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Z Božej milosti a dobroty sme vstúpili do nového roku 2013. Plní vďač-
nosti sa pozeráme naspäť na uplynulý rok – čo všetko sa odohralo, koľko
pekného, ale možno aj ťažkého sme prežili a učíme sa ďakovať Bohu za
všetko. A plní očakávania sa po-
zeráme na nový rok. Aký bude?
Čo nám prinesie? Už teraz viem,
že bude mimoriadny preto, lebo
v apríli budú putovať relikvie
dona Bosca po Slovensku. Už
sme o tom veľa písali. Môžem po-
kojne povedať: don Bosco nav-
štívi Slovensko! Ostatky tohto
svätca, ktorý je taký známy a ob-
ľúbený na Slovensku, budú pu-
tovať saleziánskymi strediskami.
My saleziáni a členovia salezián-
skej rodiny si ich chceme uctiť
a poďakovať sa Bohu zo tohto
svätca, ktorého Svätý Duch vzbu-
dil, aby ohlasoval evanjelium
mladým. Chceme sa na to pripravovať aj tým, že sa usilujeme uviesť do
života heslo, ktoré nám každý rok dáva náš hlavný predstavený – „sú-
časný don Bosco“. Tento rok je o výchove: „Prostredníctvom pedago-
giky dobroty ponúkame mladým – ako don Bosco vychovávateľ – evan-
jelium radosti.“
Rád by som sa s vami podelil o jednu skúsenosť, pri ktorej som videl,
ako môže výchova v duchu dona Bosca ovplyvniť mladých. Každý rok
navštevujem saleziánske komunity a koncom minulého roka som takto
navštívil komunitu, ktorá vedie Strednú odbornú školu sv. Jozefa Ro-
botníka v Žiline. Rozprával som sa tam so spolubratmi, slúžil som svätú
omšu pre učňov, prezrel som si školu. Úplne náhodne som počas pres-
távky vošiel do kaplnky, ktorá je súčasťou školy. Na moje veľké prek-
vapenie som tam našiel asi desiatich učňov v tichosti sa modliť. Niek-
torí si čítali Sväté písmo. Potom jeden navrhol pomodliť sa desiatok
ruženca, po ktorom odišli naspäť do tried na vyučovanie. V duchu som
ďakoval Bohu za týchto chlapcov a za všetkých vychovávateľov, ktorí
svojou výchovou, prístupom a príkladom dosiahli niečo veľmi pekné
a vzácne – pritiahli týchto mladých k Bohu. Krásne svedectvo o účin-
nosti preventívneho systému aj dnes!
Požehnaný rok vám praje a vyprosuje

Karol Maník
provinciál

Drahí členovia saleziánskej rodiny, milí dobrodinci
a obdivovatelia dona Bosca!

Každý druhý mesiac

DON BOSCO
u teBa DOma

Časopis Don Bosco dnes
zasielame bezplatne
na požiadanie.

Už od roku 1877
je to dar dona Bosca
všetkým priateľom
a dobrodincom
saleziánskeho diela.

Ďakujeme za každý dar,
ktorý nám pomáha rozvíjať
dielo záchrany a výchovy
mladých doma i v misiách.

Ponúknite časopis
svojim blízkym.
Rozšírte rodinu dona Bosca.

Za všetkých dobrodincov
slúžime každú sobotu svätú
omšu a pamätáme na nich
v modlitbách.

Kontakt:
Don Bosco dnes
Miletičova 7
821 08 Bratislava
Tel.: 02/55 57 22 26
E-mail: dbd@donbosco.sk
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Poznávajme a nasledujme dona Bosca,

Autor: Pascual Chávez V.
Preklad: Stanislav Veselský ASC
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Don Bosco rozpráva
Rozprávanie o sebe a o svojom živote
musím začať svojimi prvými rokmi. Boli
to roky pekné i ťažké, roky, počas kto-
rých som sa naučil byť chlapcom a stávať
sa mužom.
Veľmi jednoducho ti môžem povedať:
don Bosco, akého už možno čiastočne
poznáš, don Bosco, ktorý sa jedného dňa
stane kňazom a bude vychovávateľom
a priateľom mladých, sa učil z mnohých
vecí, ktoré sa mu prihodili práve v pr-
vých rokoch.
Predstavím ti hodnoty, ktoré som vdy-
choval, ktoré som sa učil prežívať a ktoré
som následne odovzdal ako dedičstvo
svojim saleziánom. Rokmi sa stali zákla-
dom mojej pedagogiky.

Prítomnosť matky
Mama Margita mala len 29 rokov, keď môj
otec zomrel po tom, ako ho v priebehu
niekoľkých dní skosil hrozný zápal pľúc.
Mama, ktorá bola energickou a odvážnou
ženou, sa neuzavrela v sebaľútosti; vy-
hrnula si rukávy a prijala svoj dvojaký zá-
väzok. Jemne a s rozhodnosťou vykoná-
vala úlohu matky i otca. Keď som sa po
mnohých rokoch stal kňazom pre mla-
dých, moja skúsenosť z detstva priniesla
ovocie v podobe presvedčenia: „Prvou
radosťou chlapca je vedomie, že je milo-
vaný.“ Preto som bol pre svojich chlap-
cov skutočným otcom – s konkrétnymi
skutkami pokojnej, radostnej a nákazlivej
lásky. Miloval som ich, ustavične som im
to dokazoval a úplne som sa im venoval.
Tejto silnej a mužnej láske som sa ne-
naučil z kníh; zdedil som ju od svojej
matky a som jej za to vďačný.

Práca
Prvou, ktorá nám dávala príklad usilov-
nosti, bola moja matka. Vždy som zdô-
razňoval: „Kto si nezvykne pracovať
od mladosti, bude lenivcom až do sta-
roby.“ V rodinnom rozprávaní, ktoré som
pre chlapcov neskôr mával po večeri a po
večerných modlitbách (známe „slovko
na dobrú noc“), som zdôrazňoval, že
„nebo nie je pre lenivcov“.

Zmysel pre Boha
Moja mama zhrnula celý katechizmus do
jednej vety, ktorú nám každú chvíľu opa-
kovala: „Boh ťa vidí!“ V škole katechétky
v pravom slova zmysle, akou bola moja
matka, som vyrástol pred Božím pohľa-
dom. Nie pred Bohom policajtom, chlad-
ným a neúprosným, ktorý by ma „pri-
chytával“ pri čine, ale pred Bohom
dobrým a prozreteľným, ktorého som po-
zoroval v slede ročných období, ktorého
som sa učil spoznávať a ďakovať mu vo
chvíľach žatvy obilia alebo po oberačke
hrozna, pred Bohom veľkým, ktorého
som obdivoval, keď som sa večer pozeral
na hviezdy.

„Uvažujme!“
Toto slovo hovorievali naši starci v pie-
montskom nárečí. A koľko múdrosti som
v ňom objavoval! Používalo sa pri rozho-
vore na vyjadrovanie svojho názoru, na
docielenie spoločného rozhodnutia uro-
beného bez toho, aby niekto chcel nanu-
covať svoj pohľad. Neskôr som zo slova
„rozum“ urobil jeden z nosných stĺpov
svojej výchovnej metódy. Toto slovo bolo
pre mňa synonymom dialógu, prijatia, dô-
very a porozumenia. Premenilo sa na pos-
toj hľadania, pretože medzi vychovávate-
ľom a chlapcom nemôže byť rivalita, ale

poznať dona bosca

Don Bosco vychovávateľ
POUČME S A ZO VŠETKÉHO, ČO S A NÁM STÁVA



aby mladí boli poslaním nášho života

priateľstvo a vzájomná úcta. Mladý
človek pre mňa nikdy nebude pasív-
nym subjektom, jednoduchým vyko-
návateľom príkazov. Vo svojich roz-
hovoroch s chlapcami som počúvanie
nikdy nepredstieral, počúval som ich
opravdivo, diskutoval som o ich po-
hľade na vec, o ich dôvodoch.

Chuť pracovať spoločne
Mnoho rokov som bol medzi svojimi
kamarátmi jednoznačne hlavnou po-
stavou: mám na mysli moje prvé skú-
senosti povrazolezca v Becchi v tie
nádherné nedeľné popoludnia. Mys-
lím na popularitu, ktorú som získal
medzi svojimi spolužiakmi v Chieri –
až do takej miery, že v životopise som

mohol tvrdiť, že „moji spolužiaci si
ma ctili ako kapitána malého vojska“.
Až neskôr som pochopil, že protago-
nizmus patrí všetkým. Tak vznikla
Spoločnosť radosti, sympatická sku-
pina študentov, v ktorej boli všetci za-
angažovaní rovnakým dielom. Pra-
vidlá sa skladali z troch kratučkých
článkov: byť stále veselý, dobre si
plniť svoje povinnosti, vyhýbať sa
všetkému, čo nebolo hodné dobrého
kresťana. Neskôr sa zrodili družiny,
mládežnícke skupiny, skutočné dielne
apoštolátu a svätosti dosiahnuteľnej
pre všetkých. Hovorieval som, že boli
„záležitosťou mladých“, aby som po-
vzbudzoval ich iniciatívy a dával prie-
stor ich prirodzenej tvorivosti.

Radosť, že sme spolu
Chcel som mať vychovávateľov – mla-
dých alebo starších, akýchkoľvek –
stále uprostred mladých, ako „milu-
júcich otcov“. Nie ako prejav nedô-
very voči nim, ale práve preto, aby
sme kráčali spoločne, budovali spo-
ločne a spoločne žili. Nakoniec som
mohol s radosťou povedať: „S vami sa
cítim dobre. Toto je môj život – byť
s vami.“

(Podľa Il Bollettino Salesiano,
január 2013)

poznať dona bosca

D B D 2 0 1 3 �



D B D 2 0 1 3�

správy

V roku 1883 prešiel don Bosco Francúzskom z juhu na sever. V novembri 2012 si časť tejto púte zopakoval – urna s jeho
relikviami navštívila mestá ako Nice, Navarre, Toulon, Marseilles či Lyon. Spontánne oslavy, ktoré vyvolal príchod re-
likvií, zdôraznili aktuálnosť saleziánskej charizmy. O výnimočnosti piemontského svätca vypovedali aj sprievodné po-

dujatia: športové a kultúrne akcie v Nice, hrané
úryvky zo života dona Bosca či svedectvá členov sa-
leziánskej rodiny spolu s ďalšími aktivitami. Mladí
mohli prežiť stretnutie s donom Boscom intenzívnej-
šie aj vďaka vigíliám, svätým omšiam a modlitbám li-
turgie hodín, ktoré mali v pripravenom programe
pevné miesto. Prostredníctvom nich sa veriaci po-
delili so svätcom o svoje radosti aj ťažkosti. Azda naj-
symbolickejším momentom bolo držanie čestnej
stráže pri urne, na ktorom sa zúčastnili študenti a uči-
telia zo saleziánskeho strediska v Navare.
(ah)

S V e t
Don Bosco sa vrátil do Francúzska

Predstavení provincií v krajinách starého kontinentu
sa na prelome novembra a decembra zišli na 4. stret-
nutí provinciálov v Ríme.
Dôvodom ich stretnutia bol Projekt Európa. V rámci
neho provinciáli prerokovávali najmä potrebu oživenia
zvnútra, teda znovuobjavenie a posilnenie kvalifiko-
vaného a charizmatického nadšenia, a hovorili tiež
o reorganizácii saleziánskych diel, provincií a regiónov.
Hlavný predstavený don Pascual Chávez Villanueva
poznamenal, že na stretnutí videl veľký záujem o Pro-
jekt Európa, ktorý sa týka celej Kongregácie. „Projekt
Európa pokračuje!“ odkázal a poukázal na to, že 27.
generálna kapitula a dvojsté výročie narodenia dona
Bosca, ktoré prežijeme ako hlbokú skúsenosť obnovy, je
ďalším zdrojom nádeje. „Potrebujeme ľudí zakorenených
v osobe Ježiša Krista,“ dodal. Potom provinciálom prečí-
tal niekoľko bodov a odovzdal text „Posolstva Božiemu
ľudu“ – syntézu dokumentu Synody o novej evanjelizácii,
na ktorej sa osobne zúčastnil.

Na stretnutie v Hlavnom dome prišla aj generálna pred-
stavená sestier saleziánok sestra Yvonne Reungoat so
svojou vikárkou a takisto zástupcovia ďalších zložiek sa-
leziánskej rodiny, čo bolo znakom, že Projekt Európa po-
trebuje zastúpenie všetkých jej zložiek.
(jm)

S V e t
Projekt európa pokračuje

Mládežnícke organizácie Laura a Domka prišli už po tretí
raz so sériou obľúbených ilustrovaných zamyslení na
každý deň Adventu. V tomto čase slúžili ako originálna prí-
prava na živé slávenie vianočných sviatkov.

