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1. Kostol svä-
tého Františka
Saleského, oltár
Panny Márie
a kazateľnica
v časoch dona
Bosca. Pred tým-
to oltárom 8. de-
cembra 1854
kľačal Dominik
Savio a zasvätil sa
Panne Márii.

2. 8. júna
1856 znovu
kľačal pred týmto
oltárom Dominik
Savio, ale už nie
sám. Sprevádzala
ho skupina
chlapcov z orató-
ria a na tomto
mieste založili
Družinu Nepo-
škvrnenej.

3. Dnes je kostol vynovený a obohatený o mramorový
obklad. V tomto chráme slúžili svoju prvú svätú omšu
blahoslavený Michal Rua, prvý saleziánsky misionár don
Cagliero a don Francesia. Tu sa modlil Miško Magone.

4. Po duchovnej obnove 22. októbra 1860 vychádzali
z týchto bočných dverí kostola chlapci von. Pri východe
ich čakal don Bo-
sco s košom,
v ktorom bolo asi
20 malých boch-
níkov chleba. Na
tomto mieste uro-
bil don Bosco
zázračné rozmno-
ženie chlebov.

5. Všetci chovanci, bolo ich asi 400, prechádzali popri
donovi Boscovi a on dal každému jeden bochník, milé slo-
vo a úsmev. Každému sa ušlo a na konci ostalo v košíku
presne toľko bochníkov, koľko ich tam bolo na začiatku.

6. Každý
večer sa chlapci
modlili pred tou-
to sochou v stĺpo-
radí. Po modlitbe
vystúpil don Bo-
sco na malú kaza-
teľnicu vľavo
a povedal im tra-
dičné slovko na
dobrú noc.

7. Don Bosco,
mama Margita
a pes Sivko. Pes
Sivko sa viackrát
objavil na Valdoc-
cu a vždy
ochraňoval dona
Bosca, keď mu
hrozilo nebez-
pečenstvo. Od-
kiaľ prichádzal,
to sa nikomu ne-
podarilo zistiť.

8. Jedného dáždivého večera sa don Bosco vracal
z Turína na Val-
doko a prechá-
dzal cez lesnatú
časť cesty. Tu ho
napadli dvaja
mužovia, hodili
mu na hlavu vre-
ce a začali ho biť.
Objavil sa Sivko
a rýchlo zahnal
nebezpečných
útočníkov.
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Zaiste si spomeniete na rozhovor medzi malým prin-
com a líškou. Potom, čo sa malý princ stretol s líškou, tá-
to mu hovorí:

– Bolo by lepšie, keby si prichádzal v tú istú hodinu.
Ak napríklad prídeš o štvrtej popoludní, už od tretej zač-
nem byť šťastná. Čím väčšmi čas pokročí, tým budem
šťastnejšia. O štvrtej už budem vzrušená a nepokojná;

objavím cenu šťastia! No ak budeš chodiť hocikedy, ne-
budem nikdy vedieť, na ktorú hodinu si mám pristrojiť
srdce… Je potrebné zachovávať isté zvyky.

– Čo je to zvyk? – spýtal sa malý princ.
– Aj to je čosi, na čo sa veľmi zabúda. Je to niečo, čo

odlišuje jeden deň od ostatných dní, jednu hodinu od
ostatných hodín.

Dnes už zvyky a zvyklostí nie sú „in“. Preto, lebo po-
maly a postupne sa ich význam vytráca, ale aj preto, lebo
moderný človek žije v znamení „tu a teraz“ a „to, čo sa mi
páči“, teda dokonalého spontaneizmu a relativizmu. Ne-
jaké zvyky nás nezaujímajú alebo len do takej miery, do
akej vyjadrujú môj osobný momentálny pocit a náladu.

A dôsledky? Fašiangová zábava na Popolcovú stredu,
megadiskotéka na Veľký piatok, ideme na slávnosť v roz-
trhaných džínsoch, na TV obrazovkách čím hlúpejšie,
tým lepšie…

A predsa: my ľudia potrebujeme zvyky! Nie preto, aby
sme sa bezhlavo uzatvorili do vopred predpísaných
schém a pravidiel, ale aby sme svoj život naplnili význa-
mom, ktorý objavujeme aj túžobným očakávaním.

Okamihy, ktoré v tomto čase prežívame, sú taktiež
zvyky naplnené zmyslom: spomienka na zosnulých, po-
sledné dni liturgického roka a predovšetkým advent sú
chvíľami, v ktorých môžeme zažiť svoj každodenný život
v iných farbách.

Je preto dôležité, aby sme nestratili cit pre tieto oka-
mihy, aby sme objavili veľkosť toho, že nemáme všetko
hneď teraz, ale môžeme túžobne očakávať udalosť Božie-
ho príchodu, pripraviť si srdce a objaviť cenu šťastia.

Drahí priatelia saleziánskeho diela,
milá Saleziánska rodina!

S L O VO  N A  Ú VO D

Ján Bosco v obrazochJán Bosco v obrazoch

Tibor Reimer SDB
provinciálny radca

Saleziánsky bulletin vychádza po celom svete v 53 národných 
vydaniach, 27 jazykoch a ročnom náklade vyše 10 miliónov výtlačkov.
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„Chcem, čo ty chceš,
chcem, lebo to ty chceš,
chcem, ako to ty chceš
a chcem, dokiaľ to ty chceš.“
Táto hlboká myšlienka neznámeho autora zaznela z úst Petra
Bortela ako nového diakona na diakonskej vysviacke.
Som saleziánka-spolupracovníčka zo strediska Dubnica nad
Váhom a chcem sa s vami podeliť o dvojnásobnú radosť.
Ďakujem všemohúcemu Bohu, že si vyvolil môjho brata Petra
Bortela za svojho služobníka do Misijnej spoločnosti sv. Vin-
centa de Paul. („lazaristi“ alebo „vincentíni“ konajú ľudové mi-
sie, pôsobia v pastorácii, starajú sa o formáciu budúcich kňa-
zov, charitné spolky, chorých a starcov, sirotince…)
Vkladaním rúk a modlitbou otca biskupa Mons. Františka Rá-
beka prijal Peter posvätný rád diakonátu dňa 23. júna 2007
o 11.00 v Kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinove.
Z Dubnice vyrážal jeden autobus s mladými a ešte „mladšie na-
rodenými“, s veriacimi, rehoľníkmi i saleziánmi-spolupracovník-
mi. Čakalo nás radostné prekvapenie, Peter Bortel neprijímal
posvätný rád diakonátu sám, ale spolu s jedným laikom z Pop-
radu. Radosť sa zdvojnásobila, keď nám ho predstavili. Bol to
Jozef Dorko, salezián-spolupracovník.
Naplnení radosťou a Duchom Svätým sme sa za zvukov akor-

deónu posilnili na spoločnom agapé. Otec biskup Mons. Fran-
tišek Rábek nás prekvapil svojou jednoduchosťou a ľudsko-
sťou. Pri každom sa zastavil a prehovoril niekoľko milých slov.
Záujemcom diakon Peter Bortel sprostredkoval prehliadku
chrámu a seminára zasväteného sv. Vincentovi de Paul. Napl-
není Duchom a so sýtym „bruchom“ sme sa v pokoji a šťastne
vrátili domov do Dubnice.
Na tomto mieste vás chcem poprosiť o modlitby za nových dia-
konov, lebo ich cesta sa ešte len začína.
Ďakujem.

Denisa CHUDOVÁ
ACS str. Dubnica nad Váhom

V utorok dňa 1. mája sa v našej senickej
„Domke“ uskutočnila beseda s donom E.
Macákom.
Na úvod nám don Macák porozprával
o svojej rodine, mladosti ako i o kňazskej
formácii. Všetci sme potom s napätím po-
čúvali svedectvo o jeho prenasledovaní,
vyšetrovaní a neľudskom zaobchádzaní

počas prenasledovania
cirkvi v 50-tych rokoch mi-
nulého storočia zo strany
komunistického režimu.
Aj napriek veľkej neistote
a tvrdým skúškam je pre
nás don Macák živým a po-
vzbudzujúcim svedkom ne-
zlomnej viery, oddanosti
cirkvi, dôvery v Božiu po-
moc a ochranu Panny Má-
rie. Zo stretnutia sme všet-
ci odchádzali povzbudení
jeho citátom: „Všetko sa dá
premodliť“. Beseda bola
spojená s predajom kníh,
ktoré napísal don Macák,
ktoré nám autor ochotne
podpísal.
Spoločné fotografovanie
a záverečné požehnanie
nášho hosťa ukončilo stret-
nutie tohto príjemného pr-
vomájového podvečera.

J. Jánoš, ZSS Šaštín
Autor fotografií: 

M. Púpala

DUBNICA NAD VÁHOM
NNOOVVÍÍ  DDIIAAKKOONNII

Jednou z najväčších akcií humenských
saleziánov spolupracovníkov je prímest-
ský tábor. Už po ôsmykrát sme na dva
júlové týždne vytvorili rodinnú atmosféru,
kde mohli deti prežiť v príjemnom pro-
stredí svoj prázdninový čas. Hlavnou
myšlienkou bol život Miška Magoneho –
malej superstar. 160 detí v dvoch turnu-
soch bolo rozdelených do desiatich rodín
(Savio, Magone, Buzetti…), kde sa im celý
týždeň venovali skvelí animátori. Denne

tábor začínal sv. omšou a pokračoval
krátkym divadlom zo života Miška Mago-
neho, ktoré predstavilo nejakú hodnotnú
myšlienku s predsavzatím na daný deň.
Každý deň bol vždy niečím výnimočný.
Veľký úspech mali kúpalisko, celodenný
výlet na Morské oko, plavba loďou po
Zemplínskej Šírave. Každý rok sú v rámci
tábora aj tvorivé dielne, guláš v prírode
so sv. omšou a hra v meste, na pešej zó-
ne. Program končil večerným slovkom,

po ktorom sa deti rozišli domov. Touto
cestou sa chceme poďakovať vám VŠET-
KÝM (na prvom mieste však Pánu Bohu),
ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom po-
dieľali na príprave tohto tábora (ACS, bra-
tom SDB, sestrám FMA, animátorom, po-
mocným animátorom a v neposlednom
rade tím, ktorí na nás mysleli vo svojich
modlitbách) a popriať vám veľa Božích mi-
lostí vo vašom ďalšom živote.

ACS Humenné

ŠAŠTÍN
SSTTRREETTNNUUTTIIEE  SS DDOONNOOMM  EE..  MMAACCÁÁKKOOMM

HUMENNÉ
HHUUMMEENNSSKKÝÝ  MMAAGGOONNEE

VVeeľľkkéé  SSppoollooččeennssttvvoo
PPrrsstteeňňaa  vv KKaappllnnee
aalleebboo  „„PPoovveeddzzttee

pprriiaatteelliiaa  aa vvssttúúppttee!!““

Áno! Kto by to bol pove-
dal!? Práve toto leto… mla-
dí z Kaplny, Báhoňa, Igra-
mu, Čataja a Senca
vytvorili veľké spojenec-
tvo priateľstva. 120 detí
v šiestich farbách šilto-
viek a tričiek a k tomu celá
40-tka animátorov a zod-
povedných pod vedením
saleziánov Peťa Palušáka
SDB a Jana Juru SDB
s moderátorom Kajom
Martonom sa celé dva
týždne stretávali od rána
do večera v Kaplne. Vznik-
lo Spoločenstvo Prsteňa
so svojím dôležitým posla-
ním: Zničiť prsteň – kúsok
zla na zemi. Bežné dni
sme začínali svätou
omšou a časťami divadla
z tohto príbehu. Spoločné
chvíle plné hier, dielní,
súťaží a rôznych úloh strie-
dali výlety na pltiach a na
hrad Strečno, otužovanie
na kúpalisku, či svätá
omša a prehliadka zámku
a ZOO v Bojniciach…

A na záver to vyvrcholilo.
Cesta plná dobrodružstva
končila v jaskyni – v Hore
osudu, kde bol prsteň spo-
ločne zničený. Samozrej-
me sme túto veľkú udalosť
oslávili spoločne s rodičmi
a príbuznými účastníkov
tábora. Na túto udalosť
prišlo bezmála 400 ľudí.
Začínali sme slávnostnou
ďakovnou svätou omšou
a potom piknikom na ihris-
ku. Tancovali sme, grilova-
li, hrali sme futbal a iné
hry, strieľali z luku, rozprá-
vali a zabávali sa… aby sa

tak viac utužilo a rozšírilo
naše spoločenstvo.
Ďakujeme Pánu Bohu aj
Panne Márii a v neposled-
nom rade i všetkým spon-
zorom a dobrodincom,
starostom obcí Kaplna,
Báhoň a Igram, pánu fará-
rovi, no i všetkým rodinám
a animátorom, ktorí doká-
zali naplniť svoju časť vo
veľkom príbehu obetavo-
sťou a veľkou láskou… prá-
ve preto sme to SPOLOČ-
NE dokázali.

-don T-

KAPLNA

V Dubnici nad Váhom funguje nové Sú-
kromné centrum voľného času. Jeho
zriaďovateľom je mládežnícka organizá-
cia LAURA, ktorá úzko spolupracuje so
sestrami saleziánkami.
Hlavnú náplň činnosti centra tvoria pra-
videlné voľnočasové aktivity: stretnutia
rovesníckych skupín, tanec, aerobic, dra-
matický, výtvarný a biblický krúžok, hra
na gitare, varenie, šport a hry, taliansky
jazyk a doučovanie. Pre animátorov sa
otvoril vzdelávací kurz Chcem byť ani-
mátor.
Okrem toho centrum organizuje akcie
ako výlety, „nocovačky“, kultúrno-zábav-
né a športové podujatia. Rodičom ponú-
ka besedy a prednášky na výchovné té-
my.
V centre sa dá posedieť v príjemnom
prostredí čajovne, zahrať sa v priesto-
roch oratória alebo si požičať zaujímavú
literatúru v knižnici.
Základné výchovné princípy v práci s de-
ťmi a mládežou v novom CVČ sa zakla-
dajú na výchovnej filozofii združenia
LAURA, ktorá vychádza z preventívneho
systému dona Bosca. Ide o saleziánsku
výchovnú skúsenosť, ktorá spočíva vo
vytváraní rodinného prostredia, v kto-
rom sa mladí ľudia cítia prijímaní.

sr. Andrea Miklovičová FMA

DUBNICA
NNOOVVÉÉ  CCEENNTTRRUUMM  VVOOĽĽNNÉÉHHOO

ČČAASSUU  VV DDUUBBNNIICCII
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Na dvore bol už pripravený klima-
tizovaný autobus. Keď sme úspešne
naložili batožinu i nástroje do autobu-
su, prešli sme do kostola nabrať silu
na dlhú misijnú cestu, ktorá bude tr-
vať týždeň.

Don Turanský nám spolu s do-
nom Hamráčkom odovzdali na konci
sv. omše „misijné kríže“ so slovami,
aby sme šírili vieru osobným príkla-
dom i hudbou.

Na tvárach ľudí sa odrážal úsmev
a zároveň aj vzrušenie.

Nastúpili sme do autobusu a na-
sledovalo posledné lúčenie, mávanie
i výkriky.

Autobus sa pohol…
Nikto netušil, aké je Srbsko

(okrem dona Turanského) a čo nás
čaká.

V autobuse sa ozýval smiech, hlas-
ný hovor a spev. Naučili sme sa po
srbsky pesničku „My sme deti, čo
chvália Boha“.

Nasledovali prestávky a potom za-
sa cesta. Hoci sme dorazili do Selenče
tesne pred polnocou, čakalo nás vrelé
privítanie. V skupinkách sme sa odo-
brali do našich nových rodín, ktoré
nás ubytovali. Nastalo prvé ráno. Spo-
lu sme sa stretli v dome, ktorý nám
mal slúžiť na nácviky a spoločný
program. Rozprúdil sa rozhovor na
tému – prvá noc v Srbsku. Povedali
sme si predbežný program a už tu bol
obed v rodinách. Poobede sme si tro-

chu precvičili nejaké skladby a zahra-
li sa na ihrisku. Potom sme hrali na
večernej svätej omši. Takto podobne
plynuli naše dni v Srb-
sku. Mali sme spoločné
programy, cvičili sme,
hrali sa, oddychovali
a myslím, že sme boli
šťastní. Počas celého
pobytu nás sprevádza-
la postava Matky Teré-
zie, ktorú sme si denne
sprítomňovali v niekto-
rých jej životných situá-
ciách a príbehoch.

Náš prvý výlet bol
do Vukovaru v Chor-
vátsku. Vukovar je
mesto, ktoré je dosť poznačené voj-
nou. V každom z nás zostane obraz
dier v domoch, či pomaly sa opravu-
júci františkánsky kostol. Druhý výlet
bol do Nového Sadu. Tam sme videli
veľa zaujímavých vecí, napríklad pev-
nosť Petrovaradín.

