohol poslať (bolo 31. januára 1877,
desať hodín). Hodinu nato som už bo-
la šťastnou mamičkou. Pôrodná asis-
tentka bola veľmi prekvapená a po-
prosila ma, aby som jej o tej stužke
porozprávala. Chcela, aby som jej ju
nechala. Použila ju mnoho ráz a so
šťastným výsledkom. Dlho ju mala
u seba, potom mi ju na moju žiadosť
vrátila. Poslala som ju môj-
mu otcovi do Mondo-
nia, ale ten ju stra-
til.“

V okoli-
tých dedi-
nách pri
M o n d o -
niu, bolo
veľa po-
kusov, pri
ktorých sa
hľadala Do-
m i n i k o v a
stužka, no
vždy neúspešne.

V roku 1950, keď bol Dominik Savio
vyhlásený za blahoslaveného, istý sa-
leziánsky kňaz vlastnoručne vyrobil
niekoľko ďalších stužiek – na stužku
prišitú k dvom kusom látky dal pekný
obrázok Dominika. V Bazilike Panny
Márie Pomocnice v Turíne ich potom
rozdal niekoľkým mamám, ktoré sa
prišli modliť v období očakávania
svojho dieťatka. Tento zvyk sa v Ta-
liansku medzi mamičkami, ktoré ča-
kajú dieťa, rýchle rozšíril, najmä ak sa
v ich prípade predpokladá ťažký pô-
rod. Dávajú si na krk hodvábnu stuž-
ku s obrázkom Dominika Savia. Mno-
hé mamy pomenovali Dominika
patrónom kolísok a jeho oltár v Bazili-
ke Panny Márie Pomocnice v Turíne je
stále obložený fotkami detí a stužka-
mi, ktoré prinášajú mnohé mamy ako
prejav vďaky za ich šťastne narodené
bábätko. Saleziáni chcú každému vy-

hovieť a pritom zacho-
vávajú Domi-

nikovo odporúčanie: „Prosím vás,
dajte to grátis.“

V tomto roku, kedy si pripomína-
me 150. výročie od smrti Dominika
(† 9. marca 1857), chce saleziánska
rodina rozšíriť túto úctu aj na Sloven-
sku. Mamičky, ktoré túžia alebo sú
v očakávaní bábätka, sa môžu s pros-
bou o stužku a deviatnik obrátiť na
nasledovnej adrese strediska Združe-
nia saleziánov spolupracovníkov:

Marián Peciar, Bočná 4, 917 01 Tr-
nava, tel,: 033 / 553 29 01, mail: pe-
ciar@gamtt.sk

spracoval František Kubovič SDB
Foto: archív redakcie

S VÄT O S Ť

„Je to udalosť, ktorú sme vždy po-
važovali za zázračnú a stala sa mojej
mame. Môj brat (Dominik) bol vtedy
v Turíne v oratóriu dona Bosca. Mama
mala priviesť na svet ďalšieho člena
našej rodiny, (tretia Dominikova ses-
trička – Katarína) no okolnosti boli
veľmi vážne a hrozilo nebezpečenstvo.
Staralo sa o ňu niekoľko známych žien,
ktoré mali viac skúseností a mali ustrie-
hnuť nepredvídateľné ťažkosti. Otec sa
rozhodol zájsť po lekára do Buttigliery
d’Asti. Volal sa doktor Girola, už nežije.
Keď prešiel kus cesty, na veľké prekva-
penie sa stretol s Dominikom, ktorý
odišiel z Turína a cez Castelnuovo d’As-
ti pokračoval do Mondonia.

,Ako to, že ty si tu?‘ spýtal sa ho.
A on mu odpovedal: ,Dozvedel

som sa, že moja mama je veľmi cho-
rá, a preto ju idem navštíviť.‘

Otec však nepovedal Dominikovi
o chorobe ani slovo (v tých časoch sa
nepovažovalo za vhodné hovoriť de-
ťom o veciach, ktoré súviseli s naro-
dením dieťaťa), len ho poslal do osa-
dy Ranello, ktorá sa nachádzala na
polceste medzi Castelnuovom
a Mondoniom. Tam žila ich babička,
otcova mama. Dúfal, že tá ho trochu
zdrží. Dominik bez toho, žeby pove-
dal, čo urobí, pozdravil otca a zatiaľ
čo ten pokračoval do Buttigliery, on
šiel do Mondonia.

