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Dostáva sa vám do rúk ďalšie číslo, ktoré je špeciálne zamerané na dona
Bosca a na putovanie jeho relikvií po svete. Onedlho, v polovici apríla,
prídu jeho relikvie aj na Slovensko. Tak mi dovoľte jeden postreh.

Keď som bol počas decembra
2012 v Ríme v našom hlavnom
dome, mal som možnosť stráviť
tri dni so „súčasným donom Bos-
com“ – donom Chávezom. Počú-
val som ho, nasával som z jeho
charizmy, čerpal som inšpiráciu
do života a do svojho poslania.
Don Chávez začína dvanásty rok
služby hlavného predstaveného.
Minulý kalendárny rok bol pre
neho zvlášť dramatický. Vážne
ochorel a, ako nám sám povedal,
chvíľu bol na hranici života
a smrti. Priznal sa: „Niekoľko
týždňov som žil v úplnej závis-
losti od Boha. Večer som nevedel, či sa dožijem rána, a ráno, či prežijem
tento deň. Mojou jedinou istotou bol Boh. Zakúsil som malichernosť
všetkého materiálneho a pozemského. Teraz sa cítim oveľa lepšie, hoci
nemôžem toľko pracovať a musím pravidelne oddychovať. Po tejto skú-
senosti vám odovzdávam štyri myšlienky, ktoré sú pre nás životne dô-
ležité:
– mladí,
– výchova,
– preventívny systém,
– saleziánska rodina.
V tomto je ukrytá veľkosť a intuícia dona Bosca. Toto rozvíjajte vo svo-
jich provinciách, lebo toto je don Bosco dnes.“

Členov saleziánskej rodiny pozývam pri príležitosti putovania relikvií
dona Bosca po Slovensku k rozvíjaniu a napĺňaniu tejto vízie a ostatných
prosím o modlitbu za saleziánske dielo na Slovensku.

A nepremeškajme príležitosť uctiť si ostatky nášho drahého svätca!

provincial Karol Maník SDB

Milí čitatelia časopisu Don Bosco dnes!

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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Veľkosť a intuícia
dona Bosca



Poznávajme a nasledujme dona Bosca,

Autor: Pascual Chávez V.
Preklad: Stanislav Veselský ASC
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Bolo to na Veľkú noc, keď som konečne
mohol povedať svojim chlapcom: „Máme
domov.“ V skutočnosti to bola nízka a ne-
postačujúca kôlňa, ale bola naša! Skon-
čilo sa potulovanie Turínom vo vysiľujú-
cej „dočasnosti“, plnej nepochopenia
a nedôvery.

Tento dátum je príliš dôležitý, aby sme
naň zabudli: 12. apríl 1846! Mal som trid-
sať rokov a päť rokov som bol už kňa-
zom. Veci som videl z perspektívy osvie-
tenej vierou v Prozreteľnosť. Strmhlav
som sa vrhol do práce – lozil som po le-
šeniach, ktoré sa knísali pri rozostava-
ných budovách, a vyhľadával som na
nich svojich chlapcov, vstupoval som do
dielní, do obchodov a všetkým som sa
prihováral priateľským slovom, žartoval
som s nimi. Ležalo mi na srdci ich fyzické
zdravie; rozprával som sa s ich zamest-
návateľmi, často až priveľmi neľudskými.
So všetkými som nadväzoval priateľský
vzťah a vzájomnú dôveru. Výchova nie je
len vecou jedného dňa, vyžaduje si trpez-
livosť a veľkú nádej.

Ako vieš, júl je v Turíne veľmi teplý me-
siac a na Valdoccu je dusno. Všetko sa
odohralo neočakávane. Práve sa končila
nedeľa plná mnohých aktivít. Zrazu som
vysilený padol na zem. Prameň mojej
krvi zmáčal prach a trávu na lúke. Potom
som stratil vedomie. Keď som sa prebral,
uvedomil som si, že som v posteli: okolo
bolo mnoho ľudí, neskôr dobehol nejaký
lekár. Keď zistil, aký je môj stav vážny, na-
riadil mi absolútny odpočinok. Prešiel
týždeň a moje fyzické sily čoraz viac ubú-
dali. Cítil som sa malátne, v ustavičnom
polospánku. Spomínam si na lekára,
ktorý nado mnou bezmocne potriasal hla-

vou a hovoril: „Možno sa nedožije rána.“
Nasledujúci deň som sa akoby zázrakom
prebudil. Potom som po troške znovu na-
dobudol sily. Moje myšlienky boli stále
obrátené k mojim chlapcom. Kde sú? Vrá-
tia sa ešte na Valdocco? Prešiel ďalší týž-
deň. Bola nedeľa. Opierajúc sa o palicu
som zišiel do kôlne. Počul som hlasy a vý-
kriky radosti. Hlava sa mi od malátnosti
kývala. Oproti mi vyšiel jeden kňaz a po-
dával mi ruku. Porozprával mi o mno-
hých a mnohých obetiach, ktoré chlapci
kvôli mne urobili, pretože si povedali:
„Don Bosco nemôže zomrieť.“ Pochopil
som, že títo chlapci si vynútili skutočný
zázrak. Potom ma tí najväčší z nich zo-
brali, prinútili ma sadnúť si do kresla
a triumfálne ma niesli. Mnohí plakali od
radosti a zo všetkých strán sa na mňa tla-
čili. Keď stíchli, povedal som im: „Moji
drahí, modlili ste sa a priniesli ste mnohé
obety, aby som vyzdravel. Ďakujem vám.
Dlhujem vám svoj život, nuž sľubujem, že
celý patrí vám.“ Nemohol som povedať
nič iné, pretože aj ja som bol dojatý. Ale
od tohto dňa som sa cítil navždy zasvä-
tený mladým. Najkrajšie a najpresvedči-
vejšie ponaučenie mi dali chlapci!

Sediac v tom drsnom kresle, obstúpený
mnohými chlapcami som prisľúbil, že môj
život bude patriť mladým. A tak som po-
kračoval. Ale existuje odpoveď, ktorú
som im dal ešte jasnejším a presvedči-
vejším spôsobom.
Bol 31. december 1859, Silvester. Hoci Val-
docco žilo v chronickej chudobe, vymie-
ňali sme si medzi sebou malé dary, ako sa
to robí v rodine: obrázok, ceruzku, gumu,
cukrík, zošit… Maličkosti, ale dávané
srdcom. Po večerných modlitbách som sa
na chlapcov obrátil krátkym slovkom na

poznať dona bosca

Keď vám dávam vše tko , znamená t o , ž e s i n i č
ne v yh r ad zu j em pr e seba

Don Bosco rozpráva



aby mladí boli poslaním nášho života

dobrú noc. Aj ja som chcel týmto mla-
díkom niečo darovať. Povedal som:
„Moji drahí synáčikovia, vy viete, ako
vás milujem v Pánovi a ako som sa
celý zasvätil tomu, aby som vám ko-
nal čo najväčšie dobro, akého budem
schopný. Tú trošku vedomostí, tú
trošku skúseností, ktoré som získal,
to, čím som a čo vlastním, túžim vy-
naložiť pre službu vám. V ktorýkoľvek
deň a v akejkoľvek veci ma spokojne
využívajte, ale hlavne vo veciach
duše. Ja vám ako novoročný darček
(strenna = novoročný darček, pozn.
prekl.) dávam celého seba; je to
úbohá vec, ale keď vám dávam
všetko, znamená to, že si nič nevy-
hradzujem pre seba.“

Od tej nedele z konca júla, keď som
slávnostne sľúbil, že celý svoj život
darujem mladým, už prešlo trinásť ro-
kov a Valdocco bolo rozrastenou ro-
dinou. Bolo tam už niekoľko stoviek
chlapcov, ktorí študovali alebo sa učili
nejakému remeslu. Chcel som, aby
pochopili, že to, že som s nimi, bolo
ovocím neodvolateľného rozhodnu-
tia. Nikdy by som nesklamal dôveru,
ktorú mladíci vkladali do mňa a ne-
skôr do mojich saleziánov. Keď som
im hovorieval „nič si nevyhradzujem
pre seba“, bolo to, ako keby som po-
vedal „už nemyslím na seba, dávam

sa úplne každému z vás; už nepatrím
sebe, patrím iba vám, som navždy
váš, už nemám nič svoje“. To je to
moje tajomstvo. Pri chlapcoch ma
stále viedli tieto rozhodnutia. Nikdy
som sa nevrátil naspäť. Ja som mla-
dých nikdy nezradil!
Napísal som tisícky listov. Ale keby
som z nich mal vybrať jeden, ktorý
vytryskol priamo z môjho srdca, tak
by som vybral ten, ktorý som napísal
svojim saleziánom a s nimi aj profe-
sorom a žiakom v Lanzo Torinese.
Tu je z neho niekoľko úryvkov: Do-
voľte, aby som vám to povedal a nech
sa nikto neurazí: vy všetci ste zlodeji;
hovorím to a opakujem – vy ste mi
všetko ukradli. Keď som bol v Lanzo,
očarili ste ma svojou náklonnosťou
a láskavosťou, svojou nábožnosťou ste
spútali celú moju myseľ. Ostalo mi už
len toto úbohé srdce, ktorého celú
lásku ste mi ukradli už predtým. Teraz
ste sa svojím listom, podpísaným 200
priateľskými a milovanými rukami,
zmocnili celého môjho srdca, v kto-
rom už nič nezostalo, iba živá túžba
milovať vás v Pánovi, robiť vám dobro,
spasiť duše vás všetkých.
Toto bol môj štýl rozprávania a písa-
nia mladým – so srdcom na dlani,
bez zbytočných a márnych ozdôb,
používal som jednoduché slová a roz-
prával veci, v ktoré som naozaj veril.

Ako správny vidiečan som sa naučil
vážiť si dané slovo. A moje slovo bolo:
„Sľúbil som Bohu, že až do posled-
ného dychu bude môj život patriť mo-
jim chudobným mladíkom.“
Viem, že môj druhý nástupca don
Paolo Albera napísal nádherný obež-
ník, v ktorom hovorí pravdivú vec:
„Don Bosco nás vychovával tým, že
nás miloval, priťahoval, získaval a pre-
tváral.“ Tieto slovesá, ako idú zara-
dom, sa vzájomne obohacujú, všetky
štyri sú dôležité, jedno privoláva
druhé. „Môj Paľko“ pochopil to po-
učenie: láska priťahuje, príťažlivosť
sa premieňa na získavanie a to ústi
do pretvárania.
Môj program, jednoduchý a priamo-
čiary, je vyjadrený jednou vetou,
ktorá je vážnym a radikálnym záväz-
kom: „Pre týchto mladíkov by som
podstúpil akúkoľvek obetu, aj svoju
krv by som ochotne dal, aby som ich
spasil.“ Neboli to slová do vetra, len
aby sa niečo povedalo, bol to prog-
ram môjho života!

Január 1888. Aj na smrteľnej posteli,
vo víre prepletajúcich sa spomienok,
citov, obáv, strachov a nádejí, som
ešte mal silu odovzdať jednému dra-
hému saleziánovi donovi Bonettimu
môj posledný odkaz, ktorý jednou ve-
tou vyjadruje prakticky celý môj ži-
vot: „Povedz mladým, že ich všetkých
očakávam v nebi.“ Bol to môj testa-
ment, posledné želanie, ktoré som vy-
slovil s posledným výdychom počas
smrteľného zápasu. Mladých som mi-
loval naozaj až do konca! A chcel
som, aby boli so mnou navždy, aj
v nebi.

(Podľa Il Bollettino Salesiano, marec
2013)

poznať dona bosca
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správy

Občianske združenie C. A. R. D. O. pod záštitou podpred-
sedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych zá-
ležitostí Miroslava Lajčáka 4. decembra už po piatykrát
oceňovalo dobrovoľníkov roka. Zo 115 nominácií ocenila
odborná porota 11 dobrovoľníkov a dobrovoľníckych pro-
jektov. Medzi nominovanými boli aj tri členky združenia
Laura – v kategórii dobrovoľník v práci s deťmi a mláde-
žou Lucia Chmelová a Júlia Čižmárová a v kategórii za-
hraničný dobrovoľník na Slovensku Lamiya Jalilová. Svoje
uznanie si zaslúžil aj projekt Mediálna škola a nominácia
sa ušla i dlhodobému dobrovoľníkovi v rómskej osade
v Plaveckom Štvrtku Tomášovi Floriánovi. „Sme veľmi
radi, že v Laure je toľko aktívnych mladých ľudí, ktorí do-
kážu obetovať svoj voľný čas v prospech druhých,“ po-
vedala Zuzana Šmotláková, predsedníčka Laury.
Ocenenie Srdce na dlani je prejavom vďaky a úcty voči
dobrovoľníkom, ktorých práca zostáva mnohokrát ne-

povšimnutá. Na slávnostné odovzdávanie cien prišla dob-
rovoľníkov podporiť aj operná diva Andrea Slawiski či
herci Lukáš Latinák a Bibiana Ondrejková, ktorí sa vo
svojom voľnom čase tiež venujú dobrovoľníckej činnosti.
ah

L a u R a
Lauráci majú srdce na dlani

Od Popolcovej stredy rozbehli mladí z Laury
a Domky už po tretíkrát sériu pôstnych
zamyslení – Forty For You. Tento rok však
prišli s upgrade-om. Vďaka spolupráci s o. z.
Savio pripravili zamyslenia aj vo forme apli-
kácie pre mobilné telefóny. S myšlienkou pre-
pojenia pôstnych zamyslení a projektu Te-
hlička pre deti ulice, ktorú organizuje
o. z. Savio, prišla Slávka Brigantová, zastupu-
júca projekt: „Chceme upriamiť pozornosť

mladých viac na chudobných. Uve-
domiť si, čo je v živote naozaj dôležité.
Myšlienkou chudoby a opustených
detí a mládeže na ulici chceme tiež
poukázať na hodnotu výchovy a jej ak-
tuálnosť aj dnes.“ Zamyslenia nájdete
na Facebooku v skupine Forty For You
alebo si ich môžete stiahnuť na Google
Play či v iStore. jč

S L O V e N S K O
Pôstne zamyslenia už aj v mobiloch

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

Už tradične sa po sviatku svätého
Valentína, patróna zamilovaných,
stretávajú kresťanské páry v Šaš-
tíne na Púti zaľúbených. Tretí fe-
bruárový víkend tohto roku patril
stopäťdesiatim dvojiciam a tridsia-
tim singláčom. V bohatom programe nechýbali sväté
omše a spoločné modlitby, práca v skupinkách, no
nezabudlo sa ani na koncerty. Svojou hudbou spes-
trili atmosféru Križiaci, Peter Milenky band, Simona
Martausová aj špeciálny hosť, člen kapely Koma-
jota, Martin Husovský. Ten okrem piesní ponúkol
mladým spolu s manželkou Veronikou aj svedectvo
vlastného života. O svoje skúsenosti sa podelili man-
želia Predáčovci a Schindlerovci a priestor tiež dos-
tala televízna moderátorka Natália Žembová. Naj-
väčším lákadlom púte však boli prednášky známeho
českého diakona a psychiatra Maxa Kašparů. Celá ak-
cia sa niesla v duchu motta „Vyberám si vernosť“
a počas sobotňajšej omše si prítomní manželia ob-
novili svoje manželské sľuby. Ostatné páry v šaštín-
skej bazilike zložili predsavzatie žiť čistý vzťah. ah

S L O V e N S K O
Zaľúbení si vybrali vernosť

Peter Kertys, člen predsedníctva Domky, bol pred niekoľkými
týždňami na Valnom zhromaždení zvolený do predsedníctva
Rady mládeže Slovenska (ďalej len RmS), kam patrí aj organi-
zácia Domka – združenie saleziánskej mládeže. Petrovou úlo-
hou bude spolu s ostatnými členmi
zabezpečovať jednotlivé smerovania
celoslovenských projektov RmS, ko-
munikovať s Ministerstvom školstva
SR vo veci financovania a tiež plniť
ďalšie úlohy, ktoré sa vytýčia. „Mys-
lím si, že to bude výhodné nielen
pre Domku, ale aj pre RmS. Práve to,
že budem zainteresovaný vo vnú-
tornom dianí oboch organizácií, po-
môže prenášať jednotlivé myšlienky
a pohľady rýchlejšie. Dúfam, že takto
sa uľahčí spolupráca oboch organi-
zácií,“ vyjadril sa Peter Kertys.
Rada mládeže Slovenska združuje mimovládne organizácie,
ktoré sa venujú deťom a mládeži. V súčasnosti ich zastrešuje
33 a všetky spolu majú viac ako 40-tisíc členov. lz

D O m K a
Domka získala miesto v predsedníctve Rady
mládeže Slovenska



správy

(Rím, Taliansko, 11. februára 2013) – Len čo sa hlavný
predstavený saleziánov dozvedel, že pápež Benedikt XVI.
oznámil svoju rezignáciu na službu rímskeho biskupa
a nástupcu svätého Petra, rozhodol sa obrátiť s príhovo-
rom na celú saleziánsku rodinu:

Drahí spolubratia, sestry, všetci členovia
saleziánskej rodiny, priatelia dona Bosca!