Koncert, ktorý sme mali v kultúr-
nom stredisku v Selenči, mal veľký ús-
pech. Ešte chcem povedať, že sme ma-
li skvelých šoférov z Čadce. Potešilo
nás, že aj oni prišli na náš koncert
a sedeli v prvom rade.

Akosi rýchlo všetko prešlo a prišla
chvíľa odchodu domov. Pred naším

spoločným domom sa tvorili skupin-
ky lúčiacich sa ľudí – ako pred týž-
dňom v Bratislave. Nasadli sme do au-

tobusu a veru nechýbali ani slzy…
Odchod. Koniec. Náš spoločný

výlet sa končí, ale v každom z nás zo-
stane spomienka na misijnú cestu do
Srbska, kde sme nechali kúsok nás
i našej hudby. Na koniec môjho člán-
ku by som rada poďakovala tým, kto-
rí pomáhali s organizovaním tejto ak-
cie, rodinám v Srbsku aj doma,
donovi Turanskému za jeho ochotu
a tiež našim vedúcim a nám všetkým.

Anna Kupkovičová, huslistka
Orchestra don Bosco

Foto: Rastislav Hamráček

Bol pondelok. Letná horúčava.
V Bratislave na Miletičke u saleziánov sa schádzala
skupinka ľudí. Skupinka prerástla v skupinu. Orchester.
Áno, Orchester don Bosco sa niekam chystal.

Kam? Srbsko. Selenča.
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Nikto netušil…Nikto netušil…
Časopis LAWÍNA – interné perio-
dikum združenia LAURA – získal
prvé miesto v súťaži FAČA 2007
v kategórii časopisov spoločen-
stiev a seminárov.
Vyhlásenie výsledkov súťaže sa
konalo počas žurnalistického se-
minára organizácie NETWORK
SLOVAKIA, kde cenu prevzali zá-
stupkyne redakcie sr. Andrea
Miklovičová a Viktória Kolčáková.
Predseda komisie, šéfredaktor
Katolíckych novín Marián Gaven-
da, ocenil najmä grafickú stránku
časopisu vzhľadom na formát,
v ktorom vychádza.
Šéfredaktorka LAWÍNY Barbora

Bendzáková pri tejto príležitosti
uviedla: „Som milo prekvapená,
šťastná a vďačná, že náš časo-
pis získal prvé miesto. Pri naj-
bližšom stretnutí celej redakcie
to musíme patrične osláviť. Je
to pre nás všetkých veľká pocta
a zároveň výzva naďalej praco-
vať na tomto milom diele.“
Redakciu LAWÍNY tvoria zá-
stupcovia stredísk združenia
LAURA, ktorí sa každoročne
stretajú na žurnalistickom ško-
lení POMEDZI RIADKY.

apa

BRATISLAVA
CCEENNAA  PPRREE  ČČAASSOOPPIISS  LLAAWWÍÍNNAA

V piatok 14. septembra, ke-
dy aj gréckokatolícka litur-
gia slávila Povýšenie úcty-
hodného a životodarného
Kríža nad celým svetom, pri-
jali dvaja mladí saleziáni,
gréckokatolíci, Ján Matur-
kanič a Peter Ondrej nižšie
svätenia podľa obradov
gréckokatolíckej cirkvi
a stali sa subdiakonmi.
Slávnosť sa konala v Ka-
tedrále svätého Jána Krsti-
teľa v Prešove. Pred obrad-
mi archijerejskej svätej

liturgie udelil vladyka
Mons. Ján Babjak SJ,
prešovský eparcha
našim dvom spolubratom
subdiakonát. Ján Matur-
kanič a Peter Ondrej ako
saleziáni zložili 8. septem-
bra svoje doživotné reho-
ľné sľuby. Na obrade boli
prítomní viacerí spolub-
ratia i otec provinciál don
Štefan Turanský.

PREŠOV
SSAALLEEZZIIÁÁNNII  MMAAJJÚÚ  DDVVOOCCHH  SSUUBBDDIIAAKKOONNOOVV

V sobotu 8. septembra na sviatok Narodenia Panny Márie piati
mladí slovenskí saleziáni povedali Bohu navždy svoje áno.
Sú to: Ján Drgoň z Hlohovca, Andrej Kňaze z Bošian, Ján Ma-
turkanič z Humenného, Peter Naňo z Trnavy a Peter Ondrej
z Renčišova.
Andrej Kňaze, Ján Maturkanič, Peter Ondrej a Peter Naňo sa
pripravujú na kňazstvo a Ján Drgoň je koadjútor – salezián laik.
V Kostole Ducha Svätého v Bratislave-Dúbravke sa zišli nielen
mnohí saleziáni, mladí, Saleziánska rodina, ale aj mnoho prí-
buzných. Svätej omši predsedal provinciál saleziánov, don Šte-
fan Turanský, ktorý v príhovore zdôraznil, že mladí ľudia sú
schopní vnímať Boží hlas a odpovedať naň. Ako príklad uviedol
skupinu mladých z neokatechumenátneho hnutia v Taliansku,
ktorí po stretnutí so Svätým Otcom v Lorete na začiatku sep-
tembra mali ešte osobitné stretnutie o povolaní a pred svojimi
rovesníkmi niektorí verejne vystúpili a vyznali, že vnímajú vola-
nie k duchovnému povolaniu a chcú ho nasledovať.
Po slávnosti skladania doživotnej rehoľnej profesie sa konalo
v priestoroch saleziánskeho domu SALES v Bratislave-Dúbrav-
ke rodinné pohostenie.

BRATISLAVA
PPIIAATTII  MMLLAADDÍÍ  SSAALLEEZZIIÁÁNNII  ––  NNAAVVŽŽDDYY
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Na počiatku boli
Mladí a život. Potom coreteam, animáto-
ri, zbor a… žiwhat. Prišiel internet, výzvy,
aktivity, meditky a festaparťáci. A potom
nastal večer a nastalo ráno, deň D. V rov-
nakom čase na rovnakom mieste sa v
Poprade po prvýkrát za celý polrok prí-
pravy stretli coreteam, animátori, zbor
a mladí. Všetci čakali, čo z toho nako-
niec bude. A hľa – takto vznikla Festa
2007. Poprad po nej zostal čistý a upra-
taný. Aj v telke to vraveli. Hovorili tiež,
že zásluhu na tom majú tí, ktorí prišli na
FESTU a nebáli sa pracovať. Čistili ihris-
ká, natierali lavičky, sadili stromčeky,
upratovali, okopávali, navštívili chorých
na geriatrii, starkých v penzióne, hrali sa
s deťmi na sídliskách – jednoducho roz-
dávali radosť. A hoci si nerobili nárok na
spravodlivú odmenu, tá im zaslúžene
patrila. Program v športovej hale bol te-
da pripravený len a len pre nich.

Spolu s vínom a chlebom
Interaktívne hry, videoprojekcie, vystú-
penia mladých zo slovenských salezián-
skych stredísk i z Azerbajdžanu. Ďalej
tanec, spev a koncerty FESTAzboru, Sa-
leziánov i poľskej skupiny Leaf. Všetci
boli len predskokanmi najdôležitejšej
udalosti tohto stretnutia – polnočnej
svätej omše. Tá v Aréne spojila viac ako
dve tisícky (duchom) mladých, ktorí

M L Á D E Ž
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Verím
v žiWHAT
večný

Verím
v žiWHAT
večný

spolu s obetnými darmi priniesli seba.
Spoločným vytlieskávaním rytmu ži-
whata potvrdili, že v jednote je sila. Spo-
ločné bum, bum bum bolo audio zážit-
kom nielen pre zvukárov :0) Hlavným
celebrantom svätej omše bol don Štefan
Turanský a koncelebrovalo ešte asi se-
demdesiat kňazov, saleziánov.

Kvantita verzus kvalita?
Účasť nebola taká vysoká ako organizá-
tori pôvodne očakávali, to je fakt. No
vraví sa, že nezáleží na kvantite, ale na
kvalite. Alebo nie? Akokoľvek, fyzicky sí-
ce bolo prítomných menej mladých ako
minulé ročníky, no na druhej strane, eš-
te nikdy nebolo toľko ľudí na Feste
zúčastnených elektronicky. Priebeh FES-
TY bol totiž mapovaný online. Teda kaž-
dý, kto sa pripojil v tom čase na FESTA
stránku podrobne vedel, čo a ako v hale
prebieha. Len jednu nevýhodu (že len!?)
mal tento spôsob účasti, hoci pre mno-
hých jediný možný. Je totiž veľmi ťažké
slovami zachytiť atmosféru. Občas je
ťažké slovami zachytiť čokoľvek. No ne-
vadííí, nevadí. Pre všetkých mám jeden
odkaz a každý nech si ho vysvetlí po
svojom: žiWHAT ide ďalej!

Hanka Vítková
Foto: Oto Naď, Marek Čurilla, Števo

Fajta
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FESTA žije ďalej

Živé srdce Požehnanie pre fesťákov

Vystúpenie skupiny Saleziáni



Mladé sestry s večnými sľubmi
z Európy a Blízkeho východu sa zišli,
aby sa nielen po rokoch znova videli,
ale predovšetkým, aby sa obohatili
tým, čo im ponúkala téma stretnutia.
Česká provincia sestier saleziánok
hostila v dňoch 16. – 20. augusta sku-
pinu sestier z 18 národov.

Charizma na pulze dnešnej doby
Pri otváraní seminára generálna

radkyňa pre formáciu sr. Mária Ameri-
co Rolim, postavila pred účastníčky
kľúčovú otázku: Čím môžu prispieť
mladé sestry k rozvoju saleziánskej
charizmy dnes? Otázka bola provoká-
ciou i výzvou. Odpovede na ňu sa hľa-
dali v prednáškach, osobných refle-
xiách, skupinových prácach
a diskusiách.

Významným hosťom seminára
bol duchovný expert a publicista
don Amedeo Cencini. Jeho prednáš-
ky boli plné entuziazmu a skúsenos-
tí kňaza, rehoľníka a psychoterapeu-
ta v jednej osobe. Množstvo otázok,

ktorými sestry reagovali na jeho slo-
vá, napovedalo, že téma je naozaj ak-
tuálna.

Prvý deň sa niesol v duchu chariz-
matickej dimenzie zasväteného živo-
ta. Don Cencini zdôrazňoval, že mys-
tická skúsenosť vlastnej charizmy
premieňa človeka tak, že sa postupne
stáva tým, čo kontempluje. Nástojil na
tom, že duchovnú skúsenosť musíme
prežívať hlboko aj na komunitárnej
úrovni. Témou ďalšieho dňa bola slo-
boda srdca. Tu lektor podčiarkoval, že
osoba je slobodná do tej miery, do
akej si je schopná zvoliť závislosť od
toho, čo miluje a čo je povolaná milo-
vať. Byť slobodná znamená byť zami-
lovaná do vlastného povolania – do
pravdy o sebe, ktorú prijímame od
Boha.

Tretí deň patril sr. Márii Americo,
ktorá sa venovala možnostiam a výz-
vam, ktoré so sebou prináša prvý
dospelý vek v zasvätenom živote.
V tomto svetle sa spolu s účastníčka-
mi vrátila k úvodnej otázke, ako
môžu oživiť našu charizmu dnes.
Najväčší ohlas získali tieto návrhy:
prežívať kvalitne a hlboko salezián-
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sku spiritualitu; usilovať sa prispievať
v komunite k rodinnému duchu, aby boli
stále otvorenejšie pre prijatie detí a mla-
dých; angažovať sa v pastorácii povolaní
a v duchovnom sprevádzaní mladých.

Rozruch v pražských uliciach
Do nabitého programu seminára sa

vtesnala aj popoludňajšia až večerná pre-
hliadka Prahy. Priviedla do úžasu samotné
sestry, Pražanov a najmä turistov. Skupin-
ky rehoľníčok sa za súmraku tak často ne-
potulujú!

„Jéééé, jeptišky, budeme mít štěstí,“ teši-
la sa mladá slečna, keď našu skupinku zba-
dala na ulici. Zo svojho odvážneho výstri-
hu vytiahla úctyhodne veľký krížik
a pobozkala ho. Jej gesto neušlo pozornos-
ti jednej zo sestier a odpovedala jej: „Mož-
no šťastie nie, ale Božie požehnanie určite.“
„Děkujeme,“ zakričala slečna aj s priateľom
a z ich hlasov bolo cítiť niečo milé, sympa-
tické.

Pri orloji bol nátresk ako vždy. Dvanásť
sestier pohľadom hypnotizuje veľdielo so
smrtkou a apoštolmi a takmer si nevšimne,
že nejaký mladík ich kameruje zo všetkých
strán. Taktne ho upozornia: „ Mladý muž,
ale orloj je na opačnej strane.“ A rukami
naznačujú smer, ktorým má natočiť objek-
tív, lebo ktovie, či slovensky rozumie. Ne-
pomohlo. Tak sa skupinka sestier odoberie
za roh, aby im česká sprievodkyňa, sestra
Hela, dovysvetľovala dejiny radnice.
O chvíľu zvedavé oko kamery opäť krúži
okolo nich.

České sestry
V provincii je ich čosi vyše tridsať a do

organizovania konferencie sa zapojili temer
všetky. S prehľadom, kompetentnosťou
a s chuťou. „Zdalo sa mi, že ich to priam ba-
ví,“ tvrdila pri záverečnom hodnotení jedna
z účastníčok. Sestry s Čiech sa len usmieva-
li a prikyvovali: „Najlepšie bolo, keď sme si
ako relax večer pred začiatkom akcie všetky
zahrali volejbal. Celkovo nás to dalo doko-
py a vládla medzi nami príjemná pracovná,
ale aj rodinná atmosféra.,“ dala nám nazrieť
do zákulisia príprav sestra Majka.

sr. Andrea Miklovičová FMA
Foto: Archív FMA

11

Saleziánska charizma
na pulze doby

Saleziánska charizma
na pulze doby

Medzinárodný seminár sestier saleziánok
Praha a don Cencini. Dva magnety, ktoré pritiahli do stovežatého hlavného mesta 130
sestier saleziánok na medzinárodný seminár na tému Plodnosť zasväteného života.
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Don Cencini si pohľadom dokázal získať
pozornosť publika

Výhľad z Hradčian spríjemňujú priateľskí mímovia

Sestry

Účastníčky seminára



Hadovitá hrča okolo troch tisícok
chlapov vystupuje koridorom krížovej
cesty, spieva, pokľakne, načúva, otvá-
ra dvierka srdca. Hlboko zatne myš-
lienka: Krížovú cestu vytvorili ruky
muža – založili kríž na plecia Krista,
z donútenia ho trochu nadvihli rame-
nami Šimona z Cyrény, ruky chlapov
často švihali bičom a kliatbou, keď od-
súdenec ležal na zemi. Ktože mu to
strhal skrvavene háby a čie ruky pev-
nou rutinou pribili iné bezmocne ru-
ky. Ktože to vztýčil tento strom smrti
a kto nastrčil špongiu naplnenú oc-
tom k rozpukaným perám odsúden-
ca. A chlap – drsný stotník prerazil
hruď z prava do ľavá a otvoril už mŕ-
tve srdce. A vytryskol zdroj milosti,
hojné ovocie vykúpenia, ktoré sníma
hriech celého sveta a ľudského rodu.
A on stotník to prvý dosvedčuje: bol
to Syn Boží! A chlapské ruky snímajú
z kríža, prenášajú zavinuté telo do
blízkeho hrobu a založia veľký kameň
veľkej a pravdivej nádeje života. Áno –
krížová cesta je chlapská cesta ich
ozajstného života. Muži, vidíme sa
v nej, Ten, čo zomrel je naším zdro-
jom nádeje, očistenia, Baránok Boží,
ktorý sníma hriech sveta.

Tato myšlienka a symbol kríža bo-
li mottom 4-hodinoveho kázania Roya
Hendiko, lídra ekumenickej komuni-
ty Otvorené dvere z Anglicka.

A pravdaže, milosť prebodnutého
srdca Krista prelomila srdcia a svedo-
mie chlapov. Dve hodiny prúdili zá-
stupy chlapov k 20-tim poľným spo-
vedniciam na trávniku okolo

pútnického chrámu sv. Vojtecha,
v ktorom je milostivý obraz Karmel-
skej Panny Márie. Pútnický kostol si
pripomína aj 1000 rokov od cesty toh-
to evanjelizátora z Uhier do Poľska.
Vyvrcholenie našej púte slávnosť eu-
charistie, ktorej hlavným celebrantom
bol Mons. Henryk Jozef Nowacki, ar-
cibiskup – apoštolský nuncius Sv. sto-
lice na Slovensku. Celebrant bol zjav-
ne nadšený účasťou toľkých horlivých
chlapov a nepochyboval o svojej výz-
ve – viera muža dvíha a stabilizuje
kresťanskú rodinu. V tridsiatke kon-
celebrujúcich kňazov vyčnievala fialo-
vým „soli Deo“ milá prešedivelá hlava
pomocného biskupa košickej arci-
diecézy Mons. Stanislava Stolarika.