Tie príbuzné, čo sa starali o ma-
mu, boli prekvapené, že ho vidia,
a usilovali sa prekaziť mu vojsť do iz-
by, kde bola mama…, aby ju nerušil.
On však odpovedal:

,Viem, že je chorá, preto som ju
prišiel navštíviť.‘

A bez toho, aby počkal na ich re-
akciu, vyšiel na poschodie do izby,
kde mama ležala úplne sama. Aj ona
zostala prekvapená, keď ho uvidela.

,Ako to, že si tu?‘ opýtala sa.
,Vedel som, že ležíte chorá,

a prišiel som vás navštíviť.‘
Mama sa s vypätím všetkých síl po-

sadila na posteľ a povedala mu:
,Och! To nič nie je, len choď do-

le.‘
Syn jej odpovedal:
,Áno, hneď pôjdem, ale najprv vás

objímem.‘ A urobil tak.
Trochu neskôr došiel aj môj otec

s lekárom, ale moja mama povedala:
,Nebezpečenstvo je preč.‘

Koniec bol úplne šťastný – narodil
sa chlapček. Lekár skonštatoval, že už
tu nemá čo robiť. Dominik medzitým
odišiel…

(Sestra Terézia sa pomýlila: nena-
rodil sa chlapček, ale dievčatko, Ka-
tarína. A Dominik? Nevydal sa hneď
na cestu do Turína, ale poslúchol svoj-
ho otca a šiel spať k starkej v Ranelle.
Na druhý deň sa stal krstným otcom
Kataríny, tak ako to vyplýva z matriky
pokrstených v Mondoniu.)

Ženy, čo sa starali o moju mamu, si
neskôr všimli, že na krku má ružovú
stuhu so škapuliarom (svätý obrázok,
ktorý je zavesený na dvoch pruhoch
látky a nosí sa na krku). Keď sa pýtali
mamy, odkiaľ to má, tiež bola prekva-
pená, ale vzápätí zvolala:

S VÄT O S Ť

Tereza bola deviate z desiatich detí, ktoré vychovávali Carlo Savio a Brigida. Narodila
sa v roku 1859, dva roky po Dominikovej smrti. Vydala sa za Battistu Toscu a bola
mamou dvoch detí. V hlave a v srdci si uchovávala spomienky na rodinu, ktoré jej

rozprávali otec a mama. Nasledujúcu udalosť vyrozprávala pod prísahou dňa 26.
januára v roku 1915 a uvádza sa v dokumentoch zozbieraných k Dominikovmu

blahorečeniu (Beatificationis Summarium, str.316 – 319).

Svedectvo o stužke 
sv. Dominika Savia –

patróna budúcich
mamičiek

Svedectvo o stužke 
sv. Dominika Savia –

patróna budúcich
mamičiek
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Provinciálna kapitulaProvinciálna kapitula Adam BAJANÍK

Všetkým dobrodincom, ktorí svojimi finančnými príspevkami a modlitbami podporili vydávanie časopisu 
Don Bosco dnes i celé saleziánske dielo na Slovensku, vyjadrujeme úprimnú vďačnosť a vyslovujeme 
Pán Boh zaplať.
S našimi dobrodincami sa duchovne spájame každú sobotu, keď za nich slúžime svätú omšu 
a pamätáme na nich v modlitbách.

DD OO BB RR OO DD II NN CC II

Tohtoročná kapitula bola časom
silnej Božej milosti a niesla sa v pek-
nom duchu modlitby a spolupráce.
Všetci saleziáni sa snažili využiť tento
čas na oživenie svojej zanietenosti pre
mladých a pre charizmu dona Bosca.
K akým záverom prišla naša provin-
cia?

Na prvom mieste sme sa my sale-
ziáni znovu utvrdili v presvedčení, že
náš život bez mladých nemá zmysel.
Mladí ostávajú vždy centrom nášho
života a práce. Delegáti odhlasovali
odpovede na päť tém, ktoré boli za-

slané z Ríma na prerokovanie. Išlo o
témy: 

1. Návrat k donovi Boscovi
2. Naliehavosť evanjelizovať
3. Naliehavosť ponúkať salezián-

ske zasvätené povolanie
4. Evanjeliová chudoba
5. Nové horizonty poslania
Týmito témami sa zaoberali aj sa-

leziánske komunity počas uplynu-
lých mesiacov a veríme, že aj naše
skromné podnety zo Slovenska obo-
hatia celosvetovú saleziánsku kapitu-
lu, ktorá bude v roku 2008.

