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tak, ako som sa ti prihováral v Michalovciach pri tvojom príchode na Slo-
vensko, chcem dnes všetkým povedať niečo z toho, čo som s tebou zažil.

Veta „stačí, aby tomu veril aspoň jeden
a o ostatné sa postará don Bosco“ je
pravdivá, môžem to dosvedčiť. Ty si sa
postaral. Si slávny. Prišlo si ťa uctiť do
stotisíc ľudí. Médiá ťa za tieto tri týždne
spomenuli stopäťdesiatkrát. To sme vô-
bec neplánovali. Niekto sa spýtal, či by
si to ty takto chcel, keby si žil. Ako ťa po-
znám, odpovedám: ak by to malo po-
môcť čo len jednej duši, určite by si to
chcel. Som presvedčený, že to pomohlo
viacerým. A tebe sláva už nemôže uško-
diť. Si slávny, lebo si svätý. To je úplne
iná sláva ako tá, na ktorú sme zvyknutí.
Pochopil som, že svätosť priťahuje, har-
monizuje, upokojuje, spája…

Všetko si zariadil, klapalo to ako hodinky. Organizácia, časy príchodov,
odchodov, počasie, zastávky… Po prvých dňoch mi bolo úplne jasné, že
to zvládaš lepšie ako my, a prestal som sa starať. Všetky stretnutia, po-
božnosti, sväté omše prebehli v pokojnej a hĺbavej atmosfére, aj keď kos-
toly praskali od náporu pútnikov. Videl som, ako sa okolo teba a celého
putovania dvíha vlna nadšenia a niečoho príjemného, pekného. Veľmi
rýchlo som pochopil, že toto nebude interná záležitosť saleziánskej ro-
diny, ale stane sa celospoločenskou udalosťou. Prekonal si všetky moje
očakávania. Prepáč, podcenil som ťa. Toto nebola ľudská práca, bolo to
Božie dielo.

Bol som s tebou intenzívne dvadsať dní, ktoré sa točili okolo teba.
Dvadsať dní som sa dotýkal tvojej svätosti, pozeral sa na teba, vnímal
ťa. Ako si to povedal Dominikovi Saviovi? Buď stále veselý! Učil som sa
tešiť z toľkého požehnania a milostí a nakaziť touto radosťou aj iných.
Bolo to oveľa silnejšie ako fyzická únava. Učil som sa registrovať aj to ne-
gatívne, ale nenechať sa tým znechutiť. Ach, don Bosco, vieš, aké je to
pre nás Slovákov ťažké? Nevieme sa tešiť. Naučil som sa pozerať do tvárí
ľudí a snažil som sa hľadieť tvojimi očami. A naučil som sa nebáť, ne-
hanbiť sa za teba.

A ešte jedno som sa naučil – mať nádej. Všade som mladým hovoril to
tvoje „túžim vás vidieť šťastných tu i v nebi“. Zveril som ti ich a už viem,
že nie sú sami. Tam hore majú silného orodovníka – teba.

Keď mi zomrela mamka, na jej pohrebe som povedal: „Nebo je pre mňa
teraz oveľa bližšie, lebo je tam niekto, koho poznám.“ Teraz k tomu pri-
dávam: „Don Bosco, nakazil si ma svojou svätosťou, pri tebe som zažil
kúsok neba. Prajem požehnané putovanie a teším sa na stretnutie. Do-
videnia...“

Karol Maník, provinciál saleziánov na Slovensku

Drahý otec,

Každý druhý mesiac

DON BOSCO
u teBa DOma

Časopis Don Bosco dnes
zasielame bezplatne
na požiadanie.

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

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

Ponúknite časopis
svojim blízkym.
Rozšírte rodinu dona Bosca.

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

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

Autor: Pascual Chávez V.
Preklad: Stanislav Veselský ASC
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Viem, že istý taliansky spisovateľ, jeden z tých,
ktorí sú populárni, lebo píšu podľa vkusu väč-
šiny, povedal, že „svätci netvoria dejiny“.
Možno by mal pravdu, keby bol napísal, že
„svätci nie sú len historky“. No čo už…
Nikdy som sa netváril ako „záchranca vlasti“.
Spomínam si, že keď som pozdravoval prvých
desiatich misionárov, ktorí odchádzali do Ar-
gentíny, z kazateľnice Kostola Márie Pomoc-
nice som povedal tieto slová: „Začíname veľké
dielo – nie preto, žeby sme verili, že za nie-
koľko dní obrátime celý vesmír, nie! Ale ktovie,
či tento odchod a táto troška nie je ako se-
mienko, z ktorého sa zrodí veľký strom?… S na-
šou troškou aj my pridávame v tejto chvíli svoj
kamienok do veľkej stavby Cirkvi.“
Žil som vo veľmi ťažkej dobe. Bolo treba veľkú
dávku rozvahy a „prešibanosti“, aby sme veci
nezhoršovali, aj mnoho taktu a chúlostivej di-
plomatickej hry. V tom mi pomáhala moja po-
vaha. Postupoval som skromne, bez toho, žeby
som chcel zapôsobiť; skôr som bol pripravený
obchádzať prekážky, ako na ne narážať, a pre-
konával som ich práve vtedy, keď som vzbu-
dzoval dojem, že už to chcem nechať tak. Stále
som mal na mysli cieľ, ktorý som si predsavzal,
vedel som sa stať priateľom protivníka bez
toho, aby som ustúpil, ale aj bez toho, aby som
sa príliš vzpieral.
Poznal som program antiklerikálov, ktorí ne-
mali príliš jemné spôsoby. V roku 1849 som si
prečítal bod po bode ich plán. S neslýchanou
spupnosťou prehlasovali svoje presné ciele:
rozšliapať náboženstvo, poraziť Cirkev, narušiť
kňazstvo, pokoriť každú autoritu, či už božskú,
alebo ľudskú, rozlámať najpevnejšie putá spo-
ločnosti a prírody, priviesť k víťazstvu tie naj-
hanebnejšie neresti, vytvoriť zverský raj. Bol to
plán, ktorý som považoval za diabolsky zorga-
nizovaný a naprogramovaný na dlhé obdobie.
Ale ja som nebol kňazom pochodujúcich sprie-
vodov, kňazom protestných demonštrácií, tých,