Spracoval: Jozef Kupka
Foto: dp. Marek Rojak, Ján Tkáčik

M O D L I T B A

Je to modlitbový „sprievod“ za
ozdravenie kresťanských koreňov
Slovenska a Európy, teda nepretržité
modlitby veriacich z Banskej Bystrice
a okolia, ktoré „sprevádzajú“ krásne
letné rekreačno-duchovné podujatie –
štvordňový modlitbový pochod zo
stredu Slovenska do stredu Európy,
obetovaný na tento úmysel. Salezián-
ske podujatie, teda podujatie určené
predovšetkým mladým a saleziánom
spolupracovníkom s rodinami, no zá-
roveň otvorené pre všetkých záujem-
cov nadchnutých myšlienkou stráviť
pár dní voľna, dovolenky či prázdnin
spoločným putovaním a súčasne vy-
prosovaním si milostí v modlitbách
za kresťanské Slovensko a kresťanskú
Európu uprostred krásnej Božej príro-
dy. Dalo by sa povedať, že má už aj
svoj pevný termín – 4. – 7. júla, časo-
vo vložený do sviatku sv. Cyrila a Me-
toda, slovanských vierozvestov a pat-
rónov Európy, a v blízkosti sviatkov
ďalších dvoch spolupatrónov Európy,
sv. Benedikta a sv. Brigity Švédskej.

Trasa modlitbového pochodu ve-
die, ako sme už naznačili, zo stredu
Slovenska do stredu Európy. Začína
sa výstupom na prírodnú dominantu
okolia Banskej Bystrice, kopec Hrb
vysoký 1255m, kde bol nameraný
geometrický stred Slovenska, ďalej ve-
die cez Ľubietovú, Slovenskú Ľupču,
Selce, Banskú Bystricu, Kordíky a Kra-
hule a končí sa v Kremnických Ba-
niach, kde bol zasa oficiálne uznaný
stred európskeho kontinentu, o čom
svedčí i pamätná tabuľa. Účastníci
prejdú cca 70 km len s ľahkým ruksa-
kom, lebo o ostatnú batožinu sa po-
stará sprievodné vozidlo. Prenocúva
sa i stravuje turisticky či pútnicky:
s karimatkou a spacím vakom a zo
skromného jedla z vlastných zásob či
zo štedrosti dobrodincov. Na sviatok

sv. Cyrila a Metoda sa modlitboví pút-
nici zúčastnia diecéznej púte k sv. Cy-
rilovi a Metodovi v Selciach, prvom
kostole na Slovensku zasvätenému
týmto svätcom a teraz i patrónom Eu-
rópy. Účasť na púti zahŕňa aj tradičné
agapé s vynikajúcimi tvarohovými ko-
láčikmi, ktoré vyhladnutí peší pútnici
vždy patrične ocenia. K dobrodincom
pochodu patria aj sásovskí saleziáni
a mnohí domáci banskobystrickí
účastníci.

Ako sa vlastne zrodila ušľachtilá
myšlienka modlitbového sprievodu
a pochodu, sme sa dozvedeli od jeho
zakladateľa a nadšenca č. 1 dona Jo-
zefa Gibalu SDB. V súvislosti s prípra-
vou na oslavu jubilejného roku 2000
trojročnou duchovnou obnovou sa
saleziáni v Banskej Bystrici hlbšie za-
oberali naliehavou výzvou doby a do-
stali k nej svetlo: zintenzívniť modlit-
by a zamerať ich na ozdravenie viery
nášho národa, na ozdravenie koreňov
nášho kresťanstva. Don Gibala hovo-
rí: „Aj keď vidíme, aká je celková si-
tuácia a osobitne situácia v duchov-
nom živote Slovenska, nemôžeme sa
vzdať, dá sa ešte veľa urobiť. A treba
začať od základov, treba ozdravovať
korene našej viery a na tomto základe
potom budovať nové morálne postoje
a riešiť vo svetle viery všetky problé-
my a ťažkosti… Čo takto podnietiť tr-
valý modlitbový proces na úmysel
ozdravenia našich kresťanských kore-
ňov? Neskôr bola aktuálna aj otázka
vstupu Slovenska do Európskej únie,
čo si vyžadovalo a stále vyžaduje
modlitby a obety, aby Európa mala
kresťanskú dušu. A Svätý Otec Ján Pa-
vol II. nám neraz zdôrazňoval dôleži-
tosť kresťanského Slovenska pri evan-
jelizácii Európy a sveta, lebo napriek
mnohoročnému pôsobeniu ateizmu
sme si vieru zachovali. Slovensko je

srdcom Európy a Banská Bystrica
stredom Slovenska. Čo takto prepojiť
dve významné miesta, dva významné
stredy, stred našej vlasti a stred Euró-
py, ktoré sú práve v okolí Bystrice,
púťou, modlitbovým pochodom s vy-
prosovaním si milostí pre Európu
a naše kresťanské pôsobenie v nej?
Vyprosovaním si milostí na ozdrave-
nie predovšetkým viery nášho náro-
da, osobitne mládeže, aby sme mohli
vyprosovať ozdravenie viery aj pre ce-
lú Európu aj na orodovanie nových
patrónov Európy, svätých žien Brigity
Švédskej, Kataríny Sienskej a Terézie
Benedikty od Kríža, čiže Edity Steino-
vej, ktoré Sv. Otec Ján Pavol II. prezie-
ravo vyhlásil v predvečer jubilejného
roka 2000?! A myšlienka uzrela svetlo
sveta. A hneď v jubilejnom roku sa
uskutočnil nultý ročník modlitbo-
vého pochodu s overovaním si mož-
ností. A teraz to bol už šiesty a má už
svojich stálych účastníkov a nadšen-
cov, a čo je potešiteľné, aj z radov mlá-
deže.“

Vrúcnym želaním organizátorov
i účastníkov modlitbového sprievodu
a pochodu je, aby jeho myšlienka
oslovovala čoraz viac veriacich, pre-
dovšetkým mladých z celého Sloven-
ska. Sme presvedčení, že z modlitbo-
vého zápasu za ozdravenie viery
Slovenska a za kresťanskú Európu má
najväčšiu radosť náš Pán, jeho i naša
milovaná Matka, a spolu s nimi i pá-
pež mládeže Ján Pavol II. v nebi.

Margita Ravingerová ASC
Foto: Ing. Vladimír Leitner

M O D L I T B A

V srdci Slovenska
bije aj srdce

Európy

V srdci Slovenska
bije aj srdce

Európy

Už piaty raz, čo nám to dáva, frčíme z Farnosti sv.
Gorazda a spol. na Terase v Košiciach, smerom na
Gaboltov. Autobus je preplnený, je s nami „duchovný
dozor“ dp. kaplán Marek Rojak. Stíhame začiatok
programu – krížovú cestu.

Saleziáni v Banskej Bystrici Sásovej sa môžu pochváliť
veľmi hodnotným podujatím, ktoré prebieha už šiesty
rok a s ktorým by bolo vhodné oboznámiť širšiu
verejnosť aj prostredníctvom nášho časopisu.

Púť mužov v Gaboltove –
piate malé jubileum 
2. september 2007

Púť mužov v Gaboltove –
piate malé jubileum
2. september 2007
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Všetko to nám pomohlo stále viac
sa ponárať do tajomstiev života dona
Bosca a jeho prežívania mládežníckej
spirituality, ktorú nám mladým zane-
chal ako veľký poklad.

Hneď po vysvedčení sme za odme-
nu zorganizovali pre 120 detí zo Žili-
ny letný prímestský tábor v dňoch 2.
– 6. júla. Deti v ňom bojovali proti Zlej
čarodejnici a snažili sa v boji proti nej
získať meč nádeje, šíp lásky, plášť od-
vahy a štít viery. Naučili sa aj vyrobiť si
vlastný erb skupinky, či iné veci z ces-
ta, hliny a rôznych materiálov.

V dňoch 9. – 14. júla prebiehali
dva tábory súčasne v rekreačnom za-
riadení Bystrička na Orave. Boli to
chlapčenský a dievčenský tábor.

Chlapci sa po príchode do tábora
dozvedeli svoje poslanie stať sa špa-
nielskymi dobyvateľmi. No po stros-
kotaní ich lode na Orave sa vylodili na
neznámom ostrove v južnom Pacifi-
ku. Narazili tam na nebezpečných do-
morodcov, ktorí ich prepadli tajne
v noci a obrali ich o vlajku a cennosti.
Našťastie im pomáhal prežiť na ostro-
ve jeden starý moreplavec, ktorý tu už
žil niekoľko rokov a prezradil im do-
morodú legendu o ukrytom poklade.
Dobyvateľom sa po niekoľkodňových
bojoch v pralese podarilo objaviť po-
klad ostrova a získať aj svoju vlajku.
Takto krásne mohli svoje prázdniny
naplniť 50 chlapci so svojimi animá-
tormi.

Som dievča…! Chápeš?! Takýmto
výkrikom objavilo svoju identitu ako
dar od Stvoriteľa asi 60 dievčat. V pr-
vom dni sa vžili do životnej roly Káje,
ktorá svojmu anjelovi povedala, že už
nechce byť dievčaťom, ale chlapcom
a tak sa aj stalo. Nuž ako ináč, čakali

ich stanoviská typické pre chlapcov –
bitky v blate, strieľanie lukom, ťažká
práca… Až sa chlapci pri pozorovaní
dievčenského tábora divili, či sa tie ba-
by nestali naozaj chlapcami. No a die-
včatá po celom tomto „chlapčen-
skom“ dni boli naozaj presvedčené, že
je pre ne lepšie zostať dievčatami
a našťastie na to prišla aj Kája. A tak sa
ráno pri zrkadle opäť uvidela ako dl-
hovlasé dievča, vďačné svojmu anjelo-
vi. No a potom sa už baby veľmi
ochotne učili, čo má všetko správne
dievča vedieť, ako sa správať…

Po týchto dvoch úspešných tábo-
roch prišiel na rad ešte úspešnejší –
detský s názvom Z rozprávky do roz-
právky. Pri príchode detí do tábora
ich vítali rozprávkové bytosti v na-
ozajstných rozprávkových kostý-
moch. Večer prišiel na scénu dedko
Večerníček a chcel im pustiť rozpráv-
ky, no akosi pozabudol na rozprávku
o Čiernej kráľovnej. Tá sa hneď zjavila
a za trest zakliala deduška aj všetky
rozprávkové bytosti. Úlohou 60 detí
bolo počas tábora pomôcť dedkovi

Večerníčkovi dať do poriadku roz-
právky a odmenou bola radosť všet-
kých, ako to už v rozprávkach býva,
z víťazstva dobra nad zlom.

No a aby to nebolo všetko, veď po-
lovička prázdnin bola iba pred nami,
urobili sme si ešte s rodinkami a deť-
mi splav po Malom Dunaji, hrebeňov-
ky už v malom a náš detský orchester
zažil krásnu stanovačku vo Fačkov-
skej doline.

V auguste sme boli zameraní viac
na náš duchovný rast, čakali nás du-
chovné cvičenia po skupinkách v Ná-
mestove, Poprade, Terchovej. Niekto-
rým boli 4 dni málo, a tak trávili svoje
duchovné cvičenia u bratov jezuitov
vo Vlkolínci ešte aj v úplnom tichu.

V závere sme zhodnotili celý škol-
ský rok na oratku spolu s letom a na-
plánovali sme, už o čosi skúsenejší,
nový školský rok 2007-2008, na ktorý
sa už všetci tešíme, že nám pomôže
ďalej rásť v Láske.

Lukáš Bakajsa SDB
Foto: SDB Žilina

M L Á D E Ž

Nielen futbal, ale aj 
saleziánske oratko v Žiline 
naberalo počas tohto leta 
poriadne na obrátkach. 
Čakali nás dva mesiace 
plné krásnych 
dobrodružstiev, spoločne 
prežitých chvíľ 
s možnosťou sa „vyblázniť“,
ale aj s možnosťou ponoriť
sa do hlbokého ticha 

s Bohom.
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Ako pokaziť dieťa desiatimi ťahmi

Antonio Mazzi
V tejto knihe sa autor skutočne originálnym, ľahkým a nenúteným štýlom
obracia na rodičov a na vzdory súčasnému primátu kariéry a konzu-
mizmu vracia výchove jej nenahraditeľné miesto.
V prvej časti čitateľa zaujmú naruby obratené zásady, ako si zle vychovať
dieťa, ktorými autor veľmi trefne a pravdivo odhaľuje výchovné chyby.
Druhá časť sa zasa zaoberá konkrétnymi radami pre dobrú výchovu.
Vyjde koncom novembra.

Tvoja sexuálna výchova   (pracovný názov)

Andrea Gaspariny
„Sexuálna výchova? Samozrejme, my kresťania sme za. Ale v takom
kvalitnom a širokom rozmere a takým spôsobom, ako si to vzácny
dar sexuality zaslúži.“ Jasne a zrozumiteľne reaguje na aktuálnu pro-
blematiku táto brožúrka z pera kňaza, ktorý pôsobí medzi mladými.
Vyjde v novembri.

Tajomná reč tela – nové vydanie

Tonino Lasconi
Autor si všíma muža a ženu doslova od hlavy po

päty. Čitateľa vedie k poznaniu reči, akou hovoria
naše oči, ruky, hlas… Jednoducho, vydajte sa na

okružnú cestu okolo ľudského tela a započúvajte sa
do jeho „hlasných“ posolstiev.
192 strán, brož., cena 135,– Sk

Ďakujem, že si

Pavol Hudák
„Viem, že mladým ľuďom treba odovzdať skutoč nosť

o ľudskej láske v ich reči, aby si mohli vo chvíľach
skúšky uvedomiť nesprávne smerovanie vzťahu, prí-

padne nájsť si taký vzťah, ktorý im neprinesie skla-
manie,“ hovorí autor na okraj svojej knihy. Ak sa

dáte nahovoriť na túto knihu, neoľu tujete.
128 strán, brož., cena 85,– Sk

Askéza – cesta krásy

Amedeo Cencini
Askétom vôbec nie je ten, kto sa niečoho zrieka, ale
ten, kto je šikovný, kto je „akrobatom existencie“, ako
hovorí taliansky filozof Salvatore Natoli. 
Je to teda ten, kto ovláda vášne, a predsa sa ne-
zrieka pôžitkov, ale dokáže ich primerane využívať.
Pohybuje sa uprostred bolesti a pôžitku, života
a smrti, kráča po ceste dokonalosti, ktorej definitív-
nym cieľom je samotný Boh.
72 strán, brož., cena 95,– Sk

PRIPRAVUJEME

vydavateľstvo Don Bosco db

Life Shop

Margaret McAllisterová
Nazvite si to, ako chcete – duša, duch, identita, ale
presne toto sa odohráva v Life shope. Kúpite si celý
nový životný štýl a na oplátku sa stanete bezduchým
klonom. Román pre mladých.
128 strán, brož., cena 125,– Sk

Šťastná výchova

Bruno Ferrero
Povzbudzovať je prekrásne slovo, znamená „daro-
vať srdce“. Povzbudzovať deti znamená transplanto-
vať srdce. Je to nádherné a delikátne
umenie.Hovoríme o zriedkavej vlastnosti, ktorá pre-
chádza od srdca k srdcu. Povinnosťou rodičov a vy-
chovávateľov je pomáhať deťom a podopierať ich pri
rozvíjaní potrebných schopností a istoty stáť na
vlastných nohách.
136 strán, brož., 125,– Sk

Chceš ma milovať?

Mariateresa Zattoni – Gilberto Gillini
Skúsení manželia ponúkajú témy pre dospievajú-

cich o vyzrievaní a hodnotách vo vzťahu lásky pred
manželstvom „bez omáčky“ a s veľkým zanietením.

64 strán, brož., cena 79,– Sk

NOVINKY

A urobíme si betlehem!