Účastníci kapituly odsúhlasili nie-
koľko dokumentov, podľa ktorých sa
bude riadiť život a práca saleziánov a
tiež záverečné uznesenia a odporúča-
nia, ktoré sú určitými smernicami pre
prácu na nasledujúcich šesť rokov.
Tieto odporúčania sa dotýkajú nasle-
dujúcich tém:

Jednou z hlavných pastoračných
priorít je animácia a pastorácia povo-
laní. Kapitula konštatovala, že vzhľa-
dom na ubúdajúci počet nových po-
volaní musí prísť ku zmene mentality
a vonkajších i vnútorných postojov
spolubratov v komunitách. Kľúčovým
slovom je OTVORENOSŤ. Otvore-
nosť jednotlivých spolubratov voči mla-
dým, otvorenosť celej komunity voči
mladým a otvorenosť diela na svet mi-
mo oratória, na vonkajšie prostredie. 

2. Aby saleziáni mohli byť hlboko
Božími a apoštolmi mladých, kapitu-

la kladie dôraz na odbornú kvalifiká-
ciu spolubratov, aby vedeli odpove-
dať na súčasné potreby mladých. To
znamená, že komunity v mnohých

prípadoch budú musieť vytvoriť
vhodné podmienky pre konkrétneho
spolubrata, aby prehĺbil niektoré as-
pekty svojho poslania. 

3. Ďalším dôležitým prvkom je
spolupráca saleziánov s našou mlá-
dežníckou organizáciou DOMKA,
ktorá sčasti zastrešuje saleziánske
mládežnícke hnutie. Spolu s ňou tre-
ba hľadať hlavné vízie saleziánskej
pastorácie a stratégie vzťahov medzi
saleziánmi a verejnosťou. 

4. Aj v ekonomickej oblasti kapi-
tula pobáda zmeniť myslenie: prejsť

od komunít, ktoré sa samy starajú o
svoje domy, k provinciálnej komuni-
te, ktorá má investičné priority, ktoré
všetky komunity uznávajú a solidár-
ne sa na ich realizácii podieľajú.

Všetky dokumenty sa v súčasnos-
ti posielajú do hlavného domu v Rí-
me, kde ich odsúhlasí hlavná rada a
tým nadobudnú svoju právnu účin-
nosť.

Saleziáni majú za sebou čas refle-
xie a hľadania odpovedí na niektoré
súčasné výzvy. Aj do vašich modlitieb
zverujeme nasledujúce roky nášho ži-
vota a práce, aby sme spolu s vami ve-
deli byť dobrými saleziánmi a urobili
veľa dobra pre našu súčasnú mladú
generáciu.

Jozef Kupka SDB
Foto: archív redakcie

V dňoch 18. – 22. marca sa uskutočnilo vo formačnom dome SALES v Bratislave jarné
zasadanie provinciálnej kapituly slovenských saleziánov. Päťdesiati delegáti, ktorí boli

na kapitule prítomní, pokračovali v prácach, ktoré začali minulú jeseň.
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* 18. 1. 1921 Belá pri Terchovej
+ 1. 3. 2007 Trnava