Pozdravujem Vás so srdcom dona Bosca z Mexika, kam
som prišiel sláviť zlaté jubileum provincie Guadalajara -
provincie, z ktorej pochádzam.
Aj keď sme hlboko zaskočení správou, ktorú sme práve
dostali o rozhodnutí Svätého Otca Benedikta XVI. podať
svoju demisiu z ďalšieho riadenia „Petrovej loďky“ a po-
silňovania svojich bratov a sestier vo viere ohlasovaním
evanjelia svedectvom svojho života, svojím utrpením
a modlitbou, sme povzbudení týmto príkladným a pro-
rockým veľkorysým činom.
Pri podaní svojej demisie, zdôvodnenej vekom a únavou,
ktorá je dôsledkom jeho starostlivosti, s akou sprevádzal
Cirkev v období vyznačujúcom sa hlbokými a veľmi rých-
lymi spoločenskými premenami, ktoré sa týkajú kresťan-
skej viery a života a ktoré si vyžadujú veľkú fyzickú a du-
chovnú energiu, Svätý Otec priznáva, že sa postavil pred
Bohom do postoja rozlišovania.
Jeho rozhodnutie je teda ovocím modlitby a je príkladným
znamením poslušnosti Bohu! Takýto postoj nemôže vzbu-
diť nič iné, len náš najväčší obdiv a úctu. Opakujem, ide
o jeho typickú duchovnú črtu: o pokoru, ktorá ho robí slo-
bodným pred Bohom a pred ľuďmi a zjavne ukazuje jeho
zmysel pre zodpovednosť.
Keď vyjadrujeme Svätému Otcovi – ako by to urobil don
Bosco – všetku našu vďačnosť za veľkodušnosť, s akou
slúžil Cirkvi a s akou našej rodine dával pocítiť svoje

otcovstvo, sprevádzame ho v tejto fáze jeho života našou
veľkou láskou a modlitbou.
Od tejto chvíle sa modlime za Cirkev a vzývajme Svätého
Ducha, aby viedol tieto chvíle záveru pontifikátu a zvola-
nia i uskutočnenia konkláve.
Zverme Márii, Nepoškvrnenej Pomocnici, v tento deň
spomienky na Pannu Máriu Lurdskú (11. februára, pozn.
red.) Svätého Otca a celú Cirkev. Ona sa neprestane pre-
javovať – ako vždy počas dejín – ako matka a učiteľka.

V spoločenstve sŕdc a modlitieb

don Pascual Chávez V. SDB
hlavný predstavený

S V e t
Hlavný predstavený saleziánskej rodine: Benedikt XVI., pokorný a slobodný človek

Tridsiate prvé saleziánske dni spirituality v Ríme
poskytli svojim účastníkom priestor na štúdium,
šancu diskutovať o problémoch a uvažovať o ak-
tuálnych témach. Tento rok mali navyše mož-
nosť sledovať ich priebeh prostredníctvom in-
ternetu aj tí, ktorí sa pre rôzne prekážky nemohli
zúčastniť osobne. Mediálny tím mal dve hlavné
úlohy – umožniť účastníkom lepšie prežiť sa-
motné dni spirituality prostredníctvom moder-
ných technológií a sprístupniť materiály všetkým
záujemcom. V špeciálnej sekcii na webovej
stránke sdb.org si návštevníci môžu pozrieť rôzne
videozáznamy, fotografie, liturgické texty a mod-
litby. Aj vďaka tomuto kroku sa saleziánom po-
darilo rozšíriť vysvetlenie posolstva hlavného
predstaveného na rok 2013 do čo najväčšieho
počtu saleziánskych domov po celom svete. ah

S V e t
Saleziánske dni spirituality aj na internete
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správy

Don Peter Kuchár, delegát pre saleziánske
misie v rokoch 2009 – 2012 a bývalý pred-
seda SAVIO o. z., odišiel začiatkom januára
na misie do Kene. Rozhodol sa pracovať
v náročných podmienkach utečeneckého
tábora v Kakume, ktorý leží na severozá-
pade krajiny v regióne Turkana, v blízkosti
sudánskych hraníc. Tábor bol zriadený
v roku 1992 a býva v ňom vyše 86 000 ľudí.
Oblasť okolo neho je vyprahnutá a teploty
počas dňa dosahujú až 50 °C. Násilie medzi
vysídlenými komunitami je v tomto centre
bežné. Mnoho utečencov je aj napriek tomu
ochotných prijať Božie slovo, ktoré im,
okrem iných, zvestuje aj don Peter. Týmto
rozhodnutím mladý kňaz rozšíri počet slo-
venských saleziánov, ktorí dlhodobo pôso-
bia na africkom kontinente. Medzi nich patrí
napríklad don Jozef Daniel Pravda (Čad),
don Milan Zedníček (Angola), don Stanislav
Somora (Južný Sudán) a don Vladimír
Stuhlý (Madagaskar). lz

m I S I e
Do afriky odcestoval ďalší salezián
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Desať bratov saleziánov a sestier saleziánok sa v dňoch 11. – 14. 1. 2013 inten-
zívne ponorilo do sveta svojich zverencov – slovenských Rómov. V priebehu
troch spoločne prežitých dní ponúkli školitelia a zároveň odborníci v sociálnej
oblasti Jana Mozešová a Juraj Šándor tréning sociálnych a komunikačných zruč-
ností, prácu na štandardoch pre rómsku pastoráciu, výmenu skúseností, team-
building a mnohé iné aktivity. Maroš Drahoš, salezián pracujúci s Rómami
v Bardejove, sa podelil so svojím postojom: „Nabral som chuť na tieto stretnu-
tia, teším sa na všetky ďalšie a mám radosť, že sú s nami sestry. Cením si spätnú
väzbu voči mne. Vždy si tak filtrujem veci a konečne sú tu ľudia, ktorí pracujú
s Rómami a rozumejú, čo to znamená. Chápu moje prežívanie.“ Ku koncu ví-
kendu si zúčastnení stanovili tri hlavné ciele vyplývajúce z tohto stretnutia. Rozhodli sa hľadať jednotu v rómskej mi-
sijnej pastorácii, ktorá by sa vo forme štandardov mohla dlhodobo a systematicky odovzdávať misionárom – dobro-
voľníkom a rehoľníkom; zdokonaliť sa v tréningu sociálnych a komunikačných zručností a pracovať na prevencii proti
vyhoreniu misijných pracovníkov rómskej pastorácie. lz

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

Volejbalový turnaj s názvom Beton´s Cup
sa začal tradičnou svätou omšou u sale-
ziánov, po ktorej nasledovalo oboznámenie
sa s pravidlami a vyžrebovanie tímov. Ná-
sledne sa účastníci presunuli do telocvične
Gymnázia armádneho generála Ludvíka
Svobodu, kde odohrali spolu 32 zápasov.
Hlavným cieľom podujatia bolo zorganizo-
vať volejbalový turnaj ako poďakovanie ľu-
ďom, ktorí podporujú saleziánske dielo
v Humennom.
Druhým zámerom turnaja bolo zmysluplné

využitie voľného času počas via-
nočných prázdnin a zároveň vy-
tvorenie akcie pre volejbalových fa-
núšikov.
Na turnaji bolo prítomných 12 tí-
mov z Humenného i okolia. Svoju
účasť potvrdili aj niektorí hráči,
ktorí sa aktívne zúčastňujú na ama-
térskej volejbalovej lige. Tí majú po-
čas prázdnin prestávku, a tak mohli
tento čas využiť na zlepšenie tech-
ník hrania i vzájomných vzťahov. lz

Š P O R t
V Humennom sa hralo s vďačnosťou v srdci

S L O V e N S K O
Saleziáni a saleziánky si vymenili skúsenosti z práce s Rómami



Generálne rady saleziánov a saleziánok sa v polovici januára stretli v rímskom
dome Pisana, aby spolu hovorili o novej evanjelizácii. V úvode sa hlavní
predstavení – don Pascual Chávez SDB a sestra Yvonne Reungoat FMA podelili
so skúsenosťami z medzinárodnej biskupskej synody O novej evanjelizácii.
Don Chávez sa zameral na jeden z bodov záverečnej správy synody, kde sa
hovorí: ,,Ako Ježiš pri studni v Sicheme, aj Cirkev cíti potrebu sadnúť si vedľa
súčasných mužov a žien, aby predstavila život Pána tak, aby ho mohli stret-
núť, objaviť. Len jeho Duch je pravou a večnou vodou.“ Sr. Yvonne vyjadrila
svoju vďačnosť za skúsenosť prítomnosti na synode a niektoré udalosti, ktoré
sa dotýkajú zvlášť saleziánskej charizmy – krásu stretnutia s Kristom, dôleži-
tosť výchovy v ovzduší novej evanjelizácie a dôraz
na tému rodiny. Stretnutie pripadlo na deň liturgic-
kej spomienky bl. Luigiho Variaru, misionára a za-
kladateľa saleziánskej vetvy Kongregácie dcér Naj-
svätejších Sŕdc Ježiša a Márie. Don Chávez v homílii
vyzdvihol najmä Luigiho hrdinskosť, ktorá „prináša
časom veľké ovocie v početnej skupine rehoľní-
kov, ktorí žijú špeciálnu charizmu obetovania sa“. jm

S V e t
Stretli sa generálne rady SDB a Fma

Minulý rok začalo prípravu na misie dvanásť sestier saleziánok. Neomisionárky
sú v Ríme už od augusta a ich formačná cesta im umožňuje prehĺbiť sa v mi-
sionárskej spiritualite saleziánskej charizmy a poskytuje im tiež kurzy misi-
ológie na fakulte Urbaniány. V období 13. – 23. 12. vyvrcholil proces rozlišo-
vania vzhľadom na ich nové misijné pôsobenie, a
to prostredníctvom skupinových stretnutí, ako aj
v momentoch osobnej modlitby. Generálna pred-
stavená sestier saleziánok Yvonne Reungoat ko-
munikovala podľa tradície každej sestre jej vlastné
určenie osobne 24. decembra. O niekoľko dní sa so
správou o miestach pôsobenia nových misioná-
rok podelila aj s komunitou generálneho domu. Medzi pripravujúcimi sa mi-
sionárkami je aj zástupkyňa zo Slovenska sestra Kamila Seidlová, ktorá bude
pôsobiť v paraguajskej inšpektórii „San Raffaele Arcangelo“. jm

m I S I e
Saleziánky vyšlú na misie dvanásť sestier, aj Slovenku

Na Gymnáziu Jána Bosca v Šaštíne sa od roku 2011 organizuje séria periodic-
kých prednášok bývalých žiakov školy pre súčasných študentov. Projekt má
názov Škola života. Hosťami besied sú zaujímaví a hodnotní ľudia z duchov-
ného, politického a podnikateľského prostredia, ktorí obohacujú študentov
gymnázia osobným svedectvom, ako možno žiť prijaté hodnoty saleziánskej
výchovy v praktickom živote. Cieľom projektu je pomôcť študentom pri výbere
vysokej školy a najmä svojho budúceho povolania. Realizátorom prednášok
je Združenie exallievov dona Bosca na Slovensku.
30. januára sa mladým predstavil SSLic. Pavol Zvara, ktorý je vicerektorom, pre-
fektom z nitrianskeho seminára. Okrem toho, že študentom porozprával o svo-
jom živote a povolaní, načrtol aj tému „Liturgia –
prameň pre život kresťana“. 13. februára študenti pri-
vítali aj významnú športovú osobnosť – volejbalo-
vého trénera Emanuele Zaniniho, ktorý viedol slo-
venskú reprezentáciu a bratislavský Volley Team
a okrem toho dvakrát vyhral s talianskou reprezentá-
ciou Svetovú ligu a dvakrát sa stal majstrom Európy.

m L a D Í
Projekt Škola života

editoriál

Pravá ruka
dona Bosca –
na dosah ruky
Keď sme oslávili na konci januára svia-
tok dona Bosca, nebola to formalita, ale
vec vzťahu k nemu. Na Slovensku sú ti-
síce ďalších ľudí, ktorí sa cítia jeho pria-
teľmi. A on teraz prichádza úplne
osobne k nám.
Kto bol v kostole v Podunajských Bis-
kupiciach, kde sú uložené ostatky bla-
hoslavenej sestry Zdenky Schelingovej,
vie, čo znamená vnímať, že je to naša
blahoslavená; byť „blízko“ nej, modliť
sa, uvažovať o jej živote...
Kto bol v Ríme pri hroboch svätých
apoštolov Petra a Pavla alebo pred re-
likviami svätého Cyrila v Bazilike svä-
tého Klementa, či mnohých ďalších svä-
tých, ten zažil tú radosť viery z blízkosti
spoločenstva konkrétnych svätých.
Kto bol v Turíne v Bazilike Márie Po-
mocnice, kde sú uložené relikvie svä-
tého Dominika Savia, svätej Márie Do-
miniky Mazzarellovej a svätého dona
Bosca, ten vie, aká je to radosť byť na do-
tyk blízko našich svätých. Srdce sa
otvára a modlitba sa nevie zastaviť.
Svätí sú už u Boha, ale na miestach, kde
sú uložené ich telesné ostatky, sú veľmi
„konkrétne“ blízko aj nám. Toto je viera
kresťanov od prvých čias uctievania mu-
čeníkov v katakombách.
V apríli tohto roka nebude treba ísť ďa-
leko. Relikvia dona Bosca príde k nám,
na Slovensko, do miest, kde sú saleziáni.
(Rozpis nájdete v tomto časopise.) Uvi-
díme jeho podobizeň, uloženú v pre-
sklenej urne. Vnútri podobizne tela je
uložená relikvia: kosť jeho pravej ruky.
Je to tá ruka, ktorá žehnala tisícky mla-
dých v jeho oratóriu v Turíne; ruka,
ktorá zdravila tisícky dospelých, keď ho
prišili navštíviť a prosiť o radu či pomoc.
Don Bosco príde tak blízko – na dosah
ruky.
Relikvia dona Bosca je aj vzácnou pa-
miatkou na jeho osobný svätý život, ve-
novaný mladým a ich výchove, aby boli
dobrými kresťanmi a čestnými občanmi.
V Roku viery prichádza don Bosco
k nám celkom blízko. Aby sme prežili
chvíle viery, s ním – na dosah ruky.