ktorí vykrikovali módne slogany. Neschvaľo-
val som konanie kňazov, ktorí pochodovali s tri-
kolórou na reverende, v kostole počas pontifi-
kálnej omše arcibiskupa a na námestiach.
Jasne som vysvetlil svoje myšlienky a výsled-
kom bolo, že mnohí z nich odo mňa odišli.
Nebol som profesionálnym „buričom“, mal
som svoje princípy; radšej som konal s vidiec-
kou rozvahou a chladnokrvnosťou a nedomá-
hal som sa lacných zázrakov. Na druhej strane
som nebol ani naivný zelenáč; pamätal som si
chyby a omyly, vedel som čakať, dať všetkému
svoj čas v presvedčení, že „najlepšie je ne-
priateľom dobrého“.
Vstupovali sme do priemyselnej éry. Musel
som sa prispôsobiť novým časom, novým ten-
denciám – bez toho, aby som sa uchyľoval
k nebezpečnej nostalgii za časmi, ktoré sa už
navždy skončili. Mnoho vecí sa neuberalo
správnym smerom. Ale namiesto upadania do
jalového bedákania som si radšej vyhrnul ru-
kávy a pracoval iným štýlom: vo svojom ma-
lom svete som sa usiloval – bez toho, žeby
som chcel robiť mimoriadne veci – vybudovať
lepší svet a ponúkať mnohým mladým čestne
zarobený chlieb: dôstojnou prácou ako slo-
bodní ľudia, nie ako otroci, ktorých treba vy-
korisťovať. Vedel som, že „diabol má sluhov
všade“, aj keď som mal istotu, že „kto má Boha,
má všetko“. A tak som sa opieral o múdre pra-
vidlo „nič nech ťa neznepokojuje!“, ktoré som
ako radu a napomenutie odporúčal svojim sa-
leziánom.
Vďaka svojej formácii i povahe som sa nedal
ľahko poraziť. Napokon, život ma neušetril od
ťažkostí a výziev. Preto som hovorieval: „Čo po-
môže bedákať nad zlom, ktoré nás postihuje?
Oveľa lepšie je robiť všetko pre to, aby sme ho
prekonali. Títo ľudia, ktorí nám vládnu, veľmi
potrebujú náš súcit: u Boha si vystavujú veľmi
vážny účet!“ Navrhoval som reagovať s novou,
odvážnou taktikou: „Proti zlomyseľnému svetu
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aby mladí boli poslaním nášho života
sa nemôžeme postaviť iba s ,Otčenášmi‘.
Potrebné sú konkrétne diela!“ Tak som sa
snažil zastaviť mnohé zlá trochou dobra.
Bol som presvedčený, že „naše krajiny sa
už stali misijným územím“. Preto som na-
liehal na svojich saleziánov: „Ak nepracu-
jete vy, pracuje diabol.“
Podporovaný odvážnymi ideálmi som sa
dal viesť týmto programom: „Vo veciach,
ktoré budú na prospech ohrozenej mlá-
deže alebo slúžia na získavanie duší
pre Boha, ja bežím popredu až po hranicu
nerozvážnosti.“ Preto som sa stále snažil
dávať konkrétne odpovede, ako si to vy-
žadovali okolnosti. Donovi Caglierovi,
ktorý už rok drel v krajoch Argentíny, som
napísal: „Rozbiehame rad projektov, ktoré
sa zdajú byť rozprávkami alebo bláznov-
stvami pred svetom, ale len čo ich vyslo-
víme, Boh ich tak požehnáva, že všetko ide
na plné obrátky. Je to dôvod na modlitbu,
ďakovanie, nádej a bdenie.“ Niekedy sa
zdalo, že optimizmus, ktorý ma stále po-
dopieral, sa vyparí do ničoty: boli to múry
nových stavieb, vystavaných na Valdoccu
v pote a krvi, ktoré sa uprostred noci zrú-
tili; boli to kňazi, ktorí u mňa študovali a zo
dňa na deň ma opustili bez toho, aby sa mi
čo len poďakovali; bol to nečakaný náraz
vetra, ktorý tajomne roztvoril dokorán
okno a vylial kalamár na papiere, na kto-
rých boli pozorne napísané články Stanov,
ktoré sa v nasledujúci deň ráno mali ur-
gentne poslať do Vatikánu; a bolo to ovzdu-
šie nepochopenia, falošných klebiet, oh-
nivých nálad, anonymných pamfletov
proti turínskemu arcibiskupovi, ktoré za-
morovali mysle; a potom to boli tajomne
zatvorené bronzové brány Svätej stolice,
ktoré mi zabránili ešte raz sa stretnúť
s umierajúcim Piom IX. Koľko balvanov!
Ale bol to len chvíľkový pokles. Ako napí-
sal istý salezián, ktorý mi bol veľmi drahý:
„Úzkosti života nikdy nepoložili na Jána
Bosca pavučiny pochybnosti.“ Spamätal
som sa: „Ustavične sme vystavení skúške,
ale Božia pomoc nám nikdy nechýbala.
Dúfame, že sa jej v budúcnosti nikdy ne-
staneme nehodnými.“
V roku 1854 som napísal grófovi Clemen-
temu Solaro della Margherita, solídnemu
a odvážnemu politikovi, katolíkovi celou
bytosťou: „Tu nejde o pomoc jednému člo-
vekovi, ale o podanie krajca chleba mla-

dým, ktorých hlad stavia pred najväčšie
nebezpečenstvo, že stratia mravnosť
a vieru. Na tú istú tému, ale omnoho na-
liehavejšie a s dramatickejším dôrazom
som v roku 1886 v príhovore k šľachte Bar-
celony naliehal: „Mladý človek, ktorý ras-
tie na vašich uliciach, vás najskôr požiada
o almužnu, potom si ju bude nárokovať
a napokon si ju bude vymáhať s revolve-
rom v ruke.“
Žiadanie a ďakovanie – to bol večný pohyb
diastol a systol celého môjho života. Anga-
žoval som do toho svojich dobrodincov –
s ľudskou, vrúcnou, jemnou a vždy osob-
nou láskou. S láskou, ktorá spájala dobro-
dincov a tých, ktorým pomáhali, do sy-
novského a úprimného vzťahu. Pre
niekoľko dobrodiniek som si vyhradil tú ra-
dosť, že som ich volal – Boh vie, s akou
vďačnosťou! – „moja drahá a dobrá mama“.
Moje srdce kňaza vychovávateľa nikdy, až
do posledného dychu, neprestalo milovať.
Moja pedagogika sa stotožnila so slovom
srdce. Po x-tom vyslaní misionárov (v roku
1883) som vedúcemu výpravy donovi Cos-
tamagnovi napísal: „Vy ste odišli, ale na-
ozaj ste mi rozjatrili srdce. Dodával som si
odvahu, ale trpel som a nemohol som celú
noc zaspať.“
Chcem zdôrazniť jednu vec: môj výchovný
systém nebol napísaný tak, že som skopí-
roval stránky z kníh; bol to konkrétny život,
osobná transparentnosť. Nebola to „teória“
odkopírovaná z učených a slávnych kníh.
Áno, kopíroval som, ale dennodenne som
čerpal zo srdca, zo zaprášených dvorov na
Valdoccu, z uličiek turínskej periférie. Bol
to prameň, ktorý nikdy neprestával tiecť.
Po celý život som bojoval, aby som mno-
hým mladým vrátil radosť zo života a odie-
val ich dôstojnosťou, veľmi často pošlia-
panou. Žil som s nimi, aby som lepšie
chápal ich potreby, nádeje a sny, aby som
s nimi budoval život hoden Božích synov.
Zaviedol som s nimi a pre nich výchovný
systém, v ktorom je prítomný dobrý, pro-
zreteľný, milosrdný a trpezlivý Boh. Pos-
tavil som Boha doprostred svojich mladí-
kov, pretože som vedel, že majú smäd po
pravde a spravodlivosti. Tisícom osamo-
tených, násilných a odbojných chlapcov
som pomohol objaviť túžbu po Bohu. Stal
som sa kňazom radosti a nádeje, odpuste-
nia odovzdávaného v mene Ježiša, pre-

bodnutého a zmŕtvychvstalého Spasiteľa.
Vzal som za ruku problémových chlapcov
a priviedol som ich k vychutnávaniu ra-
dosti nového srdca. Predložil som im novú
cestu svätosti, ktorá im bola na dosah, svä-
tosť, ktorá bola sympatická, pretože bola
fascinujúca a zároveň náročná. Z radosti
som urobil svoju zástavu.
Nezmenil som svet, v žiadnom prípade!
A predsa – s nevyhnutnými chybami, ktoré
vždy sprevádzajú ľudské konanie – som si
vedomý, že som vykonal svoj diel. Otvoril
som nové cesty, ako vychovávať, milovať
mládež a slúžiť jej. Moje sny zanechali zna-
menia.
Vieš, kto najvýstižnejšie definoval mňa
a moju prácu? Istý francúzsky lekár – dok-
tor Combal z univerzity v Montpellier, sku-
točne slávna osobnosť s medzinárodnou
povesťou. V roku 1884 som bol v Marseille,
aby som „ponatriasal pokladničku“. Tento
lekár cestoval vlakom celú noc 25. marca,
aby ma navštívil. Viac ako hodinu ma po-
zorne vyšetroval a potom to uzavrel:
„Opotrebovali ste svoj život prílišnou prá-
cou. Ste ako obnosený oblek, ktorý si stále
obliekali, vo sviatočné i vo všedné dni.
Nemyslím, že poškodenie sa dá napraviť.
Ale aby sa tento oblek zachoval aspoň na
nejaký čas, jediným prostriedkom by bolo
odložiť ho do šatníka: chcem povedať, že
hlavným liekom pre vás by bol absolútny
oddych.“ Spomínam si, že som odpove-
dal: „Žiaľ, je to jediný liek, ktorý nemô-
žem prijať. Ako je možné odpočívať, keď je
toľko práce?“
„Obnosený oblek“ – to je tá najkrajšia po-
chvala, akej sa mi dostalo. Naozaj som da-
roval celého seba pre mladých. Tomu, kto
mi želal dlhý život, som odpovedal: „Ach,
myslím, že ak by mi Pán doprial dovŕšiť 80
alebo 85 rokov, to by svet videl vecí! Pra-
cujem, koľko vládzem, rýchlo, pretože vi-
dím, že čas tlačí, a za mnoho rokov, ktoré
žijeme, nikdy nedokážeme uskutočniť ani
polovicu toho, čo by bolo treba. Keď mi
zvon svojím bim-bam dá znamenie, aby
som odišiel, odídeme. Tí, čo zostanú na
tomto svete, dokonajú, čo zanechám, aby
dokončili. Ale kým nepočujem toto bim-
-bam, nevzdám sa.“