Adventné zamyslenia boli inšpirované evanjeliom dňa.
Sprevádzal ich výstižný obrázok, predsavzatie a na záver
bol priložený bonus – krátke video. „Naším cieľom bolo
pomôcť mladým ľuďom na chvíľu sa zastaviť a niečo pod-
netné, ale aj motivačné si prečítať. Takto sme im atraktív-
nym spôsobom priblížili Sväté písmo,“ uviedla Júlia Čiž-
márová, koordinátorka projektu.
Napriek tomu, že zo začiatku bol projekt pripravovaný
hlavne pre tínedžerov, teraz sa teší obľube nielen u vyso-

koškolákov, ale dokonca aj
u staršej generácie.
Okrem Facebooku boli za-
myslenia k dispozícii aj na
stránkach združení Laura
a Domka a na portáli kres-
ťanských podujatí Vy-
veska.sk.
Tí, ktorí nestihli zaregistro-
vať adventné zamyslenia, majú ďalšiu možnosť: koordi-
nátori projektu: Vianoce! už teraz pripravujú sériu pôst-
nych zamyslení Forty for You, ktorú odštartujú na
Popolcovú stredu 13. februára.
(jm)

m L a D Í
mladí meditovali online
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správy

V polovici novembra sa v Ríme uskutočnil Kongres saleziánov spolupracov-
níkov (ASC), kde boli zastúpené všetky kontinenty i krajiny, v ktorých saleziáni
a saleziánky pracujú. Hlavnou úlohou stretnutia bolo schválenie nového Pro-
jektu apoštolského života (PAŽ) a menovanie hlavného koordinátora. Do tejto
úlohy bola zvolená Noemi Bertolová z Talianska. Pri ďakovaní účastníkom
uviedla: „Som si istá, že dlhá a láskyplná práca vykonaná saleziánmi spolu-
pracovníkmi vo svete na revízii PAŽ nás dostane bližšie k tomuto modelu.
Každý z nás sa bude po návrate do svojich centier usilovať smerovať k tomuto
cieľu s obnoveným entuziazmom.“ Slovensko na kongrese zastupovali Ružena
Maková ASC, Stanislav Veselský ASC a delegátka sestra saleziánka Eva Pull-
mannová.
(lz)

a S C
Na Kongrese saleziánov spolupracovníkov boli zastúpení aj Slováci

Pápež Benedikt XVI. zverejnil
posolstvo pre Svetové dni mlá-
deže v Riu de Janeiro. Témou
stretnutia v júli 2013 bude
heslo: ,,Choďte a učte všetky
národy!“ Svätý Otec ponúka
mladým osem bodov, ktoré im
majú pomôcť lepšie sa pripraviť
na celosvetové stretnutie.
Okrem toho dáva do popredia
dominantu Ria – Sochu Krista
Spasiteľa. Tá je podľa jeho slov výborným symbolom,
keďže otvorené náručie je znamením Pánovho prijatia.
„Nechajte sa ním zlákať!“, odkazuje pápež mladým. „Ne-
chajte sa ním milovať a budete svedkami, akých svet po-
trebuje.“ Benedikt XVI. hovorí o naliehavom povolaní bu-

dovať lepší svet a vyzýva mladých,
aby sa stali Kristovými učeníkmi.
Zároveň ich prosí, aby sa nebáli
evanjelizácie a ohlasovali Božie
slovo tým, ktorí ho nepoznajú. Zdô-
razňuje, že evanjelizácia nezávisí
od ľudských talentov, ale je to dô-
verujúca a poslušná odpoveď na
Božie volanie. Svätý Otec nezabúda
ani na výzvu, aby mladí stavali
svoje životy na modlitbe a sviatos-

tiach. Svoj príhovor zakončuje povzbudením: „Cirkev má
vo vás dôveru a je veľmi vďačná za radosť a dynamiku,
ktoré rozdávate. Veľkoryso využívajte svoje schopnosti
v službe evanjeliu!“
(ah)

S V e t
Pápež sa v posolstve prihovoril mladým
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Ekvádorský Macas zažil 25. novembra 2012 jasot radosti
a entuziazmu. Tisícky veriacich sa zišli, aby spoločne
oslávili novú blahoslavenú – saleziánku Máriu Troncat-
tiovú. V modlitbách sa zjednotilo veľké množstvo laikov,
rehoľníkov, domorodých Šuarov, Ekvádorčanov a oby-
vateľov Južnej Ameriky. Eucharistickej slávnosti predse-
dal pápežský delegát kardinál Mons. Angelo Amato SDB,
prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. Slávnosti sa zú-
častnila aj generálna predstavená In-
štitútu dcér Márie Pomocnice sr.
Yvonne Reungoat so sestrami z ge-
nerálnej rady a provinciálkami La-
tinskej Ameriky. V zhromaždení ne-
chýbali mladí zo Saleziánskeho
mládežníckeho hnutia a ďalší pred-
stavitelia rozličných skupín sale-
ziánskej rodiny. Po prečítaní oficiál-
nej žiadosti o zapísanie do zoznamu
blahoslavených a načrtnutí krátkeho
životopisu vyhlásil Mons. Angelo

Amato sr. Máriu Troncattiovú za blahoslavenú a určil deň
jej liturgickej spomienky na 25. augusta. Vo svojej homílii
podčiarkol fakt, že sestra Mária bola poslom pokoja, keď
Bohu obetovala svoj život za zmierenie kolonistov a Šu-
arov. ,,Ukazovala materskú tvár dobrého a milosrdného
Boha,“ povedal kardinál a zdôraznil jej schopnosť konať
diela milosrdenstva, keď dávala jesť hladným, piť vy-
smädnutým, ošetrovala chorých a navštevovala tých, ktorí

boli v núdzi. Generálna predstavená
sr. Yvonne sa v závere slávnosti po-
ďakovala všetkým prítomným a mla-
dým energicky adresovala toto po-
solstvo: ,,Prítomnosť toľkých
mladých je znakom, že sr. Mária
Troncattiová je tu stále prítomná.
Dnes k nám hovorí tak, ako hovorila
k svojim súčasníkom pred 50 rokmi.
Cirkev je živá, mladá a otvorená pre
budúcnosť!“
(ah)

S V e t
Do rodiny saleziánskych svätcov pribudla bl. mária troncattiová



správy

Združenie exallievov dona Bosca spolu s farníkmi pri Kostole svätého
Štefana v Piešťanoch nacvičilo divadlo s názvom Malá-veľká žena.
Rozpráva o Matke Terézii a približuje jej návštevu Piešťan pred 25
rokmi. Dej vychádza z osobných spomienok sestry Goretti, ktorá sa pri
tejto príležitosti stretla so zakladateľkou Kongregácie misionárok lásky.
Ochotnícke divadlo vzniklo z podnetu exallievov (odchovancov) Gym-
názia Jána Bosca v Šaštíne. Účinkujú v ňom mnohí mladí, ktorí chcú
objavovať a rozvíjať svoje talenty. Divadelnú hru o Matke Terézii v ré-
žii Michala Kĺča už mohli vidieť diváci v Piešťanoch, Šaštíne, Novom
meste nad Váhom a v mnohých iných slovenských mestách. Program
ďalších vystúpení je dostupný na stránke www.exallievi.sk.
Okrem predstavenia Malá-veľká žena sa pripravujú aj hry o príchode
slovanských vierozvestov na naše územie a o svätom Jánovi Boscovi.
(jm)

K u L t Ú R a
Po Slovensku putuje „malá-veľká žena“

D B D 2 0 1 3�

Pri príležitosti 25. výročia založenia misijnej organi-
zácie VIDES sa v novembri v talianskom Trevi usku-
točnil Medzinárodný kongres dobrovoľníkov. Na týžd-
ňovom stretnutí bolo prítomných vyše 200 účastníkov
z 34 krajín a zo 4 kontinentov. Slovensko reprezento-
vala osemčlenná skupina dobrovoľníkov so sestrami
saleziánkami Máriou Rehákovou a Slavomírou But-
kovou. Počas jednotlivých dní účastníci uvažovali
nad pôsobením hnutia v minulosti, otvorili sa témy
ako ľudské práva, interkulturalita, demokracia a spo-
ločné dobro. Záver kongresu venovali dobrovoľníci
dialógu s hlavným predstaveným saleziánov donom
Pascualom Chávezom a s generálnou matkou sale-
ziánok sr. Yvonne Reungoat. VIDES je medzinárodná
misijná organizácia, ktorá pôsobí v pätnástich kraji-
nách Európy, ôsmich krajinách Ázie, v dvoch afric-
kých krajinách a v pätnástich krajinách Ameriky. (jm)

m I S I e
VIDeS oslávil štvrťstoročie

V i a c a k t u á l n y c h s p r á v n a w w w . s a l e z i a n i . s k a v r e l á c i i

Po minulých rokoch sa opäť roz-
behli domkárske školenia, ktoré
si získavajú srdcia mnohých
mladých.
Škola pre animátorov je dvoj-
ročný kurz rozdelený na škole-
nia pre východné a západné
Slovensko. V prvom tohtoroč-
nom kurze lektori priblížili pr-
vákom preventívny systém a zá-
klady saleziánskej spirituality.
Príkladom bol Michal Magone,
chlapec z ulice, ktorého don
Bosco priviedol do svojho ora-
tória na Valdoccu a viedol k svä-
tosti. „Predtým som o ňom len počul, ale skoro nič neve-
del. Páčil sa mi životopis, čo sme o ňom dostali. Je to

naozaj dobrý príklad systému
dona Bosca pri práci s mla-
dými,“ vyjadril sa účastník Se-
bastián Kisela.
Cesty zrenia sú taktiež dvoj-
ročný kurz, ktorého stretnutia
sa konajú v jeseni a na jar. Prog-
ram je určený predovšetkým
animátorom, ktorí vedú mlá-
dežnícke rovesnícke skupiny.
„Ako školiteľka som nemusela
veľa vysvetľovať, animátorky
objavovali tajomstvá svojich
dievčat vo veľkej miere samy.
Bolo povzbudzujúce vidieť

toľko šikovných a hodnotných ľudí, ktorí pracujú pre
dobro iných,“ povedala lektorka Daniela Čopanová. (lz)

D O m K a
Domka úspešne začala ďalšie ročníky Školy pre animátorov a Ciest zrenia



Potlesk, skandovanie, pot, radosť, ale aj slzy v očiach. To všetko sa odohralo
na Halovej Kame 2012 v Bardejove. Futbalové talenty z východného Slo-
venska hrali v dvoch kategóriách. O víťazstvo Malej Kamy súperilo osem stre-
dísk, vo Veľkej Kame hralo sedem tímov.
Jednotlivci si mohli svoje fyzické schop-
nosti otestovať aj v mimofutbalovej súťaži
zručností a tiež tipovať výsledky zápa-
sov. Vo finále nakoniec víťazný pohár po-
zdvihol tím z Humenného. Vo Veľkej
Kame si prvé miesto odniesli chlapci zo
Sabinova. Celý turnaj sprevádzala po-
stava Miška Magoneho, ktorý vyslovil aj
tohtoročné motto turnaja: „Chlapče,
chlapče, ty si ako ja kedysi.“ (lz)

Š P O R t
Halová Kama Východ sa tento rok uskutočnila v Bardejove

Vo francúzskom meste Lyon sa na stretnutí Saleziánskeho mládežníckeho
hnutia Európy (SMH) zišlo 42 saleziánskych mladých zo 16 krajín Európy. Slo-
vensko reprezentovali Lýdia Ondrejkovová ASC a sestra Zuzana Saloňová
FMA. Stretnutia SMH Európa slúžia ako priestor na podelenie sa s pastorač-
nými skúsenosťami z rôznych regiónov Európy.
Konajú sa každoročne od roku 2004. Inšpira-
tívne nápady, spoločná modlitba, výmena ideí
a skúseností, príprava akcií, prezentácia jednot-
livých regiónov, získanie kontaktov v rôznych
štátoch – to všetko a ešte viac mali účastníci po-
čas novembrového víkendu spoločné. Novým
koordinátorom SMH sa na tri roky stal Csány
Márton z Maďarska.
Do Saleziánskeho mládežníckeho hnutia patria mladí aj dospelí, laici aj za-
svätení, ktorí zdieľajú život saleziánskej mládežníckej spirituality podľa prí-
kladu dona Bosca ako otca a učiteľa. Na Slovensku sú formálnymi rámcami
SMH organizácie Domka a Laura, združenie mladých. (jm)

m L a D Í
V Lyone sa stretli odhodlaní saleziánski mladí

V priestoroch kongresového centra Salesianum v Ríme sa stretlo viac ako 127 čle-
nov Únie generálnych predstavených. Mottom celého zhromaždenia bolo „Evanje-
lizujeme vo viere“. Hlavný predstavený saleziánov don Pascual Chávez a zároveň
prezident Únie na roky 2006 – 2012 poukázal na prepojenie s Medzinárodnou sy-
nodou biskupov. ,,Táto téma hovorí aj o našom povolaní ako učeníkov, ktorých Je-
žiš pozval, aby s ním zostali ako jeho priatelia a aby kázali a spolupracovali na bu-
dovaní Božieho kráľovstva,“ dodáva. Okrem
evanjelizácie sa na stretnutí hovorilo o fi-
nančnej kríze a jej vplyvoch na zasvätený ži-
vot. Don Chávez zdôraznil potrebu svedec-
tiev pevnej viery aj v týchto náročných
časoch. ,,Teraz je na vás, ako sa výsledky zo
Synody novej evanjelizácie uvedú do reality.
Samozrejme, všetko závisí od charizmy a po-
slania každého z rádov, inštitútov a kongregá-
cií,“ zdôraznil hlavný predstavený. (ah)

S V e t
Na zasadnutí Únie generálnych predstavených
hovorili o evanjelizácii

ed i t o r i á l

správy

Pos i l n í r ok
v i e r y našu
v i e r u?
Autor: Anna Hortová
(Združenie exallievov dona Bosca)

Nový rok je prísľubom nových za-
čiatkov, nových cieľov, nových pred-
savzatí. Príchod roka 2013 je pre
mnohých zároveň novou etapou ži-
vota. Vstupujeme do neho už počas
trvania Roku viery, ktorý 11. októbra
2012 vyhlásil Svätý Otec, presne
50 rokov od začiatku Druhého vati-
kánskeho koncilu. Ale zámerom nie
je pripomenutie si tohto výročia.
Benedikt XVI. svojou výzvou po-
ukázal na potrebu silnejšej evanje-
lizácie, ktorá by dokázala pozdvih-
núť duchovné „spustnutie“ našej
spoločnosti v posledných desaťro-
čiach. Svoj apel adresoval hlavne
nám veriacim. Viera nie je len o pri-
znaní existencie vyššej moci; je zá-
kladom nášho bytia a vyjadruje
našu blízkosť k Bohu. Túto myš-
lienku podporuje aj Cirkev na Slo-
vensku, ktorá oslavuje 1150. výročie
príchodu Cyrila a Metoda. Dokonca
aj poslanie saleziánskej rodiny je
od svojho začiatku späté s výcho-
vou mladých vo viere, ktorá je
podľa dona Bosca jedným z jej zá-
kladných pilierov.
Začíname s nádejou a možnosťou
odpovedať na túto výzvu. Rok viery
je ponukou a záleží na nás, či na ňu
zareagujeme, či výhovorky „nedá
sa“, „nemôžem“ a „nechce sa mi“
dokážeme vymeniť za odovzda-
nosť, aktivitu a snahu zmeniť a zlep-
šiť niečo v našich životoch.
Január je „saleziánskym mesia-
com“, v ktorom má sviatok hneď
niekoľko našich patrónov – blaho-
slavená Lauru Vicuňová, učiteľ dob-
roty a láskavosti svätý František Sa-
leský a náš otec a učiteľ svätý Ján
Bosco. Nech sú ich svedectvá a ži-
voty pre nás inšpiráciou k snahe
posilniť našu vieru.
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Prečo teda nie sme až takí citliví na
otázku školy v našom poslaní? Stále
ešte platíme daň za tých niekoľko de-
siatok rokov totality? Alebo sme si už
príliš zvykli len na to, čo vieme robiť,
a s tým chceme aj zomrieť?
Napriek tomu, že vo viacerých eu-
rópskych krajinách nie je cirkevné
školstvo zrovnoprávnené so štátnymi
vzdelávacími programami, Saleziáni
dona Bosca hneď od vzniku Kongre-
gácie viedli a doteraz vedú viaceré
školské inštitúcie a vzdelávacie kurzy.
Legislatíva, a najmä modely financo-
vania, sú veľmi vratké a vláda v danej
krajine často koná inak, ako najprv
prisľúbila.