Rastislav Hamráček SDB
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Úlohou provinciálov bolo vopred do-
hodnúť kalendár presunov (každá
provincia mala mať relikviu prie-
merne na 17 dní), určiť spolubratov,
ktorí ju budú po krajine sprevádzať
a prípadne pomôžu pri colných vy-
bavovačkách. Na základe skúseností
s putovaním relikvie sv. Dominika Sa-
via v Taliansku (niektorí biskupi si to-
tiž žiadali upraviť trasu, aby relikvia
mohla prísť aj do ich katedrálneho
chrámu) a tiež kvôli vyjadreniu cir-
kevného charakteru celej udalosti by
bolo vhodné informovať o tomto
pláne aj miestnych otcov biskupov.

Hlavný predsta-
vený don Pascual
Chávez posvätil
25. apríla 2009
v Turíne na Val-
doccu vozík, na
ktorom sú za
sklom umiestnené
relikvie sv. Jána
Bosca. Don Chávez pri tejto príleži-
tosti povedal: „Putovanie relikvií až
na kraj sveta má byť v prvom rade po-
zvaním k úvahe nad hlbokým pres-
vedčením, ktoré dalo životu dona
Bosca ohromnú svižnosť a odhodla-

nie. Chceme zistiť, čo preňho zname-
nala prednostná láska k mladým,
najmä v období ich dospievania, keď
začínajú rozvíjať svoju samostatnosť,
ale napriek tomu potrebujú dospe-
lých.“
Touto iniciatívou teda hlavný pred-
stavený ešte v roku 2009 odštartoval
6-ročnú prípravu na dvojsté výročie
narodenia dona Bosca, ktoré si pri-
pomenieme 16. augusta 2015. Duch
prípravy sa nesie v hesle návratu
k donovi Boscovi, k jeho historickej,
výchovnej a duchovnej skúsenosti
v prospech mladých. Don Bosco túto
skúsenosť ponúkal samotným mla-
dým, ktorí popri ňom vyrastali a do-
zrievali v osobnosti. Ponúkal im štýl
úplného odovzdania sa práci na
spáse mladých duší. „Don Bosco
chcel, aby pokračovanie jeho cha-
rizmy v Cirkvi bolo zabezpečené
vďaka rozhodnutiu sa pre zasvätený
život. Aj dnes môže saleziánske hnu-
tie rásť vo vernosti iba vtedy, ak
v jeho jadre zostanú silné a života-
schopné zasvätené osoby,“ povedal
31. marca 2008 v príhovore k účastní-
kom generálnej kapituly pápež Bene-
dikt XVI. Týmito slovami akoby pred-
behol ducha príprav na jubileum.
Zaujímavosťou celej prípravy je, že
hlavný predstavený don Pascual Chá-
vez končí svoju službu v marci 2014.
Napriek tomu, že aktuálne šesťročie
sa venoval zodpovednej príprave ce-
lej saleziánskej rodiny na dvojsté vý-
ročie narodenia dona Bosca, tesne
pred vyvrcholením ju odovzdá
svojmu nástupcovi.

don Bosco medzi nami

21. januára 2008 prišiel každému saleziánskemu provinciálovi v Južnej Amerike mail
od Václava Klementa, člena hlavnej rady. Písalo sa v ňom, že v najbližších rokoch
relikvia dona Bosca absolvuje cestu okolo sveta a navštívi každú provinciu. Najprv
príde do Čile a odtiaľ prejde postupne všetky krajiny Latinskej Ameriky.

Návrat k donovi Boscovi –
a relikvia sa vydáva na cestu
Autor: Maroš Peciar SDB
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don Bosco medzi nami
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Detstvo Jána Bosca bolo poznačené
tvrdou prácou a túžbou po vzdelaní,
ktoré sa mu dostávalo sporadicky
a čiastkovo. Po otcovej smrti sa o ro-
dinu starala mama Margita láskavou
a dobrotivou rukou.
Ako pätnásťročný začal Ján Bosco štu-
dovať na klasickom gymnáziu v mes-
tečku Chieri, kde rozpoznal aj svoju
túžbu stať sa kňazom. Po maturite
vstúpil do seminára a za kňaza bol
vysvätený v júni roku 1841.

Počas prvých rokov kňazstva si don
Bosco dopĺňal vzdelanie v Turíne.
Tam sa aj konfrontoval s neblahými
dôsledkami búrlivého obdobia po-
značeného politickými a sociálnymi

zmenami v spoločnosti. Mladý kňaz
videl svoje poslanie medzi mladými,
ktorí boli ohrození mravne, nábožen-
sky aj sociálne.
V roku 1846 don Bosco začal svoje
dielo pre chudobných chlapcov v tu-
rínskej štvrti Valdocco. Dal si za cieľ
pomôcť mladým v ich integrálnom,
teda celostnom vývoji. Zriadil pre
nich teda večerné školy a otvoril re-
meselnícke dielne, dbal na vyučova-
nie katechizmu, slávil s nimi sväté
omše a sviatosti, organizoval im voľ-
nočasové aktivity…

V prístupe k chlapcom uplatňoval
vždy postoj láskavosti a dobroty pod-
čiarknutý evanjeliovými hodnotami.

Neskôr svoju pedagogickú metódu na-
zval „preventívny systém“.
Po niekoľkých rokoch jeho dielo vy-
rástlo a v roku 1859 pozval svojich
najbližších spolupracovníkov, aby za-
svätili život Bohu v rehoľnej spoloč-
nosti, ktorej dal meno saleziáni. Za jej
cieľ určil mravnú a kresťanskú vý-
chovu mládeže. Potom don Bosco na-
stúpil cestu komunikácie s cirkev-
nými autoritami a prosil ich
o schválenie svojej Kongregácie.
Okrem toho ostal naďalej aktívny vo
výchove mladých, ale svoje aktivity
nasmeroval aj do oblasti sociálnej ko-
munikácie – vydával knihy, časopisy,
školské učebnice. Staral sa tiež o vý-
chovu budúcich kňazov.

Popularita výchovného
systému dona Bosca
rástla, a tak postupne
otvoril aj ďalšie domy
zamerané na starostli-
vosť o chudobných
chlapcov. V tom istom
období napomohol
vznik Inštitútu dcér Márie Pomocnice,
ktorý má obdobný cieľ a metódy pri
výchove dievčat. V roku 1874 dostal
don Bosco definitívne cirkevné schvá-
lenie svojej Kongregácie. O rok nato
odišla do Argentíny prvá skupina sa-
leziánov, ktorá tam začala svoju misiu,
najprv medzi imigrantmi, neskôr u pô-
vodného obyvateľstva.

Don Bosco zomrel v roku 1888 obklo-
pený svojimi bratmi. Zanechal za se-
bou 773 saleziánov v 57 domoch po
Európe a Južnej Amerike. V roku 1934
ho Katolícka cirkev vyhlásila za svä-
tého. Neskôr svätorečila aj mnohých
členov saleziánskej rodiny, pre kto-
rých bol život dona Bosca inšpiráciou
a príkladom.

– životopisná črtaDon Bosco
16. augusta 1815 sa v chudobnej rodine Františka Bosca narodil tretí syn
Ján. Rodina obhospodarovala kus poľa v lokalite Becchi pri mestečku
Castelnuovo vo vtedajšom Piemontskom kráľovstve.

Autor: Peter Ondrej SDB



Krátky príbeh zo života dona Bosca
ma privádza k úvahe nad tým, čo na-
ozaj znamenala pre chlapcov jeho prí-
tomnosť medzi nimi. Títo chlapci boli
pri ňom plní života a entuziazmu. Boli
naozaj šťastní. A aj preto dokázali
svoju lásku k nemu prejaviť takýmito
originálnymi spôsobmi.
Správy z krajín, ktoré už navštívili re-
likvie dona Bosca, hovoria o niečom
podobnom. Často informujú o veľkom
nadšení, o duchu hlbokej modlitby,
o atmosfére radosti z toho, že medzi
nich prichádza don Bosco.
My sa práve chystáme na príchod re-
likvií tohto svätca na Slovensko. Celé
podujatie sa nesie v duchu hesla:
„Don Bosco medzi nami.“ Áno, budú
medzi nami prítomné relikvie svätého
ochrancu mládeže. Oveľa dôležitejšie

don Bosco medzi nami

Keď sme vyšli z kostola, zamiešal som sa medzi chlapcov,
ktorí práve odchádzali z oratória. Tlačili sa okolo mňa.
Šesť silnejších sa pochytalo za ruky a ja som si musel na
ne sadnúť ako na nejaký trón.

Chlapci sa akoby na znamenie zoradili a vykročili
s donom Boscom na rukách. Spievali, smiali sa a lomozili,
kým neprišli na Rondo. Tam znova spievali nábožné
piesne a nakoniec vždy slávnostné Lodato sempre sia il
nome di Gesú, di Maria. Potom nastalo hlboké ticho a ja
som všetkým zaželal dobrú noc a dobrý týždeň.

Don Bosco bude
medzi nami

(bude)

Autor: Peter Jacko SDB

Pr í p r a v a na pu t o van i e r e l i k v i í
dona Bosca po S l o v ensku
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však je to, ako bude v našich spolo-
čenstvách, komunitách a rodinách
prítomný duch dona Bosca. Putova-
nie relikvií nás má priviesť späť k pod-
state spirituality dona Bosca. Je to
spiritualita radosti, jednoduchosti,
každodennosti vzťahu s Bohom, kto-

rej centrom pozornosti je mladý člo-
vek, zvlášť ten najchudobnejší.

Je teda potrebné, aby sme sa na túto
udalosť dobre pripravili a zamerali sa
na bohatstvo, ktoré nám don Bosco
prináša aj dnes. Naša provincia po-

núka saleziánskej rodine i širšej spo-
ločnosti rôzne iniciatívy.
V tomto čase príprav odporúčame na-
príklad vziať do rúk životopis dona
Bosca. Vydaná bude tiež stručná
kniha s originálnym pohľadom na
tohto svätca – Don Bosco, jedna ra-
dosť. Povzbudzujeme vás aj opäť si
pozrieť najnovší film Don Bosco,
ktorý v apríli môže byť poskytnutý aj
na verejné premietanie v školách, vo
farnostiach a podobne.
O tom, „kto je pre mňa don Bosco“,
budú členovia saleziánskej rodiny
svedčiť v krátkych videorozhovo-
roch, ktoré môžete nájsť na stránke
www.saleziani.sk. Okrem toho sa
budú pri príležitosti príchodu relik-
vií vo všetkých mestách, kde sú prí-
tomní saleziáni, organizovať rôzne
sprievodné podujatia, akadémie, li-
turgické slávenia, nočné bdenia, di-
vadelné predstavenia a ďalšie akcie.
Všetkých vás teda pozývame naplno
prežiť spolu s nami túto jedinečnú
udalosť v dejinách Slovenska. V rámci
príprav na nadchádzajúce vzácne
chvíle vás tiež chceme pozvať k mod-
litbe, ktorú nám pri tejto príležitosti
odporúčal hlavný predstavený sale-
ziánov don Pascual Chávez.
Veríme, že príchod relikvií nášho za-
kladateľa prinesie so sebou veľa mi-
lostí pre všetkých ľudí. Špeciálne
pre túto príležitosť udelil aj Svätý Otec
prostredníctvom Apoštolskej peni-
tenciárie možnosť získať milosť
úplných odpustkov.

„Dňa 8. mája 2009 Apoštolská peni-
tenciária z mandátu Svätého Otca
ochotne udeľuje úplné odpustky,
ktoré veriaci môžu získať, keď sa v du-
chu pokánia a po splnení obvyklých
podmienok (sviatosť zmierenia, sväté
prijímanie a modlitba na úmysel Svä-
tého Otca) počas putovania urny svä-
tého Jána Bosca pred slávnostne vy-
stavenými relikviami nábožne
zúčastnia nejakého liturgického slá-
venia alebo aspoň zotrvajú nejaký čas
v nábožnom uzobraní, ktoré ukončia
modlitbou Pána, Vyznaním viery
a vzývaním Panny Márie a svätého
Jána Bosca. Toto bude platiť počas
celého času putovania urny svätca.“

S. R. E. kardinál James Francis Staf-
ford, najvyšší penitenciár

don Bosco medzi nami

Modl i tba k sv. Jánovi Boscovi
Otec a učiteľ mládeže, svätý Ján Bosco,
poddajný darom Ducha
a otvorený skutočnostiam svojej doby,
bol si pre mladých,
najmä bezbranných a núdznych,
znakom Božej lásky a priazne.

Sprevádzaj nás na ceste priateľstva s Pánom Ježišom,
aby sme v ňom a v jeho evanjeliu
našli zmysel nášho života
a zdroj pravého šťastia.

Pomôž nám veľkodušne odpovedať na povolanie,
ktoré sme dostali od Boha,
aby sme boli v každodennom živote
budovateľmi jednoty
a nadšene spolupracovali,
zjednotení s celou Cirkvou,
na budovaní civilizácie lásky.

Vypros nám milosť vytrvalosti
v prežívaní pravého kresťanského života
v duchu blahoslavenstiev
a daj, aby sme sa sprevádzaní Pannou Máriou Pomocnicou
mohli jedného dňa stretnúť s tebou
vo veľkej rodine v nebi. Amen.
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Urnu naprojektoval architekt Gian-
piero Zoncu a je vyrobená z hliníka,
bronzu a priesvitného skla. Doplnky
vyrobil kováč Marco Berrone a stolár
Francesco Boglione. Presklenie za-
bezpečila firma Bivetro. Kovové rie-
šenia priniesla umelecká zlievareň De
Carli a osvetlenie zrealizovala firma
Pelaluce.

Vosková figurína dona Bosca v urne
sa podobá tej, ktorá je uložená v Ba-
zilike Panny Márie Pomocnice. Pri-
pravil ju sochár Garbolino, firma
Apostolato liturgico a sestra Anna
Scaglia FMA, ktorá bola zodpovedná
za oblečenie. Tvár bola vyrobená za
pomoci odliatku, ktorý pán Cellini
urobil hneď v nasledujúci deň po
smrti dona Bosca.

Zodpovední za logistiku nahradili po
roku putovania pôvodnú konštrukciu,
ktorá potrebovala údržbu, menším
a obratnejším vozíkom. V niektorých
krajinách (v Japonsku, Nemecku, Ra-
kúsku alebo aj v Čechách) použili na-
miesto ležiacej figuríny sochu od
majstra Baldessariho. Socha znázor-
ňuje dona Bosca v spoločnosti dvoch
chlapcov.