(Podľa Il Bollettino Salesiano, júl 2013)
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správy

Pracovníci ústredia organizácie Domka sa rozhodli ne-
stagnovať a posúvať svoju prácu dopredu. V apríli sa stretli
v Bratislave s členmi predsedníctva, aby sa spoločne po-
zhovárali o plánovaní najbližších mesiacov a budúceho
školského roka. Venovali sa tvorbe konkrétnejšieho a jas-
nejšieho návrhu poslania Domky. Toto zahŕňa definovanie
cieľovej skupiny organizácie, opiera sa o jej priority, cieľ
a spôsob jeho naplnenia. „Hlavným cieľom strategického
plánovania je aktualizovať naše poslanie a čo najlepšie po-
menovať priority, ktorými toto poslanie chceme napĺňať. Pri
veľkosti našej organizácie a pestrosti aktivít je proces zjed-
nocovania veľmi dôležitý,“ zhrnul riaditeľ ústredia Domky
Jaroslav Timko.
Členovia ústredia aj predsedníctva Domky sa zhodli na
viacerých kľúčových témach, ktorým sa bude organizácia venovať. Za prioritné body, ktoré doplnia tie aktuálne ne-
vyhnutné, si stanovili predovšetkým počúvanie, vťahovanie a sprevádzanie mladých zo stredísk. Taktiež sa chcú na
celoslovenskej úrovni zamerať na program výchovy mladých lídrov a posilniť vzdelávanie animátorov. ah

D O m K a
Stratégiou k budovaniu priorít

Jubilejný desiaty ročník
najpohodovejšieho a naj-
rodinnejšieho volejbalo-
vého turnaja KubCup sa
tento rok niesol v duchu
zmien. Od 3. do 5. mája
2013 sa v Dolnom Kubíne
stretlo 36 tímov z celého
Slovenska. Volejbaloví
nadšenci vo veku od 15
do 53 rokov spolu odo-
hrali 142 zápasov až
v šiestich telocvičniach.
Organizátori z Laury –
združenia mladých pre
nich pripravili niekoľko noviniek, no nastali aj situácie,
ktoré oni sami neočakávali. Turnaj sprevádzalo motto
„Viac ako len volejbal“, o čom svedčila aj samotná at-

mosféra pohody a fair
play. ,,Celá akcia by sa ne-
mohla uskutočniť bez pod-
pory našich partnerov,
ochoty mnohých dobro-
voľníkov a vedenia škôl
CSŠ A. Radlinského, Ob-
chodnej akadémie a SOŠ
obchodu a služieb,“ do-
dáva koordinátor turnaja
Ivan Dauda. Každý chcel
vyhrať, no konkurencia
bola silná a hral sa naozaj
kvalitný volejbal. Vo finá-
lovom zápase nakoniec

uspel tím Celebrity z Lokce, druhú priečku obsadili
hviezdy z tímu Stars z Okoličného. Tretie miesto putovalo
do Banskej Bystrice spolu s tímom UMB. ah

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

12. mája 2013 pri príležitosti návštevy generálnej
predstavenej saleziánok sr. Yvonne Reungoat
v Mexiku bola prezentovaná oficiálna žiadosť
o začatie procesu blahorečenia v poradí 166.
adeptky na svätosť pochádzajúcej zo salezián-
skej rodiny sestry Antonietty Böhmovej FMA.
Stalo sa tak len päť rokov po jej smrti.
Mons. Samuel Mácas Chávez predstavil krátky životopis
tejto výnimočnej sestry a sériu svedectiev, ktoré hovoria
o jej výnimočnom živote a povesti svätosti. Narodila sa 23.
septembra 1907 v Nemecku. Osobitne milovala chudob-
ných a chorých, ktorí na jej príhovor vždy dostali mnoho
Božích milostí.

Hlavný predstavený saleziánov don Pascual Chá-
vez Villanueva v liste generálnej predstavenej
píše: ,,Ďakujem Bohu za takého nádherného člo-
veka. Bola skutočnou matkou, obdarovávala
a sprevádzala veľa duchovných synov a dcér.
Aký plnohodnotný život viedla! Ako dcéra Márie

Pomocnice žila svoj život tesne zviazaný s Ježišovou mat-
kou. Každodenne prežívala hlboký vzťah s Bohom a mala
ducha služby ako svätá Mária Dominika Mazzarellová.“
Počas slávnosti bol odhalený portrét sestry Antonietty,
ktorý spoločne pripravili sestra Lupita Chávezová a sestry
z provincie. ah

S V e t
Ďalšia kandidátka na svätosť

Š P O R t
Najväčší amatérsky volejbalový turnaj na Slovensku už pozná víťazov



správy

Popularita Mediálnej školy stúpa čoraz viac, a preto sa organizátori rozhodli roz-
šíriť ponuku jej kurzov o novinku. V Modre sa od 19. do 24. augusta stretnú mladí
záujemcovia o prácu v médiách. „Keďže počas víkendového kurzu nie je dos-
tatok času na dôkladnejšie preniknutie do tematiky, akou je fotografia, žurnalis-
tika alebo video, rozhodli sme sa vytvoriť tento priestor práve na letnom tá-
bore,“ hovorí Monika Čižmárová, organizátorka Mediálnej školy. Počas šiestich
dní sa mladí budú venovať oblastiam, ktoré si zvolia na základe svojich záujmov.
Fotografia, žurnalistika, video a strih v krásnom prostredí pod vedením skúse-
ných lektorov nadobudnú nové rozmery. Tento vzdelávací tábor je určený všet-
kým mladým od 14 do 20 rokov. Záujemcovia o tábor či ďalší kurz sa môžu pri-
hlásiť na stránke www.medialnaskola.sk. ah

m L a D Í
mediálny tábor, aký tu ešte nebol!

Valné zhromaždenie je najvyšším or-
gánom Laury – združenia mladých
a rozhoduje o najdôležitejších otáz-
kach týkajúcich sa organizácie. Tento
rok volilo svoju novú predsedníčku,
ktorou sa po dlhom čase stala laička
Júlia Čižmárová. Júlia niekoľko rokov
pôsobila ako animátorka v Dolnom
Kubíne a ako koordinátorka mediál-
neho tímu Laury. Od bývalej pred-
sedníčky sestry Zuzany Šmotlákovej
FMA, ktorá bola menovaná za riadi-
teľku ústredia, prebrala pomyselné

žezlo – 20 sviečok, ktoré symbolizovali vek združenia. „Som rada, že
na čele nášho združenia máme predsedníčku laičku. Chceme dávať
priestor mladým, ich protagonizmu, a tak sa teším, že Júlia prebrala
,žezlo predsedníčenia‘. Prajem a vyprosujem jej vnútornú radosť a zá-
pal pre túto prácu, múdrosť srdca, odvahu počúvať a učiť sa, veľkú
dôveru v toho, ktorý je vždy s nami,“ zaželala novej predsedníčke sr.
Zuzana.
Okrem predsedníčky sa volilo aj predsedníctvo a členovia orgánov
združenia. Špeciálnym hosťom bola sr. Eva Rušínova FMA a na
valné zhromaždenie zavítal aj Jaroslav Timko, riaditeľ ústredia Dom-
ky, ktorý vyjadril túžbu s Laurou i naďalej spolupracovať. mm