Pán Adam Bajaník sa narodil v Belej
pri Terchovej. Vo veku dvadsaťje-
den rokov v ňom dozrela túžba za-
svätiť svoj život Bohu v štýle dona
Bosca. Prostredníctvom svojej švag-
rinej spoznal saleziánov v Trnave,
ktorí pôsobili v biskupskom gym-
náziu. V tom čase tam bolo štyrid-
sať klerikov, stodvadsať chovancov
a kňazi boli učiteľmi. Prežil tam šty-
ri roky a v roku 1947 vstúpil do sa-
leziánskeho noviciátu. Po jeho ukončení sa vrátil do
Trnavy a pôsobil na Kopánke až do roku 1950. Odtiaľ
bol počas takzvanej barbarskej noci odvezený do Šaš-
tína, neskôr do Podolínca a na práce pri výstavbe prie-
hrady v Klíčave pri Kladne. 
V Čechách prežil dvadsať rokov a za ten čas pracoval
pri výstavbe štyroch priehrad a pražského metra.
Z tých rokov si spomína na zaujímavú skutočnosť:
vzhľadom na trvalé rozkrádanie „štátneho majetku“,
vtedajšie vedenia fabrík (všade, kde pôsobil) nasadili
do skladov kňazov a rehoľníkov, aby sa rozkrádaniu
zabránilo. V časoch najväčšieho prenasledovania re-
hoľníkov si zachoval vernosť Bohu. Bol spoľahlivý
a verný rehoľník. Vždy sa držal zásady, že príkladom
povie človek viac ako slovom. 
Po návrate z Čiech znova prišiel do Trnavy, udržiaval
kontakt s predstavenými a zúčastňoval sa všetkých
tajných stretnutí, ktoré sa organizovali pre koadjúto-
rov – saleziánov laikov. Svoj byt poskytol ako privát
pre mladých tajne študujúcich saleziánov.
Po páde komunizmu zostal v komunite Trnava-Ko-
pánka. Mal už takmer sedemdesiat rokov, ale nepres-
tajne sa snažil slúžiť mladým. Pustil sa do výchovy no-
vých organistov. Desiatky mladých sa vystriedali
v jeho „špeciálnej“ hudobnej. Svojou dobrotou, trpez-
livosťou, láskavosťou si vedel získať dôveru mnohých
mladých. Bol mužom modlitby. Aj vo vysokom veku
sa snažil byť užitočný. Robil vrátnika, strážil kostol,
otváral dvere, vyberal pokladničky, počítal farské pe-
niaze, slúžil deťom. Rád chodil do Šaštína – pri Panne
Márii sa cítil dobre. Natáčal pásky s piesňami, príbeh-
mi, životopismi a poskytoval ich druhým. Napriek
ťažkostiam, ktoré prináša vysoký vek, sa nikdy ne-
sťažoval. Za každú, aj najmenšiu službu ďakoval.
Pán Adam Bajaník zomrel v trnavskej nemocnici po
dvojtýždňovej hospitalizácii vo veku 86 rokov.
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S Božou pomocou naše vyda-
vateľstvo už siedmy rok v spo-
lupráci s Katolíckym biblic-
kým dielom vo Svite vydáva
biblický časopis, v ktorom sa
čitateľovi postupne odkrývajú
tajomstvá Svätého písma. Keď
sme sa púšťali do tohto pro-
jektu, vychádzali
sme z toho, že
Sväté písmo sa
v súčasnosti stá-
va znamením
čias. Hoci sme sa
stretli s viacerý-
mi ťažkosťami,
doteraz sa nám
ich vždy podarilo
zvládnuť a sme
radi, že môžeme
p o k r a č o v a ť
v projekte, ktorý je z väčšej
časti už uskutočnený.

BBiisskkuuppsskkáá  ssyynnooddaa

Tvrdenie o veľkej pozornosti
voči Písmu vo svete nám po-
tvrdzuje aj fakt, že Svätý Otec
Benedikt XVI. zvolal na októ-
ber 2008 do Vatikánu Biskup-
skú synodu. Zasadanie Bis-
kupskej synody predstavuje
po všeobecnom koncile dru-
hý najvyšší spôsob kolektív-
nych porád biskupov celého
sveta s pápežom. Táto vrchol-
ne dôležitá porada sa bude tý-
kať práve Svätého písma! Vo
Vatikáne už prebieha príprava
a intenzívne sa chystajú pod-
klady pre biskupov podľa té-
my, ktorú určil Svätý Otec:
„Božie slovo v živote a poslaní

Cirkvi“. Tešíme sa na nové im-
pulzy aj na nové obsahy, ktoré
nám synoda iste prinesie.
Vydávaním Svátého písma
s komentármi sa usilujeme
prispieť k tomuto výraznému
príklonu k Svätému písmu.

1122  ččíísseell  rrooččnnee

Už v tomto roku
pribudne k dote-
rajším jedenás-
tim číslam ročne
aj dvanáste číslo
časopisu. Takto
by sme mali po-
dľa plánu do de-
cembra 2010 po-
stupne prebrať
celé Sväté písmo.