Kde všade teda už relikvia dona
Bosca bola? Saleziánsky svet je roz-
delený na 8 oblastí. V šiestich regi-

ónoch relikvia spôsobila nevídaný zá-
ujem a hmatateľnú radosť z osobnej
prítomnosti dona Bosca. K dovŕšeniu
celosvetového putovania chýbajú
ešte niektoré európske provincie a ko-
líska saleziánskeho diela – Taliansko.

Logistika celého putovania
je zverená saleziánskej
misijnej prokúre Missioni
don Bosco z Turína, ktorá
spolupracuje s firmou
Bertoli. Svetom putuje biela
dodávka, ktorá preváža
konštrukciu pozostávajúcu
z vozíka a presklenej truhly
s relikviou.

Don Bosco medzi nami
Páč i sa nám t o !
Autor: Maroš Peciar SDB
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„Stali sme sa priateľmi. Bude mi za ním ľúto,“ priznáva jeden zo šoférov re-
likvií dona Bosca.
Salezián koadjútor Renato Celato, Salvatore Taddei a Giuseppe Aldisi boli
za rôznych okolností šoférmi automobilu, ktorý prevážal relikvie dona
Bosca. Renato dokonca dvakrát: najprv 13. mája 1945, keď viezol urnu dona
Bosca a matky Mazzarellovej z Colle don Bosco naspäť do Turína. Saleziáni
ich totiž zo strachu pred bombardovaním Turína a prípadným poškodením
previezli na pokojnejší vidiek. Druhýkrát to bolo 19. apríla 1959, keď pre-
vážal dona Bosca, aby mohol byť prítomný na posviacke rímskej baziliky
v Cinecittá.
Salvatore Taddei zase v júni 2009 celý mesiac sprevádzal relikvie po sale-
ziánskych domoch v regióne Lazio.
Pán Aldisi je ten šofér, ktorý sa vybral v lete 2009 s relikviou do Južnej Ame-
riky. Počas spoločného stretnutia v Ríme dvaja „mladší“ šoféri ukázali
svojmu kolegovi všetky technické tajomstvá, ktoré v sebe ukrýva špe-
ciálne upravená dodávka.

• Región Južná Amerika (júl 2009 – február 2010)
• Región Stredná a Severná Amerika (marec 2010 – október 2010)
• Región Východná Ázia a Oceánia (november 2010 – apríl 2011)
• Región Južná Ázia (máj – november 2011)
• Región Afrika (december 2011 – apríl 2012, júl, august 2012)
• Región Západná Európa (máj, jún, september, október a november 2012)
• Región Severná Európa (december 2012 – august 2013)
• Región Taliansko a Blízky východ (september 2013 – január 2014)



Re l i k v i a
Socha v horizontálnej polohe je kópiou sochy vystavenej v Bazilike Panny Márie
Pomocnice kresťanov v Turíne. Navrhol ju architekt Gianpiero Zoncu. Konštrukcia je
vyrobená z hliníka, bronzu a skla.

HESLO, ktoré sprevádzalo sv. Jána Bosca
v jeho práci: „Da mihi animas, cetera tolle.“
(„Daj mi duše, ostatné si vezmi.“)

Váha
Konštrukcia 570 kg
Podstavec 280 kg

2015
dvojsté výročie

narodenia dona Bosca

Podstavec znázorňuje
most, postavený na
štyroch pilieroch.

1815 narodenie
Jána Bosca

2,5 metra

1 meter

1.
32

m
et

ra

Reliéfne
zobrazenie tvárí

mladých ľudí
pochádzajúcich

z piatich
kontinentov

Mapa Európy
(na druhej strane

mapa sveta)

The Trasportation – Preprava
Špeciálna dodávka na prepravu relikvie bola upravená
v Taliansku. Putuje do každej krajiny. Dvaja talianski šoféri
zložili prísahu, že sa počas presunov nevzdialia od vozidla.
Na nakladanie
a vykladanie sa
používa plošina
a podvozok na
kolesách.

K relikvii je priložené „Osvedčenie
o pravosti“, vydané turínskym

arcibiskupom a potvrdené štátnym
sekretariátom Vatikánu.

Tí, ktorí sa nábožne zúčastnia na
liturgických sláveniach alebo zotrvajú

v osobnej modlitbe pri relikvii, môžu za
obvyklých podmienok získať úplné

odpustky.

Vyrobili Saleziáni dona Bosca na Filipínach v roku 2010. Ďakujeme za láskavé povolenie na použitie.

Celá truhlica
je vložená do hrudného
priestoru sochy

Epoxidová
živica

Magnetické
spojky

Plastika rukyZapečatená zinkovými
skrutkami

Pozinkovaný vrchnák
s hrúbkou 1,5 mm

Tabuľa z číreho
skla

Vatová podložka

Rozmery:
Dĺžka 27 cm
Šírka 9 cm
Hĺbka 16 cm

Katolícka cirkev nazýva
relikviami telesné pozostatky svätých
po ich smrti. V prípade sv. Jána Bosca ide
o pravú ruku, starostlivo vloženú do špeciálnej truhlice.

Plastika z akrylovej živice

Plastika tváre je
urobená presne podľa

vzoru posmrtnej
masky, ktorú odliali
deň po smrti dona

Bosca.



Banská Bystrica
18. – 19. 4.

Sučany
19. 4. Ružomberok

19. 4.

Námestovo
19. – 20. 4.

Dolný Kubín
20. 4.

Žilina 20. – 22. 4.
Noc o povolaní

s učňami

Dubnica nad
Váhom

22. – 23. 4.
Nová Dubnica

23. – 24. 4.

Partizánske
24. – 25. 4.Trnava

25. – 27. 4.
DB s FMA

Šaštín-Stráže
27. – 28. 4.

Púť mužov s DB

BA – Trnávka
28. 4.

BA – Mamateyova
28. – 29. 4.

Noc o povolaní

BA – Miletičova
29. 4 – 1. 5.

odchod –
Slovinsko

1. 5.

Don Bo



Michalovce
11. – 12. 4.

Humenné 12. – 13. 4.

Prešov
13. – 14. 4.

Stretnutie DB
s ASC

KE – Luník IX
14. 4.

KE – Kalvária
14. – 15. 4. Noc o povolaní

Aktuálne informácie a program v jednotlivých
mestách nájdete na www.saleziani.sk.

Bardejov
15. – 16. 4.

Poprad 16. – 17. 4.
Noviciát s DB

Rožňava
17. – 18. 4.

príchod –
Ukrajina 11. 4.

osco medzi nami
11. – 30. apríla 2013
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Stretla som ho v katedrále v Santiagu.
Šla som tam hlavne pracovne. Mala
som napísať o tom, ako ľudia prijali
jeho príchod. Očakávalo sa odo mňa,
že to bude článok plný výsmechu, pre-
tože dnešní mladí už majú plné zuby
náboženstva, Cirkvi, kňazov
a už nechodia do kostola na sväté
omše. Putovanie relikvií dona Bosca
je vraj len strategickým ťahom Cirkvi,
ktorá si chce opäť vydobyť pozornosť
mládeže. Ale ja som uvidela opak, a tak
som verne opísala to, čo som zažila.

Dorazila som neskoro a v katedrále
nebolo voľného miestečka, všetko
bolo úplne obsadené. Mladí spievali
a tlieskali, ale videla som aj ich
pohľady uprené na dona Bosca,
ako sa v tichosti modlia a plačú.
Ich tváre rozprávali o citoch,
ktoré prežívajú v srdciach.
Uvidela som mladého muža,
ktorý vravel, že nie je kresťa-
nom. Keď však vstúpila urna
s relikviami dona Bosca, spustil
sa na kolená a zaliali ho slzy
dojatia. Pozorovala som mnoho
mladých ľudí, ktorí plakali a po-
kúšali sa dotknúť dona Bosca.
Boli už tak blízko, že uvideli jeho tvár,
ale to stále nestačilo. Od svätca ich
delilo sklo, ktoré ho chránilo ako štít
– inak by musel don Bosco ostať
v Čile… Jedného mladého muža som
sa spýtala, čo blízkosť dona Bosca
preňho znamená. „Moja mama pra-
cuje od rána do večera a peniaze sú
pre ňu všetkým. Ja sa však nerátam,
som iba problém. Chcel som sa do-
tknúť dona Bosca, aby som získal
jeho pohladenie, pretože jeho dotyky
sú skutočné, idú priamo zo srdca,“
odpovedal mi.

Videla som mnohých bývalých žia-
kov saleziánskych škôl, ale aj takých,

ktorí o zakladateľovi saleziánov veľa
nevedeli. Dámu, ktorá sa o putovaní
relikvií dočítala v novinách, a tak sa
napochytre rozbehla do katedrály.
Diecéznych seminaristov v reveren-
dách. Vošli aj dvaja o čosi biednejšie
oblečení mladíci – boli to strážnici,
ktorí pracujú na parkovisku blízko ka-
tedrály. K donovi Boscovi sa prišli po-
modliť už po tretíkrát, pretože to bol
kňaz, ktorý urobil veľa pre mladých
robotníkov.

Rozprávala som sa s tromi mladými
vysokoškolákmi, ktorí študujú na uni-
verzite La Repubblica. Je to sekulárna
škola pod vedením slobodomurárov.

„Prišli sme sa modliť. Slobodomurári
nám ponúkajú dobrý študijný mate-
riál, ale iba Ježiš nám dáva silu žiť.
Don Bosco je pre nás nádherným prí-
kladom, ako sa môžeme dať do
služby chudobným. Všetci traja štu-
dujeme právo, a keď skončíme,
chceme pracovať na obranu mladých
chudobných ľudí v Čile,“ povedali mi.
Jeden z nich je odchovanec salezi-
ánov, žiak Gratitud Nacional, ostatní
dvaja študovali na štátnej strednej
škole.
Dala som sa do reči s paňou, ktorá
pred vchodom do katedrály predáva
kvety. Povedala mi, že nikdy nevidela
v chráme toľko mladých modliť sa.

A dodala: „Iba don Bosco mohol uro-
biť takýto zázrak.“
Uvedomila som si, že zázraky sa ne-
diali len počas života dona Bosca. Tou
najdôležitejšou vecou je, že sa pro-
stredníctvom neho dejú stále, ba do-
konca ešte väčšie: mladí nachádzajú
zmysel života, zisťujú, prečo sa oplatí
žiť.

Keď som sa pripravovala na článok
o putovaní relikvií dona Bosca, šéf mi
dal knihu o živote tohto svätca od Te-
resia Bosca. Keď som v ten večer pri-
šla domov, chvíľu som sa rozprávala
so svojimi dvoma deťmi, potom som
im dala bozk na dobrú noc – niečo, čo

som už dlho nespravila –
a pustila som sa do čítania. Ne-
viem, kedy som zaspala, ale
snívalo sa mi o donovi Boscovi
a ja som sa usmievala. Aj na
mne urobil zázrak a možno ten
najväčší.
Mnoho mladých sa dnes
stráca v drogách, konzumizme,
ale don Bosco robí zázraky.
Rovnako ako pred rokmi s mla-
dým Raulom Silva Henríque-
zom. Keď sa ho jeden môj ko-

lega spýtal, prečo sa stal práve
saleziánom, odvetil mu: „Don Bosco
ma fascinoval.“

Don Bosco, urob, prosím, ďalší záz-
rak, zostaň navždy uprostred nás.
Nech je v Čile veľa saleziánov podľa
vzoru svojho zakladateľa, milujúcich
takým istým srdcom ako ty. Nech má
naša krajina viac škôl a oratórií, aby
mladí mohli načúvať hĺbkam svojich
sŕdc. Aj moji dvaja chlapci sa zaradia
medzi týchto žiakov.
Vďaka ti, don Bosco, že si nás navští-
vil, že si dal zmysel životu mnohých
mladých ľudí.

Som novinárka. Počas práce som niekedy premýšľala nad tým, aké by bolo stretnúť
dona Bosca osobne. Don Bosco však prekonal moje predstavy – na vlastné oči som

videla zázraky, ktoré robil, keď prechádzal cez Čile.

Autor: novinárka z Čile

Iba don Bosco dokáže urobiť takéto zázraky



Ako vyzeral tvoj príchod do Afriky?
Do Angoly ma „dotiahol“ samotný
Pán Boh prostredníctvom Panny Má-
rie. Misijní dobrovoľníci vždy veria, že
ich rozhodnutie ísť na misiu je vola-
ním Božím. Keď som prišla na misijnú

stanicu do centra Kala-Kala, v izbe ma
čakala na privítanie malá kartička od
brazílskej dobrovoľníčky Any. Bol na
nej text: „Niet takého, čo by prišiel do
saleziánskeho domu a nebol vedený
rukou Panny Márie“ (voľný preklad☺).
Vtedy som ešte túto vetu v portugal-
čine nechápala a slovenskému pre-
kladu „z Googlu“ sa nedalo rozumieť,
preto som sa len vďačne zatvárila
a nechala to tak. Až neskôr, keď som
sa opäť dostala k tejto kartičke, na-
plno som porozumela a precítila vý-
znam slov na nej. Ich obsah sa počas
mojej misie aj niekoľkokrát potvrdil –
keď som o nejaký čas sprevádzala po
Angole relikvie dona Bosca, bolo to,
ako keby ma samotná Panna Mária
viedla za ruku z jedného salezián-
skeho domu do ďalšieho.

V čom spočívala príprava tamojších
mladých a saleziánov na príchod
relikvií?
V jedálni centra Kala-Kala, kam som
chodila trikrát denne, visel na stene
plagát s informáciami o príchode re-
likvií dona Bosca do Afriky. Mala som
ich tesne minúť – do Afriky som totiž
pricestovala 20. septembra a odchod

som mala naplánovaný na začiatok
augusta, teda pred príchodom relikvií
do Kala-Kala. Ale človek mieni, Pán
Boh mení: v Angole som ostala až do
decembra.
Prípravy na príchod relikvií dona
Bosca prebiehali vo veľkej radosti. Sa-
leziáni, koordinátori a mladí usilovne
maľovali steny, chystali hudbu, nacvi-
čovali program, zostavovali adorácie…

Aká bola tvoja úloha v sprievod-
nom tíme?
Až do poslednej chvíle som vôbec ne-
tušila, že budem sprevádzať relikvie
dona Bosca počas celých tých 16 dní.
No padre Martin (hlavný zodpovedný
za celú ich púť) sa ma po prvých
dňoch v hlavnom meste pýtal, či s ním
pôjdem aj ďalej. Nebola som na to pri-
pravená, nemala som so sebou ani
len uterák. Svoju účasť som však
s nadšením potvrdila a pokračovala
som s organizačným tímom po všet-
kých ostatných saleziánskych i nesa-
leziánskych misijných staniciach.
Padre Martin ma delegoval na pozíciu
fotografky púte relikvií dona Bosca
a všetkého okolo, čo s ňou súviselo.
Moje fotografie totiž už poznal a veľmi
sa mu páčili.

Majú obyvatelia Afriky nejaký
zvláštny prejav uctievania si svä-
tých?
Angolčania nezvyknú reagovať nejako
príliš teatrálne alebo afektovane.
Hlavne staršie ženy dokázali prese-
dieť pri donovi Boscovi aj celú noc,
mladí sa mnohokrát na ne „nechytali“.
Mnohé babičky v okolí aj stanovali –
u nich je to bežné a nikdy sa nesťa-
žujú.
Často sa tiež rozprávajú so svätým
a radi mu ukazujú fotografie ľudí, pre
ktorých vyprosujú milosti. Nestretla
som sa s tým, že by mi zabraňovali fo-
tiť alebo že by ich to pohoršovalo.