L a u R a
Združenie Laura zvolilo za predsedníčku laičku

Na Katedre sociálnej
práce s deťmi a mláde-
žou „Salezianum“ v ži-
linskom dome sa 27.
apríla 2013 uskutočnila
medzinárodná vedec-

ká konferencia na tému Aktualizácia preventívneho sys-
tému v dnešných časoch. Jej cieľom bolo priblížiť mož-
nosti preventívneho systému v súčasnosti.
Konferenciu, na ktorej sa zúčastnilo asi sedemdesiat po-
slucháčov, otvoril vedúci katedry prof. Jozef Kutarňa prí-
hovorom o potrebe aktualizovať preventívny systém dona
Bosca dnes. Okrem provinciálneho vikára Jozefa Ižolda
SDB boli hlavnými hosťami prof. Carlo Nanni, rektor Sa-
leziánskej pápežskej univerzity – s príspevkom o pod-
mienkach preventívneho systému v súčasnosti, prof. Mi-
ron Zelina, ktorý priblížil prevenciu ako budovanie
osobnosti, a prof. Peter Ondrejkovič, ktorý uchopil pre-
ventívny systém v kontexte sociálno-patologických javov
mládeže. Doobedňajší program doplnili doc. Michal Kap-
lánek z Prahy, doc. Andrej Rajský a Dr. Tadeusz Rozmus.
Konferenciu svojimi príspevkami zakončili Dr. Peter Mly-
narčík a Mgr. Vladimír Plášek. jm

S L O V e N S K O
Konferencia o aktualizácii
preventívneho systému

V Šachtičkách sa 13. mája 2013 stretli zástupcovia zo saleziánskych domov, aby
spoločne schválili provinciálne direktórium a zhodli sa na investičnej pri-
orite. Tú nakoniec z dvoch prezentovaných návrhov získalo východné Slo-
vensko, konkrétne prestavba sakrálneho priestoru v Michalovciach. Ďalšou úlo-
hou bola voľba delegáta na generálnu kapitulu, ktorým sa stal Jozef Ižold. Za
jeho náhradníka bol zvolený Pavol Degro. Mimoriadna vizitácia priniesla od-
porúčanie na prípravu dlhodobej vízie na tri roky. V ďalšom bode programu
navrhol provinciál metodológiu, ako ju pripraviť. Schválená vízia dostala pra-
covný názov „Vízia 10“. V posledný večer sa celé zhromaždenie premiestnilo
do kostola na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici. Tam sa stretla celá sale-
ziánska rodina a spoločný večer pokračoval krátkym predstavením kapitulných
prác a pozdravmi jednotlivých zložiek. Počas liturgických momentov viacerí
vyjadrili veľkú vďaku všetkým, ktorí sa za kapitulu vytrvalo modlili. mm

S L O V e N S K O
Na saleziánskej kapitule pripravili víziu na ďalšie tri roky
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V dňoch 17. až 18. mája 2013 sa
v Ríme na pôde Pápežského slo-
venského kolégia sv. Cyrila a Me-
toda uskutočnila medzinárodná
konferencia s názvom Pápežský
slovenský ústav svätých Cyrila
a Metoda v Ríme 1963 – 2013. Po-
čas tohto podujatia mali prítomní
možnosť vypočuť si viacero
prednášok. Don Turanský sa za-
meral na formačnú a pedago-
gickú činnosť v Malom seminári,
Slovenskom gymnáziu v Ríme, ktorý mali na starosti slo-
venskí saleziáni. Pri jeho zakladaní zohral podstatnú rolu
už zosnulý Ľudovít Macák, prvý riaditeľ spomínanej in-
štitúcie. Neskôr bol Malý seminár premenovaný na Ústav
sv. Cyrila a Metoda, v ktorom vytlačili viac než tri milióny

kníh. Don Zlatko Kubanovič
v rámci svojej prednášky ďalej
spomenul aj prácu saleziánov
s mládežou počas letných tábo-
rov či spoluprácu s vatikánskym
rozhlasom v oblasti katechézy.
Všetky diela by mali vyjsť na je-
seň v zborníku, ktorý bude dos-
tupný aj širšej verejnosti. Účast-
níkom poslal pozdravný
telegram aj prezident Slovenskej
republiky Ivan Gašparovič,

ktorý v jeho mene prečítala Mária Krásnohorská, slo-
venská veľvyslankyňa v Taliansku. V mene predsedu Kon-
ferencie biskupov Slovenska pozdravil prítomných brati-
slavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. mm

S V e t
Saleziáni sa zúčastnili na medzinárodnej vedeckej konferencii

D B D 2 0 1 3�

V nedeľu 19. mája 2013 sa Mestské kultúrne stredisko v Humennom znova zaplnilo divákmi, ktorí sledovali premiéru
už tretieho pokračovania saleziánskeho divadla. Po Svätom komediantovi a Malom kominárikovi nasledovalo divadlo
s názvom Podpaľač.
V poradí tretie divadlo, ktoré napísal salezián Marián Husár, je voľným pokračovaním Malého kominárika. „Podpa-
ľač je záverečnou časťou trilógie o donovi Boscovi. Spája v sebe
línie predchádzajúcich dvoch divadiel o tomto svätcovi, o jeho
pedagogike, o tom, ako svoj život úplne venuje opustenej mládeži,
ako hľadá stratených a blúdiacich. Vykresľuje ďalšie napínavé
dobrodružstvá dona Bosca – vychovávateľa i jeho chlapcov,“ opí-
sal trilógiu režisér a autor v jednej osobe Marián Husár.
S nácvikmi divadla začalo 26 hercov ešte začiatkom minulej je-
sene. K vylepšeniu hereckých výkonov im pomohli rady Jozefa
Úradníka, šéfa činohry Štátneho divadla v Košiciach. V hre sa pre-
javili aj skúsenosti dramaturgičky Boženy Čahojovej, učiteľky
choreografií Zuzany Bačovej i tanečníka a herca Pavla Danka.
S hudbou pomohli viacerí humenskí rodáci – Ľubica Čekovská,
Slavomír Štempák i Adrián Harvan. ah

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

Počas druhého júnového víkendu sa
v Trnave na Trojičnom námestí tradične ko-
nal najväčší gospelový festival v Európe –
Festival Lumen. Bol to jeho 21. ročník
a v rámci konceptu „city music festival“ už
po druhýkrát prebiehal na viacerých mies-
tach v blízkosti námestia – v Kine Hviezda,
Divadle Jána Palárika, na Radničnom ná-
dvorí či v Mestskom amfiteátri, v ktorom
svoje umenie predviedlo aj tanečné di-
vadlo ATak s predstavením SlovOžilo. Po-
čas festivalu vystúpilo mnoho zahranič-
ných kapiel, napríklad LZ7 alebo !Audacious z Veľkej
Británie, ale aj slovenskí The Elements či Vigília, ktorá vy-

hrala internetovú súťaž. Jednou zo zmien
oproti minulým ročníkom bola spoplatnená
časť festivalu, tzv. XL zóna, v ktorej diváci
s veľkým nadšením privítali českého spe-
váka a textára Dana Bártu, vicemajstra
v beatboxe En.dru či známeho slovenského
speváka a hudobníka Mariána Čekovského
a mnohých ďalších. Okrem pestrého hu-
dobného programu pripravili organizátori
aj množstvo workshopov (vyrábanie zá-
pisníkov, plstených kvetov) a prednášok,
ktoré sa konali počas sobotného dopolud-

nia. Na záver všetci účastníci spoločne slávili polnočnú
svätú omšu, ktorú dopĺňal mládežnícky spev. mm

S L O V e N S K O
Na Festivale Lumen bola opäť skvelá atmosféra

K u L t Ú R a
Záverečná časť trilógie o donovi Boscovi má za sebou premiéru



V priebehu mája 2013, mesiaca Panny Márie,
zložilo svoju prvú profesiu 124 mladých mu-
žov v dvoch ázijských regiónoch – Južnej
Ázii a Východnej Ázii a Oceánii. Prvého mája
zložili do rúk provinciála dona Paula Praserta
Somgama svoju profesiu štyria mladí muži
z thajskej provincie, z noviciátu v Samprane.
Obzvlášť významným faktom je, že medzi
nimi boli aj dvaja Kambodžania, ktorí sa stali
prvými saleziánmi z tejto krajiny.
O niekoľko dní neskôr, 6. mája, sa synmi dona
Bosca stali desiati novici z Lawaan a Cebu.
Deň pred sviatkom Panny Márie Pomocnice
kresťanov zložili svoje sľuby deviati novici
z Mjanmarska, jeden z nich ako salezián brat,
ostatní ako kandidáti na kňazstvo. Indickí no-
vici zložili svoje sľuby na sviatok Panny Má-
rie Pomocnice.
V kalkatskej provincii Siliguri zložilo sedem-
násť mladých mužov profesiu za prítomnosti
provinciála dona Thomasa Ellicheraila. V provinciách Hyderbad a Dimapur
zložilo sľuby spolu 19 mužov. V Padivayal sa stali saleziánmi dvanásti novici
z Bangalore a traja z Nai Dillí. Najviac novicov, až 28, sa dalo do služieb sale-
ziánskej spoločnosti v provincii Sichar. jm