Friedrich Hoffmann
Táto kniha spája príbeh a vystrihovačku. Aktívne
pomôže rodičom spolu s deťmi pripravovať sa na
Vianoce. Každý deň od začiatku decembra až po
Štedrý večer. Denne kúsok príbehu a jedna posta-
vička do Betlehema. Strávte čas adventu s deťmi
a postavte si Betlehem.
64 strán, brož., cena 139,– Sk

Muž s ranami

Ernest Macák
„Keď zomriem, poprosím Pána, aby som mohol zo-

stať na prahu neba, a neprekročím ho, kým nevstúpi
aj ten posledný z mojich duchovných synov a dcér.“

Tieto slová pátra Pia vyjadrujú podstatu jeho svä-
tého života. Páter Pio, muž s otvorenými ranami,
mnoho trpel: nielen telesne, ale aj duševne a du-

chovne. Jeho osudom bol kríž, obeta a láska ku ka-
júcnikom, ktorí sa chceli zmieriť s Bohom.

160 strán, brož., cena 119,– Sk

Duchovná cesta k starnutiu

Piet van Breemen
Starnutie je v prvom rade dar, ale nepochybne aj
úloha a možno sa na ňu pozerať z mnohých hľadísk.
Táto kniha ponúka duchovný pohľad. 
80 strán, brož., cena 85,– Sk

Objednávkový formulár nájdete na zadnej strane časopisu. Objednávky: 02/555 722 26, objednavky@donbosco.sk,  www.donbosco.sk

Modlitby s Jánom Pavlom II.

Kristus – kotva našej nádeje, Srdce Krista, Eucharis-
tia, Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, rodina, život,

mladí, pokoj pre svet…, to sú niektoré námety ča-
stých modlitieb milovaného Jána Pavla II.

32 strán, brož., cena 39,– Sk



Kríž – povolanie a skúsenosť

Amedeo Cencini 
Autor sa pokúsil prepojiť predovšetkým dva prvky
tajomstva: zmysel utrpenia a kríža v súčasnosti,
najmä v kultúre mladých a v dynamike povolania.
64 strán, brož., cena 95,– Sk

Štyridsať príbehov z púšte

Bruno Ferrero
72 strán, brož., cena 73,– Sk

Je tam hore niekto?

Bruno Ferrero
80 strán, brož., cena 73,– Sk

Tajomstvo červených rybiek

Bruno Ferrero
80 strán, brož., cena 73,– Sk

Život je všetko, čo máme

Bruno Ferrero
80 strán, brož., cena 73,– Sk

Ale veď máme krídla

Bruno Ferrero
88 strán, brož., cena 73,– Sk

Pastierova flauta

Bruno Ferrero
96 strán, brož., cena 79,– Sk

Niekedy stačí jeden slnečný lúč

Bruno Ferrero
72 strán, brož., cena 73,– Sk

Vôňa ruže

Bruno Ferrero
72 strán, brož., cena 73,– Sk

Kruhy na vode

Bruno Ferrero
72 strán, brož., cena 73,– Sk

Spev svrčka

Bruno Ferrero
72 strán, brož., cena 73,– Sk

Vie to iba vietor

Bruno Ferrero
80 strán, brož., cena 73,– Sk

Knihy obsahujú krátke príbehy končiace sa krátkou myšlienkou. Príbehy sú
ako tabletky duchovnej múdrosti. Stačí jedna na deň. Po prečítaní príbehu
človek nemôže zostať taký, aký bol.

Balíček „Ferrero“

(3 knihy + CD Niekedy stačí jeden slnečný lúč)
Z kníh: Niekedy stačí jeden slnečný lúč, Vôňa ruže, Štyridsať príbehov

z púšte, Spev svrčka, Kruhy na vode, Vie to iba vietor, Je tam hore niekto?,
Tajomstvo červených rybiek, Život je všetko, čo máme, Ale veď máme krídla.

Cena 340,– Sk (ušetríte 78,– Sk)

Chorých uzdravoval 

Andrej Dermek
Autor knihy uvažuje o postoji Krista, Vykupiteľa

človeka, ktorý uzdravoval a liečil každý duchovný,
telesný i duševný neduh. Zároveň obracia pozornosť

na súčasnosť – aj dnes totiž potrebujeme Kristovo
uzdravenie z nemoty, slepoty, otupenosti  srdca…

Kniha ponúka širší pohľad na niektoré  evanjeliové
state, je vhodná na rozjímanie aj  osobné uvažovanie.

144 strán, brož., cena 119,– Sk

Kľúč šťastia

Phil Bosmans
Kniha je hlbokým, duchom evanjelia preniknutým po-
hľadom na všedné, každodenné udalosti a vzťahy.
Vhodná zvlášť pre mladého človeka, žijúceho vo víre
štúdia, práce a strachu zo vzťahov.
144 strán, viaz., cena 199,– Sk

Ľudská zrelosť zasvätených osôb 

Anselm Grün, Christiane Sartoriusová
Táto kniha chce otvorene a nezahalene, ba v urči-

tých oblastiach až „provokačne“ poukázať na niek-
toré prvky ľudskej nezrelosti zasvätených osôb v ich

postojoch, emóciách, správaní, prístupoch, zrane-
niach, očakávaniach, reakciách. 

136 strán, brož., cena 149,– Sk

PRÍBEHY OD BRUNA FERRERA
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Evanjeliá s komentármi

Plnofarebná kniha obsahujúca komentáre, do-
plnená množstvom máp, historických náčrtov a
farebnej  dokumentácie z umenia, archeológie a
maliarstva. Kniha je zostavená z časopisu Sväté

písmo pre  každého.
398 strán, viaz., cena 550,– Sk

Výchovný systém Jána Bosca

Francesco Motto
Táto kniha chce čitateľovi ponúknuť jednoduchý
a moderný pohľad na základné prvky a oporné body
výchovného systému Jána Bosca, ktorého účinnosť
preverili dlhé roky praxe. V závere každej kapitoly sú
načrtnuté možnosti aktualizácie.
168 strán, brož., cena 135,– Sk

Radosť z lásky

Claudio a Violetta Mina
Je v súčasnosti možné realizovať seba samého a zá-

roveň aj svoj vzťah k druhému človekovi? Malo by
medzi manželmi existovať priateľstvo? Na tieto

a mnohé podobné otázky účinne a komplexne odpo-
vedá táto kniha. 

112 strán, brož., cena 159,– Sk

Listy Jána Bosca

Výber z osobnej i úradnej korešpondencie Jána
Bos ca iste doplní mozaiku všetkých tých veľkých či

malých fragmentov tejto očarujúcej osobnosti. Začí-
tajte sa do listov pre chlapcov, seminaristov, rehoľní-

kov, cirkevných či štátnych predstaviteľov a nie je
vylúčené, že nájdete niečo špeciálne pre seba.

216 strán, viaz., cena 252,– Sk

Spomienky Jána Bosca

Proroctvá, začiatky prvého oratória, tvrdé zrážky
s protestantmi, toto všetko je z prvej ruky zaznačené
vo vzácnom dokumente talianskeho kňaza Jána
Bosca, ktorý sa stal otcom a zakladateľom salezián-
skej rodiny.
224 strán, viaz., 195,– Sk

Svätci saleziánskej rodiny

Teresio Bosco
Môžeme povedať, že existovala „saleziánska pie-
montská škola svätosti“, do ktorej za jedno storočie
patrilo osemdesiatosem svätých a blahoslavených.
Ich spiritualitu charakterizovala úcta k Eucharistii,
pristupovanie k sviatosti zmierenia, práca a mod-
litba, vyrovnanosť, miernosť, pokoj a veselosť. V tejto
knihe nájdete životopisné črty týchto saleziánskych
svätých.
328 strán, brož., cena 175,– Sk

Omša – Pánova večera

Andrea Gasparino
Pozvanie k prehĺbeniu poznania o omši, aby sa stala

stredobodom života viery. Hoci sú tieto katechézy
určené predovšetkým mladým, môžu byť užitočné aj

pre skúsených kňazov a animátorov liturgie.
176 strán, brož., cena 149,– Sk

Haló, tu je Boh!

Valerio Antonioli
Čo keby Boh mal mobilný  telefón? Zavolal by chlap-

com a dievčatám, mladým animátorom, vychovávate-
ľom v mládež níckych strediskách… Zavolal by im, lebo
ich miluje. Vznikli by tak príjemné rozhovory, možno aj

zopár hádok či priamych odpovedí, padlo by veľa mi-
lých slov. Niektoré z nich sme zaznamenali do tejto

knihy, samozrejme, pri plnom rešpektovaní súkromia,
aby sme mladým pomohli uvažovať a modliť sa.

112 strán, brož., cena 100,– Sk

Píšem vám, mladí

Aldo Giraudo
Možno sa k vám dostalo už tisíc návodov, ako vylep-
šiť svoj duchovný imidž, ale napokon ste vždy uviazli
na plytčine. Zrejme tých tisíc návodov neprišlo
v pravý čas a vaša cesta za Ježišom nevyšla. Skúste
ešte tento tisícprvý od dona Bosca – niečo možno
pristane vašej duši.
48 strán, brož., cena 49,– Sk

Revízia života

Andrea Gasparino
Čo je to? Ako sa to robí?
Autor zhrnul na stránkach tejto knihy originálnu skúse-
nosť revízie života. Vznikla v dialógu s mladými
a s Pánom. Bez tohto prvku duchovného života sa
nezaobíde nijaké živé spoločenstvo. Je to najúčinnej ší
spôsob dialógu, napomáha konštruktívnu sebakri tiku.
40 strán, brož., cena 30,– Sk

Spiritualita dialógu

Andrea Gasparino
Milovať seba a milovať blížneho sú dve podmienky dia-

lógu. Ovládať emócie a ovládať jazyk sú prvé kroky
k dialógu. Prečo vidíš smietku… a nebyť „synmi hromu“

sú dva Pánove príkazy.
36 strán, brož., cena 30,– Sk

Veľká Drobcova kniha – o povolaní

Rudo Kopinec
Útla knižka s bohatým obsahom, ktorú prečítate jed-
ným dychom. Možno sa na niektorých stránkach aj náj-
dete… Listy dospievajúcemu chalanovi, ktorý chce
objavovať Boží zámer so svojím životom, sú  adresované
aj vám, aby ste ľahšie rozlúštili Božiu  šifru určenú len
a len na vašu osobnú adresu.
48 strán, brož., cena 55,– Sk
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M I S I E

Píše farár Šuarov z farnosti Bomboiza don

Anton Odrobiňák:Píše farár Šuarov z farnosti Bomboiza don

Anton Odrobiňák:

Za posledných desať rokov sa rapídne zvýšila populácia šuarského ľudu. Vznikli nové centrá (rozumej osa-

dy) ako Sazapas, Azantas, San Pedro, Wapis, Tsunt-Tsuin, ktoré nemajú kaplnky. Pre duchovný rozvoj je po-

trebné v nových centrách postaviť kaplnky.

Taktiež je potrebné zrekonštruovať podlahy, steny, strechy, dvere okná na našej misii Bomboiza a v ďalších

osadách. Od ich výstavby za 20 až 30 rokov sa na nich nerobila žiadna údržba, oprava či nátery.

Za posledných šesť mesiacov sa nám podarilo rekonštruovať strechu jednej kaplnky v šuarskom centre

Yukutais a v osade Tiink sme zbúrali starú a postavili novú, zväčšenú kaplnku s pastoračným domčekom

a zvonicu.
Máme v pláne do piatich rokov postaviť 5 nových kaplniek a desať starých zrekonštruovať.
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PROJEKT PRE
KAPLNKY 
V EKVÁDORE

Pomôžme donovi
Antonovi Odrobiňá-
kovi – farárovi Šua-
rov v Bomboiza

Stavba piatich no-
vých a oprava desia-
tich starých kapl-
niek v ekvádorskej
džungli

NAŠA SPOLUÚČASŤ:
Slovenskí saleziáni a dobrodinci: 50%
Neslovenskí sponzori: 30%
Šuarské osady (formou práce):     20%

Svoj príspevok môžete poslať:
SSaalleezziiáánnii  ddoonn  BBoossccaa  
––  SSlloovveennsskkáá  pprroovviinncciiaa  ––  mmiissiiee
MMiilleettiiččoovvaa  77
882211  0088  BBrraattiissllaavvaa
ČČíísslloo  úúččttuu::  22662299885522113388
KKóódd  bbaannkkyy::  11110000
SSpprráávvaa  pprree  pprriijjíímmaatteeľľaa::  EEkkvvááddoorr

Časový harmonogram
VÝSTAVBA REKONŠTRUKCIA
1. október 2007 – september 2008 Wapis, Campanac-Entsa, Bomboiza
2. október 2008 – september 2009 Sazapas, San Luis de Yantsasa, Wakis
3. október 2009 – september 2010 S. Pedro de Chatus, Kupiamais, S. Jose de Piuntôs
4. október 2010 – september 2011 Tsunt Tsuin Shiram-Entsa, S. Pedro de Upunkius
5. október 2011 – september 2012 Ayantas, Chatus Bajo, Kunchaim

Náklady na jeden rok, t.j. na výstavbu jednej novej drevenej kaplnky a dvoch zrekonštruova-
ných kaplniek predstavujú:
1 drevená kaplnka 7500,- EUR
2 zrekonštruované kaplnky 3750,- EUR

3750,- EUR
Spolu 15 000,- EUR

Charizmatický svätec I.

Detstvo – prvá časť zo života dona Bosca.
Sen je sen. Ten, ktorý sa sníval deväťročnému chlap-

covi z talianskej osady Becchi, sa skutočne splnil.
„Ja som vždy potreboval všetkých,“ povedal neskôr.

216 strán, viaz., cena 115,– Sk

Charizmatický svätec II.

Mladý kňaz – druhá časť zo života dona Bosca.
Vraj sa zbláznil a stále melie to isté, že bude mať kos-
toly, domy, kňazov… Ťažko bolo tomu uveriť, veď sa
za ním ťahal len húf chlapcov, ale nikde ani náznak
toho, o čom rozprával. Jeho dôvera a trpezlivosť
však prevážili všetky pochybnosti.
264 strán, viaz., cena 115,– Sk

Srdce pralesa

Mária Domenica Grassiano
Ak vám v žilách koluje krv s troškou túžby po dobro-
družstve či napínavých situáciách, nechajte sa
uniesť stránkami tejto životopisnej knihy do Ekvá-
doru. Príbehy sestry saleziánky Márie Troncatti ovej
sú plné prekvapení a od prvého po posledné pís-
meno v knihe jej zaručene budete držať palce.
272 strán, brož., cena 179,– Sk

Diagnóza: Bláznom pre Krista

Ernest Macák
Príbeh kňaza z obdobia päťdesiatych rokov. Kniha

nie je prikrášleným románom. Je jednoduchým
úprimným rozprávaním vlastného životného príbehu.

Hovorí o nádeji v beznádeji, o ľudskej krehkosti a
Božej veľkosti. Zároveň je dokumentom o nedáv-

nych časoch.
312 strán, brož., cena 282,– Sk

Život mamy Margity

Teresio Bosco
Svätec nikdy nerastie sám. Don Bosco rástol v láska-
vom rodinnom prostredí, ktoré vytvárala svojou dob-
rotou jeho mama. Margita Occhienová (1788 – 1856)
veľmi dobre rozumela životu, preto aj ľudia rozumeli
jej. „Ľudová“ spiritualita tejto ženy sa zakladala na
evanjeliových hodnotách. Jej život je aj po stopäťde-
siatich rokoch inšpiráciou pre každého, kto chce byť
vždy na pulze dní, bližšie k srdcu iných aj k Bohu.
200 strán, brož., cena 165,– Sk

Naša Sedembolestná Matka

Ernest Macák
Kniha opisuje zrod jedného z našich najvýznamnej-
ších pútnických miest – Šaštín. Hovorí o jeho radost-
ných i bolestných chvíľach v určitých dejinných
súvislostiach, o jeho rozkvete i o snahe o násilnú lik-
vidáciu a o jeho niekoľkonásobnom povstaní k no-
vému životu.
208 strán, viaz., cena 295,– Sk

Balíček „CD - Saleziáni“

CD – Dotyk zhora + CD – Da mihi animas.