Je zaujímavé, že don Bosco mal od za-
čiatku oveľa radšej praktické kurzy
a učenie nevyhnutnej teórie. Aj
z tohto dôvodu (okrem nedostatku
vlastného personálu) začali najprv
rozkvitať dielne a, ako by sme dnes
povedali, „kurzy pre učňov“.
Mladíci, odporučení miestnymi du-
chovnými, prichádzali z jasnej po-
hnútky: chceli sa stať kňazmi. Ak aj
po štúdiu latinčiny došlo k zmene
plánu, nič dramatické sa nedialo, pre-
tože cieľom výchovnej ponuky bol
dvojčlen „dobrý kresťan a statočný
občan“. Don Bosco držal všetkých
študentov pospolu, nevytváral nejaké
elitné kluby alebo vybrané skupiny.

don bosco 200

Keď sme sa vracali z návštevy našich spolubratov
v západnej Európe, často sme debatovali o typických
črtách saleziánskeho života a vzájomne sme ich
porovnávali. Jednou z nich, ktorá nikdy neostala bez
povšimnutia, boli saleziánske školy.

Autor: Maroš Peciar SDB

Saleziánske školy v číslach:

– 1,2 milióna študentov dona Bosca
po celom svete
– 3 800 škôl po celom svete – na Slo-
vensku máme 4 (Saleziánum – de-
tašované pracovisko VŠ sv. Alžbety
v Žiline, Stredná odborná škola sv.
Jozefa Robotníka v Žiline, Základná
škola bl. Zefirína spojená s mater-
skou školou v Bardejove a Materská
škola M. D. Mazzarellovej v Brati-
slave)
– temer 1/3 všetkých saleziánov pra-
cuje v školách, učňovkách a odbor-
ných školách
– 68 000 učiteľov a majstrov vyučuje
v našich školách
– druhy škôl: od škôlky až po uni-
verzity, misijné školy, kurzy alfabe-
tizácie a rekvalifikačné kurzy pre
dospelých

Škola v saleziánskom poslaní
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Školy všeobecného zamerania, ale aj
učňovské školy, sú dnes, rovnako ako
za čias dona Bosca, jednou z najväč-
ších výziev, ktorú si spoločnosť kladie
pred seba. Zároveň sa usiluje pred-
staviť model komplexného a integro-
vaného spôsobu života.
V júni 2009 na záver stretnutia porad-
ného zboru jednotlivých hlavných
radcov Consulty v Ríme don Fabio
Attard povedal: „V tomto všetkom, čo
žijeme, vidíme pozvanie odpovedať
tým najchudobnejším a dať účinnej-
šiu odpoveď tým, ktorí nenachádzajú
svoje miesto v školskom systéme
alebo sa v ňom trápia. Veríme, že ta-
káto odpoveď bude príležitosťou vrá-
tiť sa k donovi Boscovi a znovu obja-
viť mladých ľudí, ktorí trú núdzu.“

don bosco 200
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„V slovenskom školstve sa momen-
tálne deje veľa zmien a hľadajú sa rie-
šenia problémov učiteľov, ktoré ne-
boli riešené možno 20 rokov. Ale keď
sa veľa rozpráva, niekedy sa zabúda
na skutky. Preto sme sa bez ohľadu na
to rozhodli, že budeme aj v tomto
školskom roku 2012/2013 pracovať na
zvyšovaní saleziánskej kvalifikova-
nosti našich pedagógov. Vidíme v tom
cestu k našej lepšej službe mladým,
ktorí sú nám zverení.“
Don Vilo Riško SDB, riaditeľ SOŠ sv.
Jozefa Robotníka v Žiline – na
začiatok školského roku 2012/2013

„Vyrastal som v Saleziánskom kon-
vikte v Trnave. Môj priateľ Gorazd
Zvonický ma poprosil, aby som v de-
väťdesiatych rokoch saleziánom po-
mohol založiť gymnázium. Z gymná-
zia v Senici som teda prešiel sem a tu
som učil 12 rokov. Potom som sa ešte
na rok vrátil do Senice, ale bolo to,
akoby som z neba prišiel do pekla. Po
roku som to ukončil.“
P. profesor Michal Schmidt, bývalý
učiteľ biológie a geografie na
Gymnáziu Jána Bosca v Šaštíne – pri
oslavách 20. výročia školy v októbri
2011

„Našou hlavnou snahou v materskej
škole je pripraviť rómske deti na zá-
kladnú školskú dochádzku, čiže aby
sa naučili po slovensky, aby poznali
základné geometrické tvary, farby,
teda aby mali základné vedomosti. Na-
priek tejto našej príprave v materskej

škole je ešte potrebné prispôsobiť vy-
učovanie aj v prvom, v druhom, resp.
v treťom ročníku základnej školy tak,
aby deti mohli nabehnúť na riadne
tempo v ostávajúcich ročníkoch.“
Mgr. Mária Jevčáková, vtedajšia
riaditeľka Základnej a materskej
školy na Poštárke – pri príležitosti
spojenia materskej a základnej školy
v januári 2006

„V minulosti sme sa možno usilovali
pripraviť ľudí, ktorí by v živote víťazili.
Dnes je dôležité mať aktívnych obča-
nov. Znamená to snažiť sa o dobro

všetkých, o spoločné dobro, nie iba
o vlastný úspech. Dobrá saleziánska
výchova dnes sleduje formovanie
ľudí pre iných.“
Don Pascual Chávez SDB, hlavný
predstavený – príhovor k učiteľom
v Žiline v septembri 2011

„Som vďačný za atmosféru rodiny,
ktorá panovala na internáte. Škola ne-
bola okrajová, bol to život v spolo-
čenstve chalanov, ktorí hľadali v ži-
vote ideály. V Šaštíne sme prežili
najkrajšie roky. Vnímam ho ako prí-
stav tých, ktorí putujú za Máriou. Bol
to tiež prístav mojej mladosti. Stavali
sme loď, ktorá sa pripravovala na ži-
vot, bolo to viac o konštrukcii než o fa-
sáde.“
Mgr. Peter Valášek, Trenkwalder,
a. s. (Area Branch Director), otec
šiestich detí – pri oslavách 20. výročia
školy v októbri 2011

– „Oratórium bolo pre chlapcov do-
movom, ktorý prijíma, farnosťou,
ktorá evanjelizuje, školou, ktorá pri-
pravuje do života, a dvorom, kde sa
priatelia stretávajú a žijú vo vese-
losti.“
Saleziánske Stanovy č. 40

– www.salesians-europe.org – kon-
krétna tvár všetkých 318 európ-
skych technických a odborných
škôl.



Dobrá náboženská výchova pomohla
donovi Boscovi vnímať prácu nie ako
záťaž, ale ako službu, ktorú rád pre-
ukazoval iným a súčasne aj vďačne
prijímal. Práve tento jeho pozitívny
postoj k práci možno považovať za
súčasť charizmy jeho budúceho po-
slania – don Bosco bol mužom po-
vinností a práce, bol mimoriadne vý-
konný, dôsledný, trpezlivý, reálny
a schopný akejkoľvek obety. Tvrdil
síce o sebe, že ho fyzická námaha ne-
vyčerpáva, no lekár nakoniec skon-
štatoval, že sa v práci úplne zodral.

Kým ešte don Bosco nemal vlastné
školy a dielne, ako prvé hľadal chlap-
com primerané zamestnanie, aby
mali z čoho čestne žiť. V zastúpení
rodičov uzatváral s rozličnými pod-
nikateľmi pracovné zmluvy, ktorými
pre mladých zabezpečoval dobré
zdravotné podmienky v práci, prime-
ranú a spravodlivú mzdu, právo na
nedeľný a sviatočný odpočinok a na
dovolenku, vhodné morálne prostre-
die. Žiadal tiež, aby sa chlapci – učni
v určenom čase (tri roky) svojmu re-
meslu skutočne vyučili a neostali len

nekvalifikovanými silami, ktoré sa
dajú najľahšie vykorisťovať. Dokonca
na prvej pracovnej zmluve v dejinách
Talianska z novembra 1851 je podpis
dona Bosca!

Prvé školy, ktoré don Bosco otvoril,
boli remeselnícke a vychovával
v nich odborníkov, čo dobre ovládali
svoju profesiu. Chlapci sa v nich učili
za obuvníkov, krajčírov a kníhviaza-
čov. Don Bosco zároveň ponúkal svo-
jim zverencom vo večerných školách

don bosco 200
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Don Bosco pochádzal z veľmi chudobnej rodiny, ktorá žila len zo svojej práce. Aj Janko
musel preto už od malička robiť a na detské hry mu ostávalo sotva pár voľných chvíľ.
Dobre teda vedel, čo je to predčasná manuálna, namáhavá a vytrvalá práca, ale poznal

aj jej pestrosť. Postupne sa amatérsky naučil viacero remesiel, ktoré mu boli neskôr
veľmi užitočné.

po v i nnosť a p r áca (ú r y vk y z d i e l a )

Don Bosco vychovávateľ –

Autor: Andrej Dermek SDB
Spracoval: Maroš Peciar SDB
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aj všeobecné vzdelanie, aby sa tak roz-
víjala celá osobnosť mladých, nielen
ich pracovná sila.
Novinkou a pokrokovým nápadom
bolo aj založenie Združenia vzájomnej
pomoci, akýsi malý odbor, kde si
chlapci odkladali určitú čiastku svojho
zárobku pre prípad, že by niektorý
z nich pre chorobu alebo z inej príčiny

nemohol pracovať. A to bolo v roku
1850! (MB IV 174 nn).
V roku 1874 sa don Bosco so svojimi
chlapcami zúčastnil na výstave prie-
myslu a techniky a jedine v jeho pavi-
lóne mohli návštevníci vidieť, ako sa
pracuje priamo v dielňach, ktoré dal
don Bosco preniesť na výstavisko.

Najdôležitejším výchovným účinkom
práce bolo, že chlapcom nenechávala
miesto pre pohodlie, lenivosť, nechuť
a nudu, lebo tie sú vždy živnou pôdou
hriechu. Už samotné prostredie, v kto-
rom chlapci žili, bolo chudobné, jed-
noduché a striedme, a tak neumožňo-
valo pohodlnosť a nečinnosť. O dom
či oratórium sa donovi Boscovi
chlapci starali sami a nebáli sa ná-
mahy, boli na ňu zvyknutí. Medzi zá-
bavou, hrou, prácou a modlitbou ne-
boli mŕtve pauzy, medzery pre nič
nerobenie, záhaľku a nudu. Radosť,
ktorú chlapci najviac načerpali pri hre
na dvore, si nebadane prenášali aj do
školy a dielne, ba aj do kaplnky. Pre
dona Bosca bola radosť tým čarov-
ným prostriedkom, ktorý odoberal
práci a povinnostiam charakter jarma
a ťarchy, nie však námahy. Zábava sa
pozvoľna stávala prácou a práca zá-
bavou, dokonca aj modlitbou. A to je
jeden z najpodarenejších pedagogic-
kých trikov dona Bosca.
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Školy
dona Bosca
na Slovensku
Stredná odborná škola sv. Jozefa
Robotníka v Žiline
www.sos.sdb.sk

Základná škola s materskou
školou bl. Zefirína na Poštárke
v Bardejove
www.postarka.edupage.org

Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety,
Detašované pracovisko
Saleziánum v Žiline, Katedra
sociálnej práce s deťmi
a mládežou
www.vssvalzbety.sk/salezianum

Materská škola M. D.
Mazzarellovej v Bratislave
www.skolkamazzarellovej.sk

Gymnázium Jána Bosca v Šaštíne
www.gymsastin.edupage.org

DOMKA – Škola pre animátorov
www.cestyzrenia.sk

Laura, združenie mladých –
Mediálna škola
www.medialnaskola.sk

Združenie Exallievi a projekt
Škola života
www.exallievi.sk

Doškoľovacie centrum Miriam
v Baku (Azerbajdžan)
www.catholic.az

Okrem toho sa tešíme prítom-
nosti členov saleziánskej rodiny
(SDB, FMA, VDB, ASC, exallievi,
starší animátori) na desiatkach
cirkevných alebo štátnych škôl.



viera mladých

Priznám sa, že sa už celkom nepamä-
tám na svoje predstavy o tom, aký by
mal byť saleziánsky animátor a čo by
mal robiť. Moji
starší súrodenci
boli animátori, ro-
dičia saleziáni
spolupracovníci
a táto moja túžba
prišla teda celkom
prirodzene. Keď
nadišiel rok mojej
animátorskej prí-
pravy, veci začali
naberať rýchly
spád. Zažíval som
prvé duchovné
obnovy, zúčastnil som sa na prvých
duchovných cvičeniach a s pomocou
saleziánov som začal budovať pev-
nejší vzťah s Bohom. A bum! Zrazu
všetko začalo dávať zmysel!
Pocítil som, že som toho dostal veľmi
veľa – od rodičov, Boha, saleziánov,
od mojich animátorov. A zdalo sa mi
to príliš super na to, aby som si to ne-
chal len pre seba. Uvedomil som si,
že ako animátor môžem odovzdať ďal-
ším mladým krásne veci a hodnoty,
ktoré menili aj môj život. Asi vtedy
som „natvrdo“ pochopil, že byť ani-
mátorom neznamená mať ďalší koní-

ček alebo spôsob sebarealizácie, ale
že je to služba, povedal by som až
povolanie.