A vlastne – pohoršenie ani nepoznajú,
na to sú príliš pokorní…

Ako vyzeral deň „dona Bosca“
v jednom meste?
Don Bosco začínal svoj deň na ceste.
Buď v lietadle, alebo vo svojom špe-
ciálnom aute, vyrobenom len pre túto
príležitosť. Obsluhovať relikvie bolo
hotové umenie, preto s donom Bos-
com prileteli do Angoly aj technici,
vodiči a logista – dokopy päť ľudí z Ta-
lianska a Brazílie, ktorí mali na sta-
rosti jeho premiestňovanie.
Na každom mieste, kam don Bosco
prišiel, čakalo veľké množstvo ľudí
s úsmevom, napätím, zvedavosťou,
bázňou a širokou paletou pocitov. Na-
sledovala hudba, slovo moderátora,
privítanie, kultúrny program, proce-
sie, príchod do kostola, omša, pre-
mietania filmu i tiché uctievanie.

Čo priniesla návšteva relikvií dona
Bosca katolíkom v Angole?
Don Bosco doniesol Angole zjednote-
nie, novú silu, posilnenie viery, po-
vzbudenie do budúcnosti, potvrdenie
v nádeji a nekonečnú spleť pocitov,
ktoré si každý jednotlivec uchováva
v srdci a v spomienkach.

Čo dalo tebe osobne stretnutie s re-
likviami dona Bosca?
Ešte stále mám pred očami okamih,
keď sa otvorili dvere na maličkom lie-
tadle a ja som uvidela „dona Bosca“.
Pohľad naňho ma „dostal do kolien“.
Cítila som zmes silného rešpektu,
bázne a strachu, až som sa musela
priam prinútiť zdvihnúť fotoaparát
a zaznamenať tieto drahocenné
chvíľky.
Keď sme sa vrátili do Kala-Kala,
Ľubka, misijná dobrovoľníčka, si
všimla, že ešte týždeň som chodila,
ako keby som sa vznášala. A naozaj,
don Bosco mi dal krídla.

don Bosco medzi nami

Terézia Jurisová pochádza zo Spišskej Novej Vsi. Keď po vysokej škole uvažovala, čo ďalej, oslovila ju ponuka práce vy-
chovávateľky. Chopila sa tejto šance, pretože vždy túžila pracovať s deťmi. Ako sama hovorí, mala šťastie, že popri tomto za-
mestnaní sa mohla venovať aj učeniu, čo vlastne vyštudovala. Pracovala teda aj s mládežou ako učiteľka chémie. Hoci mala
obe svoje zamestnania rada, po čase začala strácať pocit zmysluplnosti. Pobrala sa ho teda hľadať do Angoly, kam ju minulý
rok vyslali saleziáni ako misijnú dobrovoľníčku.
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Don Bosco mi dal krídla
Autor: Maroš Peciar SDB



V septembri roku 2007 sa v srdci diela
dona Bosca, na turínskom Valdoccu,
otvoril doplnkový formačný kurz pre
európskych koadjútorov (saleziánov
laikov). Ako prví zo Slovenska sme sa
ho zúčastnili my s Paľom Kalatom,
ktorý tu bol jediný ešte bez večných
sľubov. Študovali sme v saleziánskom
študentáte na Crocette, ale všetok
ostatný čas sme zväčša trávili na Val-
doccu.

V jeden večer sme sa vrátili po celo-
dennej túre z hôr a po ľahkej večeri
sme sa jedným z valdocckých dvorov
poberali na izbu. Hoci o takej hodine
bývalo zvyčajne všade ešte rušno,
cestou sme nestretli ani živú dušu.
Zbadali sme však, že z baziliky vy-
chádzalo svetlo. Svietilo sa aj v jednej
z miestností, do ktorej sme po celý
čas ešte nevstúpili. Premohla nás zve-
davosť a zadným vchodom sme vošli
do baziliky. Tak, ako sme boli – obutí
v ťažkých vibramách, v mikinách
a šušťákoch na sebe –, ocitli sme sa
v akejsi sviatočnej sakristii či sklade.

Boli tam vysoké rebríky a na nich
stáli fotografi, ktorí fotili pripravenú
sochu dona Bosca s relikviami a tiež
urnu, v ktorej boli uložené. Spýtali sa
nás, či by sme im nepomohli, a tak
sme vzali sochu a dôstojne sme ju
preniesli do baziliky. Vtom sme si

všimli, že chrám je plný ľudí, napravo
asi stovka bratov, vľavo ešte viac ses-
tier saleziánok, fotografi, kameramani
a my, turisticky nahodení, nesieme
relikvie až priamo pred oltár.
Potom sme sa ešte vrátili po prázdnu
urnu. Bol to dva a pol metra dlhý vo-
zík, na ktorom stál akoby oblúkový
most. Konštrukcia mala len dve
otočné kolesá, preto sa s ňou ťažko
manipulovalo. Zrejme preto nás po-
žiadali, aby sme ju prišli „šoférovať“
aj na ďalší deň.

25. apríla 2009 bola na Valdoccu veľká
slávnosť s omšou, ktorej predsedal
don Chávez. Po bohoslužbách hlavný
predstavený slávnostne požehnal
urnu s relikviami dona Bosca, ktoré
smerovali na cestu do sveta. Našou
úlohou bolo pomôcť naložiť urnu na
špeciálne auto. Tam sme už, samo-
zrejme, neprišli „ako z lesa“, ale pat-
rične upravení. Myslím si však, že
don Bosco nami neopovrhol ani
v predošlý deň, hoci sme vyzerali ako
nejakí uličníci. Presne takým sa totiž
venoval celý svoj život a tak sme sa
k nemu aj dostali – ako slepé kurčatá
k zrnu.

Takto nejako by sme mohli opísať náš azda najsilnejší
kontakt s donom Boscom, či lepšie povedané s jeho
relikviami, ktoré už o niekoľko týždňov privítame
na Slovensku. Ale pre lepšie vysvetlenie pekne poporiadku…

Autor: Ján Drgoň SDB

Ako slepé kurčatá k zrnu
don Bosco medzi nami
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Už o pár týždňov sa budeme môcť
osobne stretnúť s mužom veľkej
obety, vytrvalosti a lásky. Jeho život
bol zasvätený Bohu a mladým, s kto-
rými a pre ktorých žil. Jeho relikvie
postupne navštívia každú časť Slo-
venska a nám sa naskytne príležitosť
stráviť s ním čas v osobnej modlitbe,
porozprávať mu o našich radostiach
i starostiach. Mladí zo stredísk Domky
od východu až po západ sa s nami po-

delili o svoje túžby i problémy, za
ktoré chcú prosiť pri stretnutí s ním.

Do ankety sa zapojilo vyše 250 mla-
dých, za čo patrí každému veľká
vďaka, no priestor je obmedzený,
a tak vám ponúkame aspoň nie-
koľko z nich:

Pri relikviách sa budem modliť za
mladých, ktorí obetujú svoj čas iným,
za ich vytrvalosť vo viere a trpezli-
vosť. (Lydka, 17)

Za nájdenie vlastnej životnej cesty
s mojimi slabosťami a darmi. A za
mladé páry, aby sa rozhodovali pre ži-
vot v rodine a pre lásku, ktorá je obe-
tavá a trpezlivá. (Miro, 27)

Za misie a misionárov. (Michal, 21)

Za takú silnú vieru, akú mal on.
(Veronika, 21)

Pri relikviách dona Bosca sa chcem
modliť za to, aby som odovzdávala
jeho odkaz mladým tak, ako ho zane-
chal on. (Hanka, 26)

Za prekonanie vnútorného strachu.
(Martin, 18)

Za rodiny, aby v nich vládla láska.
(Miloš, 26)

Za mladých v našich strediskách, aby
v sebe dokázali nosiť pravú radosť
a správne hodnoty. (Katarína, 19)

Za spoznanie, rozhodnutie a vernosť
v povolaní. (František, 17)

Pri relikviách dona Bosca by som sa
chcel pomodliť za svoje zlozvyky.
(Michal, 18)

Za sestru mojej priateľky, aby sa vrá-
tila domov ako márnotratný syn
k svojmu otcovi. (Marcel, 22)

Chcem sa modliť za svoje stretko a zá-
roveň za nás animátorov, aby sme sa
pre svoje decká stali dobrými vzormi.
(Cilka, 18)

Za pápeža a celú Cirkev. (Barbora, 14)

Za mladých, ktorí čelia ťažkým život-
ným skúškam, s ktorými nemajú skú-
senosti a neboli na ne pripravení…
aby aj napriek tomu nestrácali chuť
do života. (Ján, 21)

Za to, aby mladí mali srdcia ako don
Bosco. (Jozef, 19)

Budem sa modliť za obrátenie hrieš-
nikov, za ľudí, ktorí nepoznajú Krista,
aby si našli k nemu cestu, a za nena-
rodené deti. (Miška, 17)

Chcem sa modliť za múdrosť pre mla-
dých ľudí, aby dokázali počúvať Božie
volanie a tak nájsť svoje životné po-
volanie, a za silu prijať a žiť ho naplno
v tomto svete. (Lenka, 21)

Za manželstvá v kríze, aby sa vyriešili
ich problémy. (Veronika, 15)

Za skutočnú radosť v našich srdciach,
aby sme nachádzali na každom dni

niečo, čím sa nám Pán prihovára, a za
dar skutočnej lásky, aby sme doká-
zali prijímať ľudí takých, akí sú, a aby
sme im dokázali odovzdávať našu ra-
dosť. (Katka, 22)

Za to, aby sme dokázali svedčiť
o Bohu svojím životom všade, kde
sme, a aby sme mu slúžili v radosti
a pokore. (Eva, 17)

Za čistotu vo vzťahu. (Martin, 22)

Budem sa modliť za moju rodinu,
môjho brata, jeho obrátenie a za zdra-
vie. (Júlia, 17)

Pri tejto jedinečnej príležitosti by som
sa rada pozerala na dona Bosca ako
na otca a pýtala by som si od neho
radu, čo mám v živote robiť. Modlila
by som sa predovšetkým za hľadanie
môjho miesta vo svete a v salezián-
skom diele. (Viki, 19)

Za chudobné rodiny, ktoré hľadajú
prostriedky na prežitie. (Maťo, 17)

Pri relikviách by som sa chcela mod-
liť za to, aby sme s manželom nikdy
nezabudli na prísahu, ktorú sme si
dali pred oltárom. (Andrea, 24)

Za pevnú a živú vieru mladých, aby
dokázali Pánovi dôverovať a spoľah-
núť sa, že ich má rád a že im pomôže,
za závislých a ich blízkych, taktiež za
to, aby médiá neprekrúcali informá-
cie. (Peťa, 17)

Autor: Martina Homoláková

Stretnutie mladých s donom Boscom
don Bosco medzi nami
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Don Bosco z televíznych obrazoviek
priamo k vám domov

196 minút – to je čas, ktorý vám za-
berie jeho sledovanie. Je to veľa? Pri
dobrých zážitkoch a priateľoch uteká
čas prirýchlo a tak je to aj s týmto fil-
mom. Bartolomej Garelli, Dominik Sa-
vio, Michal Rua, a, samozrejme, aj
don Bosco už nebudú pre vás len pos-
tavami zo životopisov, ale skutočnými
nositeľmi reálneho príbehu, ktorý sa
začal písať takmer pred dvesto rokmi.
Film sprostredkúva základné infor-
mácie a dôležité udalosti, ktoré for-
movali dona Bosca počas života. Pri
tom sa však nekončí, naopak, snaží sa
čo najvierohodnejšie zobraziť pocity,
ktoré ho sprevádzali v dobrých, ale aj
v smutných a ťažkých chvíľach. Ne-
vyhýba sa ťažkostiam, ktoré don
Bosco prežíval počas hľadania vhod-
ného miesta pre oratórium, počas
svojej choroby, na následky ktorej tak-
mer zomrel, ani tým okamihom, keď
bolo veľmi náročné nájsť podporu
pre oratórium. No don Bosco bol svät-
com veselosti, preto nechýbajú ani
momenty radosti, hry, spevu, chvíle
vzájomnej pomoci. Môžeme povedať,
že film je aj učebnicou preventívneho
výchovného systému, v ktorom sale-
ziáni pokračujú až do dnešného dňa.
Ak vás život dona Bosca oslovil,
ale film o jeho ceste ste doposiaľ ne-
videli, možno
práve pre vás
bude jeho po-
zretie si vhodne
stráveným ča-
som pred prí-
chodom svätco-
vých relikvií
a prípravou na
intenzívne stret-
nutie sa s jeho
odkazom.

Dal slovenský hlas
donovi Boscovi
Pán Gallovič, ako ste zareagovali,
keď vám prišla ponuka dabovať
dona Bosca?
Uvedomil som si, že to je asi dar a tiež
spôsob, ako cez svoju profesiu podať
isté posolstvo ľuďom ďalej. Priznám
sa, že oproti iným (biblickým) filmom
bolo toto pre mňa oveľa sugestívnej-
šie. Mám pocit, že je to neuveriteľne
zrelý film. Vidno, že sa nerodil rýchlo,
ale že sa na ňom pracovalo v pokoji
a že z toho hutného života dona Bosca
tam ostal veľmi silný koncentrát.

Čo vás najviac zaujalo na postave
dona Bosca?
Pozitívna emócia. Ja som mal pocit, že
on je taký. Každý človek má, samo-
zrejme, svoje vrcholy a pády, ale on
bol v tej veselosti, hravosti, v kvázi
bezstarostnosti mimoriadne obdaro-
vaný. Keď som si pozeral celý film
ešte raz od začiatku do konca, všimol
som si, či bol mladý, v strednom
veku, alebo starý, stále mal v sebe
takú živú iskru. On priťahoval osob-
ným príkladom. Možno preto okolo

neho vznikli nevraživosti v tej
duchovnej oblasti, že bol
akoby konkurent, báli sa ho,
ako to robí, že strhne na svoju
stranu toľkých. Tí mladí netu-
šili, čo je to viera, čo je to ne-
jaká pomoc zhora. A on ich do
ničoho netlačil. Mali právo
voľby. Keď som zhliadol do-
končený film, ja som si to pri
práci (dabovaní – pozn. red.)
neuvedomil, don Bosco bol
pre mňa nesmierne svetlý. Ne-
viem to inak povedať. On žiaril.

Teraz s odstupom času… boli
v príbehu momenty, ktoré boli
pre vás dôležité alebo
rozhodujúce?
Boli tam veľmi silné momenty, keď
bol on presvedčený, že všetko, čo
robí, je správne. Ale zrazu dostal po-
myselnú ranu pod pás od tých chlap-
cov. Ďalej silné momenty vraždy, de-
liktu. To, čo on chcel z tých mladých
vykoreniť alebo ich posunúť na vyš-
šiu kvalitatívnu úroveň – sociálnu,
mravnú, etickú –,
aby ich zbavil mi-
nulosti, nevhod-
ného prostredia
zlodejov, tých drob-
ných deliktov, kto-
rými sa živili… a už
mal pocit, že to má
pevne v rukách
a že ich prevrátil na
svoju stranu. Zrazu
príde istá udalosť
a tá minulosť sa
celá vráti. Zrejme to má hlbšie posol-
stvo, lebo človek sa toľkokrát snaží
budovať vzťahy, rodinu, firmu, záze-
mie a zrazu prídu momenty, keď sa to
celé zrúti ako domček z karát a na-
stávajú pocity zúfalstva a bezmoc-
nosti alebo nezmyselnosti takéhoto
snaženia. On sa vždy postavil na nohy
a začal odznova. Vždy dal šancu. Tam
bola veľmi silná veta: „Ľudia ťa odsú-
dili, ale Boh ti už teraz odpustil.“ Hoci
ten mladý bol ešte pred popravou.