ŽŽaallmmyy  ssúú  aabbeecceeddoouu  mmooddlliittbbyy

Od júna 2007 začneme v ča-
sopise vydávať múdroslovné
knihy Starého zákona od
Knihy Jób, Žalmy, Príslovia,
Kazateľ, Pieseň piesní, … Sú to
časti mimoriadne obľúbené
u čitateľov. Hovorí sa, že žal-
my sú abecedou modlitby. 
Sme veľmi radi, že aj takto
môžeme mnohým ľuďom pri-
blížiť duchovné bohatstvo
ukryté v Svätom písme, osobit-
ne v spomínaných častiach. Zá-
roveň Vás chceme povzbudiť,
aby ste sa k projektu pridali a
objednali si tento jedinečný ča-
sopis Sväté písmo pre každého
(adresa redakcie DBD alebo 
svatepismo@donbosco.sk).

AAnnttoonn  TTyyrrooll  aa  RRaassttiissllaavv  SSiittáárr

P r o j e k t

Sväté písmo
pre každého

úspešne pokračuje

P r o j e k t

Sväté písmo
pre každého

úspešne pokračuje
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Ži odvážne 
ako Dominik Savio
TTeerreessiioo  BBoossccoo
Deviatnik k Dominikovi Saviovi.
Dominik nebol chlapec z cukru ani tichá
ovečka. Bol bystrý, silný chlapec, odvážny

vo svojich rozhodnutiach. Nezanedbával modlitbu, vedel konať dobro,
neváhal zmierovať kamarátov a jednoznačne odmietať zlo. A mal veľké
túžby.
Ak strávime denne len niekoľko minút s Dominikom, nájdeme zdroj
nadšenia pre pravú kresťanskú odvahu a budeme sa stávať podobnejší
Ježišovi.

vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2;
tel.: 02/555 722 26, fax: 02/555 749 92, objednavky@donbosco.sk;

www.donbosco.sk

Ži odvážne ako Dominik Savio

Modlitby s Jánom Pavlom II.

Titus Zeman

Life Shop
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Titul Počet kusov

3355,– Sk

40 strán, brož.

128 strán, brož.

40 strán, brož.

5500,– Sk

112255,,– Sk

✃

Titus Zeman
MMiicchhaall  TTiittuuss  RRaaddooššiinnsskkýý
Päťdesiate roky minulého storočia po-
maly upadajú do zabudnutia. Koľkí
z našich súčasníkov si dnes vedia
predstaviť, aké nepredstaviteľné mu-
ky pri vypočúvaní, akú trýzeň väze-
nia a prác v jáchymovských baniach
museli podstúpiť mnohí kňazi?
O jednom z hrdinov mučeníkov tých čias, hovorí táto knižka.
Aby nasledujúce generácie nezabudli!

Life Shop
MMaarrggaarreett  MMccAAlllliisstteerr
Anglická autorka v románe pre tínedžerov roz-
práva príbeh dievčaťa Lorny, ktorá zakusuje,
čo všetko sa môže udiať okolo jedného nákup-
ného katalógu.

ss 10 %-nou zľavou zz  uuvveeddeenneejj  cceennyy
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Boh bol v mojom živote
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Svedectvo
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„... hudbu nedelím

na kresťanskú a svetskú.“

Paľo Smolka:
„... hudbu nedelím

na kresťanskú a svetskú.“

Príbeh

Najkrajšie veci na svete
nie je možné vidieť ani počuť, iba pocítiť

Príbeh

Najkrajšie veci na svete
nie je možné vidieť ani počuť, iba pocítiť
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+ plagáty
s myšlienkou
Nelly Furtado

Lifehouse
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Film

Nový filmový hrdina Eragon
Film

Nový filmový hrdina Eragon

+ plagáty
s myšlienkou

Saleziáni
Coldplay

Rozhovor

s Petrou 
Polnišovou

z relácie SOS

Rozhovor

s Petrou 
Polnišovou

z relácie SOS

Ako si 
vybrať
priateľa/priateľku

Ako si 
vybrať
priateľa/priateľku

Kým je pre teba
Ježiš Kristus?
Kým je pre teba
Ježiš Kristus?

Poradňa
Môže skoré 
líčenie
spôsobiť 
starnutie
pokožky?