Tak sa to začalo.
Spolu s ďalším
animátorom ma
saleziáni pridelili
k novovzniknu-
tému stretku pia-
takov. Snažili sme
sa zamýšľať, ako

tým chalanom niečo hodnotné dať,
vymýšľali sme a chystali. Služba je
však aj o tom, že treba ohnúť chrbát,
rovnako ako sa Kristus sklonil k no-
hám učeníkov pri Poslednej večeri.
Zažili sme aj neúspechy, stretká sa
nám nedarili, chalani spolu nevychá-
dzali a my sme nevedeli, čo s tým.
Myslím si, že bez viery by sme to jed-
noducho nechali tak alebo ešte chvíľu
potiahli len so zaťatými zubami. No
viera mi nepomáha dúfať, že z tých
chlapcov niečo raz bude, ale že zo
mňa urobí Boh dobrý nástroj na ich
opracovanie.
Každý, kto vedome vykonáva nejakú
službu, potrebuje v niečo veriť, mať
nejaký vyšší ideál. U lekárov je to na-
príklad život, u policajtov spravodli-
vosť a tak ďalej. Bez čohosi, čo ich
presahuje, by sa zrútili. Takisto ani-
mátor bez viery nevydrží, lebo jeho
poslaním je práca, ktorú sám ne-
zvládne. Na Škole pre animátorov
nám školitelia jasne ukázali a doká-
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„Ako tretiak na základnej škole som sa nevedel dočkať
piateho ročníka. Chcel som totiž chodiť na stretká. Keď
som bol siedmak, veľmi som sa tešil na strednú školu
s túžbou stať sa animátorom.“
V rubrike „Viera mladých“ sa odteraz s vami v každom
čísle podelí jeden z členov organizácie Domka so svojím
svedectvom prežívania viery. Zakaždým vám prinesieme
inú tému, iný príbeh, iný pohľad „domkára“.
Ako prvý o svojej viere a jej žití v animátorstve
píše Ján Tomaštík (18) z Košíc.

z pohľadu viery mladého človeka

Animátorstvo
ako služba



Týmito slovami sa 11. októbra 2012
prihováral Benedikt XVI. veriacim po-
čas svätej omše pri otvorení Roku
viery. Ale ako ukazovať cestu dru-
hým, keď v otázkach viery často ne-
dokážeme ponúknuť jednoznačnú od-
poveď ani sami sebe?
Edícia Viera do vrecka je odpoveďou
na potreby a požiadavky mnohých
kresťanov, laikov, ale aj kňazov, ktorí
neraz márne alebo s ťažkosťami hľa-
dajú jasne formulované a atraktívne
spracované odpovede na aktuálne
otázky viery. V spolupráci s renomo-
vanými autormi – slovenskými kňaz-
mi, rehoľníkmi a ďalšími odborníkmi –
pripravilo vydavateľstvo Don Bosco aj
na rok 2013 novú edíciu praktických
príručiek pre každého kresťana – Viera
do vrecka.
Inšpirovaní naším zakladateľom svä-
tým Jánom Boscom vám prostred-
níctvom praktických knižiek chceme
prinášať hlbšie poznanie základných
právd kresťanskej viery a postoj
Cirkvi k aktuálnym témam. Tretí roč-
ník edície Viera do vrecka ponúka na
rok 2013 tieto témy:

� V Boha verím, Cirkev
nepotrebujem.
� Svätosť v každodennom živote.
� Svätá omša – ako prežívať jej
jednotlivé časti.
� Etapy viery a ako sa prejavujú.

� Rodinné rituály počas
liturgického roka.
� Odluka Cirkvi od štátu.
� Žijeme spolu, ale nie sme
zosobášení…
� Tajomné udalosti zo života
Panny Márie.
� Nebo, peklo, očistec. Čo nás
čaká po smrti?
� Nevera, klamstvo, zrada. Vieme
odpúšťať?
� Kresťanský pohľad na telo,
čistotu a sexualitu.
� Čo znamenajú sny pre náš
duchovný život?

Rok viery je časom uvažovania a opä-
tovného objavovania svojej viery. Po-
vzbudzujeme všetkých, ktorí chcú
rásť vo viere, aby si predplatili edíciu
Viera do vrecka, a tak mohli plnšie
prežívať tento milostivý čas Roku
viery.

rok vier y

„Cirkev dnes ponúka Rok viery a novú evanjelizáciu nie
kvôli tomu, aby pripomínala nejaké výročie, ale preto, že
ich potrebuje ešte viac ako pred 50 rokmi! (…)
V posledných desaťročiach sa rozmohlo akési duchovné
,spustnutie‘. Rozšírilo sa prázdno. Na púšti sú
predovšetkým potrební ľudia viery, ktorí vlastným
životom ukazujú cestu smerom k zasľúbenej zemi,
a takýmto spôsobom udržiavajú nádej. Prežívaná viera
otvára srdce Božej milosti, ktorá vyslobodzuje
z pesimizmu. Dnes viac ako inokedy predtým
evanjelizovať znamená svedčiť Bohom premeneným
novým životom a týmto spôsobom ukazovať cestu.“

Spracovala: Miška Köglerová

Rok viery do vrecka
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zali, čo je cieľom animátora: svätosť
svojich zverencov. Ale ako môžem
dať niečo, čím sám nie som alebo čo
nemám? Môžem byť len prostrední-
kom.
Veď ani evanjeliá nás nepozývajú za-
čať nejaký nový koníček alebo hobby,
ale volajú do služby: „Vy im dajte
jesť!“ A tak mi neostáva nič iné, ako
zobrať tých päť nedokonalých chle-
bov a dve biedne rybičky a dať ich do
služby mladým s vedomím a vierou,
že nie ja, ale Boh ich rozmnoží a dá im
zmysel. Myslím si, že my animátori
musíme prijať túto službu práve takto
naladení, inak mladých k svätosti ne-
privedieme, ba možno ich od nej do-
konca oddialime. Ide tu o duše.
Animátor je podľa svojho latinského
pôvodu práve ten, kto sa stará o duše.
Ale mňa osobne oslovil aj anglický
význam slovesa to animate – oživiť. To
je ono! Okolo animátora to musí žiť!
Kde je animátor, tam by mala byť ra-
dosť a život, ľudia by z neho mali cítiť,
že ich má rád. A to je tiež služba ako
„delo“. Práve to anglické slovíčko ma
prinútilo rozšíriť svoje animátorstvo
za hranice strediska (Boh si naozaj
vyberá zaujímavé chodníčky). Aké
ťažké je prísť ráno do školy a za kaž-
dých okolností sa pri vstupe do triedy
usmiať, prihovoriť sa smutnému alebo
vystresovanému spolužiakovi, hlavne
keď sami prežívame to isté! Niekedy
je to pre mňa nemožné. A o koľko ťaž-
šie je to doma, asi všetci dobre vieme.
Nuž stále sa utvrdzujem v presved-
čení, že bez viery v Boha, ktorý moje
malé skutky premení na niečo väč-
šie, sa to jednoducho nedá. Viem, že
cez takéto malé udalosti môžu ľudia
stretnúť odraz Boha v nás. A tak, ako
sa viera nedá obmedziť iba na nejakú
oblasť života, nedá sa ani animátor-
stvo. Keď sme povolaní nosiť Boží ob-
raz, musíme to jednoducho robiť
všade a neprestajne.
Keď som sa zamýšľal nad týmto člán-
kom, spomenul som si na výrok,
ktorý mi môj spovedník posiela ese-
meskou na narodeniny: „Počítaj
s ľudskou slabosťou, počítaj s Božou
milosťou a neprepočítaš sa.“ Mohla
by to byť jedna zo zásad pre všetkých,
ktorí sa dali do služby. Špeciálne pre
saleziánskych animátorov.

Ján Tomaštík







projekt európa
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Týždeň saleziánskej misie

Misia vo farnosti kedysi znamenala
týždeň kázania, spovedania a modli-
tieb pod vedením kapucínov alebo
františkánov. V našom regióne totiž
nepožívajú všetky školy podporu ná-
boženských komunít. Katechétov
v školách zvyčajne nahradili laici,
ktorí síce majú na starosti pastoráciu,
no v skutočnosti často vykonávajú
úplne odlišné úlohy.
Vedenie, ktoré má školu na starosti,
má dohliadať na jej celkový charakter
a vnútorné pomery, no neraz tak
musí robiť bez špeciálnych odmien
a ohodnotenia. Preto sa stáva, že zod-
povední sú pohltení vírom iných po-
vinností a bežných úloh. Zo „sale-
ziánskych misií“ však vzišiel nápad
poskytnúť školám podporu, ponúk-
nuť nové nápady a povzbudiť učite-
ľov a vychovávateľov v ich práci
a mladým dať pocítiť, že ich študijná
snaha má zmysel a význam.
Táto myšlienka vychádzala tiež zo
skúsenosti, že mnoho škôl by rado
absolvovalo takýto hodnotný pasto-
račný program.

Misie prebiehajú takto: na vybranej
škole začneme s prípravou učiteľov
a vedenia.
Vysvetlíme im, čo sa bude diať – musia
akceptovať, že ich bežný týždenný roz-
vrh úplne poprehadzujeme. Voči štu-
dentom uplatňujeme „hravý“ prístup –
„misionári“ sa voľne presúvajú po trie-
dach, ihriskách alebo telocvičniach.
Hlavná téma misií je vždy daná, ale
následne sa vyvíja a dotvára podľa

konkrétnej situácie z rôznych hľadísk:
osobnostného a ľudského, významo-
vého a hodnotového či náboženského
pohľadu. Tému potom rozvíjame
prostredníctvom rôznych dynamík:
aktivít v malých skupinkách, delenia
sa, rôznych hier, ale aj večerných po-
božností či omší…
Saleziáni sa každý deň stretávajú so
študentmi na školskom dvore alebo
v jedálni počas obednej prestávky
a priamo sa stanú súčasťou života
školy: sú tak bližšie mladým, spolu
s nimi sa hrajú ich hry, odpovedajú
na ich otázky a riešia ich problémy.
Veľa nejasností mladých sa týka na-
príklad zmyslu života, ale nemajú sa
so svojimi pochybnosťami komu zve-
riť. A práve to je úžasná príležitosť na
rozhovor. Vždy sa objaví i otázka exis-
tencie Boha a „misionári“ nikdy ne-
váhajú s vysvetľovaním. Medzi časté
otázky patrí aj: aké miesto má v mo-
jom živote blížny? Načo sú nám ta-
lenty, keď sa s nimi nevieme podeliť?
Ako môžeme dokázať existenciu
Boha?
Ak ešte niektorí mladí nie sú pripra-
vení na slávenie Eucharistie, môžu ju
prijať aspoň symbolicky: delením sa,
odpustením, solidaritou… Vedúci sa
snažia dosiahnuť, aby sa im mladí
otvorili. Keď sa počas misií vnesie do
vzájomných vzťahov dôvera, študenti
sa často zaujímajú o otázku povolania
a neraz zájdu aj do osobných sfér, na-
príklad: „Čo musí človek spraviť, aby
sa stal veriacim?“

V neformálnej atmosfére sa mladí ne-
boja hovoriť ani o svojich osobných
plánoch: „Nuž, ja by som chcel raz
pracovať so zdravotne postihnutými,
rovnako ako moja mama.“
Študenti na konci hodnotia misioná-
rov takto: „Mysleli sme si, že budú
staromódni ako u nás vo farnosti. Boli
však skvelí!“ Jeden riaditeľ nám po-
vedal: „Oceňujem túto obrovskú
prácu saleziánov a veľmi im za ňu
ďakujem. Zrazu som videl našich štu-
dentov iných: tí plachí zažiarili, ďalší,
inokedy prudkí, teraz ukázali svoju
rozvážnosť… Úprimne povedané, bol
som prekvapený. Dokonca aj učitelia
sa zmenili – hrali sa so študentmi
a pomáhali s misiou každý svojím
spôsobom či zapájaním sa do aktivít
s mladými, alebo podieľaním sa na
logistike a technickom zabezpečení
podujatia. Nakoniec poviem za seba,
že som so saleziánmi dokázal veľmi
nenútene hovoriť o Bohu a viere mla-
dých, čo ma veľmi obohatilo.“

Saleziánske misie poskytli mnohým
školám podporu a vzpruhu v ich pas-
toračnom pláne, učiteľom a vychová-
vateľom dodali nový elán a pomohli
zlepšiť vzťahy medzi nimi a mladými
a tiež rozjasniť celkovú atmosféru
v škole. Každá zo škôl teraz lepšie
chápe, o čom je saleziánske pasto-
račné vedenie a je im jasnejší odkaz
dona Bosca. V súčasnosti saleziáni
pripravujú ôsmy ročník tejto misie.
Bude v Alsasku na technickej škole.

Už osem rokov vo Francúzsku organizuje tím pätnástich až
dvadsiatich saleziánov a saleziánok v školách, ktoré patria
pod ich rehoľu, „týždeň misií“. Bratia saleziáni a Dcéry
Márie Pomocnice pochádzajú z rôznych miest, kde pracujú,
poskytujú mladým duchovné vedenie, učia ich reflektovať
svoj život a oslavovať Boha.
Cieľom saleziánskych misií je ukázať, ako sa dá zmeniť
každodenný život, a tiež dodať potrebné impulzy pre ďalšiu
pastoračnú činnosť.

Autor: Jean-Noël Charmoille SDB
Preklad: Petra Maruščáková



BOSCOcrew sa usiluje čítať znamenia
čias a prispievať ku kultúrnym zme-
nám prostredníctvom svojich huma-
nistických zásad, ktoré vedú k stret-
nutiu so vzkrieseným Pánom.
V posledných rokoch vzniklo na
Malte niekoľko mediálnych domov,

tamojší saleziáni však nevidia BOS-
COcrew len ako ďalší subjekt, ktorý
poskytuje nejakú službu. Považujú ho
najmä za priestor, kde sa prostred-
níctvom ľudského a duchovného roz-
voja prehlbuje proces dozrievania. To
z neho robí priekopnícky projekt, kto-
rému saleziáni z Malty, povzbudení
vetou predstaveného „každý salezián
je edukátor, komunikátor, evanjelizá-
tor“, dôverujú.
Tento produkčný dom v súčasnosti
sídli v jednom z maltských salezián-
skych stredísk, a zabezpečuje tak
denný kontakt jeho členov s komuni-
tou v priateľskej atmosfére oratória,
ktorá je zárukou saleziánskej identity,
a teda centrom tejto iniciatívy.