Stal sa vám don Bosco
kamarátom?
Myslím, že áno. Bol nesmierne sym-
patický.
Rastislav Hamráček a Barbora
Okruhľanská

Autor: Terézia Liptáková

V dňoch 11. až 30. apríla nás na Slovensko príde navštíviť don Bosco. Kedy založil prvé
oratórium? Aká bola cesta jeho povolania? Ako sa začalo dielo, ktoré je dnes známe
a rozšírené po celom svete? Odpovede ponúka film nazvaný podľa svojho hlavného

hrdinu.

don Bosco medzi nami
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školy

V dnešnej dobe, keď nás obklopuje
obrovský pretlak informácií z každej
strany, je poslaním školy predovšet-
kým vychovávať. Úlohou samotných
pedagógov je viesť zverenú mládež
k rastu v plnohodnotných ľudí,
ktorých konanie sa bude opie-
rať o vieru a správne hodnoty.

Exallievi, teda tí, čo chodili do
saleziánskych škôl, sú pres-
vedčení, že hlavným darom,
ktorý na Gymnáziu Jána Bosca
v Šaštíne dostali, bola predo-
všetkým viera a vzťah k Bohu,
zodpovednosť, samostatnosť,
empatia. Život na internáte ich
zas naučil racionálne využívať
čas. Radi priznávajú, že práve
toto gymnázium bolo dôležitým

začiatkom ich cesty k uplatneniu sa
v živote.
Dnešná doba ťahá mladých svojou
mamonou a súčasný životný štýl po-
tláča význam modlitby, pokory, lás-

kavosti. Naproti takýmto tendenciám
stoja cirkevné a saleziánske školy,
ktoré mladým okrem kvalitného vzde-
lania ponúkajú aj aktívne využitie voľ-
ného času, priestor na rozjímanie, po-

silnenie viery a príležitosť pre
osobnostný rast.
Tieto mesiace sú obdobím po-
dávania prihlášok na školy a roz-
hodovaním sa o budúcom vzde-
laní nás a našich detí. Preto
práve teraz pripomíname výrok
dona Bosca „iba s vierou je člo-
vek schopný začať aj dokončiť
veľké dielo skutočnej výchovy“.

Gymnázium Jána Bosca
Šaštín-Stráže
Viac informácií nájdete na
stránke www.gjb.sk.

Touto dilemou sa ľudia zaoberajú už
dlhé veky. V minulosti boli dejiskom
takéhoto bádania námestia či univer-
zity. Dnes sa záhady riešia aj na ne-
zvyčajnejších miestach, a to priamo
na počkanie.

Bolo to na jednej duchovnej obnove,
ktorej téma bola, samozrejme, úplne
iná. Chlapci sa zamýšľali nad zmys-
lom života a osobným povolaním.
Vtom jeden z nich položil druhému
známu otázku o pôvode vajíčka
a sliepky. Nebol to vtip, ktorý by mal
pobaviť, nastala vážna debata v tak-
mer serióznej atmosfére. Výsledky
boli zaujímavé a z návrhov, ktoré
padli, predstavím víťazné riešenie:
Pán Boh na štvrtý deň stvoril vtáky,
a teda aj kohúta. Tento vták-kohút si
pokojne žil, a keď podvečer zaspal,
z jeho pravého rebra Boh stvoril
sliepku. Sliepka na ďalší deň dala

svetu prvé vajce a od tých čias v tom
nepretržite pokračuje.
Viac sa o tom môžete dozvedieť, keď
k nám prídete, prípadne pošlete
svojho syna na našu školu.

Stredná odborná škola sv. Jozefa Ro-
botníka v Žiline
Viac informácií nájdete na stránke
www.sos.sdb.sk.

Autor: Anna Hortová, Združenie exallievov dona Bosca na Slovensku

Plnohodnotná škola – škola plná hodnôt
Vzdelanie patrí k dôležitým pilierom nášho rastu a profiluje našu osobnosť. Samotný
don Bosco považoval práve školu za miesto formácie „dobrých kresťanov a čestných

občanov“.

Don Bosco trávil čas
so svojimi chlapcami veľmi
intenzívne, dokonca s nimi
býval. Spočiatku poskytoval
strechu nad hlavou
sirotám, neskôr, keď otvoril
školu, ubytoval na svojom
internáte mladých
študentov.
Podobne je to aj dnes
na našej škole sv. Jozefa
Robotníka v Žiline. Študujú
tu rôzni chlapci, ktorí sú
rovnako ako tí donovi
Boscovi veľmi vynaliezaví.
Vyriešili dokonca odvekú
záhadu: čo bolo skôr, vajce
alebo sliepka?

Vyriešená záhada
Autor: Radovan Rumanovič



saleziánky

Poznal Písmo naspamäť
Evanjelizácia mladého Janka Bosca
sa začala rozhovorom s donom Ca-
lossom na ceste z ľudových misií. Ak
vtedy Janko vedel prekvapenému
kňazovi zopakovať celú misijnú ká-
zeň, zaiste si dokázal zapamätať aj po-
čuté Božie slovo. Z jeho životopisu
vieme, ako po večeroch drel latinu,
ale nie je veľmi známe, že práve tá
mu, spolu s gréčtinou, neskôr otvorila
cestu k Svätému písmu.
Keď bol klerikom, štyri roky, týždeň
čo týždeň, prekladal pod vedením
svojho vynikajúceho profesora hele-
nistu z gréčtiny a do gréčtiny Nový zá-
kon. Napokon ho vedel hravo citovať
naspamäť i v origináli a mohol ako asis-
tent doučovať gréčtinu svojich spolu-
žiakov. Neskôr sa pustil aj do hebrej-
činy, a tak sa dostal do posvätných
textov hlbšie. Môžeme povedať, že im
začal rozumieť i „zvnútra“, biblicky.
Pre veľký záujem klerikov dokonca ako
mladý kňaz vyučoval v seminári geo-
grafiu Svätej zeme a okolitých krajín.

Aj múry domu hovorili o Bohu
Štúdiu Svätého písma sa v seminá-
roch za čias dona Bosca nevenovala
dostatočná pozornosť. O to viac udi-
vuje spôsob, akým Bibliu dokázal vy-
užiť pri výchove. Don Bosco sa vo
svojej pedagogike ustavične odvolá-
val na Božie slovo. Na ňom a tiež pro-
stredníctvom solídnej evanjelizácie
budoval svätosť svojich chlapcov. Po
svätej omši v oratóriu im vysvetľoval
evanjelium, neskôr pokračoval bib-
lickými dejinami. Vysvetľoval im
s množstvom zaujímavých súvislostí
aj to, ako sa v tých časoch žilo. Ne-
čudo, že mu viseli na perách. Celé
hodiny s veľkou záľubou a úctou vy-
kladal Sväté písmo v nedeľných i ve-
černých školách. V novom Kostole
sv. Františka Saleského usporiadal
pre chlapcov 40-hodinovú pobožnosť

s čítaním Božieho slova, kázňou
a adoráciou. Na zachovanie sa v Bo-
žej bázni odporúčal modlitbu, svia-
tosti a Božie slovo. Na portikátoch
oratória zamestnávalo mysle i srdcia
chlapcov 30 biblických nápisov, ktoré
don Bosco pri „slovkách“ alebo
i spontánne komentoval: „Chcem, aby
aj múry tohto domu hovorili o ne-
vyhnutnosti spasiť si dušu.“ Dominik
Savio napísal do pravidiel Družiny
Nepoškvrnenej: „Čo najhorlivejšie bu-
deme zachovávať sväté Božie slovo
a vracať sa k jeho pravdám.“ V jeho
životopise sa o ňom don Bosco vyjad-
ril: „Dominik mal zapísané v srdci, že
Božie slovo je pre človeka vodcom
na ceste do neba.“

Texty z Biblie dostal do sveta
Don Bosco sám so záľubou študoval
a neskôr vyučoval chlapcov Starý zá-
kon. Bol si vedomý jeho formačnej
sily v apoštoláte. Štúdium biblických
dejín odporúčal pre „osvetlenie
mysle a aby bolo dobré srdce“. Pre
svojich malých učiteľov, ktorí boli len
o pár ročníkov starší ako ich žiaci,
však nenachádzal primerané a zro-
zumiteľné biblické dejiny. Preto za-
čal s veľkým zápalom zostavovať
vhodný materiál, z ktorého vznikli
Biblické dejiny pre školy. Sám napísal,
že „do knihy vložil všetku svoju
dobrú vôľu“. Nasledovali verejné
skúšky z biblických dejín a zemepisu

Palestíny. Jeho chlapci zožali od vá-
žených turínskych hostí uznanlivý po-
tlesk.
V roku 1853 začal don Bosco peknú
tradíciu: každý týždeň sa jeho klerici,
ktorí študovali teológiu a filozofiu,
mali naspamäť naučiť desať veršov
z Nového zákona a predniesť ich vo
štvrtky pri raňajkách. Počas niekoľ-
kých rokov ich krátko a výstižne ko-
mentoval. Keď sa ho neskôr spolu-
bratia pýtali, ako sa dobre pripraviť na
kázne, radil im rozobrať Sväté písmo
a špeciálne skutky a slová Pána Je-
žiša. V regulách oratória sa direkto-
rom odporúčalo po omši vysvetľovať
evanjelium alebo niečo z Biblie. Ka-
techétov don Bosco povzbudzoval
porozprávať päť minút pred koncom
katechizmu vhodný biblický príbeh.
To, že náš duchovný otec zmýšľal bib-
licky, potvrdzuje aj 6 227 citátov zo
Svätého písma v jeho spisoch.

Dnes žijeme v atmosfére obnovy
vzťahu k Svätému písmu. Stačí pripo-
menúť slová Svätého Otca Benedikta
XVI.: „Neexistuje väčšia priorita, ako
je táto: znovu otvoriť dnešnému člo-
veku prístup k Bohu. K Bohu, ktorý
hovorí a dáva nám svoju lásku, aby
sme mali život v hojnosti“ (porov. Jn
10, 10). V dobe, keď don Bosco evan-
jelizoval, bola po osvietenstve a s ná-
stupom modernizmu katolícka exe-
géza v kríze. Preto sa o Písme
nehovorilo toľko ako dnes. Za jeho
čias sa evanjelizovalo s vyhrnutými
rukávmi, s enormnou dobročinnos-
ťou a láskou k Cirkvi. Dnes je pre
pevnú vieru a lásku potrebné zako-
reniť sa v Pánovom slove. Po Druhom
vatikánskom koncile sa „brány“ Biblie
otvorili dokorán. Poznanie a prijatie
biblických koreňov našej charizmy
môže priniesť bohaté ovocie pre všet-
kých.

Za čias dona Bosca sa o evanjelizácii nehovorilo. Dokonca ani o Svätom písme veľmi
nie. A predsa bol tento svätec veľkým evanjelizátorom maličkých. Skúsme teda

nahliadnuť do vzťahu dona Bosca k Biblii.

Don Bosco po biblicky
Autor: Dagmar Kráľová FMA
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Pri zakladaní Inštitútu dcér Márie Pomocnice (saleziánky) sa spojilo vnútorné
bohatstvo dvoch osobností: sv. Jána Bosca a sv. Márie Dominiky Mazzarellovej. Súlad

ich ideálov, úmyslov, vzájomné ocenenie a hlboké pochopenie predchádzali veľký deň
zloženia prvých sľubov saleziánok.

saleziánky

Začiatkom mája 1871 zvolal don
Bosco v Turíne saleziánsku radu. Čle-
nom sa zveril s dôležitou skutočnos-
ťou: „Mnohé významné osoby ma
opakovane povzbudili, aby som uro-
bil aj pre dievčatá tú trochu dobra,
akú z Božej milosti robíme pre chlap-
cov. Bojím sa, že zmarím plán Božej
prozreteľnosti, ak by som nevzal túto
vec vážne.“ Zúčastnených pozval
k uvažovaniu a modlitbe. Záležitosť sa
uzavrela koncom mesiaca. Rada vy-
jadrila svoje rozhodnutie, že dievča-
tám sa treba venovať rovnako ako
chlapcom.

BOŽí PLÁN SA ZAČíNA
REALIZOVAť
Don Bosco zvolil pre výchovné dielo
dievčat dom, ktorý staval salezián don
Pestarino v dedine Mornese. Motivá-
cie, ktoré mu predostrel, boli až pro-
rocky jasné. Mornese bolo podľa neho
vhodné kvôli zdravému vzduchu
a možnosti vybrať si zo skupiny Dcér
Nepoškvrnenej tie najschopnejšie, aby
dali začiatok výchovnému inštitútu
s menom Dcéry Márie Pomocnice.
Dom – pôvodne určený pre mladých
seminaristov – mal teda zmeniť svoje
poslanie. Ale táto zmena priniesla
donovi Pestarinovi obavy – farníci,
ktorí dovtedy s nadšením a hrdo pra-
covali na stavbe seminára, určite ne-
prijmú ľahko myšlienku dievčen-
ského kolégia.
Obavy dona Pestarina čiastočne
zmiernilo nadšenie a smelosť Márie
Mazzarellovej, členky skupiny Dcér
Nepoškvrnenej: „Ak don Bosco pri-
vedie do kolégia dievčatá, tým lepšie.
Môžeme tam ísť aj my.“

CESTu POZNAČí uTRPENIE
Od rozhodnutia saleziánskej rady ve-
novať sa i dievčatám prešlo sedem
mesiacov. Don Bosco medzi tým na-
písal stanovy budúceho inštitútu
a poslal ich donovi Pestarinovi. Ten
ich odovzdal skupine dievčat pri Má-
rii Dominike. Odporúčal im pozorne
si ich prečítať a slo-
bodne sa rozhod-
núť, či chcú, alebo
nechcú patriť do
nového inštitútu.
Mária Dominika ne-
potrebovala dlho
uvažovať – ak si to
myslí don Bosco
a napísal to pre ne,
je to istá Božia vôľa.
V dedine sa medzi-
tým rozšírila zlá at-
mosféra – chlad, ne-
blahé komentáre,
málo srdečné po-
zdravy. Toto všetko
vytvorilo pre dona
Pestarina aj dona
Bosca ťažké a bo-
lestné ovzdušie. Situácia sa ešte zhor-
šila, keď sa 24. mája 1872 skupina
dievčat presťahovala do nového
domu kolégia. Mária Dominika sa sna-
žila preklenúť túto situáciu: „Nech si
hovoria, čo chcú; my sa starajme, aby
sme sa stali sväté.“

5. AuGuST 1872: ZAVŕŠENIE
PRISľúBENIA
O necelé tri mesiace po tom, ako sa
Mária Mazzarellová s dievčatami na-
sťahovala do kolégia, prišiel do Mor-
nese don Bosco sprevádzaný donom