Poradňa
Môže skoré 
líčenie
spôsobiť 
starnutie
pokožky?

Justin 
Timberlake
Zlatý 
chlapček
alebo 
zrelý muž?

Justin 
Timberlake
Zlatý 
chlapček
alebo 
zrelý muž?
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Čo s pleťou v zime?Čo s pleťou v zime?

+ plagáty
Beyoncé

Peter Cmorik

ON A ONA

Nepokúšaj sa
klamať partnera

ON A ONA

Nepokúšaj sa
klamať partnera

DUCHOVNÝ ŽIVOT
Nasledujeme Krista
DUCHOVNÝ ŽIVOT
Nasledujeme Krista

PORADŇA

Ako si vybrať
školu?

PORADŇA

Ako si vybrať
školu?

ZDRAVIEZDRAVIE

TEST

Rešpektuješ
pravidlá?

TEST

Rešpektuješ
pravidlá?
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MARCEL MERČIAK:

„Za komentátora
sa nedá vyučiť.“

MARCEL MERČIAK:

„Za komentátora
sa nedá vyučiť.“
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Vieš prejaviť svoje city?Vieš prejaviť svoje city?

+ plagáty
s myšlienkou

Take That

PROFIL

Avril Lavigne –
divoká skejterka

PROFIL

Avril Lavigne –
divoká skejterka

PORADŇA

Sklamal ma,
neviem na to zabudnúť

PORADŇA

Sklamal ma,
neviem na to zabudnúť

DUCHOVNÝ ŽIVOT
Eucharistia –
povolený doping

DUCHOVNÝ ŽIVOT
Eucharistia –
povolený doping

TESTTEST

PRÍBEH

Najkrajší
Valentín

PRÍBEH

Najkrajší
Valentín
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TECHNIKA

iPhone – nový
štýlový mobil

TECHNIKA

iPhone – nový
štýlový mobil
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... je stále
medzi
nami

... je stále
medzi
nami

„Neviem žiť
bez lásky...“
„Neviem žiť

bez lásky...“

JAMES BLUNTJAMES BLUNTPRÍBEH
O čom láska
nie je

PRÍBEH
O čom láska
nie je
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+ plagáty
s myšlienkou

Natasha
Bedingfield

Vieš, že si svätý?Vieš, že si svätý?
DUCHOVNÝ ŽIVOTDUCHOVNÝ ŽIVOT

j e d i n ý  k r e s ťa n s k ý  č a s o p i s  p r e  m l a d ý c h
< <  w w w . c a s o p i s a h a . s k  > >

• pestrý obsah = 100 %-ne pre mladých
• moderný dizajn a vzhľad = 100 %-ne pre mladých

• ľudské a duchovné sprevádzanie = 100 %-ne pre mladých

O b j e d n a j t e  A H A !  n a  c e l ý  r o k  v a š i m  m l a d ý m
a  z a p o j t e  s a  d o  p r e d p l a t i t e ľs k e j  s ú ťa ž e

o  s k v e l é  c e n y !
P o d p o r t e  A H A !  a  p o s i l n i t e  z d r a v ý  o s o b n o s t n ý  r o z v o j  m l a d ý c h  ľu d í  a p o s t a v t e  s a

n a  s t r a n u  t ý c h ,  k t o r ý m  n i e  j e  ľa h o s t a j n é ,  č o  i m  p o n ú k a j ú  s v e t s k é  m é d i á .

ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA
Meno a priezvisko: .........................................................................................

Ulica: ..................................................................................................................

Mesto: ................................................................................................................

PSČ: Počet kusov: .........

✁

AHA! = 34,– Sk; predplatné = 340,– Sk (Už pri odbere viac ako dvoch kusov AHA! poskytujeme zľavy.)

Objednávky posielajte do 15. 7. 2007 na adresu:
Redakcia AHA!, Miletičova 7, 821 08 Bratislava

alebo na aha@donbosco.sk.

Modlitby 
s Jánom Pavlom II.
Kristus – kotva našej nádeje, Srdce
Krista, Eucharistia, Nepoškvrnené
Srdce Panny Márie, rodina, život,
mladí, pokoj pre svet…, to sú niekto-
ré námety častých modlitieb milova-
ného Jána Pavla II.

32 strán, brož.

3399,– Sk