V apríli tohto roku na seminári s ná-
zvom Personálny a sociálny rozvoj
predstavilo Oddelenie mediálnej vý-
chovy produkčný dom 65 učiteľom
cirkevných škôl. Medzi pozvanými
hosťami bol aj P. Eric Cachia SDB,
ktorý prezentoval snímku „FilmE“ –

pilotný projekt BOSCOcrew pre
všetky cirkevné školy na Malte. Tento
projekt budú ďalej sprevádzať traja
študenti (13-14-roční). Na seminári tiež
odznelo, že výroba filmov bude hlav-
ným centrom produkcie mediálneho
domu, pričom dôraz sa bude klásť
skôr na proces ako na konečný vý-
sledok.
Dr. Marianne Lauri, prorektorka Malt-
skej univerzity a známa lektorka psy-
chológie a mediálnej výchovy, túto
saleziánsku iniciatívu živo podporila
a zdôraznila, že projekt dobre zapadá
do konceptu šírenia mediálnej vý-
chovy. BOSCOcrew, ktorý tvoria sa-
motní mladí ľudia, poskytne cez
tvorbu, nakrúcanie a editovanie mož-
nosť učiť sa, rešpektovať myšlienky
a pocity iných. Jeho zakladatelia zá-
roveň veria, že technológie a digitálna
éra, v ktorej žijeme, nie sú strašia-
kom, ale jazykom nových generácií,
poskytujúcim možnosť určiť rebríček
ich hodnôt a celkové správne na-
smerovanie.

Zdroj: www.infoans.org

projekt európa

Saleziáni dona Bosca otvorili na Malte nový produkčný dom nazvaný BOSCOcrew. Jeho
cieľom je propagovať vzdelávanie a evanjelizáciu prostredníctvom médií. Neformálny
prístup inšpirovaný a motivovaný životom v oratóriu svätého Jána Bosca poskytuje
priestor, do ktorého môžu mladí ľudia prispieť svojimi znalosťami, tvorivosťou a inými
schopnosťami.

BOSCOcrew – Mediálna výchova v praxi
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saleziánky

Duchovné povolanie medzi
mladými nie je dnes úplne „in“. Ako
to bolo s tebou – chcela si byť hneď
od malička rehoľnou sestrou?
To veru nie, moje plány boli iné. S ka-
marátkami sme sa chceli vydať, posta-
viť si spoločný trojdom a chodiť s na-
šimi rodinami na spoločné výlety. No
na vysokej škole prišli vážnejšie otázky
o mojej budúcnosti a cez stretnutia
a rozhovory s misionármi som začala
rozmýšľať o misiách. Pri hľadaní mož-
ností, ako sa dostať niekam do misií, mi
jeden kňaz povedal: „Ktovie, či ťa Pán
Boh nechce do rehole!“ Ja som odpo-
vedala, že určite nie, ale otázka mi už
nedala pokoja a Pán si to viedol ďalej.

…a doviedol si ťa až pred oltár ako
svoju nevestu. Bolo pre teba
jednoduché povedať mu áno?
Nerozmýšľala si aj o inej reholi ako
o saleziánkach?
Také ľahké to nebolo. Boh postupne
zneistieval moju istotu, že mám rehoľné
povolanie. Keď som sa nakoniec roz-
hodla odpovedať áno na jeho pozvanie,
cítila som pokoj a radosť. Povolanie je
pre mňa tajomstvom. Boh sa pre mňa
rozhodol a ja som iba odpovedala na
jeho volanie.
Páčil sa mi saleziánsky spôsob práce
s deťmi a mladými. Pripomínalo mi to
moje skautské roky a práca s deťmi ma
bavila.

Za slobodna si snívala
o dobrovoľníctve a misiách
a nakoniec si „skončila“ ako
predsedníčka Laury…
Ja som sa s Laurou asi narodila. ☺
Hneď od začiatku môjho saleziánskeho
života som pracovala v Laure. Najprv
som bola zodpovedná za stredisko
v Banskej Bystrici, potom v Dolnom
Kubíne, až som sa dostala na ústredie
združenia do Bratislavy. Postupne mi

bola zverená úloha riaditeľky ústredia
a teraz predsedníčky združenia.

Stíhaš popri administratívnej práci
v Laure a povinnostiach na ústredí
aj priamu činnosť s deťmi
a mladými?
Je pravda, že na ústredí je viac tej ad-
ministratívnej práce, ale Laura je pre-
dovšetkým o deťoch a mladých, o živote
s nimi, o ich sprevádzaní a výchove. Je
pre mňa potrebné mať s nimi priamy
kontakt, či už na rôznych akciách – ce-
loslovenských, miestnych, alebo na stre-
doškolskom stretku Muchy, ktoré máme
v Bratislave. Alebo aj pri spontánnych
stretnutiach a rozhovoroch s mladými.

Keď ťa v roku 2011 na Valnom
zhromaždení v Liptovskej Osade
zvolili za predsedníčku Laury,
povedala si: „Mojou prioritou je
podporovať protagonizmus mladých
ľudí.“ Myslíš si, že mladí ľudia to
majú dnes ťažšie, ako si to mala
pred pár rokmi ty?
Dnešní mladí majú veľa ponúk a pod-
netov zo všetkých strán. Je pre nich
ťažšie vybrať si a rozhodnúť sa pre to,
čo je skutočne dôležité, čo ich urobí
šťastnými tu aj vo večnosti. Ale zároveň
majú v sebe veľký potenciál – túžbu
a chuť po pravdivom, dobrom svete aj
živote. Verím im, že túto túžbu môžu
meniť na skutočnosť, keď zdrojom ich
odvahy a sily bude Boh.

V decembri ste oslávili 19. výročie
založenia Laury, združenia mladých,
a tým ste spustili rok príprav na
oslavy 20. výročia. Čo to znamená
pre „laurákov“ i „nelaurákov“? Budú
oslavovať aj oni?
Dvadsať rokov činnosti pre dobro detí
a mladých je naozaj pekná práca. Preto
sme sa rozhodli oslavovať po celý rok.
Laura vznikla 4. decembra 1993 v Pre-

šove. Tento dátum sme si teda zvolili za
náš „oslavný deň“. Vždy štvrtého v me-
siaci na lauráckom facebooku vyhlasu-
jeme tému fotosúťaže. Mladí môžu vy-
hrať spoločenské hry pre svoje
stredisko. Taktiež nezabúdame ani na
našu patrónku blahoslavenú Lauru Vi-
cuňovú a vždy „štvrtého o štvrtej“ sa
k nej spoločne modlíme na náš úmysel.
K Laure je tu aj tradičný januárový de-
viatnik, ktorý sa tento rok nesie v zna-
mení Lauraskopu (povzbudivé myš-
lienky na deň). V apríli pripravujeme
špeciálne valné zhromaždenie, na leto
máme pre deti a mladých prichystanú
letnú výzvu a všetko vyvrcholí 4. de-
cembra 2013. Ale to sa už nechajte pre-
kvapiť!

Boh postupne zneisťoval moju istotu
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Autor: Júlia Čižmárová

Študovala na gymnáziu v Partizánskom, neskôr matematiku a chémiu v Bratislave. Ako
sestra pôsobila vo viacerých mestách a nakoniec sa znovu dostala do Bratislavy. Od 9. ap-

ríla 2011 vedie Lauru, združenie mladých, ako jej predsedníčka a momentálne spolu
s mladými pripravuje oslavy 20. výročia jej založenia. Sestra Zuzana Šmotláková FMA.

Laura, združenie mladých, je dob-
rovoľné občianske združenie detí
a mládeže, ktorého cieľom je rozví-
janie osobnosti mladých ľudí – so
špeciálnou pozornosťou na dievčatá
a mladé ženy a plnohodnotné vy-
užitie voľného času. Laura spolu-
pracuje s Inštitútom dcér Márie Po-
mocnice a s ostatnými zložkami
saleziánskej rodiny. Funguje v 15
strediskách na Slovensku a v niek-
torých zriadila aj súkromné centrá
voľného času.



saleziánky
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Stretnutia dona Bosca
a sr. Márie Mazzarellovej (1)

V rokoch, keď don Bosco založil Sa-
leziánsku kongregáciu pre výchovu
chlapcov (1860 – 1870), dozrievala
v ňom myšlienka na ďalší projekt. Pro-
jekt výchovy dievčat.
V dedine Mornese na severe Talianska
sa od decembra 1855 schádzala sku-
pina mladých žien, ktorú viedol sale-
zián Dominik Pestarino, miestny kap-
lán. Prostredníctvom tejto mariánskej
skupiny si Boh pripravil cestu pre
uskutočnenie svojho plánu – Združe-
nie dcér Nepoškvrnenej bolo pre
dievčatá miestom, kde sa učili zlaďo-
vať dve dimenzie budúcej salezián-
skej spirituality: hľadanie Boha
a apoštolský zápal.

PRVé POSOLSTVO DONA BOSCA
DCéRAM NEPOŠKVRNENEJ
Od prvého stretnutia dona Dominika
Pestarina s donom Boscom (1861 –
1862) začala skupina dievčat stále viac
smerovať k saleziánskej dráhe. Cez
neho sa k Dcéram Nepoškvrnenej do-
stala aj medaila Panny Márie s odka-
zom dona Bosca: „Modlite sa, robte
toľko dobra, koľko len môžete, zvlášť
mladým. Robte všetko pre to, aby ste
zabránili hriechu, čo aj len všed-
nému.“ Don Bosco takto dievčatám
načrtol cestu preventívneho systému,
v ktorom sú modlitba a činnosť pre-
pojené. Odpoveď Márie Dominiky ne-
nechala na seba dlho čakať. O krátky
čas prijala dve siroty a venovala sa
ich výchove a výchove ďalších diev-
čat podobne, ako to robil don Bosco.
Nový štýl života však vyvolal kritiku
a nepochopenie medzi členkami zdru-
ženia, ale Svätý Duch konal a na sta-
rom kmeni vyrástol nový výhonok.

TERéN PRIPRAVENý NA PRáCU
V roku 1864 sa v Turíne začali konať
výkopové práce pre výstavbu kostola
zasväteného Panne Márii Pomocnici
a v Mornese sa zasa budovalo Kolé-
gium pre seminaristov. Vtedy ešte
nikto netušil, že časom sa tento dom
stane domovom sestier saleziánok.
Bol to tiež rok, keď sa Mária Domi-
nika a jej dobrá priateľka Petronilla
rozhodli odísť zo svojich pokrvných
rodín a založili malé spoločenstvo
dievčat, ktoré učili krajčírskemu re-
meslu. Postupne sa k nim pridávali aj
ďalšie členky zo združenia. Ich úmys-
lom bolo pripraviť dievčatá na život
v dospelosti prostredníctvom práce
a viesť ich k poznaniu a láske k Bohu.
Prvé osobné stretnutie Dcér Nepo-
škvrnenej s donom Boscom sa usku-
točnilo 8. októbra 1864. Kňaz prišiel do
Mornese so svojimi chlapcami z ora-
tória a pozrel si práce na stavbe kolé-
gia. Mária Dominika bola príhovormi
a rodinným prístupom dona Bosca
fascinovaná. Povedala: „Cítim, že don
Bosco je svätý.“ Našla v ňom toho is-
tého ducha, ktorý viedol aj ju.

FINáLE PRíPRAVy NOVéhO
DIELA PRE DIEVČATá
Nad novým projektom bdel samotný
don Bosco a stretnutia v Mornese sa
stávali čoraz častejšími. V roku 1867
bola dokončená kaplnka seminár-
neho kolégia a don Bosco ju prišiel,
na radosť celej dediny, osobne posvä-
tiť. Na jeho podnet sa Mária Dominika
stala predstavenou nového spolo-
čenstva žien a dievčat, ktoré sa okolo
nej vytvorilo za posledné tri roky.
Spoločne bývali a riadili sa denným
programom, ktorý im navrhol don
Bosco. Navyše si pozorne všímal aj
ich výchovnú činnosť a dával im rady
týkajúce sa saleziánskej spirituality.
Poslednýkrát pred založením rehole
prišiel don Bosco do Mornese v apríli
1871, keď oznámil donovi Pestarinovi,
že dom pre seminaristov, ktorý vy-
budovali tunajší dedinčania, bude pat-
riť budúcim sestrám.
(Pokračovanie v budúcom čísle.)

Autor: Piera Cavagliá FMA
Preklad: Hana Beníková FMA

Pri zakladaní Inštitútu dcér Márie Pomocnice (saleziánky) sa spojilo vnútorné
bohatstvo dvoch osobností: svätého Jána Bosca a svätej Márie Dominiky Mazzarellovej.

Tá istá charizma na dvoch rozličných miestach. Vzniku inštitútu predchádzala
dievčenská apoštolská skupina Dcéry Nepoškvrnenej.



Istý starodávny príbeh amerických
indiánov hovorí o tom, ako sa raz,
v období veľkého hladu a nemalých
ťažkostí pre indiánske kmene, jedna
babka so svojím vnúčikom spoločne
rozprávali. Zamyslená babička pove-
dala: „Cítim, ako v mojom srdci zápa-
sia dvaja vlci. Jeden z nich je hnev,
nenávisť, násilie a ten druhý je láska,
zľutovanie a odpustenie.“

„Babka, a ktorý z vlkov vyhrá zápas
o tvoje srdce?“ opýtal sa vnúčik.

Babička odpovedala: „Ten, ktorého
budem kŕmiť.“

Spoločnosť, v ktorej žijeme, kŕmi vlka
agresivity a arogancie. Kto použije
slovo „dobrota“, riskuje zosmiešne-
nie alebo poľutovanie. Zo zdvorilosti
sa stalo synonymum slabosti. V sku-
točnosti zdvorilosť je najsilnejšia
z existujúcich čností. Je to spôsob ži-
vota, ktorý si môžeme sami zvoliť
a priučiť mu vlastné deti.

Zdvorilosť sa podobá súhvezdiu sfor-
movanému z kvality a postojov, ktoré
je potrebné „kŕmiť“ každodennými
konkrétnymi skutkami, napríklad:

Empatia. Znamená počúvať a vidieť
srdce, nechať zaznieť vo vlastnom
vnútri utrpenie a radosť druhého, ve-
dieť sa vžiť pomocou predstavivosti
do jeho situácie. Premieňa sa na zľu-
tovanie, na nádhernú duchovnú vlast-
nosť, ktorá vie vyviesť z pekla ego-
izmu a nekonečnej chamtivosti,

pretože pamätá na všetkých, aj na
tých najmenej schopných, najmenej
sympatických, najmenej inteligent-
ných. Otvára a spája nás s druhými
a nakoniec zapáli naše srdce. Ježiš
chápal malomocenstvo malomoc-
ného, noc slepého, kruté nešťastie
tých, čo žijú pre potešenie, čudnú
chudobu bohatých.