Bertom, sekretárom biskupa. Bol
predvečer veľkého dňa. Don Bosco
budúcim sestrám vysvetľoval formulu
sľubov, učil ich čítať odpovede a vy-
svetľoval ich význam.
Podčiarkoval potrebu jednoduchého
správania, pretože nielen rúcho, ale
celé ich správanie má nasvedčovať

tomu, že sú rehoľníčky, teda osoby za-
svätené Bohu. Načrtol im tiež prog-
ram života: „Teraz patríte do rehoľnej
rodiny, ktorá je celá Máriina. Je vás
málo, ste bez prostriedkov a bez ľud-
ského uznania. Ale nech vás nič ne-
znepokojuje. Inštitút bude mať veľkú
budúcnosť, ak ostanete jednoduché
a chudobné. Myslite často na to, že
váš inštitút má byť živým pomníkom
vďačnosti dona Bosca Márii, vzývanej
pod titulom Pomocnica kresťanov.“

(pokračovanie v budúcom čísle)

Autor: Piera Cavagliá FMA
Preklad: Jana Beníková FMA
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Stretnutia dona Bosca
a sr. Márie Mazzarellovej (2)



Nesmie byť pochovaný
na mestskom cintoríne
Smrť dona Bosca neprišla neočaká-
vane. Posledné mesiace jeho života
poznačené utrpením pripravovali
jeho synov na túto neodvratnú uda-
losť a spolu s bolesťou, ktorú preží-
vali, premýšľali aj nad tým, kde bude
don Bosco pochovaný. Nielen pre sa-
leziánov, ale aj pre obrovské množ-
stvo jeho ctiteľov a obdivovateľov
bolo nepredstaviteľné, žeby táto
osobnosť mala byť pochovaná v ano-
nymnom a bezvýznamnom kúte
mestského cintorína. Saleziánom sa
totiž pre prieťahy mesta nepodarilo
kúpiť na cintoríne dôstojný pozemok,
kde by mohli dona Bosca pochovať
s patričnou úctou.
Saleziáni túžili uložiť telo dona Bosca
priamo v Chráme Márie Pomocnice,
ale pre existenciu zákona, ktorý za-
kazoval akékoľvek pochovávanie
mŕtvych v rámci mesta, to nemohli
uskutočniť. Vedenie mesta, ktoré vy-
znávalo antiklerikálne postoje a záro-
veň argumentovalo potrebou zacho-
vať koherentnosť zákona, nebolo
ochotné udeliť výnimku ani kvôli do-
novi Boscovi. Don Sala teda v mene

saleziánov začal s mestom rokovať.
„Pohrozil“ Turínu, že ak nenájde pre
posledný odpočinok dona Bosca pri-
merané miesto, môže byť slávnostne
pochovaný v Paríži alebo Barcelone,
kde ho prijmú s radosťou ako veľký
poklad. V týchto mestách totiž zakla-
dateľ saleziánov uskutočnil v posled-
ných rokoch slávne návštevy.
„Vyhrážka“ pravdepodobne zabrala
a predstavenstvo Turína si uvedo-
milo, že by nebolo vhodné „presláviť
sa“ takýmto spôsobom po celej Eu-
rópe. Keď sa prefekt mesta nástojčivo
pýtal, prečo sú saleziáni tak veľmi
proti pochovaniu dona Bosca na
mestskom cintoríne, don Sala odpo-
vedal: „Lebo don Bosco si želal aj po
smrti zostať medzi svojimi milova-
nými synmi.“
Po viacerých rokovaniach a horlivom
hľadaní pomoci na rôznych vysokých
miestach sa napokon podarilo nájsť
kompromisné riešenie: pochovať
dona Bosca v saleziánskom dome Val-
salice. Dom sa nachádzal na druhej
strane rieky Pád, a hoci stál veľmi
blízko mesta, oficiálne už nepodlie-
hal mestským nariadeniam.

Proticirkevne naladené vedenie mes-
ta Turín malo tiež obavu, aby sa z po-
hrebu dona Bosca nestala veľká kle-
rikálna manifestácia. To bolo koniec
koncov aj túžbou samotného dona
Boca, keď si vo svojom závete želal
jednoduchý skromný pohreb v prí-
tomnosti svojich synov. Realita však
bola napokon celkom iná. Napriek
tomu, že saleziáni neorganizovali ni-
jakú slávnosť a trasa prenosu tela
dona Bosca bola z organizačných dô-
vodov zverejnená až tesne pred po-
hrebom, ulice lemovali veľké zástupy
ľudí. Desiatky tisícov vytvorili tiché
zhromaždenie, ktoré vzdalo úctu to-
muto jednoduchému kňazovi. Takéto
obrovské množstvo neočakával nikto,
ani saleziáni, ani mestské úrady.
Všetko však prešlo krásne a bez ťaž-
kostí. Pohreb dona Bosca vyznel tak
slávnostne, že ho mnohí porovnávali
s pohrebmi veľkých panovníkov a pá-
pežov.

Don Bosco na Valsalice
Otec saleziánov teda spočinul na dôs-
tojnom mieste medzi svojimi. V ro-
koch 1888 až 1929 ho tu navštívilo ne-
smierne množstvo ľudí nielen

história

Od 25. apríla 2009 až do 31. januára
2014 putuje po svete urna
s dôležitými relikviami dona Bosca,
aby pomohla celej saleziánskej
rodine pripraviť sa na 200-sté
výročie narodenia svojho
zakladateľa. V roku 2009 navštívili
relikvie Rím a odtiaľ sa vydali na
cesty po všetkých kontinentoch.
Pri príležitosti tejto nevšednej
udalosti si teraz priblížme púť
telesných pozostatkov dona Bosca.
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Aj po smrti si želal byť
medzi svojimi synmi

Putovanie telesných pozostatkov dona Bosca v rokoch 1888 – 1959
Autor: Pavol Grach SDB



história
z obyčajného ľudu, ale aj spomedzi ta-
lianskych i zahraničných význam-
ných osobností. Don Rua zakrátko
zverejnil testament dona Bosca, v kto-
rom okrem iného píše: „Neplačte nad
mojou smrťou, to je dlh, ktorý všetci
musíme splatiť. (…) Namiesto plaču
pri mojom hrobe si urobte pevné
predsavzatie, že zostanete vytrvalí vo
svojom povolaní.“ Turínsky časopis
Katolícka jednota výstižne napísal, že
toto prianie dona Bosca sa skutočne
naplnilo, lebo pri jeho hrobe, po-
dobne ako pri hroboch svätých, sa

menej plakalo a viac sa modlilo. A na-
ozaj, už 8. februára 1888 sa začínali
prvé prípravné kroky k procesu jeho
blahorečenia.

Z Valsalice do vytúženého
Chrámu Márie Pomocnice
19. marca 1929 boli slávnostne uznané
dva zázraky na príhovor dona Bosca,
a tak nič nestálo v ceste k jeho bla-
horečeniu. V rámci týchto osláv dos-
tali saleziáni povolenie na prenos
urny s relikviami dona Bosca z Val-
salice do Baziliky Márie Pomocnice,
ktorý sa uskutočnil 9. júna 1929. Na-
sledujúce tri dni sa v bazilike odo-
hrávalo slávnostné tríduum. Už 16.
mája bola uskutočnená exhumácia
tela dona Bosca, teda otvorenie jeho
hrobu a rozpoznanie telesných pozos-
tatkov. Za prítomnosti dona Rinal-
diho, zástupcu z Ríma a postulátora
kauzy blahorečenia, niektorých vý-
znamných osobností a, samozrejme,
tiež niekoľkých lekárov, boli pozos-
tatky dona Bosca skontrolované
a presne popísané. V lekárskej správe
sa hovorí, že jeho telo bolo celkom

dobre zachované a medzi rôznymi or-
gánmi bol dobre rozpoznateľný aj ja-
zyk.
Počas týchto dní prišli navštíviť dona
Bosca tisíce ľudí. 7. júna bola jeho
truhla náležite zapečatená a vyzdo-
bená a do urny bola uložená plastika,
ktorá ho verne zobrazuje. Na sláv-
nostnom prenose relikvií dona Bosca
z Valsalice do Baziliky Márie Pomoc-
nice sa zúčastnilo veľké množstvo
ľudí, vyše 100 000 pútnikov z celého
Talianska. Odvšadiaľ zneli spevy
a modlitby. Poslednú noc pred pre-

chodom sa vo Valsalice konala celo-
nočná modlitba pri truhle dona
Bosca, na ktorej sa zúčastnili klerici
a celý študentát.
Samotný prenos relikvií sa začal po-
obede o 14.30 a cesta trvala asi 4 ho-
diny. V sprievode bolo množstvo kar-
dinálov a biskupov z celého sveta
a zástupy často skandovali meno
dona Bosca. Procesia prechádzala
hlavné námestia Turína, až napokon
došla do Baziliky Márie Pomocnice,
ktorú presne pred 60 rokmi don
Bosco dostaval a nechal posvätiť. Te-
raz do nej vstupoval ako blahosla-
vený. Vošiel do svojho chrámu, aby tu
ostal navždy, aby tu okolo neho žili ti-
síce mladých, aby tu pokračoval vo
svojej zázračnej prítomnosti.

Pri príležitosti blahorečenia
v roku 1934
Don Bosco bol vyhlásený za svätého
na Veľkonočnú nedeľu 1. apríla 1934
a o osem dní sa uskutočnili v Turíne
oslavy tejto udalosti. Relikvie dona
Bosca prechádzali po meste v sláv-
nostnom sprievode a ani silný nepre-

tržitý dážď neschladil entuziazmus
zástupov, ktoré prišli svätca navštíviť.
Istý salezián koadjútor, ktorý sa na
slávnosti zúčastnil ako dieťa, si pa-
mätá, že v ten deň okrem iných naj-
viac chválili dona Bosca predavači
dáždnikov – ešte nikdy ich nepredali
také množstvo ako vtedy.

urna dona Bosca v Ríme aj
v roku 1959
Podľa dostupných údajov bola urna
s relikviami dona Bosca v Ríme ešte
raz, a to pri príležitosti dokončenia

tamojšieho Chrámu Márie Pomocnice
v máji v roku 1959. Zdržala sa tam asi
10 dní a jeden deň bola vystavená aj
na Námestí sv. Petra vedľa urny Pia
IX., pápeža dona Bosca.

O túto tradíciu osláv a prítomnosti
otca saleziánov medzi nami sa opieral
don Chávez a generálna rada, keď sa
rozhodli v roku 2009 pre obrovský
projekt pochodu relikvií dona Bosca
saleziánskym svetom. Verme teda, že
modlitba pri donovi Boscovi naplní si-
lou a odvahou všetkých saleziánov
a celú saleziánsku rodinu na Slo-
vensku a on nám u Boha vyprosí mi-
losť dobre žiť život viery v našich ča-
soch.

Životopisné spomienky dona Bosca
(Memorie biografiche) zv. 18, kap.
26 a 27
Bollettino salesiano, rok LIII., č. 7.
(júl 1929)
R. Pilla, La Basilica di s. Giovanni
Bosco in Roma, SEI, Torino, 1969
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ulica…
Pre zaľúbených skvelá na romantickú
prechádzku, pre pracujúcich príliš
plná ponáhľajúcich sa ľudí, pre žiakov
zvyčajne dlhá, pre starkého miestom
stretnutia, pre mamičku s deťmi
trošku stresujúca…
A pre niektorých je celým svetom.
Miestom, kde sa ráno budia a večer
so strachom idú spať, kde hľadajú ob-
živu, ale aj zábavky, kde stretávajú
priateľov, ale aj ohrozenie života.

Na ulici žijú deti vo veku od 3 rokov
až do dospelosti, ale väčšina z nich
má 6 až 17 rokov. Delia sa o ulicu s ob-
chodníkmi a žobrákmi, nezamestna-
nými, nádenníkmi a prostitútkami.
Poznáme štyri skupiny detí:
children on the street – udržiavajú
pravidelný kontakt so svojou rodinou,
ale celé dni trávia mimo nej, najčas-
tejšie kvôli živobytiu;
children in the street – majú menej
pravidelný kontakt s členmi svojej ro-
diny, utekajú od nej;
children of the street – nemajú už
žiadnu rodinu alebo s ňou pre-
rušili akýkoľvek kontakt;
children for the street – sú to
deti, ktoré sa narodili na ulici
a nepoznajú žiadny iný život,
ku ktorému by sa mohli vrátiť
(rodiny ulice).

… je „krásny“ dom
Zdravie takýchto detí je
neprestajne ohrozené. Ich „spo-
ločníkmi“ sú podvýživa, nási-
lie, zneužívanie, drogy. Násled-
kom rôznych bitiek (s políciou
alebo medzi sebou navzájom)
môžu byť trvalo telesne postih-

nuté, kvôli užívaniu drog aj mentálne
zaostalé. Majú ľahký a nepravidelný
spánok a často menia miesto svojho
pobytu. Uchyľujú sa na smetiská, kde
sa prikryjú napríklad igelitom, do vra-
kov áut, latrín, vchodov domov, par-
kov, rúr kanálov… Väčšina ich však
prespáva na voľnom priestranstve,
kde sú vystavené chladu a dažďu.
Keďže vzdelanie pre ne predstavuje
akési prijatie, veľký počet detí ulice
túži chodiť do školy. V normálnych
školách sa však cítia menejcenné,
spolužiaci sa im často vysmievajú pre
roztrhané šaty, chýbajúce školské po-
môcky a ich zápach. V štátnych ško-
lách ich prezývajú „chokora“, čo zna-
mená odpad.

Súčasťou života dievčat na ulici je
prostitúcia. Predávajú sa za posteľ na
jednu noc, ak nie sú zneužité chlap-
cami „odvedľa“, ktorí si dievčatá väč-
šinou vysoko necenia, alebo klientmi,
ktorí „zabudnú“ zaplatiť. Sex je tiež
často protislužbou za ochranu na
ulici. Už aj malí chlapci sú neraz nú-

tení staršími k homosexuálnym prak-
tikám. Tragickou skutočnosťou pritom
je, že mnoho detí odchádza na ulicu
práve pre domáce sexuálne zneuží-
vanie. Okrem iných nebezpečenstiev
ich takto ohrozuje aj vírus HIV.

Elán dona Bosca
Jeho nadšenie sa aj dnes prejavuje
takmer identicky ako v talianskom
Piemonte. Saleziáni, sestry FMA a sa-
leziánski misijní dobrovoľníci si rov-
nako ako on pred rokmi všímajú
v Keni, Angole, Južnom Sudáne
a Azerbajdžane „krásu ulice“. Nachá-
dzajú tam „jej deti“, ktoré túžia po
prijatí, trvalých hodnotách a ľudskej
podpore. Sú to deti, ktoré chcú byť
chcené a milované. Aj ony sú stvo-
rené z lásky a pre lásku. Saleziánske
misijné diela poskytujú týmto mla-
dým najmä dom, ktorý ich víta s otvo-
renou otcovskou náručou a teší sa
z návratu všetkých svojich synov,
zvlášť tých roztratených, opustených
a hladných. Nájdu tu kaplnku, kde sa
s Otcom môžu stretávať v modlitbe

a prostredníctvom sviatostí.
Ihrisko, kde prežívajú ra-
dosť bezstarostného detstva
a kamarátstiev. Školu, kde sa
učia a pripravujú na život.