S V e t
Saleziánska spoločnosť sa rozrástla o nových saleziánov

Koncom apríla 2013 sa v Chorvátsku uskutočnili XXIV. saleziánske medziná-
rodné športové hry PGSI. Slovenské farby v Záhrebe hájila 24-členná vý-
prava. Po prvom dni sa obe slovenské mužstvá umiestnili v rámci svojich sku-
pín na prvých miestach. Darilo sa im aj na druhý deň. „Hneď ráno odohrali
starší aj mladší svoje štvrťfinálové zápasy, ktoré nakoniec dotiahli do víťazného
konca. Mladší porazili belgický tím Hale 6:5 a starší zdolali Španielsku Sevillu
7:4. Potom sme mali čas na oddych, pozreli sme si pamiatky mesta a taktiež
zápasy našich súperov,“ hovorí kapitán starších Michal Kasan.
V posledný deň zdolali mladší v semifinále domáci tím Zahreb Knežija 9:1
a starší porazili nemecký tím z Essenu 6:2. Po oddychu nastal čas zmerať si sily
vo finálovom zápase. Obidva zá-
pasy sa vyvíjali veľmi vyrov-
nane, no nakoniec skončili v slo-
venský neprospech. Mladší
prehrali s domácim tímom Ru-
deš 5:3 a starší s domácim Jaru-
nom taktiež 5:3. Tak si naši
chlapci z oboch tímov priniesli
domov strieborné medaily. „Na
zápasy prišlo veľa domácich di-
vákov, a tak mali chorvátske
tímy na svojej strane ďalšieho
hráča. Veríme, že túto výhodu
domáceho družstva naplno vy-
užijeme na budúci rok, keď sa PGSI budú konať na Slovensku,“ dodáva tréner
družstva. Okrem strieborných medailí organizátori ocenili Slovákov aj 2. mies-
tom za fair play a ducha dona Bosca. Slovenský výber sprevádzali saleziáni
Rado Rumanovič a Peter Kvašňovský. jm

Š P O R t
Slováci vybojovali na medzinárodnom turnaji dve striebra

editoriál

„Rob t e dnes t ak ,
ab y s t e sa za j t r a
nemuse l i hanb i ť “
(MB 4, 439)

Počas apríla a mája navštívil Slo-
vensko don Bosco. Vo všetkých sale-
ziánskych strediskách sme ho vítali
naozaj veľkolepo. Od hlbokého du-
chovného prijatia až po komediantské
ovácie či kultúrne slávnosti priliehavé
miestnym zvykom. Nechcem písať
o vhodnosti osláv príchodu svätca me-
dzi nás, lebo ak išlo o dobrú
vec, spásu duší, sám don Bosco vedel
prijať i svet zábavy. Jeho motto „da
mihi animas, cetera tolle – daj mi duše
a ostatné si vezmi“ hýbe svetom aj
dnes. Kde si komunity a rodiny zacho-
vali jeho odporúčania pre život – vieru,
jednoduchosť, chudobu, lásku, pokoru,
veselosť a rodinnú pohodu –, tam rastú
povolania aj diela. Svätcova prítom-
nosť medzi nami je stálou výzvou na
zmenu života podľa jeho vzoru.

Prišiel aj čas oddychu a prázdnin, čas
vytúženej relaxácie s novými možnos-
ťami cestovať, spoznávať, tešiť sa, ne-
myslieť na povinnosti. Je to aj čas upra-
tať si myšlienky v hlave, kam sa tak
ponáhľame, čo chceme v živote stih-
núť, čo naplniť, komu pomôcť… Čas
úvah nad vlastnými hodnotami, nad
celoživotným zameraním a skutočným
napĺňaním všedných dní. Čas úvah
nad tým, či to, čo konáme, je aj požeh-
nané, alebo či sú to len naše plány, do-
sahovanie osobných cieľov. A v ko-
nečnom zhodnotení, komu bude
„moje dielo“ slúžiť, bude pre dobro
sveta, pre napĺňanie Božieho plánu?

„Žijeme v časoch, keď treba pracovať.
Svet sa zmaterializoval, preto musíme
pracovať. Svet musí vidieť dobro, ktoré
konáme. Niekto môže robiť aj zázraky
tým spôsobom, že sa vo dne v noci
modlí vo svojej izbe, ale svet na to ne-
dbá, neverí tomu. Svet chce vidieť
a hmatať“ (MB 13, 126). Vyprosujme si
k tomuto milosť od nášho svätca Jána
Bosca aj od prvých vierozvestov náš-
ho územia, aby sme vedeli správne
rozlišovať a napĺňať svet láskou.
zástupkyňa VDB
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Sen dona Bosca z deviatich rokov za-
čína naberať konkrétnu podobu
v jeho kňazskom živote na Valdoccu.
Najprv sa črtá ako jednoduchý dom,
ktorý víta, učí a ochraňuje. Chlapcom
ponúka zážitok tepla rodiny, v ktorej
sa všetci jej členovia majú radi.

Chlapci a stráže

Prvá saleziánska rodina vzniká práve
na Valdoccu. Tvorí ju mnoho osôb
a osobností, ktoré na prvý pohľad ne-
majú nič spoločné. Najvýraznejší sú
chlapci – sú ich stovky.
Neprehliadnuteľne kričia a ťažko ich
zvládnuť. Toto sú tie malé vĺčatá po-
behujúce v svorkách, z ktorých treba
vyformovať pokojné baránky. Presne
tak, ako v tom sne. Premena, ktorú
možno dosiahnuť iba vďaka veľkej
múdrosti srdca, pedagogickej vytrva-
losti, nadšeniu a permanentnej
ochrane i pomoci Prozreteľnosti.
Chlapci sú poznačení násilím, nesú
si so sebou stopy opustenosti a za-
nedbania. Sú nespratní, nezvyknutí
na poriadok a disciplínu.
Život ich naučil, ako si utrhnúť, hoci aj
násilím, aspoň kúsok šťastia v podobe
ukradnutého chleba, vyhraných pe-
ňazí alebo službičky zo strany mlad-
ších. Zmysel pre rodinné vzťahy je
im na míle vzdialený.
V spoločnosti mladíkov dona Bosca
sa z času na čas objavia žandári, ich
„pozemskí anjeli strážcovia“, ktorých
posielajú radní páni, aby udržiavali
poriadok. V popise práce majú špe-

hovanie, načúvanie a referovanie. Ži-
vot v oratóriu je teda pod drobnohľa-
dom. Don Bosco vo svojich Pamä-
tiach uvádza, že jednu takúto správu
si dal vypracovať aj Michele Benso
z mocnej rodiny Cavourovcov. Jeho
úlohou bolo bdieť nad verejným po-
riadkom.
Správa hovorí: „Pán markíz, v orató-
riu sme videli ohromné množstvo
chlapcov zabávajúcich sa najrôznej-
šími spôsobmi. V kostole zaznievali
kázne, z ktorých išiel strach. Počuli
sme tam toľko rečí o pekle a diabloch,
až sme dostali chuť ísť sa vyspovedať.
Chlapcov nezaujíma politika, ale
bochníky chleba.“
Je to tak, kúskom chleba možno držať
na uzde hlad a kázaním o pekle zase
rôzne revolučné nálady. Situácia

v meste je však napätá. Zodpovední
za verejný poriadok vážne premýš-
ľajú nad zastavením aktivít oratória.
Našťastie, kráľ Carlo Alberto má na to
iný názor. Informuje vážených pánov
z radnice, že „tieto sviatočné zhro-
maždenia chce podporovať a ochra-
ňovať; ak by malo vzniknúť nebezpe-
čenstvo neporiadku, nech sa hľadá
spôsob, ako mu predísť“.
A tak tieto kráľovské slová razom
zmetú všetky zámery vo veci zatvo-
renia oratória.