Pokora. Známa aj ako sebaúcta. Ne-
značí cítiť sa len ako pohrdnutý červ,
ale znamená mať správnu úctu k sebe
samému. Poznať vlastné sily a ohra-
ničenia. Kto pozná vlastné ohraniče-
nia, vie začínať vždy od začiatku. Kto
je pokorný, pripraví sa lepšie a pra-
cuje viac. Naučí sa viac, lebo pyšný si
myslí, že už vie všetko. Nesnaží sa sú-
periť, nechá miesto druhému a vie
spolupracovať. Netúži diktovať a ne-
chce vládnuť. Pociťuje potrebu dru-
hého a vidí radostné chvíle, hoc aj
maličké, prítomné v každom dni. Iba
ten, kto je pokorný, vie byť zdvorilý,
lebo sa teší z prítomnosti druhých.

Trpezlivosť. Znamená toleranciu
k chybám, k pomalším a k ohraniče-
niam druhých. Najmä dnes, keď sa
všetko deje veľmi rýchlo a ľudia sú
čoraz netrpezlivejší.

Znamená tiež schopnosť mať otvo-
renú myseľ, vedieť si všimnúť mnoho
maličkostí, ktoré zvyčajne prehlia-
dame, lebo sa príliš ponáhľame. Na-
príklad starosti o deti, prehnanú ma-
terskú únavu, spánok, neistotu,
otázku, atď. Netrpezlivosť je spôsob,
ako doslovne nebyť prítomný. Na-
opak, trpezliví ľudia vedia šliapať
krok za krokom dlhú životnú trasu,
vedia znášať prácu, námahu aj ťaž-
kosti či prípadné neúspechy.

Úcta. Pochádza z latinského slova „vi-
dieť“. Je to vlastnosť, ktorá uzdravuje
rany duše. Tak ako dieťa, ktoré posu-
dzujú nie na základe toho, aké je, čiže
plné nádherných darov, lásky, ro-
zumu, nápaditosti, ale len ako roz-

marné a problémové dieťa alebo
pekný, ozdobný, vystavenia hodný
predmet či vlastníctvo, s ktorým sa
chválime, alebo problém, ktorého
máme plné zuby.

Vidieť bez predsudkov, skutočne po-
čúvať. Úcta je nevyhnutná pod-
mienka, bez ktorej by sa konflikty ne-
vyriešili.

Veľkodušnosť. Znamená prisudzovať
menšiu hodnotu veciam, ktoré vlast-
níme, a naopak, dávať väčšiu hod-
notu osobám. Človek nachádza väč-
šiu radosť v dávaní než v braní,
v ochote deliť sa o prostriedky, emó-
cie, samého seba, lebo je presved-
čený, že tvorí súčasť celku. Je veľmi
dôležité učiť deti, že existuje veľko-
dušnosť, ktorá je „ľudskou povinnos-
ťou“. Vedieť ponúknuť vlastné schop-
nosti a dať ich k dispozícií druhým.

Lojálnosť (oddanosť). Dnes vzácny
tovar. Znamená vernosť, čestnosť,
úprimnosť a vierohodnosť. Nevyh-
nutná prísada každého priateľstva
a medziľudských vzťahov. „Môžeš sa
na mňa spoľahnúť!“ znie veta na ne-
zaplatenie alebo: „Nech sa stane čo-
koľvek, neopustím ťa.“ Oddanosť pria-
teľa nám dodáva silu a nádej.

Trvácnosť a stabilita
vzťahov dnes nepoží-
vajú dostatočnú váž-
nosť. Hoci mnoho výs-
kumov poukazuje na
dôležitosť priateľstva
ako faktoru, ktorý má
pozitívny vplyv na vzá-
jomné prispôsobova-
nie sa detí v škole
a zlepšovanie ich vý-
konu a ďalších vecí,
ktoré dokazujú dôleži-
tosť priateľstva pre
zdravý vývoj a vnú-
tornú pohodu.

výchova

„Buď dobrý!“ znel refrén,
ktorý zvyčajne opakovali
naši rodičia a starí rodičia.
Dnes už vyšiel z módy.
Zamyslime sa však nad
tým, ktoré vlastnosti sú
nevyhnutné, aby sa niekto
mohol stať „dobrým“.
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J e mo žné b yť dobr ým?



výchova

Slovíčko „dobro“ sa v dnešnej komu-
nikácii vyskytuje veľmi málo, akoby
ostalo uväznené v minulom storočí.
Nahradili ho „vychytené“ výrazy, na-
príklad právo slobodnej voľby, túžby
či užívanie si. Týmto rafinovaným ma-
névrom nám chce okolie vnútiť pre-
svedčenie, že dobro v dnešnej dobe
už nie je populárne. No fakt, že sa
s ním nestretávame v reklamách, ne-
znamená, že chýba v rodinách, ob-
zvlášť v tých, kde rodičom záleží na
deťoch a nechcú z nich vychovať ego-
istov. Nechcú, aby sa ich deti stali len
užívateľmi zahľadenými na vlastné
potreby a záujmy, bez ohľadu na to,
čo sa deje okolo nich. Verím, že všetci
zodpovední rodičia prajú svojim de-
ťom dobro a učia ich uvádzať ho do
života.
V našich kresťanských rodinách chá-
peme dobro ako svedectvo života,
ktorému naozaj veríme. Aj my rodičia
sme deťom od malička zasievali do
ich citlivých srdiečok schopnosť mys-
lieť nielen na seba, ale aj na svojich

súrodencov. To bolo často príčinou
priam neštandardných situácií, keď
ich niekto ponúkol cukríkmi a ony
hneď nastavili druhú rúčku, aby do-
stali sladkosť aj pre svojich súroden-
cov, ktorých zaraz vymenovali.
Samozrejme, že tak, ako to už býva me-
dzi súrodencami v každej rodine, ani
ony sa nevyhli nedorozumeniam
a hádkam. No každá nezhoda sa musí
vyriešiť pred Bohom, teda pri mod-
litbe, keď sa navzájom odprosujeme.
Preto sme svojich potomkov viedli
k tomu, aby sa vždy navzájom ospra-
vedlnili, aj keď im to niekedy išlo ťažko.
A tak ako deti rastú, začínajú chápať,
že materiálne dobro v živote musí ísť
ruka v ruke s konaním dobra aj v du-
chovnej rovine. Keď deti vidia, že ich
rodičia sú schopní dávať sa ďalej
v službe iným, rady nasledujú ich ko-
nanie aj ony. Najprv nám pomáhali
v niektorých nenáročných a nepravi-
delných službách, ktoré už teraz s ra-
dosťou zvládajú samy. Nuž teraz na-
príklad doma spoločne chystáme

biele stužky, lepíme nálepky na
sviečky za nenarodené deti či pripra-
vujeme medaily a iné odmeny pre
deti na stretká. To, čo zažili ako malí,
keď sa o nich starali počas našej ne-
prítomnosti mladí zo spoločenstva, te-
raz vracajú späť a pomáhajú im – už
ako rodičom – pri ich malých deťoch.
Deti sú vytrvalejšie a vernejšie v mod-
litbách ako my dospelí. Keď sa pred
rokmi stala v našej saleziánskej ro-
dine nehoda a mladé dievča – matu-
rantka Agátka – malo vážny úraz, po
ktorom sa nevedelo, aké budú dô-
sledky, začali sme sa s deťmi každý
večer za ňu modliť. Vďaka Bohu a sile
modlitby spoločenstva táto húževnatá
dievčina napriek nepriaznivým prog-
nózam lekárov nielenže úspešne
zvládla svoj boj, ale neskôr zdarne
ukončila aj vysokoškolské štúdium.
A naše malé deti, ktoré ju poznajú len
trocha, si na ňu každý večer pri mod-
litbe spomenú. Napriek tomu, že
Agátka sa už má dobre, ony neustá-
vajú vo svojich prosbách a spolu
s nami veria, že aj vďaka týmto mod-
litbám sa jej zdravotný stav nehorší.

Často sú to práve deti, ktoré sú na-
učené, že večer sa vždy končí spo-
ločnou modlitbou, a tak nás zháňajú
ako ovečky po celom byte, aby sme
poďakovali Bohu a mohli ísť spokojne
spať. Ja osobne veľmi milujem Ad-
vent, keď je čas nasýtený vôňou blí-
žiacich sa Vianoc. Pri mladších de-
ťoch to bolo vždy obdobie hľadania
nových nepoznaných aktivít, aby po-
tom počas sviatkov bola radosť dvoj-
násobná. Teraz je to čas naplnený ak-
tivitami všetkých členov rodiny, keď
sa zapájame do príprav a každý sám
si chystá vlastnú „podnikateľskú čin-
nosť“, aby prekvapil a potešil ostat-
ných.
Dobro tu teda vždy bolo, je a bude,
záleží len na nás, ako jasne ho pome-
nujeme a odovzdáme našim ratoles-
tiam ako štafetu, ktorú sa oplatí nosiť
vždy a stále zažatú.

Autor: Hilda a Jana Hanobíková
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Dobr o ako s v edec t v o ž i v o t a

Konať dobro v dnešnej dobe a ešte sa tým aj chváliť? No
skúste si spomenúť, kedy sa kto v pondelok ráno v práci,
v škole či v autobuse pochválil, že vykonal dobrý skutok
alebo dobro pre iných, dokonca cudzích, a ešte k tomu aj
zadarmo?



misie

Týmto stretnutím, ktoré don Bosco
opisuje vo svojich Spomienkach, sa
začalo saleziánske dielo pre tých naj-
chudobnejších. Ich domovom je aj
dnes často len ulica. Ich prácou je
pretĺkanie sa zo dňa na deň a budúc-
nosťou mnoho ráz iba beznádej. Také
sú deti ulice. Deti, ktoré nemajú ni-
koho a čakajú, či sa nájde ktosi, kto by
sa ich ujal.

„Na ulici som sa ocitol nevedomky.
Keď ma zavolali kamaráti, pridal
som sa k nim a už som zostal. Jed-
noducho som sa nevrátil domov
v prvý večer ani na ďalší, ani
v ten nasledujúci deň. Začal som fe-
tovať benzín a zachutilo mi to. Zhá-
ňal som si jedlo a žobral som pe-
niaze. K rodine som sa už nechcel
vracať. Keď ma našla a chytila po-
lícia, spútali mi nohy i ruky a za-
vreli ma.“ (Micael, 15 rokov, Angola)

„Moja mama aj otec pracovali, no
peniaze nestačili ani len na jedlo.
Odišiel som teda na ulicu postarať
sa o seba sám. Takýto život nebol
veľmi ľahký – mnohí okoloidúci ig-
norovali moje prosby o pomoc. Do-
konca sa mi posmievali a ubližo-
vali mi, lebo som bol chlapcom
ulice a zapáchal som. Keď ma chy-

tili policajti, bitkou ma nútili cho-
diť do školy. Chcem sa však učiť
a pracovať, aby som si našiel dobré
zamestnanie a stal sa dobrým
otcom pre svoje deti.“ (David, 18 ro-
kov, Keňa)

„Otca som stratil ako veľmi malý
a mama nedokázala uživiť se-
demčlennú rodinu. Každý náš deň
bol ťažký a plný biedy, no nestrácal
som chuť žiť a vieru, že raz bude
lepšie. Bola to prítomnosť mojej
mamy, ktorá ma motivovala, lebo
som sa mal na koho obrátiť. Keď
ochorela a zomrela, moje nádeje
zomreli spolu s ňou. Domov sa pre
mňa stal „peklom“ a len namáhavo
sme prežívali zo dňa na deň.“
(Solomon, 25 rokov, Keňa)

Aj my saleziáni a saleziánska rodina
dnes hľadíme na mladých s veľkým zá-
ujmom. V roku 2015 bude celý sale-
ziánsky svet oslavovať dvojsté výro-
čie od narodenia nášho zakladateľa
dona Bosca. Už teraz sa pripravujeme
a snažíme sa robiť aj konkrétne kroky,
aby sme sa vrátili k tým pôvodným
zámerom, túžbam a snom dona Bosca,
ktoré jeho samého priviedli k rozvi-
nutiu veľkého diela pre záchranu mla-
dých, najmä tých najchudobnejších.

V tomto roku prípravy sa zvlášť sú-
streďujeme na otázku výchovy. Všetci
vieme, že dobrá výchova je možná
len tam, kde je prítomný múdry vy-
chovávateľ. A tieto deti ulice nemajú
nikoho, preto potrebujú, aby sa ich
niekto ujal a bol s nimi tak ako don
Bosco. Potrebujú nových misionárov,
ktorí by im ukázali dobrého Boha,
sprevádzajúceho a predchádzajú-
ceho každého človeka svojou láskou.
Každý mladý aj v dnešnej dobe by
mal mať vo svojom okolí človeka,
ktorý mu ponúkne svoj čas a svoje
počúvajúce srdce, aj keď ho to bude
niečo stáť a bude sa musieť čohosi
vzdať.

Tieto rozmery nášho poslania
v Cirkvi pre chudobných mladých sa
zlievajú práve do spôsobu, akým mô-
žeme prežívať Pôstne obdobie. Mod-
litbou, almužnou, službou a zrieka-
ním sa niečoho sa môžeme vracať do
pôvodnej jednoty s Bohom, a preží-
vať tak plnší život.

V už ôsmom ročníku pôstnej aktivity
„Tehlička pre misie“ prinášame práve
prostredníctvom skutočných príbe-
hov detí ulice tému, ktorej don Bosco
venoval celý svoj život – výchovu.
Upozorňujeme práve na hodnotu

„V jeden daždivý májový večer zaklopal na naše dvere
pätnásťročný chlapec. Bol celý zmoknutý a skrehnutý.
Pýtal si kúsok chleba a nejaký kútik na spanie. Moja
matka ho priviedla do kuchyne k ohnisku. Medzitým
som sa ho spýtal, či chodí do školy, či má príbuzných
a čo robí. Odpovedal mi: ,Som úbohá sirota. Prichádzam
z Valsesie a hľadám si prácu. Mal som tri líry, ale už
som ich minul, a prácu som nenašiel. Nemám už nič
a nikoho.‘ ,A teraz chceš ísť kam?‘ ,Neviem. Prosím vás,
nechajte ma tu u vás niekde v kútiku prenocovať.‘ Ticho
sa rozplakal. Aj moja matka plakala a ja som bol tiež
veľmi dojatý.“

vyplňme prázdne miesta v ich živote
Opustení mladí, deti ulice –

Autor: SAVIO/Slávka Brigantová
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misie

a dôležitosť výchovy pre každého
mladého človeka bez rozdielu. Uve-
domujeme si, že mladí na celom svete
sú v podstate rovnakí, je úplne jedno,
v akej krajine žijú a či majú vo vrecku
trendy elektroniku alebo zaspávajú
so strachom o svoje topánky. Spája
ich túžba stretnúť niekoho, kto sa ich
ujme.
Don Bosco jasne čítal znamenia vte-
dajšej doby, ktorých podstata platí aj
dnes: „Títo chlapci by mali vonku
nájsť dajakého priateľa, ktorý by sa
o nich staral, pomáhal im, učil ich
a chodil s nimi v nedeľu do kostola.
Tak by sa azda neskazili.“ S krízou
spoločnosti súvisí aj kríza hodnôt, ro-
diny a v tom všetkom absencia vý-
chovy.