Patrick
Pochádza z piatich súroden-
cov. Ako každá rodina, aj tá
ich zažívala lepšie i horšie
chvíle. Jedného dňa ich však
opustila mama. Otec praco-
val ako podomový obchod-
ník a nebol schopný posta-
rať sa o deti. Odviedol ich
teda do rodného mesta ich
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U l i c a j e k r ásn y dom, v s túpme doň…
Tehlička pre deti ulice

Pred viac ako 20 rokmi naspievala skupina Elán vraj jednu z najkrajších piesní
slovenskej popovej scény. Pred takmer 200 rokmi sa na piemontských vŕškoch narodil

chlapec plný elánu, aby vstúpil do tohto „krásneho domu“ a zachránil mladého
človeka. A jeho nadšenie ešte stále neutíchlo.



matky a vrátil sa do Nairobi. Deti mali
našťastie so sebou fotografie, a keďže
ich starý otec bol v meste dobre
známy, našli ho. Ale príbuzní ich brali
ako príťaž, za trochu jedla im dávali
robiť ťažkú prácu a bili ich. Ony si ne-
priali viac, len aby sa ich mama po ne
vrátila, no ona neprišla. Jedného dňa
sa Patrick s bratom rozhodli ujsť. Po
troch dňoch chôdze došli do jedného
mesta. Spávali vonku v zime a jedlo si
zháňali na neďalekom trhu. Jedna
dobrá pani im zaplatila jedlo a vzala
ich na políciu, kde im dali peniaze na
cestu za otcom do Nairobi. Otec sa im
však otočil chrbtom a nechcel ich už
vidieť. Zostali teda na ulici, žobrali,
prosili o zvyšky jedla v reštauráciách
a niekedy aj kradli. Na ulici žili vyše
roka, kým ich nezatkla polícia. Z vä-
zenia ich zobrali až Saleziáni dona
Bosca a po čase vyhľadali aj ostat-
ných ich bratov a sestry. Ich mama sa
medzičasom vydala za iného muža.
S pomocou centra Bosco Boys vyštu-
doval Patrick strednú školu a začal
podnikať v predaji oblečenia. Zo za-
robených peňazí sa mohol živiť a za-
platiť si nájom. Nedávno sa mu do-
konca podarilo úspešne ukončiť aj
štúdium na vysokej škole.

„Byť súčasťou Kala-Kala je, ako ocit-
núť sa v sne dona Bosca. Kala-Kala je
pokračovateľom jeho idey, je novou
šancou pre tých, čo našli odvahu
odísť z ulice, je možnosťou realizácie
svojich snov, príležitosťou na svoj rast
a zmenu. Veľmi sa tu dbá na preven-
tívny systém, rodinné spolunažívanie
a spoluprežívanie. Byť tu je veľká lek-
cia pokory a rešpektu, ste súčasťou
jednej veľkej rodiny, s ktorou sa delíte
o svoje radosti i starosti.“
Tereza, 14 mesiacov v Kala-Kala

„Väčšinu času som pracovala ako uči-
teľka angličtiny a individuálne som
chlapcov učila aj matematiku, geo-
grafiu, biológiu, dokonca aj svahil-
činu. Učitelia v centre boli zároveň aj
vychovávateľmi a tí prístupnejší do-
konca kamarátmi. Väčšine našich detí
sa totiž nikdy nedostala dobrá vý-
chova z ich rodín, pretože tie nefun-
govali, ako by mali. Učili sme ich
slušne sa správať, starať sa o seba
a svoje veci, dobre si plniť povin-

nosti, vážiť si pomoc, ktorej sa im dos-
táva. Viac som sa však naučila ja od
nich – ukázali mi, ako sa zbytočne ne-
trápiť nad neúspechmi, ako sa rado-
vať z maličkostí, ako si všímať dru-
hých, ako tvrdo pracovať a ako sa
zabávať, ako mať odvážne plány do
budúcnosti, ako málo stačí k šťastiu aj
akú veľkú moc má jednoduchý
úsmev. Misijné dobrovoľníctvo mi
dalo veľmi veľa.“
Klára, 6 mesiacov v Bosco Boys

„…vstúpme doň“
„Bez vás by som pre svojich chudob-
ných chlapcov nič neurobil alebo by
som urobil iba veľmi málo!“ opakoval
don Bosco svojim priateľom a dobro-
dincom. S touto jeho naliehavou pros-
bou prichádzame počas tohtoroč-
ného Pôstu aj my k vám. Pozývame
vás prostredníctvom 8. ročníka pôst-

nej aktivity Tehlička vstúpiť do sveta
detí ulice a svojou modlitbou, od-
rieknutím si niečoho a almužnou pod-
poriť práve potreby misijných diel
v Keni, Južnom Sudáne, Angole
a Azerbajdžane. Do tohto diela dona
Bosca sa môžete zapojiť tak, že:

– pošlete svoj príspevok na číslo účtu:
26 20 85 26 41/1100,
– pošlete DMS v hodnote 2 € na číslo
877 a do textu uvediete DMS TEH-
LICKA,
– prispejete do aktivít Tehličky vo va-
šom stredisku či farnosti, prípadne
ich zorganizujete, aby sa o tejto téme
dozvedeli ďalší.

Novinkou tohtoročnej Tehličky je ve-
rejná kampaň Dobrovoľný darca
času. Mladí ľudia, inšpirovaní donom
Boscom, ktorým nie je ľahostajný ži-
vot ich rovesníkov v chudobných kra-
jinách, ale aj vo svojom okolí, vychá-
dzajú do ulíc a obchodných centier
a sami ako prví dobrovoľne darujú
svoj čas. Ponúkajú tam typickú
službu detí ulice – čistia topánky. Pri
krátkom stretnutí s rozličnými dospe-
lákmi im vysvetľujú, kto sú a prečo to
robia. Zároveň ich pozývajú odplatiť
sa tým, že prijmú záväzok dobro-
voľne darovať hodinu času svojim de-
ťom.

V tomto období prípravy na príchod
relikvií dona Bosca upozorňujeme
spolu s mladými na krásu a dôležitosť
výchovy. Don Bosco jej venoval celý
svoj život až do zodratia. Veríme, že

sa nám podarí vyzbierať pre deti ulice
v misiách okrem financií aj veľké
množstvo „hodín“, ktoré dostanú slo-
venské deti a mladí práve počas toho
istého obdobia.
Ďakujeme.
V mene detí ulice, chudobných
a opustených mladých, ktorí môžu
byť viac milovaní, a spokojnejších
dospelých, ktorých život môže mať
hlbší zmysel.
… pretože vo
všetkých kú-
toch sveta je
väčší hlad
po láske ako
po chlebe
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Don Bosco vyrozprával večer 30. ap-
ríla 1868 chlapcom v oratóriu tento
sen:
„Moji drahí synáčikovia, viete, že som
bol v Lanze, aby som si trochu odpo-
činul. No a poslednú noc som mal
sen, o ktorom vám chcem teraz ho-
voriť.
Vo sne som videl vstupovať do izby
veľkú obludu. Mala podobu ohyzd-
nej a gigantickej ropuchy. Hľadel som
na ňu so zatajeným dychom a ona
stále rástla. Nohy, telo, hlava… Čím
viac zväčšovala svoj objem, tým bola
hrôzostrašnejšia. Oči mala zelené,
okolo tlamy a krku červený pás, čo ju
robilo ešte odpornejšou. Z jej očí sršal
oheň, na nose jej trčali dva rohy a po
bokoch dve zelenkavé krídla. Dlho-
kánsky chvost bol rozdvojený a za-
končený hustou srsťou. Len čo som
sa trochu upokojil, obluda sa začala
ešte viac približovať. Otvárala na mňa
širokú papuľu s veľkými zubami.

Zmocnil sa ma strach. Považoval som
ju za diabla, lebo mala všetky jeho
znaky. Prežehnával som sa, ale nepo-
máhalo to. Zvonil som, volal som, ale
v noci ma nikto nepočul. A obluda ne-
ustupovala.
,Čo chceš odo mňa, ty hnusná beš-
tia?!‘ reval som.
Naďalej sa ku mne naťahovala. Potom
položila predné nohy na bočnicu pos-
tele, pomaly sa vytiahla a zavesila sa.
Chvíľu nehybne stála a uprene na
mňa hľadela. Nahla sa dopredu a no-
siskom sa dotkla mojej tváre. Zmocnil
sa ma taký hnus, že som vyskočil
a chcel som sa dostať na zem, ale ob-
luda na mňa roztvorila tlamu. Rád by
som sa bol bránil, chcel som ju od-
strčiť, ale vzbudzovala taký odpor, že
som sa jej neopovážil dotknúť. Kričal
som a rukou natiahnutou dozadu som
sa snažil nájsť svätenú vodu. Ale
márne. Začal som biť päsťami do
steny, obluda však zovrela moju

hlavu, roztvorila tlamu a ja som do
polovice uviazol v jej hrtane.
,V mene Božom, prečo to robíš?‘ kri-
čal som.
Po tomto zvolaní mi uvoľnila hlavu
a odstúpila. Znovu som sa prežehnal
a konečne sa mi podarilo namočiť
prsty do sväteničky. Keď som obludu
pokropil svätenou vodou, hrozne zre-
vala, zvalila sa a zmizla. Súčasne
zhora prichádzal zreteľný hlas: ,Prečo
nehovoríš?‘
Direktor v Lanze don Lemoyne sa zo-
budil na moje výkriky, počul, ako som
tĺkol päsťami na stenu a na druhý deň
sa ma pýtal:
,Don Bosco, čo sa vám snívalo?‘
,Prečo sa pýtaš?‘
,Počul som vaše výkriky.‘
Pochopil som, že je to Božia vôľa, aby
som vám povedal, čo som videl. Roz-
hodol som sa, že vám poviem celý
sen, aj preto, že som zaviazaný vo
svedomí, ale tiež preto, aby som sa
zbavil takýchto príšer“ (ŽP IX, 155).

Komentár
Žijeme v dobe, ktorá je čoraz viac
ovplyvnená diktatúrou relativizmu
a konformizmom, teda bezzásadovým
prispôsobením sa, ktoré sa stáva po-
vinnosťou: zmýšľať, ako ostatní zmýš-
ľajú, a konať, ako všetci ostatní ko-
najú. Popiera sa zlo, hriech,
objektívna pravda, ale aj samotná
existencia Boha…
Treba staviť na výchovu! Ako don
Bosco! Je pravda, že „mnohé rodiny
nie sú na úlohu výchovy pripravené
a nechýbajú ani také, ktoré o kres-
ťanskú výchovu svojich detí nemajú
záujem alebo sú dokonca proti nej: aj
tu badať dôsledky krízy toľkých ro-
dín. Zriedkakedy však možno stret-
núť rodičov, ktorí by boli úplne indi-
ferentní v prípade ľudskej a mravnej
formácie detí…“ (Benedikt XVI., 12.
júna 2007).
„Prečo nehovoríš?“ Prečo teda neho-
voríme?! Prečo mlčíme? Prečo neko-
náme?

sny dona bosca

Autor: Štefan Turanský SDB

„Prečo nehovoríš?“
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Raz v noci sa mi prisnil nádherný sen.
Videl som dlhú cestu, cestu, ktorá sa
dvíhala zo zeme, stúpala do výšky
a strácala sa v oblakoch priamo do
neba. Nebola to však cesta pohodlná,
naopak, plná prekážok, posiata
zhrdzavenými klincami, ostrými špi-
catými kameňmi a kúskami skla. Ľu-
dia šli po nej bosí. Klince sa im zapi-
chávali do nôh. Mnohí z nôh krvácali.
Oni však neustávali. Chceli prísť do
neba. No každý krok bol veľkým
utrpením. Kráčali pomaly a s náma-

hou. A potom som vo svojom sne vi-
del Ježiša, ktorý šiel vpredu. Aj on
bol bosý. Kráčal pomaly, ale rozhod-
ným krokom. A ani raz si nezranil
nohy. Ježiš stúpal a stúpal. Nakoniec
prišiel do neba a sadol si na veľký
zlatý trón. Pozeral sa na tých, ktorí sa
na ceste namáhali. Povzbudzoval ich
pohľadom a gestami. Hneď za ním
kráčala Mária, jeho matka. Mária vy-
kračovala rýchlejšie ako Ježiš. Viete
prečo? Stúpala do Ježišových stôp.
\A tak čoskoro prišla až k Ježišovi,
ktorý ju posadil na veľké kreslo po
svojej pravici. Aj Mária začala po-
vzbudzovať kráčajúcich a radila im,
aby stúpali do stôp, ktoré tam zane-
chal Ježiš, ako to robila aj ona. Múdri

ľudia tak robili a rýchlo vystupovali k
nebu. Ostatní sa ponosovali na rany a
často sa zastavovali, niekedy sa vzdá-
vali a zmalomyseľneli na okraji cesty,
premožení smútkom.

Profesor kardiológie priviedol raz
študentov do laboratória anatómie
na univerzite. Pozorovali niektoré
orgány a všimli si nesmierne veľké
srdce. Profesor sa spýtal posluchá-
čov, či by vedeli povedať, komu to
srdce patrilo, a určiť, na akú cho-
robu tá osoba umrela.
„Ja viem,“ povedal mladík veľmi
vážnym tónom. „Bolo to srdce
matky.“

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

Hrať sa s Bohom

Ako Mária

Ktosi sa raz zastavil pri skupine chlapcov, ktorí sa hrali na dvore. Začal ro-
biť kotrmelce a predvádzať všelijaké šašovstvá, aby chlapcov zabavil. Matka
jedného z nich sa na to pozerala z okna. Po chvíli prišla na dvor k svojmu synovi.
„To je iste svätec,“ povedala mu.
„Synku, choď k nemu.“
Muž položil chlapcovi ruku na plece a povedal mu:
„Drahý môj, čo by si chcel robiť?“
„Neviem,“ povedal chlapec. „Čo chceš, aby som robil?“
„To mi musíš povedať ty, čo by si chcel robiť.“
„Rád by som sa hral.“
„A chcel by si sa hrať s Pánom Bohom?“
Chlapec ostal zarazený a nemohol prísť k slovu.
A tak začal svätec: „Ak sa ti podarí hrať sa s Pánom Bohom, urobíš
najkrajšiu vec, ktorá sa dá urobiť. Hraj sa s Pánom Bohom, synku. Je
to spoločník, ktorému sa v hre nik nevyrovná.“

Jeden Učiteľ Zákona pozoroval trhovisko, kde sa hemžilo množstvo ľudí. Zrazu sa
mu zjavil prorok Eliáš. Učiteľ Zákona využil príležitosť a spýtal sa proroka:
„Osvieť moju nevedomosť. Dostane sa niekto z týchto špekulantov
do budúceho Božieho kráľovstva?“
„Nikto, veru nikto,“ odpovedal prorok a zavrtel hlavou.
Vtom prišli na námestie dvaja muži a začali predvádzať svoje
šikovné kúsky, žarty a šašovstvá, aby prilákali ľudí. Veľkí i malí
utvorili okolo nich kruh, zabávali sa, smiali a tlieskali.
Prorok Eliáš zvolal: „Títo sa do Božieho kráľovstva určite dostanú!“
Učiteľ Zákona sa šiel porozprávať s dvoma z nich.
„Čo predávate?“ spýtal sa.
Odpovedali: „Aj keď je naše srdce občas smutné, chceme všetkým predávať radosť zo života.“

(Bruno Ferrero: Niekedy stačí jeden slnečný lúč, vydavateľstvo Don Bosco 2003)
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