91:55 minút, cena 350,-Sk (ušetríte 98,-Sk)

CD – Da mihi animas

Hudobný štýl plný radosti a optimizmu prináša so
sebou saleziánsku charizmu. Hráme ako žijeme, ži-

jeme, ako hráme.
43:22 minút, cena 249,-Sk

Blahoslavení rodičia

Luciano Moia
Mária a Luigi Beltrame Quattrocchiovci sú prvým
manželským párom moderných čias, ktorý bol pový-
šený na oltár. Ján Pavol II. ich vyhlásil za blahosla-
vených, pretože môžu byť vzorom ako manželia
i rodičia. Kniha hovorí o ich ľudskom a duchovnom
živote na základe svedectva ich detí.
80 strán, brož., cena 80,– Sk

Dominik Savio

Teresio Bosco
Chlapec, ktorý vedel chcieť. Takto jednoducho
možno charakterizovať Dominika Savia, chlapca,
ktorý bez váhania siahol po duchovných radách
dona Bos ca a postupne sa vypracoval na svätca.
Navyše potvrdil, že krása, veľkosť i hĺbka života do
značnej miery závisia od nás.
184 strán, brož., cena 115,– Sk

Laura Vicuňová 

Mária Lucia Beccalossiová
Dcéra sa podujme rozriešiť zamotaný život svojej

mamy. Spôsob, ktorý si na to  vyberie, šokuje predo-
všetkým samotnú matku. Sotva trinásťročné dievča

vloží do tohto úsilia všetko – tak veľmi si praje, aby to
vyšlo…

104 strán, brož., cena 85,– Sk

Utečenci pre Krista

Ernest Macák
Po roku 1948 utieklo zo Slovenska vyše sedemde-
siat saleziánov. Podujali sa na strastiplné ilegálne

prechody hraníc. Rozprávania dvadsiatich šiestich z
nich zaznamenáva táto kniha.
328 strán, brož., cena 230,– Sk

vydavateľstvo Don Bosco db

Objednávkový formulár nájdete na zadnej strane časopisu. Objednávky: 02/555 722 26, objednavky@donbosco.sk,  www.donbosco.sk

Charizmatický svätec III.

S chlapcami – tretia časť zo života dona Bosca.
V očiach chlapcov génius. Imponoval im, pretože len

málokto sa mu mohol vyrovnať. Pre študentov vše-
ved, pre športovcov neprekonaný atlét. V očiach do-

spelých moderný muž, vynálezca,  novátor. Už len
zriadiť také oratórium, ktoré si podaktorí dovtedy

plietli s laboratóriom, bolo neslýchané.
230 strán, viaz., cena 119,– Sk

Balíček „Charizmatický svätec“

Pokiaľ sa rozhodnete kúpiť si všetky tri knihy
naraz, tak ušetríte 115,– Sk.
cena 234,– Sk
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„Viem, že nie každý bude so mnou
súhlasiť v mienke o užitočnosti tejto
zbierky do latinčiny preložených slo-
venských ľudových piesní, ktoré som
zhrnul pod názov Resonantia Tatrae
(Ozvena Tatier) a pomysliac na ná-
mahu a čas, ktorý som jej tvorbe ve-
noval, azda hodí nad ňou rukou a ne-
rozmyslene povie: Ad quid perditio
haec? (Načo táto strata?)…

Za svojich bohosloveckých štúdií
v Ríme (1935 – 1939) mal som
príležitosť čítať zo sedem po latinsky
písaných časopisov, ktoré vtedy vydá-
vali niektoré štáty pre záujemcov
o štúdium latinčiny. V knižnici Gre-
goriánskej univerzity, na ktorej vtedy
študovali poslucháči z 53 národností,
všimol som si viac ráz, ako tieto časo-
pisy kolovali z ruky do ruky. Záujem-
cov bolo veľa. Spozoroval som, že
mnohí z nich s obľubou čítali najmä
básne a piesne rozličných národov,
preložené do latinčiny. Tí, čo sa rozu-
meli hudbe, opisovali si z nich aj no-
ty. Znotované preklady piesní objavo-
vali sa najmä v časopise Iuventus.

Istý môj spolužiak zo Španielska,
Ambrogio Diaz, ktorému sa veľmi
páčili melódie našich ľudových pies-
ní, ukázal mi raz v časopise Iuventus
maďarskú ľudovú pieseň preloženú
do latinčiny a požiadal ma, aby som
i ja preložil najkrajšie slovenské pies-
ne do latinčiny, že by ich potom me-
dzi študentstvom v Španielsku rozši-
roval, lebo vraj slovenské piesne pre
svoju melodickosť zasluhujú si väčší
okruh ctiteľov a milovníkov, než im
ho poskytuje naša malá krajinka
v strednej Európe. K nemu sa pripoji-
li aj iní záujemcovia, spolužiaci z roz-
ličných národností a naliehali na
mňa, že ak mám čo len aké-také bás-
nické sklony, aby som sa pokúsil

o pretlmočenie pekných slovenských
piesní do latinčiny.

Toto priateľské povzbudenie zo
strany mojich rímskych spolužiakov
i moja vlastná skúsenosť, že i naši
gymnazisti s nadšením spievajú tých
pár latinských piesní, čo sa u nás na
gymnáziách akosi tradujú, pobádali
ma, aby som si dodal odvahy a začal
prekladať. Prvé pokusy som urobil
roku 1942 za svojho pôsobenia v Sa-
leziánskom ústave v Trnave.

Keďže majster Mikuláš Schneider-
Trnavský bol nielen vynikajúcim hu-
dobným skladateľom, ale i dobrým
latinčinárom, dal som mu tieto prvé
pokusy o preklad slovenských ľudo-
vých piesní do latinčiny na odbornú
kritiku. Vyjadril sa o nich vcelku po-
chvalne.

Uznanie a výzva slávneho Miku-
láša Schneidera-Trnavského na mňa
hlboko zapôsobila. Sľúbil som mu, že
budem v začatom podujatí podľa mo-
žností pokračovať, no prílišné pracov-
né zaťaženie v mojom povolaní i ruš-
né mesiace vojnových a povojnových
rokov hatili ma v plnení môjho dvoj-
násobného prísľubu. Potom zasa priš-
li v mojom živote chvíle príkoria, utr-
penia, tragických a dramatických
zmien, ako i vzrušujúceho premiesťo-
vania.

Za takýchto znepokojujúcich
okolností moje prekladateľské úsilie
na celé desaťročie úplne uviazlo. Vrá-
til som sa totiž k nemu až roku 1952
za svojho dušpastierskeho účinkova-
nia v Muráni. Tu som svoje predošlé
preklady zrevidoval, podopĺňal a dal
som sa vo voľných chvíľach, do
sústavného prekladania vybraných
slovenských ľudových i umelých pies-
ní do latinčiny. Tak vznikla za môjho
pobytu v Muráni okrem iných literár-

nych diel i zbierka Resonantia Tatrae
(Ozvena Tatier).

Ťažkosti pri prekladaní sloven-
ských piesní do latinčiny sú veľké,
a preto i nároky na dokonalú vernosť
môžu byť iba skromné, čo si musia
uvedomiť najmä kritici. Popri všet-
kých nedokonalostiach, ktorými sú
v zbierke Resonantia Tatrae poznače-
né moje preklady a texty, jednako dú-
fam, že svoj cieľ, som aspoň čiastočne
i dosiahol. Obliekol som do latin-
ského rúcha zopár pekných sloven-
ských piesní, ktoré, ak ich kritika
prajne posúdi, môžu sa po celom kul-
túrnom latinskom svete ozývať ako
ozvena nášho národa spod Tatier.“

Cd-čko Resonantia Tatrae bolo ve-
rejnosti predstavené v nedeľu 29. júla
2007 koncertom, ktorý sa konal po
svätej omši v parku jezuitského kaš-
tieľa v Ivanke pri Dunaji. Kázal
diecézny novokňaz, Ivančan, vdp. Ján
Polák. Bola to výročná púť a oslava
sviatku svätého Ignáca (31. júla), za-
kladateľa Spoločnosti Ježišovej – pri-
tom aj možnosť stretnutia sa a upev-
nenia kontaktov medzi saleziánmi,
jezuitmi i diecéznymi kňazmi, čo veľ-
mi kvitoval Prof. Milan Ďurica SDB,
Don Vladimír Baxa SDB – predstave-
ný komunity a farár z kostola Panny
Márie Pomocnice kresťanov na Mile-
tičovej ulici ako aj superior domu SJ
v Ivanke pri Dunaji P. Ján Ďurica SJ.
Nechýbalo ani povestné vajnorské ví-
no a vynikajúci guláš.

Cantica et carmina Slovaca, alis
linguae Latinae portata, in toto orbe
terrarum volent!

Ján Košiar
Foto: archív autora

Americké vydavateľstvo Bolchazy-
Carducci v štáte Illinois, ktoré je za-
merané na históriu a literatúru v kla-
sických jazykoch – publikuje aj
Homéra či Cicera, nedávno vydalo
CD disk s názvom Resonantia Tatrae
(Ozvena Tatier). Nájdeme na ňom 27
slovenských národných, ľudových
piesní a kolied naspievaných Zborom
Jána Pavla. II. – Vajnory v latinčine
pod vedením známeho slovenského
muzikológa PhDr. Ondreja Demu
s klavírnym sprievodom Jozefa Malí-
ka.

CD disk je však len stručnou ži-
vou ukážkou z pripravovanej rovno-
mennej hudobnej publikácie, ktorá
bude obsahovať celkovo 170 partitúr

pre spev a klavírny sprievod.
Pre nezasvätených, a to sú všetci,

čo o tom počujú alebo čítajú po prvý-
krát, je to iste zaujímavá, priam šoku-
júca informácia, kde sa takéto dielo
vzalo. Koho to mohlo napadnúť, na-
písať latinské texty k slovenským
piesňam? Pisateľ týchto riadkov vie
o existencii latinského prekladu slo-
venských národných piesní a kolied
najmenej 15 rokov. Toto dielo má
však oveľa dlhšiu históriu.

Zbierku Resonantia Tatrae zosta-
vil Bystrík Muránsky, vlastným me-
nom Anton Macák SDB. Pochádzal
z obce Vištuk (okres Pezinok), kde sa
narodil sa 25. októbra 1907. Ako mla-
dý chlapec vstúpil k saleziánom a štu-
doval v ich ústavoch v Šaštíne a vo
Fryštáku na Morave. Maturoval v ro-
ku 1933 na známom gymnáziu
v Kláštore pod Znievom. Predstavení
ho potom poslali na štúdiá do Ríma
(1935 – 1938), kde bol 18. decembra
1938 vysvätený za kňaza. Po návrate
domov pracoval v rozličných sale-
ziánskych ústavoch a školách: v Trna-
ve, Galante, a v Šaštíne. Barbarská
noc, t. j. násilná likvidácia mužských
kláštorov 13. – 14. apríla 1950 ho za-

stihla ako predstaveného a riaditeľa
saleziánskeho ústavu v Hodoch
(okres Galanta). Internovali ho spolu
s mnohými ďalšími rehoľníkmi v Pe-
zinku.

Po tzv. „politickom preškolení“
v decembri 1950 dostal štátny súhlas
k pastorácii v Rožňavskej diecéze. Pô-
sobil v Plešivci a v Lučenci. Od roku
1952 až do smrti (31. augusta 1972)
bol správcom farnosti v Muráni. Ako
sprievodca rožňavského biskupa Dr.

Róberta Pobožného sa zúčastnil Dru-
hého vatikánskeho koncilu.

Do Ríma vtedy priniesol a odovzdal
svojmu bývalému študentovi, známe-
mu slovenskému historikovi, Prof. Mi-
lanovi S. Ďuricovi SDB aj rukopis spo-
mínanej zbierky slovenských
národných ľudových piesní a kolied
Resonantia Tatrae. A Tatry čakali na
svoju latinskú Ozvenu 44 rokov…

Kľúčový význam malo stretnutie
Prof. Milana S. Ďuricu s Prof. Ladisla-
vom Bolchazym, rodákom z Michalo-
viec, majiteľom vyššie spomenutého
vydavateľstva Bolchazy-Carducci
v USA, ktorého projekt Resonantia
Tatrae veľmi zaujal. Vďaka ďalším nad-
šencom, Ing. Viktorovi Štefancovi,

ktorý noty a texty prepísal do počí-
tačovej sadzby, PhDr. Emilovi Vontor-
číkovi, ktorý doplnil chýbajúce slo-
venské texty a Mgr. Ivanovi Regulimu,
ktorý ako zástupca vydavateľstva Bol-
chazy-Carducci na Slovensku všetko
koordinoval, Resonantia Tatrae ako
kniha je pripravená do tlače a čoskoro
sa dostane do rúk záujemcom.

Bystrík Muránsky v úvode k svoj-
mu prekladu 30. apríla 1963 okrem
iného napísal:

Resonantia TatraeResonantia Tatrae
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Latinčina kedysi bola úradným jazykom nielen v Cirkvi, ale aj vo verejnom živote,
napríklad v Uhorsku do roku 1848. Ešte v 50. rokoch minulého storočia po latinsky
slušne vedeli nielen slovenskí kňazi, profesori, ale aj lekári či právnici. Postupne sa

však táto dnes mŕtva reč antického Ríma a Cirkvi dostala na okraj spoločnosti a hoci
na Slovensku sa aj dnes na niektorých gymnáziách učí ako nepovinný predmet, veľmi

veľa priaznivcov nenachádza. Ako každé pravidlo, aj toto má svoju výnimku.

alebo
štúdium latinčiny nezvyčajnou formou

(venované 100. výročiu narodenia a 35. výročiu smrti Bystríka Muránskeho)

H U D B A



12. október 1907 je dňom, keď sa
medzi ľuďmi objavil malý Ferko. Na-
rodil sa v Hodoch pri Galante. Od det-
stva sa tento živý a podnikavý chlapec
prebíjal životom a hľadal svoje miesto.
V roku 1921 sa prihlásil k chlapcom,
ktorí mali ísť študovať do Talianska,
ale pre nedostatok miesta sa rozhodol
ešte rok zostať na Slovensku, ale už
v roku 1922 sa objavil v Perose Ar-
gentina a začal tam študovať. Po novi-
ciáte 24. septembra 1925 skladal Fer-
ko, spolu s ďalšími, prvé sľuby do rúk
vtedajšieho hlavného predstaveného
dona Filipa Rinaldiho. Potom sa vrátil
v roku 1927 ako asistent a učiteľ na
Slovensko do prvého saleziánskeho
ústavu v Šaštíne. Po asistencii po-
kračoval v štúdiách v Ríme kde bol vy-
svätený za kňaza v júni 1934. Neskôr

pôsobil v Trnave na gymnáziu, kde
bol spirituálom a zároveň aj redakto-
rom časopisu Mládež a misie a neskôr
direktorom. V roku 1945 prešiel za di-
rektora do Hronského Sv. Beňadika
a potom do Sv. Kríža spolu s teológmi.
V 50-tych rokoch bol uväznený, po
amnestii prepustený. Neustále pôsobil
ako kňaz a snažil sa pomáhať, kde sa
dalo až do svojej smrti 6. decembra
1980. Pochovali ho v Hodoch, kam sa
vždy rád vracal a slúžil ľuďom.

Aký bol a čo prežíval?

V 50-tom roku bol môj strýko –
Feribáči direktorom teologického štu-
dentátu vo Sv. Kríži. Odtiaľ zobrali
všetkých saleziánov a najprv ich dali

do sústreďovacich kláštorov – najprv
v Podolínci a potom dali predstave-
ných inde než ostatných.

Keď Feribáčiho odsúdili, odsedel
si roky väzenia v Ilave, v Mírove,
v Leopoldove, dokonca sedel aj s Dr.
Husákom na Pankráci a myslím, že aj
v Leopoldove.

Keď ho v Bratislave súdili, boli sme
s donom Malženickým na chodbe.
Prevážali ich do širokej súdnej siene

H I S T Ó R I A
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12. októbra sme si pripomenuli sto rokov od narodenia
dona Františka Valábka. Patrí medzi prvých saleziánov,
ktorí rozbiehali saleziánske dielo u nás na Slovensku.

vždy jedného v sprievode dvoch eš-
tebákov, nesmeli sme sa k nim pri-
blížiť, ani s nimi prehovoriť. Feribáči
kráčal vzpriamene a hrdo, no mne bo-
lo do plaču.

Strýkova mama, naša babka nás
zobrala navštíviť Feribáčiho raz na Mí-
rov a druhýkrát do Prahy na Pankrác.
Keď sme cestovali s babkou do Prahy,
čakali sme pred bránou väznice. Mno-
hých saleziánov vtedy prepustili a pri
bráne sa objímali s rodinou. Bol to sil-
ný zážitok. Don Mikes vyšiel z väzenia
s úplne bielou hlavou ako starec. Všet-
ci sa radovali, len babka plakala, lebo
Feribáčiho neprepustili.

Na Mírove bol s nami aj môj
otec, jeho brat Ján. Nevpustili nás
všetkých naraz – ja som išla s babkou.
Feribáčiho priviedol po zuby ozbroje-
ný vojak. Babka plakala a cez slzy sa
vojaka pýtala, či mu môže dať čokolá-
du alebo ovocie. Prísne na ňu pozrel
a pokrútil hlavou, že nie.

Keď neskôr vošiel náš otec, ten sa
nepýtal a pod stolom mu tajne pre-
pašoval citrón a čokoládu.