Kňaz a jeho mama

Popri nezbedných chlapcoch a usi-
lovných strážnikoch vystupujú na
scéne oratória don Bosco a mama Mar-

don Bosco 200

Dvere otvorené dokorán, starostlivá mama (neskôr možno aj babka), podnikavý kňaz,
ktorý so skupinou pomocníkov bez rozdielov prijíma, vychováva a pripravuje do života
uličníkov. Ponúka im pohľad na život ako na veľký dar a jednoduchú cestu k svätosti.
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Ako vyzerala prvá
saleziánska rodina
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don Bosco 200
gita. Pomáhajú im viacerí spolupra-
covníci. Ich nadšenie dokáže nachá-
dzať konkrétne odpovede na požia-
davky mladých a ich nezlomná viera
v Božiu prozreteľnosť a materskú
ochranu Panny Márie ich privádza
k šialenstvám, ktoré by niekto azda po-
važoval za čistú utópiu.
Po niekoľkých rokoch fungovania
domu napokon don Bosco spíše pra-
vidlá, ktoré musia všetci obyvatelia
prijať a poctivo zachovávať. Nedodr-
žiavanie sa potrestá vylúčením. Pre
dona Bosca je to jeden z krokov, ktorý
má zaručiť budúcnosť konviktu a zá-
roveň rozptýliť obavy z neporiadkov.
Len pre ilustráciu spomeňme, o akých
chlapcov sa don Bosco staral. Vo svo-
jich Pamätiach píše: „Viackrát sa mi
stalo, že som začal spievať Zdravas´
Mária, a nikto z prítomných (štyristo
chlapcov) nebol schopný pokračovať.“

Prvá výchovná ponuka
na Valdoccu

Prvá zodpovedaná výzva, na ktorú
chce don Bosco odpovedať, je vy-
učovanie nedeľného katechizmu.
Spolu s niekoľkými pomocníkmi roz-
bieha pre chlapcov večerné školy,
aby im pomohol začleniť sa do sveta
práce a pozdvihol všeobecnú kultúru.
Spoločenstvo sv. Alojza má za cieľ
pripomínať slušné správanie v kos-
tole aj mimo neho. Materská starost-
livosť mamy Margity je impulzom pre-
meniť senník na spálňu. Veď tých,
ktorí vo veľkom meste nemajú kde
nocovať, je veľa.
Prvé výsledky sú mizerné. Chlapci to-
tiž kradnú nielen plachty a deky, ale
aj slamu zo slamníkov. Napriek znač-
nému sklamaniu však v máji 1847
vchádza do oratória nádej. Na dvere
zaklope hladný a ustráchaný chlapec,
premočený do nitky. Nič neukradne.
Dostane šancu a zostáva a pridávajú
sa k nemu aj ďalší a ďalší kamaráti.
Takto sa kompletizuje prvá rodina
v oratóriu. Je tam otec – don Bosco,
mama – mama Margita a mnoho detí,
ktoré treba kŕmiť, vychovávať, byť im
poruke a hlavne im preukazovať kú-
sok lásky. Začína sa známy príbeh,
ktorý sa rozšíril do sveta pod názvom
preventívny systém dona Bosca.

Don Bosco chce, aby jeho dielo bolo
domom, ktorý prijíma, školou, kde sa
učí životu, kostolom, v ktorom sa
ohlasuje evanjelium, a ihriskom, kde
sa stretávajú priatelia. Toto všetko má
byť v rovnováhe a nič nesmie chý-
bať. Je to takzvané trvalé kritérium
saleziánskej činnosti. Po skončení kaž-
dej akcie je teda dobré spýtať sa: Cítili
sme sa tu ako doma? Naučili sme sa
niečo nové pre život? Ohlasovali sme
Ježiša a jeho radostnú zvesť? A nako-

niec, sú naše priateľstvá pevnejšie?
Tieto štyri heslá sú pospájané rodin-
ným duchom.
A čo dona Bosca takto inšpiruje?
Doba, v ktorej žije, je pochmúrna, Ta-
liani bojujú s každým, kto im bráni
v zjednotení národa. Mnohí otcovia
umierajú a zostávajú po nich siroty,
ktorým chýba všetko, ale najmä do-
mov a rodičovská láska. Don Bosco
postupne nadobúda presvedčenie, že
chlapcom môže pomôcť najmä vy-
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tvorením atmosféry domova. Sám
dobre vie, čo znamená vyrastať bez
otca, po boku nevlastného brata An-
tona, ktorý mu doma robil vojnu. Ale
vie aj to, ako dokáže láska matky za-
celiť aj takéto rany. Práve pri nej don
Bosco zakúsil, aké dobré je mať do-
mov, kde sa láska opláca láskou a kde
majú svoje miesto chvíle pohody a ra-
dostný smiech. Preto sa rozhodol, že
jeho diela budú tvoriť túto životnú
miazgu. Pre mnohých mladých sa
vďaka tejto intuícii stal saleziánsky
dom ich druhým domovom.

Ako vytvárať rodinu?

Don Bosco sa pri formovaní svoje veľ-
kej netypickej výchovnej rodiny
nespolieha iba na vlastné zážitky
z detstva v Becchi. Jeho duchovná
skúsenosť dozrela natoľko, že v po-
merne mladom veku dokáže zjedno-
tiť črtajúce sa praktické príležitosti
a nadprirodzené zdroje. Boha pred-
stavuje ako starostlivého otca, Pannu
Máriu ako matku, ktorá pomáha, Pána
Ježiša približuje ako priateľa – preto
svojich chlapcov silno povzbudzuje

k častému svätému prijímaniu. Ro-
dinné vzťahy sa utužujú vzájomným
odpúšťaním – preto často spovedá
a v tejto sviatosti vidí jeden z hlav-
ných pilierov výchovy. Rodina zažíva
každodenný kolotoč, ale aj slávnostné
chvíle – preto svätec slávi spolu s mla-
dými mnohé sviatky, ktoré sa po-
stupne stávajú súčasťou tradície. Ro-
dina zvykne mať aj nejaké spoločné
ciele. Tým hlavným je pre dona
Bosca nebo. Často o ňom rozpráva,
a nie hocijako. Chlapcov dokáže do-
slova „naočkovať“ nadšenou túžbou

don Bosco 200
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po ňom. Aj obraz na hlavnom oltári
v Chráme Panny Márie Pomocnice
kresťanov v Turíne dá namaľovať tak,
aby priam vovádzal do neba. To je
skutočný domov, kde sa stretnú všetci
tí, ktorí nasledovali túžbu dona Bosca
spasiť svoju dušu.

Cítiť sa ako doma znamená byť pri-
jatý. Často stačí jednoduchý úsmev,
aby toto prijatie bolo aj zrozumiteľne
vyjadrené. Úsmev zvykne prezradiť,
že sme toho druhého už pustili pod
strechu svojho srdca. Lebo skutočný
domov sa začína práve tam, v srdci
človeka.