Don Bosco s naliehavosťou pripomína
aj spôsob, ako na to: „Videl som, že
medzi chlapcami bolo len veľmi málo
vychovávateľov. Môžem si pľúca vy-
kričať: vychovávatelia, milujte, čo sa
páči chlapcom, a chlapci budú milo-
vať, čo sa páči vám!“

V pôstnej aktivite „Tehlička pre deti
ulice“ vás pozývame:

� viac sa stretávať s Bohom v mod-
litbe, najmä v prosbách za opustené
deti,
� zrieknuť sa niečoho, pri čom radi
trávime čas, aby sme ho mohli veno-
vať iným,
� slúžiť mladým, najmä tým, že si na
nich vyhradíme viac priestoru,
� vo vedomí tejto hodnoty podporiť
verejnú zbierku (almužna) pre deti
ulice v Angole, Keni, Južnom Sudáne
a Azerbajdžane,
� spoločne sa lepšie pripraviť na prí-
chod relikvií dona Bosca v apríli tohto
roku tým, že budeme zapálenými no-
siteľmi jeho odkazu a budeme
k nemu pozývať aj ďalších.

Sme presvedčení, že tento čas milostí,
keď bude relikvia dona Bosca putovať
Slovenskom, nás povzbudí vyjsť von,
šíriť vďačnosť za život a poslanie dona
Bosca, aby čím viac opustených mla-
dých našlo niekoho, kto vyplní to
prázdne miesto v ich živote…

„Som sirota, ale mám pocit, že kla-
mem, keď sa tak nazývam. Môj ži-
vot je taký istý, ba dokonca lepší
ako mnohých vo svete, ktorí majú

rodičov pri sebe. hovorím si, že ak
by som v živote aj niečo nedocenil,
nikdy to nebude láska a podpora,
ktorú mi dali saleziáni.“ (Solomon,
25 rokov, Keňa)

Ďakujeme – v mene detí ulice, chu-
dobných a opustených mladých,
ktorí môžu byť viac milovaní, a spo-
kojnejších dospelých, ktorých život
môže mať hlbší zmysel! Pretože vo
všetkých kútoch sveta je väčší hlad
po láske ako po chlebe.
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Ak vás zaujal projekt „Tehlička pre
deti ulice“, realizujte ho vo svojej
farnosti, so svojou triedou, v pra-
covnom kolektíve alebo v rodine.
Viac informácií získate na webovej
stránke SAVIO o. z., na adrese te-
hlicka@savio.sk a na čísle
0910 123 579.



Pri štúdiu Československého a Slo-
venského komunistického režimu
azda prekvapí vzdelanostná štruktúra
Štátnej bezpečnosti – ŠtB. V 50-tych
rokoch tam pôsobilo okolo 30 % ľudí,
ktorí nemali ukončenú základnú
školskú dochádzku. Boli to „kádre“,
použijúc komunistickú terminológiu,
buď s robotníckym pôvodom, alebo
s pochybnou minulosťou. Ako sved-
čia mnohí pamätníci, takíto ľudia
v sebe doslova živili triednu nenávisť
a v srdciach prechovávali nevraživosť
voči odporcom režimu, ktorým ško-
dili, kde mohli. Vypočúvajúci neraz

zatknutých dobili tak brutálne, že na
následky hneď či neskôr umreli. Dô-
kazom vysokej miery násilia je aj prí-
pad dona Titusa Zemana, ktorému pri
výsluchu napríklad ponárali hlavu do
vedra plného fekálií.

Štátna bezpečnosť nepoužívala iba te-
lesnú agresiu. Fyzické násilie často
kombinovala s ďalšími „vypočúva-
cími metódami“ ako konfrontácie,
útoky na morálnu integritu jednotliv-
cov, psychické vydieranie atď. Don
Zeman, ktorý bol intelektuálne na vy-
sokej úrovni, pochopil zámer svojich

trýzniteľov, a preto sa pri výsluchoch
snažil hovoriť len fakty, o ktorých si
myslel, že už ŠtB vie. Rozprával iba
o zatknutých alebo o takých, ktorým
nemohli nič spraviť. Usiloval sa chrá-
niť ľudí na slobode, medzi nimi aj
pani Agnesu Šilharovú, u ktorej sa
istý čas schovával.

história

Človek bez znalostí historických
súvislostí ťažšie porozumie mučeníctvu

dona Titusa Zemana. Nasledujúce riadky
nám osvetlia dva takéto fakty.

Autor: ThDr. Zlatko Kubanovič PhD.

Prijímal urážky a utrpenie pre Krista
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história

V 70-tych a 80-tych rokoch sa už do
štátnych služieb dostávali vzdelaní
ľudia, ktorí sa nesnažili udržať režim
krutými a krvavými metódami, ale
omnoho rafinovanejšie. Jedným zo
spôsobov bolo podľa slov viacerých
saleziánov takzvané podávanie vy-
svetlenia. Bola to premyslená de-
monštrácia sily v modernejšej verzii
komunizmu.
V zaobchádzaní so zatknutými v 50-
tych rokoch a disidentmi, ktorí sa po-
stavili na odpor voči režimu v ne-
skoršom období, bol teda rozdiel.
Utrpenie nikoho nemožno zľahčovať,
ale nemali by sme nikdy zabudnúť
na hrdinstvo vypočúvaných (medzi
nimi i dona Titusa Zemana) v skor-
šom období totalitného režimu.

Druhou historickou skutočnosťou,
ktorú tento text osvetľuje, sú isté ne-
presnosti v niekoľko tisícstranových
spisoch o donovi Titusovi Zemanovi.
Týkali sa najmä jeho zdravotného
stavu. Preto som si ako historik a člen
historickej komisie zodpovednej za pro-
ces blahorečenia položil otázku, do
akej miery veriť informáciám z archí-
vov Československých bezpečnost-
ných zložiek, ktoré mali v tom čase
jediný cieľ: zbaviť sa triedneho nepria-
teľa.

Je všeobecne známe, že archívy
z čias nacistického Nemecka, oso-
bitne gestapa, boli po druhej svetovej
vojne jedným z najspoľahlivejších
zdrojov informácií. Nešlo len o čisto
povestnú nemeckú precíznosť, ale aj
o fakt, že nacistický režim, ktorý bol
svojou povahou totalitný, takže vo ve-
rejnom priestore neexistovala otvo-
renosť a dôvera, potreboval od svo-
jich tajných bezpečnostných zložiek
presné informácie o svojich nepriate-
ľoch, ale aj o svojich stúpencoch.
V prípade Československých bez-
pečnostných zložiek bola však situ-

ácia omnoho zložitejšia. Počas spo-
mínaných 50-tych rokov bolo veľa ob-
vinení a procesov vykonštruovaných,
preto rovnako aj informácie v spisoch
boli vymyslené. Situácia sa časom
zmenila a na zachované zápisy z Ar-
chívu bezpečnostných zložiek z ob-
dobia 70-tych a 80-tych rokov sa už
možno spoľahnúť a historicky sa o ne
oprieť.
Pri skúmaní spisov dona Titusa teda
treba mať na zreteli, že informácie
o ňom sú sčasti nesprávne, a preto je
nevyhnutné porovnávať ich s ďalšími
dokumentmi a svedectvami. Tie po-
tvrdzujú, že tento salezián bol sku-
točne brutálne týraný a trpel za vieru,
a preto by mu právom mal patriť atri-
bút svedka kresťanského mučeníka.
Zaujímavosťou je, že okrem niekoľ-
kých výnimiek, komunisti v tom čase
kňazov zo zásady nezabíjali. Nechceli
totiž, aby sa z nich stali mučeníci,
a teda aby boli neskoršie Cirkvou vy-
hlásení za svätých. Mučeníctvo sa
vtedy chápalo iba ako krvavá obeta.
Na záver dodajme, že don Titus Ze-
man prijímal urážky a utrpenie pre
Krista presne podľa slov svätého
Pavla: „Preto mám záľubu v slabos-
tiach, v potupe, v núdzi, v prenasle-
dovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo
keď som slabý, vtedy som silný“ (2
Kor 12, 10).
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Historickej chvíle sa zúčastnil aj ge-
nerálny postulátor saleziánov don
Pierluigi Cameroni z Ríma. Stretnutie
sa uskutočnilo v aule CMBF UK v Bra-
tislave na Kapitulskej ulici dňa 7. de-
cembra 2012. Hneď potom sa prítomní
presunuli do Dómu sv. Martina, kde
arcibiskup metropolita Mons. Stani-
slav Zvolenský predsedal ďakovnej
Eucharistii.

t itus zeman
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Diecézna fáza procesu blahorečenia
dona Titusa Zemana je ukončená

Autor: Maroš Peciar SDB

OBhAJOBA DONA TITUSA

„Vo svojom svedomí sa necí-
tim vinný. Všetko, čo sa mi
kladie za vinu, robil som z lás-
ky k Cirkvi a osobitne z lásky
k Saleziánskej spoločnosti,
ktorej ďakujem za všetko, čím
som.
Cítil som povinnosť prevádzať
„na Západ“ kňazov, ktorým tu
bolo znemožnené kňazské
pôsobenie. Za zvláštne posla-
nie som pokladal pomáhať sa-
leziánskym bohoslovcom
a mladým spolubratom odísť
študovať do Turína a dokončiť
bohoslovecké štúdiá, keď tu
po zatvorení rehoľných do-
mov sa nemohli stať kňazmi,
čo bolo ich vrúcnou túžbou.
Svedomie mi nič nevyčíta.
Som spokojný.“

ŽIVOTOPISNé DÁTA DONA TITUSA
ZEMANA, SALEZIÁNA KňAZA
4. januára 1915 sa narodil v Brati-
slave-Vajnoroch
6. augusta 1932 zložil prvé rehoľné
sľuby
7. marca 1938 zložil doživotné re-
hoľné sľuby
23. apríla 1940 bol vysvätený za
kňaza
1941 – 1950 bol kaplánom, kateché-
tom a školským radcom
1943 – 1946 bol profesorom chémie
31. augusta 1950 prvý raz ilegálne
odviedol klerikov do Turína
23. októbra 1950 druhý raz ilegálne
odviedol klerikov, bohoslovcov a kňa-
zov do Turína
9. apríla 1951 pokus o ilegálny pre-
chod cez hranicu nevyšiel, zatkli ho,
vypočúvali, mučili a väznili
22. februára 1952 bol odsúdený
v Bratislave na 25 rokov ťažkého vä-
zenia (Ilava, Mírov, Jáchymov, Leo-
poldov a Valdice)
10. marca 1964 bol podmienečne
prepustený na slobodu
1968 dostal súhlas verejne vykoná-
vať kňazskú službu
8. januára 1969 zomrel v Bratislave
11. januára 1969 bol pochovaný
v Bratislave-Vajnoroch

Verejné záverečné zasadnutie arcibiskupského tribunálu procesu blahorečenia
Božieho služobníka Titusa Zemana bolo slávnostnou bodkou. V diecéznej fáze procesu

sa podarilo zhromaždiť všetky potrebné materiály a dokumenty, preložiť ich do
taliančiny a odviezť ich do Ríma.

Modlitba za blahorečenie dona
Titusa Zemana, kňaza saleziána

Všemohúci Bože, ty si si vyvolil svojho služobníka Titusa Zemana, aby nasle-
doval charizmu svätého Jána Bosca. Pod ochranou Panny Márie, Pomocnice
kresťanov, sa stal kňazom a vychovávateľom mládeže. Žil podľa Božích pri-
kázaní a pre svoju priateľskú povahu a ochotu pomôcť bol obľúbený medzi
ľuďmi. Keď nepriatelia Cirkvi siahli na ľudské práva a slobodu vyznania, kňaz
Titus nestratil odvahu a vytrval na strane pravdy. Pre vernosť svojmu sale-
ziánskemu povolaniu a obetavú službu Cirkvi bol väznený, zosmiešňovaný,
ponižovaný a mučený, ale on neohrozene vzdoroval svojim mučiteľom. Všetko
pretrpel z lásky a s láskou. Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho verného sluhu
Titusa, aby sme si ho mohli v Cirkvi verejne uctievať na oltári. Prosíme ťa za
jeho blahorečenie skrze tvojho Syna Ježiša Krista a na príhovor jeho matky
Panny Márie, Pomocnice kresťanov. Amen.

Prosíme, aby ste všetky milosti, obsiahnuté pri modlitbe za blahorečenie
dona Titusa Zemana, oznámili na provincialáte Saleziánov dona Bosca,
Miletičova 7, Bratislava.



Jozef Quadrio sa narodil v talianskom
Verviu 28. novembra 1921 v materiálne
chudobnej roľníckej rodine, ale bohatej
na hodnoty. Od útleho detstva v ňom pô-
sobila Božia milosť, veď už ako osem-
ročný si určil pevné životné zásady,
ktoré zakončil slovami: „Budem sa sna-
žiť, aby som sa stal svätým.“
Neskôr sa mu dostal do rúk životopis
svätého Jána Bosca, ktorý mu požičal
pán farár. Vtedy zacítil, že jeho rodinou
by sa raz mohla stať práve tá sale-
ziánska.

SALEZIáNOM
AKO ŠESTNáSťROČNý
Ako dvanásťročný vstúpil do Misionár-
skeho saleziánskeho inštitútu v Ivrei, kde
vynikal v štúdiu i dobrote. V roku 1937 sa
stal saleziánom a vybrali ho, aby študoval
filozofiu na prestížnej Gregoriánskej uni-
verzite v Ríme. Záverečné skúšky spravil
na plný počet bodov a už ako dvad-
saťročný začal učiť filozofiu klerikov vo
Foglizzo, a to s jasnosťou a hĺbkou.
Od roku 1943 ďalej pokračoval v štú-
diách teológie na Gregoriánskej univer-
zite, počas ktorých býval v saleziánskej
komunite na Sacro Cuore v Ríme.
Jozef, tak ako voľakedy študent Janko
Bosco, venoval všetok svoj voľný čas
chudobným chlapcom, čističom topá-
nok („sciuscià“), ktorí zostali sirotami
po druhej svetovej vojne. Jeho vnútorná
hĺbka a láskavosť rástli čím ďalej, tým
viac.