Náš otec si s ním mohol dopisovať
a tak sme my, deti, mohli spolu s nimi
prežívať všetko, čo sa okolo dialo.
Otec mu v jednom liste písal: Už si na-
vštívil všetky rekreačné strediská, ešte
si však nebol na Madagaskare. List
mal takýto nadpis: Ján Valábek píše
Františkovi Valábkovi. Keď si súdru-
hovia prečítali v tom liste narážku na

Madagaskar, pochopili, že ide o naráž-
ku na vtedajší režim, už mu otec ne-
mohol viac písať. Stratili sme tak jedi-
ný kontakt s Feribáčim.

NNáávvrraatt  zz vvääzzeenniiaa
Keď Feribáčiho prepustili z väze-

nia, hľadal si miesto na bývanie. Boh
ho poslal do rozvrátenej rodiny jeho
brata-alkoholika, kde sa nemohol cí-
tiť celkom dobre. Z väzenia si prinie-
sol pľúcnu TBC a ťažkú bronchiálnu
astmu. Naši sa báli nákazy, a preto
ho oddelili a dali mu k dispozícii
akýsi domček v záhrade, ktorý bol
stavaný nie na bývanie, ale ako
záhradný domček. Potom sa dlhšiu
dobu liečil v Sládkovičove, kde bola
v tom čase nemocnica pre TBC pa-
cientov.

My deti, sme sa však radovali z je-
ho návratu a pamätám si, že sme mu
od radosti bozkávali ruky.

Neskôr sa ukázalo, že povzniesol
našu rodinu do duchovnejšej sféry.

Keď bol už dlhší čas na slobode,
v jeden deň išiel od svojej mamy
z Gáňu domov do Hodov popri želez-
nici. Zrazu z kukurice vybehli dvaja
eštebáci a povedali mu: „Pôjdete s na-
mi…“ Nedozvedeli sme sa, kam ho od-
viezli. Nepodarilo sa to ani otcovi. Fe-
ribáčiho vyšetrovali preto, že napísal
spisovateľovi Mináčovi kritický list.
Ten ho udal a už to bolo… V rodine
nastal veľký rozruch a ešte aj mňa si
predvolali a vyšetrovali, či viem písať
na stroji, či mu pomáham atď.

Po čase sme sa dve sestry rozhodli
odsťahovať z domu a zohnali sme dva
a pol izbový byt. Vtedy Feribáči jeden

čas u nás býval.
Až vtedy sme videli, koľké trápenia

nosil so sebou, keď mal záchvat duš-
nosti z astmy a nevládal ani prehovo-
riť. Liečil sa aj na onkológii v Bratisla-
ve. Boli sme ho so sestrou navštíviť –
bol to obraz, ktorý mi nikdy nevymiz-
ne z pamäti. Schádzal dolu schodmi,
pokožku na tvári mal žltej farby,
kráčal pomaly a zadíval sa na nás. Ne-
pamätám si, čo povedal sestre, ale
mne prorocky predpovedal: „Beta, Be-
ta, ty budeš obeta“. V tom čase som to
nechápala, lebo som dlho nevedela,
čo chcem. Dnes sa jeho predpoveď
spĺňa.

Neskôr sme mu zohnali jednoizbo-
vý byt v Galante, ale zostával v ňom
iba vtedy, keď prišiel slúžiť sv. omšu
do Hodov. Inak býval v Bratislave.

Veľakrát sme išli spolu do Hodov
a zastavovali sme sa na cintoríne.
Ukazoval mi na cintoríne jedno mies-
to, kde boli pochovaní grófi význač-
ného rodu: „Vieš, Betka, keď zomriem,
tam, pri tých grófoch budem ležať.“

Keď chodil slúžiť sv. omšu do Ho-
dov, muselo to byť za zatvorenými
dverami. Ale babky v Hodoch, jedna
druhej odkázali: „Idú Feribáči, bude
svätá omša.“

AA ppoottoomm  vv nneeddeeľľuu
V tú nedeľu večer fúkal strašný vie-

tor, cesty boli zaviate snehom a nebo-
la elektrina. Betka (iná ako ja), mi te-
lefonovala z Hodov, že Feribáčimu,
keď odslúžil sv. omšu, prišlo na ulici
zle a rukavice mu vypadli z rúk. Tie
rukavice ma upozornili, že to bude
niečo vážne.
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don Stano, druhý sprava don F. Sersen
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tosti a aktuálnosť pre naše časy, slo-
vom, takýmto spôsobom sme sa
zbližovali. Neviem či v Podolínci, ale-
bo niekde inde v koncentráku jeden
z kazateľov napríklad o donovi Bosco-
vi krásne povedal toto (to si ešte pa-
mätám, hoci to tuším ani nebol sale-
zián – lebo sme si navzájom kázali):
„Všetci zakladatelia majú v jadre iste
ten istý základ, napríklad že horia za
spásu duší, na slávu Božiu, že sú váš-
nivými rybármi duší. Tento obraz je
krásny, biblický, keď ho použil pre
Petra sám Ježiš Kristus. Ale – povedal
ten kazateľ – don Bosco bol rybár, nie
taký, čo sedí na brehu a hádže udicu
a čaká na ryby, skôr taký, čo pláva na
záchrannom člne, a hádže záchranné
pásy a vyťahuje topiacich sa. Veď aj
ten jeho slávny sen o kalnej rieke,
v ktorej sa chlapci topili a o tej plti, na
ktorej stál on spolu so skupinou svo-
jich spolupracovníkov a pomáhal vy-
ťahovať z krútňavy a kalu tých svojich
mladých priateľov ukazuje, aký bol on
rybár. Nesedel na brehu, nečakal na
ryby, išiel za nimi po rieke.“ Táto cha-
rakteristika sa mi veľmi páčila už vte-
dy a zostala mi v pamäti a vždy si ju
predstavujem ako živú a aktuálnu aj
teraz.

Takže vtedy aj tí, čo nepoznali
dona Bosca museli ho poznať.

Museli ho poznať, lebo videli aj
náš život – oni nás aj trošku kritizova-
li a v niektorých veciach mali aj dobrú
pravdu. Napríklad si dobre pamätám,
že jeden z dobrých vážnych františká-
nov mi pripomenul, že tá naša medi-
tácia, ktorú máme, tá polhodinka, je
stále akási jednotvárna. Totižto, číta-
me si, prečítame si a potom trošku
uvažujeme. Ale že by sme sa dostali
trošku vyšší stupeň, on to nazval, na
ten druhý stupeň, keď je už meditácia
viac dialógom a nie viac medzi ľuďmi,
ale medzi Bohom a človekom a du-
šou, tá druhá fáza, tej citovej meditá-
cie, angažovanej, to by bolo treba tro-
šku viac zdôrazniť. To povedal páter
Urban, františkán, svätý človek. Tak je
to správne, aby to išlo do hĺbky a aby
sa neprekážalo jednotlivcom nejaký-
mi fazónami, aby sa každý vedel po-
tom sám rozprávať s Bohom. Teda aby
tam bol osobný kontakt.

Ako to vyzeralo s oslavou sviatku
dona Bosca potom po 50-tom roku
vo väzeniach?

No to už bolo všetko rozptýlené.
A išlo to podľa vonkajšieho zdania
„do stracena“, ako nám to hovorili

naši tamojší, „vtedajší vedúci alebo
predstavení“, čo nás strážili. Vo väze-
niach bolo zavretých do 40 bratov sa-
leziánov, okrem koncentračných tábo-
rov či kláštorov, kde boli na prácach.
Nuž, ako sme oslavovali dona Bosca
vtedy? Bolo to také Jeremiášovské
spomínanie, smutné, ale pri tom vždy
tam bola nádej, ktorá sa vyjadrovala
najčastejšie modlitbou: Dedičstvo ot-
cov zachovaj nám, Pane, aj na Sloven-
sku. Alebo ináč by sme to sformulova-
li: Tú čistú rybársku vášeň dona
Bosca, zachovaj nám, Pane. Myslím,
že to si môžeme aj dnes priať a opa-
kovať. A tým ho vždy dobre oslávime.

Bozkávam, pán Kristus
Táto príhoda sa udiala v Hodoch.

Išli sme s chlapcami z ihriska, kde
sme boli hrať futbal. Bol medzi nami
aj jeden chlapec z Košíc, ktorý bol
v Hodoch na prázdninách u babky.
Vtom vidíme, že na chodníku sa roz-
práva don František Valábek s niekoľ-
kými ženami. Ako chlapci sme mu ho-
vorili Feribáči. Keď sme sa k nim
priblížili, pozdravili sme: Pochválený
buď Ježiš Kristus. Na veky vekov – od-
povedal Feribáči. Ten chlapec z Košíc
ho však nepoznal. Nebol pokrstený
a o viere či Kristovi nevedel nič. Feri-
báči sa nám prihovoril a každému
z nás dal „zaucho“ ako on volal žu-
vačku (v tom čase ešte veľkú vzácnosť
– a to „zaucho“ volal preto, že keď
sme išli do kostola nemali sme si ju
nechať v ústach, ale mali sme si ju dať
za ucho a po omši sme ju tak mohli
opäť žuvať). Chlapcovi z Košíc, keď sa
ho na všeličo povypytoval, dal veľkú
čokoládu. Poďakovali sme sa a rozišli.

Neskôr babka toho chlapca spo-
menula mojej mame, čo sa u nich sta-
lo. Babka, keď videla veľkú čokoládu
v jeho rukách, pýtala sa ho, kto mu ju
dal a ten chlapec odpovedal: pán Kris-
tus. Babka pochopila, čo sa stalo, a od
mojej mamy sa dozvedela, kto mu čo-
koládu dal. Predsa však je v tom veľká
symbolika – v tej chvíli bol Feribáči
pre neho pán Kristus – a vlastne dru-
hým Kristom by mal byť každý kňaz.
A Feribáči – don Valábek – ním isto
bol. A neviem, či sa nestalo aj to, čo je
v nadpise – počul som to, ale nebol
som pri tom, že vraj, keď ho tento
chlapec opäť stretol, pozdravil ho tak
ako bolo v tom čase v mestách zvy-
kom: „Bozkávam, pán Kristus“.

Marián Valábek SDB
Foto: archív redakcie

Rozhovor
s donom
FRANTIŠKOM
VALÁBKOM
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Feribáči, chceli by sme sa od vás
dozvedieť ako ste napríklad vy pre-
žívali svätorečenie dona Bosca na
Veľkú noc v Ríme. Myslím, že ste bo-
li vtedy na teológii.

Áno, bol som v Ríme a celú sláv-
nosť som osobne prežíval. Zo Sloven-
ska, pamätám sa, prišli na slávnosť sa-
leziáni, nebohý don Bokor a don
Sersen. Jeden bol direktorom šaštín-
skeho, materského ústavu a druhý
budoval základy oratória a fary na Mi-
letičovej v Bratislave a myslím že priš-
li ešte aj iní Slováci. Viem, že sme hľa-
dali dlho do noci ubytovanie pre
Slovákov, pútnikov. Ťažko bolo nájsť
ubytovanie. V tie dni, bolo to na Veľkú
noc, bol Rím nabitý pútnikmi z celého
sveta, bol to aj záver mimoriadneho
Jubilejného roku, na pamiatku 1900
rokov umučenia nášho Pána Ježiša
Krista. Prišli potom aj skupiny sloven-
ských teológov z Turína, z Ľubľany
a lístky do baziliky bolo veru ťažko
zháňať. Asi 300 000 ľudí bolo len na
námestí. A odtiaľ sledovali sv. omšu
a svätorečenie. Obrad sa odbavoval vo
vnútri, v bazilike. Trvalo to asi od de-
viatej do jednej.

Počul som, že ste sa dostali bez
lístku, tak „po slovensky“, až pred
oltár.

Bolo to trochu čudné, ale v Ríme
sme sa naučili určité „ťahy a možnos-
ti“ ako sa dotlačiť na výhodné miesto
pri takýchto príležitostiach. Vzal si si
napríklad rochetku, ak si bol kleri-
kom, prehodil si ju cez rameno a hy-
baj, kým ťa niekto nezastavil a nepýtal
lístok. A vtedy som stál len vonku. Ne-
mal som lístok. Tak som si prehodil tú
rochetku a „reku sprobujme…“ A šiel
som. A dostal som sa bez zastávky až
do paláca na jednu dlhú chodbu, kde
sa už formovali kardináli a biskupi,
ktorí mali ísť do baziliky ako taká
predprocesia pred Sv. Otcom. Každý
biskup mal pri sebe akéhosi asistenta
a tu som zbadal, že kardinál Hlond,
náš kardinál z Poznane, z Poľska ne-
má nikoho. Tak som si hneď obliekol

svoju rochet-
ku, chytil
som sa krídla
jeho pluviála
a išiel vo veľ-
kej paráde až
po hlavný ol-
tár.

Aké boli
oslavy na
Slovensku?

V tom ro-
ku sa aj na
Slovensku dostal don Bosco do širo-
kého vedomia veriacich – z časopisov,
novín, kníh, životopisov atď. A aj sláv-
ností, ktoré organizovali ústavy, ktoré
sme v tom čase už mali. Vtedy boli len
tri ústavy a to Šaštín, Sv. Beňadik
a Bratislava. Všade sa starostlivo pri-
pravovali na oslavy. Vznikli dnes už
známe piesne ako napr. Zástupy mla-
díkov, ale aj ďalšie. A vtedy sa začal
stavať aj prvý kostol na počesť dona
Bosca – a to v Orovnici, ktorá bola fi-
liálkou Sv. Beňadiku.

Tieto oslavy dona Bosca sa opa-
kovali každoročne. Ako to však bolo
v roku 1950?

Nuž z tej katastrofy, ktorú nazvali
niektorí Akcia K – to znamená likvi-
dácia kláštorov – možno zaregistrovať
aj jeden pozitívny fakt.

Don Bosco bol svätorečený na Veľ-
kú noc v apríli v roku 1934 a táto ak-
cia bola týždeň po Veľkej noci 1950.
Zo štvrtku na piatok. Po polnoci. Tak
hovorím, že jeden fakt môžeme určite
zaregistrovať, ktorý sa dostane do de-
jín reholí na Slovensku, totižto, že
sme sa spoznávali dôkladnejšie, keď
nás dali tak dokopy do takzvaných
Koncentrovaných kláštorov.

Spoznávali sme sa dôkladnejšie
jedni druhých, aj sme sa úprimnejšie
začali ctiť a vážiť jeden druhého. A po-
znávať aj vnútorný život jednotlivých
spoločností a reholí. To poznávanie sa
dialo napríklad aj tým, že sme spoloč-
ne oslávili sviatky zakladateľov, všetci
v kostole. Keď mala sviatok niektorá
rehoľa, tak bola spoločná sv. omša –
aj obed bol slávnostnejší, veď sme sa
sami obsluhovali. Ale hovorím, že
zvlášť pri bohoslužbách a kázňach
či prednáškach, každý sa snažil do
skratky zhrnúť charizmu a charakte-
ristiku svojho zakladateľa, či niekto-
rého svätca a tým aj jeho dielo, jeho
spiritualitu, jeho apoštolát, štýl svä-

Prijali ho na interné oddelenie. Fe-
ribáči ležal ticho, len ťažký dych pre-
zrádzal, že to bude ťažký zápas, tvrdý
boj.

Tretí deň sme mu navrhovali, že
zavoláme pána farára. Rezolútne od-
mietol rukou, s ktorou s nami udržia-
val kontakt. Zavolali sme teda dona
Dermeka – saleziána a ten onedlho
prišiel. Hovorili spolu potichu, no ne-
bolo im rozumieť. Potom si zrejme
urobil spoveď. Všetko si uvedomoval
a tichými slovami s nami odriekal ce-
lé confiteor.

Na štvrtý deň mal jazyk tak na-
puchnutý a suchý, že nemohol ani ús-
ta zatvoriť. Oči mal zatvorené a ja som
bola presvedčená, že ich otvorí až pre
krásy neba. Ležal dôstojne a majestát-
ne s podhlavníkom vysoko, nohy mu
trčali von z postele a bolo mi ľúto, že
mu je na ne zima…, to ale určite necí-
til. Na ďalší deň mu začali dávať infú-
zie.

V piatok sa jeho zdravotný stav za-
čal veľmi zhoršovať. Čím väčšmi sa
z neho strácal život, tým väčšmi rástlo
okolo neho čaro pokoja, ktorý sme si
od neho v duši odnášali. Keď mi v ten
večer držal naposledy ruku, v tom
stisku bolo cítiť úzkosť, bolesť, túžbu,
nádej i lásku. Nechcel ma pustiť a ja
som sa s ním nemohla rozlúčiť. Bol to
naozaj posledný stisk ruky. Na druhý
deň ráno som ho už našla zabaleného
v bielej plachte.