don Bosco 200

Zač i a t k y
v no v om
sa l e z i ánskom
pr os t r ed í
Viackrát v živote som sa stretol
s názorom, že saleziánske stre-
diská sú vo všeobecnosti uzavreté.
Sú tam takí trocha divní ľudkovia,
majú vlastný vkus, názory a hu-
mor. Tvoria silne ucelené partie,
ktoré sa nepotrebujú rozširovať
a otvárať, lebo im je spolu dobre
a takto im to vyhovuje… Je to na-
ozaj tak?
Od detstva som navštevoval sale-
ziánske stredisko na východe Slo-
venska. Potom som sa kvôli vyso-
kej škole presťahoval do
Bratislavy, kde už druhý rok cho-
dím do tunajšieho strediska. Keby
som však povedal, že začiatky
v novom saleziánskom prostredí
boli ťažké, nebola by to úplne
pravda. Ťažké je príliš silné slovo.
Zo začiatku si ma začali všímať
dievčatá (ja ich, samozrejme, tiež),
tie odvážnejšie sa prihovorili
a predstavili. A tak sa mi podarilo
v relatívne krátkom čase vytvoriť
si okruh ľudí, medzi ktorými som
sa cítil fajn. Táto skupina nových
známych mi pomohla nabrať od-
vahu spoznať sa s ďalšími ľuďmi,
s ktorými som sa chcel spriateliť.
Nemusel som iba pasívne čakať
a moje nové vzťahy boli už vo veľ-
kej miere o mne.
Myslím si, že ľudí sa dá rýchlo
spoznať na akciách. Tam sa tvorí
partia. A to, či sa človek do nej do-
stane, záleží najmä na ňom. Vo
väčšine prípadov nejde ani tak
o to, či partia prijme mňa, ale či ja
prijmem ju. Či budem mať chuť
lepšie a bližšie ju spoznať, alebo
mi stačí povýšenecký prístup a po-
stoj neprijatého trpiteľa. Ak sa
niekto cíti v akejkoľvek skupine ne-
prijatý, možno nie je chyba iba
v partii.
východniar študujúci v Bratislave

Keď je v ško l e l epš i e ako doma
O Rómoch sa rozpráva mnoho. Viacerí filozofujú o tom, čo títo ľudia po-
trebujú alebo nepotrebujú, v akom prostredí žijú alebo by mali žiť, čo by
mali zmeniť vo svojom myslení, správaní a podobne. Málokto z diskutujú-
cich však príde medzi nich, podá im ruku, porozpráva sa s nimi, vypočuje
si ich problémy.
O konkrétne činy namiesto dlhých debát sa už vyše dvadsať rokov snažia
saleziáni na bardejovskom sídlisku Poštárka, kde žije veľká rómska komu-
nita. Viac než polovicu z tohto obdobia sa spolu s 32 zamestnancami ve-
nujeme mladým rómskym rodinám a deťom v Základnej škole s materskou
školou bl. Zefyrína. Škola má štyri zložky – základnú školu, materskú školu,
školský klub detí a jedáleň. V súčasnosti ju navštevuje 163 žiakov z vyše 100
rodín, ktoré tu trávia väčšinu svojho dňa.
Materská škola pracuje s deťmi vo veku od štyroch do šiestich rokov, ale
snažíme sa o zníženie spodnej hranice už na tri roky. Ak začneme praco-
vať s ešte mladšími deťmi, lepšie ich pripravíme na primárne vzdelávanie
na základnej škole. Zároveň u nich vytvoríme základné hygienické a stra-
vovacie návyky a naučíme ich komunikovať v slovenskom jazyku.
Po materskej škole nasleduje nultý ročník, ktorý dáva žiakom možnosť lep-
šie sa pripraviť na zvládnutie prvého ročníka. Deti tu, rovnako ako v škol-
skom klube, získavajú vedomosti, ale dostávajú aj výchovu. Tej napomá-
hajú záujmové krúžky a rôzne prezentácie pred rodičmi či vystúpenia
mimo ich osady. To, čo však doslova otvára srdcia detí, je osobný, trpez-
livý prístup. Najmä mladšie deti nám často hovoria, že im je u nás dobre
a sú s nami rady. Tešíme sa, že vďaka každodennej práci pedagógov a asis-
tentov sa viditeľne zvyšuje aj záujem rodičov o výchovu a jej skvalitňova-
nie. Stačí obyčajná pozornosť…
Peter Hasidlo SDB, riaditeľ školy
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don bosco medzi nami

Mnohých ľudí sa dotkol, mnohých
oslovil. Ponúkame vám zopár sve-
dectiev mladých z ich osobných stret-
nutí s donom Boscom pri jeho relik-
viách.

Príchod dona Bosca bol pre mňa nie-
čím nezvyčajným. Okrem toho, že
som videla, ako v skutočnosti vyzeral,
cítila som niečo špeciálne, niečo, čo
ma nútilo zamyslieť sa nad tým, čím
bol tento človek taký výnimočný
a ako to dokázal. Je pre mňa veľkým
vzorom, ako s radosťou uskutočniť
svoje sny a Božie plány. Treba ho pro-
siť, aby sme to aj my raz dokázali.
(Mária Bublincová)

Bol to pre mňa vzácny čas. Bola som
s ním od jeho príchodu do strediska.
Plná očakávaní som netrpezlivo sle-
dovala auto, v ktorom ho doviezli.
Keď som ho uvidela, vybehli mi slzy
do očí. Bol to zvláštny pocit. Prese-
dela som pri ňom asi dve hodiny,
ktoré ubehli neuveriteľne rýchlo.
Stále som mu mala čo povedať. (Má-
ria Kvasová)

Don Bosco je pre mňa inšpiráciou,
ako sa dá žiť v láske, porozumení

a priateľstve. Jeho návšteva bola pre
mňa veľkým, hlbokým zážitkom a po-
vzbudením ku konaniu malých vecí,
ale s veľkou láskou. (Lenka Rima-
rová)

Počas návštevy relikvií dona Bosca
som pocítil veľkú jednotu, hlboké
spoločenstvo medzi ľuďmi, ktoré do-
kázali takto húfne vytvoriť, pretože sa
s ním chceli stretnúť a zažiť ho. Videl
som mnoho krásnych a silných stret-
nutí – deti, mladých, starých ľudí, re-
hoľníkov či Rómov. Z ich tvárí sršali

úprimné emócie a zároveň silný po-
koj. Bol som veľmi povzbudený, že
v tomto čase sa akosi všetky veci
úspešne darili a že som sa mohol
s donom Boscom pozhovárať o svo-
jom živote, posťažovať sa či poprosiť.
(Martin Šenc)

Bol taký istý, ako som si ho pamätala
z Turína. Pokojný, tichý, nestál o ne-
jaké prehnané oficiality. Všimla som
si jednu zaujímavú vec – ako tak ne-
hybne ležal, vyzeralo to, že sa pozerá
na Krista. Áno, na Krista, ktorý visí na

„Keď som sa dozvedela, že príde k nám
na Slovensko, neopantal ma nijaký
zvlášť výnimočný pocit. Tam, v samej
sebe, som si vravela, či sa dá po dvoch
stretnutiach s ním v Turíne zažiť ešte
niečo viac. Mýlila som sa! V čase, keď
prekročil hranice Slovenska
a internetový svet zaplavili informácie
o jeho príchode, o jeho zázrakoch, o sile
jeho prítomnosti, nevedela som sa ho
dočkať! Prišiel taký skromný, taký tichý,
nechcelo sa mi od neho odísť.
Na rozlúčku sa na mňa usmial a ja viem,
že to nebolo naše posledné stretnutie!“
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Ako som sa stretol s donom Boscom
Spracovala: Martina Homoláková



kríži nad oltárom. Kristus sa pozeral
na dona Bosca a don Bosco na Krista.
Tak ako vždy. (Alžbeta Hrušovská)

Prítomnosť dona Bosca ma uistila
v tom, že som na tom správnom
mieste. Opora ľudí okolo mňa, práca
s deťmi a rodinná atmosféra, ktorá za-
plavila v tento deň kostol, to všetko
ma napĺňa. (Silvia Demská)

Chvíľa strávená s ním bola pre mňa
najlepšou chvíľou v živote. Bolo to
veľké povzbudenie a dalo mi to veľa.
Ďakujem, že som to mohla prežiť.
(Paťka Mačejovská)

Spočiatku som bol trocha znechutený,
keďže som mal veľa povinností okolo
príchodu relikvií a niekoľko prvých
hodín som veľmi nemal čas modliť
sa ani som sa nedokázal sústrediť. Po-
tom však prišiel večer, povinnosti boli
za mnou, ľudí začalo ubúdať (nako-
niec sme ostali asi štyria), a tak som
mohol stráviť niekoľko hodín len krok
od dona Bosca. Bolo pre mňa veľmi
silné modliť sa pri človekovi, ktorý na-
priek tomu, že žil pred toľkými rokmi,
tak veľmi zmenil a mení môj život do-
teraz. Dokonca mi o polnoci, keď sa
všetko skončilo, vybavil odvoz do-
mov! (Ján Tomaštík)