ÚSPECh V ŠTÚDIU
V roku 1946 za prítomnosti deviatich kar-
dinálov, medzi ktorými bol aj budúci pá-
pež Pavol VI., Jozef obhájil v slávnej teo-
logickej dišpute dogmu o nanebovzatí
Panny Márie. Zožal úspech, ktorý ho
preslávil v Cirkvi i v Kongregácii. Keď
v roku 1950 Pius XII. slávnostne vyhlásil
túto dogmu viery, opieral sa aj o jeho
prácu.
Úspechy na škole a výnimočný intelekt
vôbec nezmenšili Jozefovu pokoru

a ochotu poslúžiť. Za kňaza bol vysvä-
tený v roku 1947, teologické štúdiá do-
končil v roku 1949 a v ten istý rok začal
vyučovať teológiu v Turíne na Crocette.
V roku 1954 ho menovali za dekana fa-
kulty a v tomto úrade pokračoval až do
roku 1960. Študenti ho mali veľmi radi
pre jeho zrozumiteľné a hlboké pred-
nášky a obdivovali jeho ľudskosť
a otcovskú dobrotu. Bol skutočným mo-
delom svätého teológa a formátora. Zo-
mrel po trojročnom zápase s leukémiou
23. októbra 1963.

„Docibilis a Spiritu Sancto“
(„Poslušný Svätému Duchu“ –

životné motto)

„Nachádzam sa na rázcestí. Buď budem
svätým kňazom, alebo iba polovičatým.
Buď druhým Kristom, alebo antikristom.
Rozhodnutiu sa nemôžem vyhnúť, ne-
môžem ho odkladať. Buď svätosť, alebo
nič!“

„Ktokoľvek za vami príde, nech cíti vo
vašej osobe dobrotu a láskavosť, ktorá sa
zjavila v ľudskosti nášho Spasiteľa. Ľu-
dia, čo prichádzajú za vami alebo od
vás utekajú, sú všetci hladní po dobrote,
pochopení, solidárnosti, láske.“

„Budem pre všetkých mojich klerikov (tí,
čo sa pripravujú na kňazstvo) skutočným
bratom: srdečným, ochotným, usmieva-
júcim sa, prijímajúcim. Vyhľadám tých,
ktorí ma nevyhľadávajú; povzbudím han-
blivých; poteším zarmútených; koho stret-
nem, pozdravím vždy ako prvý; nene-
chám prejsť veľa času bez toho, žeby som
sa nestretol so všetkými; porazím svoju
hanblivosť a ostýchavosť.“

„Slávnostne ti sľubujem, ó Mária, že sa
chcem veľmi snažiť stať sa svätým. Čím
skôr svätým, veľkým svätým, chcem sa
sladko oddať dielu a vedeniu Svätého
Ducha.“

Päť rád, ktoré ako list odo-
vzdával spolubratom deň pred
ich kňazskou vysviackou

1. Omša nech je slnkom tvojho dňa. Usi-
luj sa ju pochopiť, vychutnať a žiť. Ne-
zabudni, že najlepšia svätá omša je tá,
ktorá je najlepšie pripravená. Sláv každú
svätú omšu, ako keby bola prvá a po-
sledná v tvojom živote…

2. Svätý breviár je najlepším teplome-
rom tvojho kňazského zápalu…

3. Pravidelná a dobre pripravená spoveď
zachráni tvoje kňazstvo od povrchnosti,
ilúzií, vlažnosti a katastrofy…

4. Buď zapálený len pre duše. Si kňazom
kvôli nim, nie kvôli sebe. Buď vždy,
všade a so všetkými skutočným kňa-
zom, a to nie iba pri oltári a v spovednici,
ale aj za katedrou, na ihrisku, na ulici…

5. Láska nech je dušou a štýlom tvojho
kňazského života. Buď k všetkým vždy
láskavý a slušný. Nech každý, kto za te-
bou príde, vidí v tebe predĺženú žijúcu
„benignitas et humanitas“ (dobrotu
a ľudskosť) nášho Spasiteľa. Buď „ako
on“…

„Musíme sa vyhnúť kňazstvu, ktoré sa
nevtelilo, v ktorom božské nedokázalo
prijať skutočnú a úplnú ľudskosť. A tak
máme kňazov, ktorí nie sú autentickými
ľuďmi, ale larvami ľudskosti: Marťanmi,
ktorí padli z neba, neľudskí a cudzí, ne-
schopní pochopiť druhých a byť zrozu-
miteľnými pre ľudí svojej doby a vo svo-
jom prostredí. Zabúdajú na to, že
Kristus, aby spasil ľudí, zostúpil, vtelil sa,
stal sa človekom, vo všetkom chcel byť
podobný nám, okrem hriechu. Ak sme
mostom medzi ľuďmi a Bohom, je po-
trebné, aby sa jeden kraj tohto mosta
pevne opieral o breh ľudskosti, aby bol
dosiahnuteľný pre všetkých, pre kto-
rých bol postavený.“

don quadrio
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Človek a kňaz našej doby
Ctihodný don Jozef Quadrio (1921 – 1963)
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„Budem sa snažiť, aby som sa stal svätým“



„Jedného dňa v roku 1847 som veľmi
uvažoval nad tým, ako urobiť čo naj-
viac dobra pre mládež. Zrazu sa mi
zjavila Kráľovná neba a zaviedla ma
do jednej utešenej záhrady. Bola tam
nádherná aleja, celá pokrytá ružami
v plnom kvete. Aj zem naokolo bola
pokrytá ružami. Preblahoslavená
Panna mi povedala:
– Vyzuj sa!
Keď som si vyzul topánky, dodala:
– Vykroč do tejto aleje. Je to cesta,
ktorú musíš prejsť.
Vykročil som a zistil, že pod ružami sa
nachádzajú tŕne a celkom mi do-
škriabali nohy.
– Zišli by sa mi dobré topánky, – ho-
vorím svojej sprievodkyni.
– Samozrejme, potrebuješ poriadnu
obuv.
Obul som sa a znovu som vykročil,
ale tentoraz s niekoľkými priateľmi,
ktorí chceli ísť so mnou…

Nevidel som nič iné, len samé ruže.
Bolesť spôsobená tŕním vôbec ne-
ustávala. Napriek tomu, povzbudený
preblahoslavenou Pannou, som po-
kračoval v ceste. Ostatní však hovorili:
– Pozrite sa na dona Bosca, ako si vy-
kračuje po ružiach. Kráča celkom
spokojný, všetko sa mu darí.
Oni nevideli tŕne, ktoré ma pichali.
Mnohí kňazi, seminaristi a laici vstú-
pili do tejto aleje fascinovaní krásou
kvetov, no len čo pocítili ostré tŕne, za-
čali lamentovať:
– Oklamali ste nás!
Po kúsku cesty som s ľútosťou zistil,
že ma všetci opustili. Ale čoskoro som
pookrial, lebo som uvidel ďalšiu sku-
pinu kňazov, seminaristov a laikov,
ako sa približovali ku mne a hovorili:
– Tu sme, všetci sme tvoji, sme pri-
pravení nasledovať ťa.

Don Bosco hovoril, že keď prišiel na
koniec aleje, ocitol sa v krásnej zá-
hrade. Boli tam s ním aj niekoľkí jeho
nasledovníci. Všetci boli dopichaní
a krvácali. Jemný vánok, ktorý sa ná-
hle zdvihol, však zahojil všetky ich
rany. Keď vzápätí zavial ešte silnej-
šie, objavili sa okolo nich tisíce a ti-
síce mladých spolu s kňazmi a po-
mocníkmi, ktorí pracovali s donom
Boscom.
Teraz sa Panna Mária spýtala:
– Vieš, čo to všetko znamená?
– Nie, nerozumiem. Vysvetlite mi to,
prosím, – požiadal som.
– Vedz, že cesta, ktorú si prešiel cez
ruže a tŕne, predstavuje tvoje úsilie
vynaložené pre dobro mladých. Mu-
síš kráčať v topánkach sebazapierania
a zriekania sa. Tŕne predstavujú zmy-
selné náklonnosti a ľudskú priazeň
i nepriazeň, čo odvádza vychováva-
teľa od pravého cieľa. Ruže sú sym-
bolom vrúcnej lásky, ktorou by sa
mali vyznačovať všetci tvoji pomoc-
níci. Ale nestrácajte odvahu! Všetko
prekonáte láskou a sebaovládaním
a tak dôjdete k ružiam bez tŕnia. Len
čo Božia Matka povedala tieto slová,
prebudil som sa vo svojej izbe“ (ŽP
III, 32).

Komentár
Tento sen dona Bosca je aktuálny aj
dnes. Videl v ňom celú súčasnú sale-
ziánsku rodinu i dnešnú mládež na
Slovensku. Začal z ničoho a sám. Tí,
ktorí videli a pozastavili sa iba pri
jeho vonkajších výchovných úspe-
choch, po počiatočných ťažkostiach
odskočili a vzdali to. K výchove však
patria ruže aj tŕne, radosť aj sklama-
nie, obeta i vďačnosť, láska i seba-
kontrola, nadšenie i znechutenie,
trpezlivé čakanie i otvorené napome-
nutie, zdravá požadovačnosť i od-
pustenie, láskavosť i prísne slovo…
Láska bez obety neexistuje ani
v kňazskom, rehoľnom či rodinnom
povolaní. Aj nás Pán povoláva vydať
sa ružovou alejou.

sny dona bosca

Ružová aleja
Autor: Štefan Turanský SDB
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Rodina
Autor: Bruno Ferrero SDB

V srdci doliny s roľami, lúkami, lesmi
a veselým potôčikom uprostred žila
v dvojposchodovom domčeku
šťastná rodinka. Mala troch členov –
mamu, otecka a blonďavého šesťroč-
ného chlapčeka.
Ich dom stál trochu bokom od dediny,
a tak sa každú nedeľu rodinka natla-
čila do malého auta a išla na omšu do
farského kostola. Vždy večer pred
spaním sa zasa všetci spolu modlie-
vali. Anjel zakaždým zozbieral ich
modlitby a priniesol ich do neba.
Raz na jeseň mnoho dní pršalo. Ko-
rytom potoka sa valila kalná voda
a čoskoro začala zaplavovať dedinu.
Otec rýchlo zobudil mamu a chlap-
čeka. Vyľakaní sa tisli k sebe, lebo

voda už zaplavila prízemie ich dom-
čeka a ďalej stúpala stále mútnejšia
a stále dravšia. „Vylezieme na stre-
chu!“ povedal otec. Vzal do náručia
chlapca, vyšiel na povalu a stadiaľ na
strechu. Mama ich nasledovala. Na
streche sa cítili ako stroskotanci na os-
trovčeku, ktorý sa stále zmenšoval –
voda im totiž siahala už po kolená.
Otec sa na streche pevne rozkročil,
objal mamu a povedal jej: „Vezmi ma-
lého na ruky a vylez mi na chrbát!“
Keď to spravili, otec pokračoval: „Po-
stav sa mi na plecia a malého posaď
na svoje. Neboj sa, nech sa stane čo-
koľvek, nepustím ťa!“ Mama poboz-
kala chlapčeka a povedala mu: „Vy-
sadni mi na chrbát a neboj sa, nech sa
stane čokoľvek, nepustím ťa!“
Voda stúpala ďalej. Zaliala otca a jeho
plecia, na ktorých držal mamu, po-
tom pohltila mamu a jej plecia, na kto-
rých držala chlapca. No otec ani
mama nepovolili zovretie. Voda sa

dvíhala a dosiahla po chlapcove ústa,
po oči, čelo… Anjel, ktorý ako vždy
prišiel po večerné modlitby rodiny,
videl z mútnej vody trčať len blon-
ďavú šticu. Jemne chytil plavé vlásky
a potiahol za ne. Hneď sa vynoril
chlapček, za chlapcom mama a za ma-
mou otec. Nikto nepovolil svoje zo-
vretie. Anjel vzlietol a opatrne položil
túto jedinečnú reťaz na najvyšší ko-
pec, kam sa voda nemohla dostať.
Otec, mama a chlapec sa zgúľali do
trávy a potom sa s plačom a smie-
chom objali. Namiesto večernej mod-
litby v ten večer anjel priniesol do
neba ich lásku. A všetky nebeské
zbory spustili radostný potlesk.

Boh v Biblii hovorí: „Čokoľvek sa
stane, ja ťa neopustím.“

(Bruno Ferrero: A kvety jednoducho
kvitnú, vydavateľstvo Don Bosco
2008)

Ď a k u j e m e v á m ,
n a š i d o b r o d i n c i !
Kto sa srdečne zapája do diela dona
Bosca, toho Panna Mária Pomocnica s veľ-
kou radosťou zahŕňa potrebnými milos-
ťami.

Všetkým vám, našim dobrodincom, ktorí
svojimi finančnými príspevkami, obetami
a modlitbami podporujete saleziánske
dielo na Slovensku i časopis Don Bosco
dnes, vyjadrujeme úprimnú vďačnosť
a uisťujeme vás o modlitbách.

Duchovne sa s vami spájame každú so-
botu, keď za vás slúžime svätú omšu, a pa-
mätáme na vás v modlitbe.
Nech vám Panna Mária Pomocnica udelí
s veľkou radosťou svoje štedré milosti!

večer né slovko

Príklad
Autor: Bruno Ferrero SDB

„Oco,“ pýta sa malý Andrej po televíznych novinách,
„ako sa začína vojna?“
„Pozri sa, synku, stáva sa to viac-menej takto: keď sa
napríklad Anglicko a Spojené štáty nevedia v ne-
jakej vážnej veci dohodnúť…“
Do rozhovoru sa zamieša mama: „Netáraj
hlúposti, Anglicko a Spojené štáty
sa nikdy neprú!“
„Čo to s tým má spoločné? Uviedol
som to len ako príklad,“ nedá sa otec.
„… a tak tlačíš do hlavy dieťaťa hlúposti.“
„Aspoň v nej bude dačo mať. Chceš
azda, aby mal hlavu úplne prázdnu?“
„Prosím ťa… Vieš, aký si smiešny?“
Posledné slovo má však malý Andrej:
„Ďakujem, pochopil som…“

„Otec príde po mňa a opýta sa ma,
koľko vojen som dnes vyhlásila.“
(Alexandra, 4 roky) (Bruno Ferrero: Vie to iba vietor, vydavateľstvo Don Bosco 2002)