Jeho smrť bolo tiché skromné odo-
vzdanie sa. Keď zomrel, uvažovali
sme s mojou šéfkou MUDr. Popluhá-
rovou, kde bude pochovaný. Ona po-
radila miesto pri kríži a ja som súhla-
sila spolu so saleziánmi. Až oveľa
neskôr po jeho smrti som si uvedo-
mila, že je naozaj pochovaný pri tých
grófoch, ako mi často vravieval, keď
sme šli okolo cintorína.

Feribáči pôsobí stále. A my to vní-
mame aj v našej rodine. V mojom
osobnom živote zohral rozhodujúcu
úlohu. Pomáhal mi prekonávať zúfalú
situáciu v rodine a smeroval moju ces-
tu k Bohu. Náš najmladší brat po svo-
jom búrlivom živote sa stal kňazom
a aj sestrin syn sa tiež stal kňazom.
A náš otec, Feribáčiho brat, zomieral
celou svojou osobnosťou obrátený
k Bohu a s Pannou Máriou na perách.

Zo spomienok Alžbety Valábkovej
spracoval Marián Valábek SDB
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Klerik F. Valábek

Don F. Valábek (v strede) so svojim
strýkom a jeho manželkou

Don Valábek (vľavo) na zlatej svadbe
svojho strýka A. Valábka v máji 1979



Neznámy protiidúci vydal svedectvo
o kráse. Veru, sú medzi nami nádher-
ní ľudia, nádherné veci, fascinujúce
udalosti. A vydať svedectvo o nádhere
a dobre znamená vydať svedectvo
oo BBoožžíícchh  ssttvvoorreenniiaacchh,,  oo BBoohhuu.. To je
poslaním kresťanov v každej dobe.
Dnes je to potrebné ešte viac. Pretože
svet v tejto mediálnej dobe je preplne-
ný naoko krásnymi vecami a ľuďmi.
A svedčí sa o všeličom… Presne ako
hovorí Biblia: „Na pohľad bolo krás-
ne…“ Ale opravdivá rýdzosť, Božia
identita a iskra mnohým chýba.

MMééddiiáá  aa vvýýcchhoovvaa
„„JJeeddeenn  ddookkáážžee  ssttrrhhnnúúťť  ttiissííccee..““
(z prednášky o masmédiách)

Priatelia, aj v tomto školskom roku
budeme pokračovať v našej rozprave
o médiách. Dôvod je prostý. Lebo je to
téma, ktorá sa dotýka všetkých nás.
Viac než si myslíme. DDuucchhaa,,  kkttoorrýý  ssaa
ppllaazzíí,,  zz nniicchh  ddeennnnooddeennnnee  pprrííjjmmaammee,,
vvddyycchhuujjeemmee  aa tteenn  ssii  ssttaavviiaa  vv nnááss,,  zz nnááss
„„nnoovvéé  ssttvvoorreenniiaa““.. Žiaľ, často nie Božie.
Takto sa úprimne podelil o modlitbu
priateľ, ktorý trávi hodiny a hodiny
pred televíziou: „Bože, ak sa porov-
nám s tým, aký som bol pred desiati-

mi rokmi, som zo seba smutný… Pro-
sím ťa, vráť mi, daruj mi moju vte-
dajšiu nevinnosť.“

Pamätate, že počas roka sme písali že
v mediálnom poli účinkujú traja veľkí
hráči: mmaassmmééddiiáá,,  llííddrrii  aa mmaassaa  ľľuuddíí
((vvllaassttnnee  mmyy)).. Zatiaľ sme ako tak vošli
pod kožu médiám a povedali si, ako
sa vytvára správa, ako ju čítať. Čo všet-
ko treba mať na pamäti a nezhltnúť ju
takú, ako sa nám podáva. Potrebuje-
me mať kriticke myslenie a dešifrovať
ju. DDnneess  ssii  vvššiimmnneemmee  ďďaallššiiuu  sskkuuppiinnuu
hhrrááččoovv::  llííddrroovv.. Je to teraz vhodné aj
preto, lebo silné osobnosti ovplyvňu-
jú veľké skupiny ľudí. A v novom škol-
skom roku je dobre posvietiť si, kto je
blízko nás či vašich detí. Či je to po-
stava pozitívna, alebo pôsobí na vás
a vvaaššuu  rrooddiinnuu  nneeggaattíívvnnee..

OO ččoomm  tteennttoo  ssvveeddččíí??
„„AAkkéé  mmuussíí  bbyyťť  nnááddhheerrnnéé  nneebboo,,  

kkeeďď  uužž  tteennttoo  ččlloovveekk  jjee  ttaakkýý  ddoobbrrýý
aa kkrráássnnyy……““

(výrok súčasníka na adresu sv. Fran-
tiška Saleského)

Nuž, ako píšem, doba prináša stále no-
vé veci. Aj k nám dorazilo slovo líder.

Objavuje sa v spojení: líder kapely, lí-
der futbaloveho mužstva, líder skupi-
ny, líder na pracovisku, líder v triede…
Kto to teda je? Čo znamená toto slo-
vo? Existuje norma na „lídra“? Popis,
obraz do ktorého by sme sa mohli po-
zrieť a inšpirovať sa? Pokúsme sa o to.

Predstavte si osobnosť s chuťou žiť.
S iskrou v oku, so životnou múdro-
sťou a nadhľadom, s nasadením za
správnu vec. V danej chvíli krášli si-
tuáciu a dáva jej zmysel. Je jej ozdo-
bou, rieši ju, posúva k dobru. Koná
podľa pravdy, je „akurát – na mieru“
v tomto mieste a čase. Zaujme živým
vystupovaním, rozhľadom, nadšením
sviežosťou a schopnosťou strhnúť
iných za pravdu, život. Na adresu ta-
kýchto zvykneme povedať: „„TTeennttoo
nniieeččoo  vv sseebbee  mmáá..““

Ak sa vám chce vykríknuť: Ale veď to
je svätec! myslíte správne. SSvväättccii  ssúú
pprraavvíí  llííddrrii..  A že sú svätci zviditeľnení
– na oltári, to je fajn. Ich život, skutky,
riešenie situácii sú pre nás vzorom.
Návodom ako riešiť zložité situácie
a nezmýliť sa. Vlastne ide o život po-
dľa Božej vôle. Nuž ale sú aj svätci,
ktorí nie sú na oltári, ale sväto žijú…

A možno práve taký je niekde neďale-
ko od vás. PPrraavvdduu  ppoovveeddiiaacc,,  sslloovvoo  llíí--
ddeerr  nniiee  jjee  nnaaššee..  PPrreekkllaaddáámmee  hhoo  aakkoo
oossoobbnnoossťť,,  cchhaarraakktteerr,,  vvooddccaa,,  vveeddúúccii..
NNoo  ssvveeddččaalloo  bbyy  mmuu  nnaajjmmää  sslloovvoo  ssvvää--
tteecc..

LLííddrrii   vv ppoolliittiikkee
„„NNiiee  jjee  vvššeettkkoo  zzllaattoo,,  ččoo  ssaa  bbllyyššttíí..““

(slovenské ľudové príslovie)

Politika je starostlivosť o veci verejné.
Aspoň tak by to malo byť. Politik vy-
stupuje pred ľudí a presviedča, že jeho
názory, myšlienky sú pre ľudí najle-
pšie. UUmmeenniiee  pprreessvveeddččiiťť  jjee  hhááddaamm
„„nnaajjcceennnneejjššiiaa  vvllaassttnnoossťť  pprree  ppoolliittiikkaa““..
A keďže sa o to snažia aj iní, vzniká
politický zápas. Je to vlastne obchod
s myšlienkami. A v obchode to bez re-
klamy nejde.

AA ttuu  nnaassttuuppuujjúú  mmééddiiáá.. Ako žiadostivo
po nich siahajú všetci, ktorí chcú mať
moc. Ony hlasy lídrov zosilňujú, do-
stanú do každého domu aj do tej naj-
vzdialenejšej dediny či samoty na de-
dine. Preto si strany, rivali po celom
svete v politickom boji merajú sekun-
dy v televízii, rozhlase… SSttrraanníícckkee  ttíí--
mmyy sledujú, či sú správy o ich vod-
coch pozitívne a či negativne. Teda
povedané rečou doby: Či je všetko
„vyvážené“. Lídri majú mediálnych
poradcov, ktorí sledujú súperov. Kto
čo povedal, ako treba reagovať, čo si
praje počuť ľud. No a ppoottoomm  ssúú  ttuu
„„vviizzáážžiissttii““ – teda po slovensky – tí, čo
sa starajú, či ich líder vyzerá na obra-
zovke dobre. A by ste sa čudovali, že
takýto tím okolo politického lídra tej
ktorej strany dosahuje aj niekoľko de-
siatok „odborníkov“. A že chcú jesť
a z niečoho žiť – to pripomínať ani ne-
treba. Takže treba peniaze. Veľa
peňazí… Nastupujú darcovia. No dnes
zadarmo ani sliepka nehrabe. Použi-
jem zákon akcie a reakcie: V nejakej
forme by sa to darcovi malo vrátiť…
Veru, moc a peniaze idú ruka v ruke.
PPrraavvdduu  mmaallii  nnaaššii  ssttaarrkkíí::  PPoolliittiikkaa  jjee
ppaannsskkéé  hhuunnccúúttssttvvoo..

PPeerrssoonnaalliizzáácciiaa
„„VVllaassttnnee  oo nniičč  nneejjddee..  LLeenn  zzmmýýššľľaajjttee

aakkoo  jjaa..““
(odveký sen diktátorov)

A ako to potom ďalej cez médiá fun-
guje? Líder klope na srdcia ľudí všet-
kou svojou nádherou, rečníckou
schopnosťou, vystupovaním, charita-

tívnymi akciami, stretnutím sa s deť-
mi, starými ľuďmi, podporou det-
ských domovov… Vlastne celým svo-
jím bytím. Nuž po takom pozitívnom
obraze človek často neváha a pustí ho
dnu. Stotožní sa s jeho názormi, osvo-
jí si jeho zmýšľanie, vytvorí s ním akú-
si jednotu. Spriaznenie duší. Prebeh-
ne to vo všetkých úrovniach – myseľ,
cítenie, postoje… MMúúddrroo  ssaa  ttoo  vvoolláá  aajj
ppeerrssoonnaalliizzáácciiaa..

Ak to prebehne u mnohých (a práve
vďaka masmédiám to funguje), vvyyttvvoo--
rríí  ssaa  vveerreejjnnáá  mmiieennkkaa.. A tá je dnes pre
mnohých božstvom, zaklínadlom,
stupienkom k moci, slávou… Proste
všetkým. Preto sa dnes v médiách bo-
juje o verejnú mienku, preto sa vyno-
rili ústavy na výskum verejnej mienky,
preto sú tu tak často výsledky
o zmýšľaní v spoločnosti. O význame
lidrov niet pochýb. Niektoré politické
kruhy po celom svete dokonca uvažu-
jú, či tento je schopný strhnúť – oslo-
viť masy alebo nie. Či je mediálny typ
a vie vystupovať v médiách. A až po-
tom prídu na pretras obsahy, progra-
my a iné zaležitosti pre dobro ľudí.

NNuužž  ppoo  ttoomm  vvššeettkkoomm,,  zzoorriieennttuujj
ssaa,,   ččlloovveeččee……

„„AA ččoo  jjee  pprraavvddaa??““
(Pilát)

Čo si z toho všetkého vybrať? Ako žiť?
Kde je dobro? Ako vychovať mládež,
aby bola správne zorientovaná? Ľudia
majú kriticky zhodnotiť „posolstvo lí-
dra“. Priznajme si, že dnes je to veľmi
ťažko. Pretože ťažkoodenci – „ťažko
odhaliteľné správy“, ktoré dennoden-
ne, čo dennodenne „minutominutne“
chrlia masmédiá, sú nepriestrelné. To-
tiž je ich tak veľa, a sú také rafinované,
že ich nedokážeme kriticky – pravdi-
vo prehodnotiť. No aspoň to by sme
mali u lídrov sledovať: Aké je ich po-
solstvo? O čom svedčia? Zákony, kto-
ré schvaľujú dodržiavajú? Sú ovplyv-
není rôznymi lobby skupinami? Sú za
život, alebo proti nemu? Aká je ich úc-
ta k iným? Čo reči a skutky? Kde je
pravda? A dostali sme sa k Pilátovi
a jeho večnej otázke: AA ččoo  jjee  pprraavvddaa??
V Písme je nablízku aj odpoveď: „„JJaa
ssoomm  pprraavvddaa……““  ppoovveeddaall  KKrriissttuuss.. On je
jediný opravdivý líder. Jeho život, obe-
ta a láska je „našou normou“. Jeho vo-
ľbou vždy vyhráme. On nesklame
a v ňom sa nesklameme.

Pevnú vieru vám zo srdca želá Jozef
Luscoň.

Foto: archív redakcie
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Po ulici kráčali dvaja mládenci. Z rozhovoru ich vyrušil pohľad na peknú postavu dievčiny, ktorá išla pred nimi.
„Ejha, tá musí mať aj peknú tvár…“ utrúsil prvý.
„Nevidíš, nevieš,“ protirečil druhý.
„Stavme sa, že je pekná,“ navrhol priateľ.
„Platí“. A tak uzavreli stávku. Zrýchlili krok, aby sa dievčaťu pozreli do tváre, no tá zrazu vkročila do brány domu
a pribuchla dvere.
„Vyhral som. Jej tvár bola nádherná,“ tvrdil prvý.
„Dokáž! Nevideli sme ju spredu!“ oponoval spoločník.
„Videl si tvár toho chlapa, čo išiel oproti nej? Videl si, ako mu žiarili oči? Hej, dievča bolo okúzľujúce.“
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znamovacie – dobrovoľníci s deťmi
a naopak. Povedala by som, že celý tá-
bor bol aj o vzťahoch navzájom
a ich prehlbovaní. A program? Chodi-
li sme s deťmi na služby Božie, mali
divadielka, katechézky, hry – malé,
veľké, športové – Pepíku, kde jsi?, pe-
xeso, lopty a samozrejme futbal. Hra
na trpaslíka Gňoma zabavila nielen
deti, ale aj mládež. S tou sme si radi
spievali ukrajinské a, čuduj sa svete, aj
slovenské piesne (Zlož svoju starosť
na Pána… i ľudové Ej Macejko…) tan-
covali a mali katechézky... Jeden z mo-
jich osobných zážitkov bol, keď sme
s mladými spievali a dve ukrajinské
dievčatá spievali pieseň po slovensky
(ktorú ich naučili Slováci na predoš-
lých táboroch). Mala som pocit, akoby
sa mi stali bližšie, a vtedy som si uve-
domila, že fakt je veľkým plusom pre
misionára či dobrovoľníka, keď vie
rodnú reč ľudí, ku ktorým ide.

Výlet s deťmi na Terebľu – jazero
a vidieť ich šantiť vo vode, byť s nimi
na vodnom bicykli na katamarane je
tiež zážitok. Ale celé naše pôsobenie
tu medzi ukrajinskými deťmi nebolo
len o zážitkoch. Bolo hlavne o pôso-
bení Ducha Svätého v nás (napríklad
v používaní ukrajinčiny) i v tých oko-
lo nás, o premáhaní seba, keď sme už
nevládali a boli unavení, v dávaní se-
ba.

Tradičné dni
Denne sme mali dve stretnutia

s deťmi: doobeda a poobede od tretej.
Každý deň sme začínali modlit-

bou, potom sme si zaspievali obľúbe-
né ukazovačky a spievali si na želanie
stále dokola a dokola a dokola. Ráno
sa hrala malá hra, ktorá pozostávala

z témy, ktorú sme si dopredu nachys-
tali počas víkendových stretnutí vo
Vrútkach. Tém, ktoré postupne zachy-
távali Ježišov život, bolo osem. Počas
jednotlivých stretnutí sa deti zozna-
movali alebo si prehlbovali vedomosti
hravou formou katechézok: divadiel-
ko, rozhovor, maľovanie obrázkov,
rôzne hry v teréne. Deti sa aktívne za-
pájali do výroby darčekov rodičom
(náramky, prívesky, origami) alebo sa-
my nacvičovali divadielka pre ka-
marátov. Poobedné stretnutia boli vy-
plnené hrami v teréne, futbalom
a tancami. Na záver stretnutia sme sa
všetci spoločne zúčastnili na sv. omši.

Okrem detí sme sa venovali aj mla-
dým väčšinou v podvečerných hodi-
nách.

V Tjačive
V sobotu sme sa všetci stretli

v Tjačive. Po svätej omši v maličkom
kostolíku sme boli pozvaní na typicky
slovenský nedeľný obed aj s kompó-
tom. Najfrekventovanejšie boli rozho-
vory na tému Ako sa darí? Nechceš
suchár? A k tomu celá hŕba vtipných
pikošiek zo spolunažívania u babičiek
a deduškov, prípadne na farách.
Avšak nestretli sme sa len na revíziu
zdravotného stavu ( hoci to tak mies-
tami vyzeralo).

Predmetom bolo zhodnotenie
nášho úsilia, vízii do nasledujúceho
týždňa a vzájomné povzbudenia.
Odovzdali sme si rady, ako lepšie
zvládať katechézky a nedostatok
spánku. V súhrne sme sa zhodli, že sa
nám darí plniť plán výrazne nadprie-
merne (99% – 87% aj s pokorou)
a posilnení touto skutočnosťou sme
sa vrátili na svoje miesta.

Netradičné dni
Medzi úplne netradičné a originali-

tou prepletené dni patrili tie, kedy
sme nahliadli do životov ľudí alebo,
etnologicky povedané, do ich kultúry.

Po odpustovej slávnosti na sv. Pet-
ra a Pavla v maličkej cerkvičke na kop-
ci, ku ktorej sme sa dostali brodením
cez potok, sme boli pozvaní na od-
pustovú hostinu k jednej rodinke. Po-
dávali sa kyslé ryby, šaláty, rezne,
pečená sliepka, holúbky, polievka, zá-
kusky, zemiaky s bryndzou, káva
presne v tomto poradí. Šesť! chodov
nás doslova odrovnalo. Ohromila nás
ich štedrosť a veľkodušnosť. (Zaujíma-
vosťou je, že členovia tejto rodiny spá-
vali ešte na peci.)

V sobotu sa konala v Tjačive Púť
národov. Bolo to už pred odchodom
na Slovensko, tak sme sa tam všetci,
už pobalení, stretli. Svoje miesto sme
mali aj v programe. Nielen spevom
sme prezentovali Slovensko i salezián-
sku mládež. Don Daniel v krátkosti
predstavil kvôli čomu prichádzame

M I S I E

Naše prvé kroky v neznámej kraji-
ne vedú na unikátnu autobusovú sta-
nicu, druhé do zmenárne. Kým príde
maršutka… celá sága o dopravnom
systéme (ak v Mukačeve nikto nena-
stúpi, autobus jednoducho nejde, čo
na tom, že vy čakáte) Užhorod 7. 7.
2007!

Dlho očakávaný misijný tábor (prí-
prava začala vo februári) na Ukrajine
sa zahájil o deň skôr v Michalovciach
začali slávnostnou svätou omšou, po-
čas ktorej sme my, dobrovoľníci, zloži-
li sľub misijného dobrovoľníka. Po-
tom nám boli odovzdané misijne
kríže: menšie dievčatám, väčšie chlap-
com. Ešte posledné rady od dona
Daniela a jeho slová: „Keby niečo,
modlite sa!“ sa mi vryli do pamäti.
Prenocovali sme u saleziánov a zavčas
rána sme sa vydali na dobrodružnú
cestu rozsypaným busom smer hrani-
ce. Už takto skoro ráno sme sa vďaka
Katke obohatili o prvú skúsenosť
s colníkmi: Nefotiť na hraniciach!

Stanica Tjačiv nám pripadala ako
koniec sveta? (koľko koncov sveta
sme objavili neskôr?!) Dohrkali sme
sa tam v poobedňajších hodinách. Vy-
ložili sme sa z „mikro“ mikrobusu tro-
šku zničení z tepla a tlačenice v ňom
a rýchlo si rozšírili balík skúseností

o chuť kvasu.
A nasledovalo

to, na čo sme sa
päť mesiacov pri-
pravovali a tešili.
S každou minútou
sa zvyšovala inten-
zita napätia, až to
prišlo: Odchod do
dediniek!!! Hurá!

Dediniek bolo
8 a do každej bola
vyslaná 5-členná
skupinka vybave-
ná gitarou, farbič-
kami, pexesami,
darčekmi, ale naj-
mä dobrou nála-

dou a ochotou rozdávať sa. Dedinky
boli rôzne, niektoré boli vlastne mes-
tečká (Tjačiv), predmestia (Tjačivka),
dediny (Haniči, Solotvino, Novoseli-
ca, Tarasivka) alebo vysokohorská
obec (Lozjanske).

Pobyt na Ukrajine
Čítať o Zakarpatsku na nete a byť

tu? Iné je o Ukrajine čítať, počúvať
a iné zažiť ju. Míňať dreveničky, pre-
chádzať orechovou alejou ponorenou
v lúčoch zapadajúceho slnka a na úpl-
nom sklonku dňa zastať uprostred
hôr ozdobených kopami sušiaceho sa
sena – idyla sobotného večera. Na
konci cesty sme sa ocitli piati v nezná-
mej dedinke.

Milý gréckokatolícky farár Voloďa
na nás hľadí a energicky nám čosi vy-
kladá. Jeho žena položila na stôl ta-
nier s kabačmi, misku s čučoriedka-
mi, drobné šáločky. MY sa dívame
a rozpačito sa usmievame. Nerozu-
mieme. Preto Voloďa preladí na zmes
češtiny a rusínskeho nárečia: „Zajtra
na svätej omši vás predstavím. Spočí-
tame deti, aby ste sa pripravili. Lebo
tu u nás je to inak. Všetci idú na čučo-
riedky. Až tam vysoko do hôr. Odchá-
dzajú o 2-3 ráno. Tam hore sa dá len
peši. Potom nazberané čučoriedky

predávajú. Hej, oplatí sa im to. 5-10
hrivien za kilo.“ Mladí zberajú čučo-
riedky, dospelí zberajú čučoriedky,
všetci zberajú čučoriedky… alebo pra-
cujú v zahraničí. Deťúrence pasú kra-
vy vysoko na poľanách.

V nedeľu po svätej omši sme deti
(a zvyšok dediny) zaujali ukazovač-
kou ÖĹ ß! Nadšene opakovali, že ja,
ty, my, Ježiš a láska budujú spoločen-
stvo a sľúbili, že ráno na 10 kyjiva prí-
du. (na Ukrajine je čas posunutý o ho-
dinu dopredu). Čakal nás pondelok…
dva týždne v tomto prostredí. Toľko
perlička z Lozjanského.

A čo Haniči? S otcom Michalom
sme si padli do oka už pri odvoze
z Tjačiva. Tí, ktorí ho poznali, vedeli
do čoho idú – veselý, zapálený pre Bo-
ha a Poloslovák (študoval na Sloven-
sku, takže naša rodná reč na Ukraji-
ne). Taktiež piati v dedinke. Každý so
svojimi talentami (ktoré sa až tu napl-
no prejavili a druhých prekvapili)
a darmi, aké mu Pán Boh daroval. Aj
pre tieto deti. Bývali sme u veľmi srde-
čných ľudí, ťoty Terezy a uja Nikolaja.
Mali korovu, prasiatka, kuriatka, psy
i kocúra menom Kiss.

Deti sa nás nevedeli dočkať, ako
sme sa dozvedeli. Pýtali sa „Koli už
prijechajú Slovaki“?! Prvé dni boli zo-

M I S I E

Ukrajina 2007: 
Si pre mňa

darom!

Ukrajina 2007: 
Si pre mňa

darom!
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Teplo! Tlačenica a kopa
ukrajinsky hovoriacich ľudí.
Teplo, hluk a… MY! Nabalení
ako na Mesiac, veselí… „Kto si
dá teplú colu?“ Nevzbudzovať
pozornosť je nemožné.
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Milí čitatelia!
Úprimne vám ďakujeme za finančné milodary, ktoré

ste nám zaslali na podporu vydávania nášho časopisu.
Don Bosco dnes sa zasiela bezplatne, ale tiež musí
z niečoho žiť a žije hlavne vďaka vašim milodarom.

Tento rok sme sa dostali do určitej finančnej straty,
a preto sme minulé číslo museli vydať len s polovičným
počtom strán, aby sme trochu ušetrili výrobné a poštové
náklady. Chceme vás preto povzbudiť, aby ste podporili

vydávanie Don Bosca dnes vaším milodarom aj teraz na
konci roka, aby nebola naša finančná strata príliš veľká,
lebo potom ju musíme kryť z iných zdrojov. Don Bosco
dnes môže vychádzať iba vďaka vašej štedrosti a nechce-
li by sme obmedzovať jeho kvalitu a úroveň kvôli nedo-
statku financií.

Prajeme vám požehnané prežitie Vianočných sviat-
kov a veľa pekných zážitkov aj pri čítaní tohto časopisu.

Vaša redakcia
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k týmto deťom a mladým. A už sme
spievali Všade tam, kde sú…, či počas
prijímania Vždy je s nami Tá… Po
oslavnej službe Božej, ktorá bola
spolu s vysviackou greckokatolícke-
ho kňaza, a sviečkovom sprievode
sme sa presunuli do parku. Tu na zá-

verečnom koncerte sme dali ešte ne-
jakú tu saleziánsku (Salve Don Bos-
co Santo) i ľudovú (Na Orave
dobre…), rozlúčili sa s mladými
a rýchlo do spacákov.

Cestou do domoviny sme sa za-
stavili v Mukačeve, kde sme spoznali
jeho krásy. A tú horúčavu!

Bohdanka-Heidy
Osobný zážitok s Bohdankou

určite nie je jediný autentický dôkaz,
že naše úsilie má význam. Bohdanka
má šesť rokov a veľké modré kukad-
lá. Oficiálne býva so starou mamou,
lebo mama dlhodobo pracuje
v Čechách (ako väčšina rodičov).
V skutočnosti je však sama.

Bohdanka len z diaľky nesmelo
pozorovala, ako sa ostatné deti hrajú
na ihrisku. Občas podišla bližšie, no
vzápätí sa rozbehla za kríky. Zbierala
lúčne koníky do fľašky od Coca-Coly.
Nepresvedčili ju skladačky z papiera,
zábavné pesničky, ani keď sme ju po-
zývali medzi nás… Prihovorila sa
nám, až keď sme jej chytili do fľaše
zopár koníkov…

Napokon prišla na temer všetky
stretká.

Zakarpatská svadba, na ktorej
sme mladomanželov obdarili sloven-
skou kultúrnou vložkou – mix Slo-
venských mamičiek a Na Orave dob-
re je len drobným kamienkom
z celkovej mozaiky zážitkov. Každý si
so sebou nesie aj svoje súkromné po-
strehy, rôzne momenty so stretnutí
s deťmi… ako s nadšením hrali pexe-
so, delili sa s nami o svoje sny, na-
háňali murjašky (mravce), zapletali
vlasy a vence alebo sa báli horskej
chaty. Rozmanité chvíle s Bohom.

Hráme poslednú…
Lúčenie. Nevyznelo ako navždy.

„Prečo tu nezostanete na celé leto?
Však ešte prídete? Veď o rok zas.“
Lúčenie býva nostalgické. Znamená,
že končí úsek cesty. Cesty, ktorú sme
začali a aj dokončili, s Bohom. Ale po-
kračujeme na Slovensku, tam, kam
ideme teraz. Do svojich domovov,
k priateľom, do ďalších táborov…

Zbohom. Nakoniec zostáva fakt,
že sme na Ukrajinu prišli dať kúsok
zo seba, ale domov si (okrem cukrí-
kov, ktoré aj tak zjeme) nesieme
oveľa viac a to v nás ostane. Sú to ma-
lé zázraky, ktoré sa udiali v nás.

A možno sme aj naozaj niečo stra-
tili, možno sme v Zakarpatskej Ukra-
jine nechali srdce.

Mirka Godalová a Lenka Ondová
Foto: misijní dobrovoľníci
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„Tu som, Pane, volal si…?“ bolo mottom tohtoročnej Bodky, ktorá sa uskutočnila
v piatok, 31. augusta 2007 už tradične – na Mariánskej hore v Levoči.

Organizátori – saleziáni a novici
z Popradu pre istotu zabezpečili aj te-
locvičňu – ktorú sme nakoniec nepo-
trebovali, pretože Mária nám vyprosila
skutočne krásne počasie.

Viac ako 220 chlapcov a animáto-
rov zo saleziánskych stredísk a farnos-
tí Slovenska bližšie spoznávali posta-
vu malého Samuela, ktorý nechápal,
prečo a kvôli čomu ho Pán volá…

Zatiaľ čo sa mladší chalani snažili
o čo najväčšie pokrytie Slovenska
sieťou SAM-tel cez rozličné hry a akti-
vity, ich starší rovesníci sa zapojili do
pestrých workshopov, ktoré im pri-
pravili bratia saleziáni.

Všetci chlapci mali možnosť pri-
praviť sa na zmierenie s Bohom pod
vedením ponovicov a asistentov. Tak
ako Héli pomáhal Samuelovi počúvať
hlas Boha, aj dnešní „Héliovia – sale-
ziáni“ – spolu 22 kňazov – spovedalo,
radilo a snažilo sa byť dobrým pria-

teľom Samuelom dnešných čias…
Veríme, že okrem zážitkov z hier,

scénok, tomboly, tipovačky a obeda
si chlapci odniesli radosť zo spolo-
čenstva s Bohom a s novými ka-
marátmi.

Vyvrcholením celého programu
bola slávnostná sv. omša v Bazilike
Navštívenia Panny Márie, ktorú ce-
lebroval provinciál don Štefan Tu-
ranský.

Po záverečnej fotke pred bazili-
kou sme pešo išli, odkiaľ sme prišli
– až na jedného – víťaza tipovačky,
ktorý si vychutnal jazdu na novi-
ciánskom žltom vysávači – pardón

– Opeli Agila, ktorý šoféroval sám no-
vicmajster don Vladimír Fekete.

Pre tých, čo už museli ísť domov
a nestihli vyhlásenie tipovačky, príbeh
o Samuelovi bol na strane 283 – náš
víťaz sa „sekol“ len o jednu stranu – ti-
poval 284.

A. Kulkovský
Foto: SDB Poprad
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23. Bodka 
za prázdninami
23. Bodka 
za prázdninami



aktuálne témy, ľudské a duchovné sprevádzanie, moderný dizajn

Objednajte AHA! na celý rok vašim mladým
a posilnite ich zdravý osobnostný rozvoj.

Vieme, čo mladí potrebujú...

láskarozhovory

in
ternet

poradňa

www.casopisaha.sk

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 na adresu:
Redakcia AHA!, Miletičova 7, 821 08  Bratislava

alebo na casopisy@donbosco.sk.

✁

jediný kresťanský 
časopis pre mladých

vzťahy

vi
er

a

Záväzná objednávka časopisu Sväté písmo pre každého

Meno a priezvisko: ...............................................................................................................

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

Mesto: .......................................................................... PSČ: ...........................................

Počet kusov: ........ Objednávku pošlite na adresu: 
vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7, 821 08  Bratislava
alebo svatepismo@donbosco.sk alebo tel.: 02/555 72 226 

Ročné predplatné je 396 Sk za12 čísel. Cena výtlačku je 33 Sk.

✁

je Sväté písmo na pokračovanie, doplnené o komentáre, 
vysvetlenia niektorých pojmov, reprodukcie umeleckých diel

a fotografie.

Časopis je výborným sprievodcom pri pravidelnom 
duchovnom a meditatívnom čítaní Svätého písma.

V roku 2008 na pokračovanie uvrejníme obľúbené 
„múdroslovné knihy“ Starého zákona: dokončenie 

Knihy žalmov, Knihu prísloví, Knihu Kazateľ, Pieseň piesní,
Knihu múdrosti a Knihu Sirachovcovu.

Časopis je spoločný projekt Konferencie biskupov Slovenska, 
Katolíckeho biblického diela a vydavateľstva Don Bosco.

Celý rok 

za 396 Sk
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Objednávka ss 10 %-nou zľavou zz  uuvveeddeenneejj  cceennyy
((nnaa  zzllaaccnneennéé  ttiittuullyy  aa  nnaa  bbaallííččkkyy  ssaa  ttááttoo  zzľľaavvaa  nneevvzzťťaahhuujjee))

Meno a priezvisko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ulica a číslo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSČ  . . . . . . . . . . . . . . .

K zásielke účtujeme poštovné V

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✃

internetové kníhkupectvo
www.dominik.sk

Internetové kníhkupectvo
vydavateľstva Don Bosco

Knihy s dušou 
až do vášho domu

Pozerajte
reláciu
na TV NOE,
ktorú
pripravujeme 
pre Vás.
Vaše: 
Štúdio AHA!
Teraz už aj
v rozšírenej ponuke
programov UPC.

www.tvnoe.cz

Názov diela Počet Cena

Cena spolu