Byť v blízkosti dona Bosca bolo niečo
neopísateľné! Eufória, vzrušenie, ra-
dosť, pokoj, sila, povzbudenie, nad-
šenie, viera, nádej, láska? Asi všetky
tieto pocity dokopy. Bol to pre mňa
silný moment, ktorý mi vohnal do očí
slzy. A keď som sa pozerala na to,
ako odchádza, bolo to pre mňa ako
veľmi ťažké lúčenie so starým dob-
rým priateľom. (Paťka Džundová)

Pri donovi Boscovi som myslela
hlavne na deti našich saleziánskych
odchovancov, aby urobil zázrak, po-
žehnával ich a dával im veľa síl pri ich
trápeniach. A myslím si, že nejaký ten
zázrak už don Bosco aj spravil.
(Mimka Kažimirová)

Som rád, že som sa mohol stretnúť
s donom Boscom „osobne“ tu v Bar-
dejove. Niektorí ľudia ho brali ako at-
rakciu, ja som ho vnímal viac s poko-
jom. Bolo tu pre mňa veľmi dobré

prostredie pre meditáciu a modlitbu,
našiel som pri ňom pokoj, silu a chuť
do života, za čo mu veľmi ďakujem.
(Matúš Harčár)

Stáť vedľa dona Bosca, mať možnosť
odfotiť si ho či dotknúť sa ho, to sú
chvíle na nezaplatenie. A k tomu ešte
mať možnosť poprosiť ho o pomoc
a vedieť, že sa to naplní, je nesku-
točný zázrak. (Klaudia Orlovská)

Keď don Bosco prišiel k nám, sedel
som doma a robil nejaké veci do
školy. Vôbec som sa nevedel sústre-
diť, veľmi ma to ťahalo k nemu, a tak
som nechal povinnosti a šiel som.
Veľmi som sa tešil! Keď som prišiel
do kostola a konečne som sa s ním
stretol, naplnila ma veľká radosť a ob-
div k tomuto človeku, k tomu, ako vô-
bec mohol niekto taký dobrý existo-
vať. Poplakal som si, a to som človek,
ktorý neprežíva svoje duchovno

veľmi emotívne. Bolo to pre mňa na-
ozaj veľmi silné stretnutie. (Johny
Mrázko)

Oplatilo sa cestovať za donom
Boscom aj do ďalekého Bardejova.
Celonočné bdenie pri ňom v tichosti,
modlitbe bolo veľmi silné, nezabud-
nuteľné. Veľmi povzbudzujúce bolo,
ako sme si navzájom šepkali: „Po-
modli sa aj za mňa a za moje povola-
nie.“ „Don Bosco, ostaň s nami!“ To
boli posledné slová, ktoré povedal sa-
lezián Ivo svätcovi v Bardejove, ale
cestujú so mnou všade. (Nikola Mi-
halčinová)

Na omši som prežívala ozajstnú ro-
dinnú atmosféru a pokoj. Som rada,
že som sa mohla na tejto udalosti zú-
častniť. Bol to pre mňa silný zážitok.
(Betka Šimcová)

don bosco medzi nami
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Prežil si po boku dona Bosca
dvadsaťjeden krásnych, ale aj na
kondíciu náročných dní. Ktoré
chvíle boli pre teba najcennejšie?
Na ceste z Trnavy do Šaštína sme
z plánovanej cesty urobili miernu za-
chádzku. Zastavili sme sa v dedinke
Cerová, kde žijú don Macák a don
Mošať v starostlivej opatere rehoľ-
ných sestier, ktoré tu majú domov aj
pre svoje choré a staré spolusestry.
Tu som zažil asi najdojímavejšie
chvíle celej púte. Keď sme na nádvorí
zložili a privítali urnu, zobral som
dona Ernesta a priviedol som ho bliž-
šie. Rukou sa dotýkal skla a pomaly

sa posúval smerom k hlave dona
Bosca. Hľadel naňho s veľkou sústre-
denosťou a citom. Vtom mi prišlo na
um niečo nečakané a gestom som po-
prosil našich sprievodcov, aby na
chvíľu otvorili sklený kryt na urne.
Urobili to a don Ernest sa pomaly
sklonil k donovi Boscovi a priložil si
svoju hlavu k jeho. Chvíľu tak zotrval.
Mnohým prítomným sa leskli oči
a utierali si slzy dojatia.
Takéto niečo sa nedá pripraviť ani za-
hrať. Toto je prejav veľkej lásky a úcty
staručkého 93-ročného saleziána,
ktorý počas komunizmu prežil z lásky
k donovi Boscovi a saleziánskej kon-

gregácii veľa utrpenia a ktorého po-
važujeme za svätca.

Pred príchodom relikvií na Slo-
vensko sa však nezdalo všetko
také jednoduché. Kedy z teba opa-
dol strach?
Áno, s miernym napätím sme očaká-
vali autá na slovensko-ukrajinskej hra-
nici. Bol som zvedavý, ako to do-
padne. Na moje veľké prekvapenie
všetko prebehlo veľmi pozitívne. Za-
mestnanci colnice nás milo privítali,
ochotne zodpovedali naše otázky,
pustili nás do colného priestoru, kde
je zvyčajne zakázané vstupovať, a vy-

don bosco medzi nami
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Videl som to na vlastné oči:

svätosť priťahujeAutor: Maroš Peciar SDB

S provinciálom saleziánov Karolom Maníkom sa vraciame k niektorým zásadným
okamihom putovania relikvií dona Bosca po Slovensku.



členili nám miestnosť na brífing s mé-
diami.
Keď sa priblížilo auto s relikviami,
colníci odstavili ostatné autá a ne-
chali nám priestor, aby sme mali prí-
stup k urne. V tej chvíli som mohol
privítať dona Bosca na Slovensku
a krátko sa pomodliť za požehnané
putovanie. Všetko to snímali novinári
a colníci sa pozerali, čo sa deje. Mal
som pocit, ako keby sa život na hra-
nici zastavil a všetci sa sústredili na
dona Bosca. Prenikla ma veľmi
zvláštna atmosféra: prichádza svätec
a hneď si získava pozornosť, záujem.

Udialo sa počas putovania niečo
také, čo môžeme nazvať zázrakom?
Keď sme vyrazili z Michaloviec, pr-
šalo. Len čo sme spustili urnu s relik-
viou na zem v Humennom, prestalo
pršať. Toto bola podmienka sprie-
vodcov, aby sme mohli zorganizovať
procesiu s urnou – nesmie pršať, ináč
sa nemôže konať vonku.
O niekoľko chvíľ sme prechádzali cez
námestie, kde sa hlavne v piatok ve-
čer schádzajú mladí, aby „žili“. Vtedy
týmto námestím prechádzal don
Bosco a požehnával. Prišiel aj kvôli
nim, aby im ukázal iný život.

Cestujúc cez Slovensko si stretol
tisíce ľudí, ktorí sa ti prihovorili,

poďakovali, prosili o modlitbu.
Pamätáš si niektoré konkrétne
tváre doteraz?
Určite áno. Po svätej omši na jednom
sídlisku som sa stretol s mladým mu-
žom, ktorý mi so smútkom povedal:
„Manželka ma opustila…“ Don Bosco,
prosím, žehnaj, prihováraj sa…
V Žiline som sa zase rozprával s istým
mladíkom, ktorý premýšľa nad za-
sväteným životom.
Počas svätej omše na Luníku IX niesla
dobrovoľníčka Katka, ktorá už nie-
koľko rokov pracuje s Rómami, otcovi
arcibiskupovi obetný dar – bola to jej
žiadosť zasvätiť sa Bohu pre službu
Rómom v spolupráci so saleziánmi
ako zasvätená panna. Bohu vďaka!
V Novej Dubnici mi dvaja manželia
porozprávali svoj príbeh: „Sme do-
novi Boscovi veľmi vďační. Modlíme
sa pravidelne k nemu a k Dominikovi
Saviovi. 15 rokov sme čakali na dieťa,
mali sme päť prirodzených potratov.
Potom nám duchovný otec odporú-
čal, aby sme to zverili Dominikovi Sa-
viovi. Narodil sa nám syn Dominik,
z ktorého máme veľkú radosť. Sme
šťastní. Ďakujeme.“
Takýchto a podobných stretnutí bolo
veľmi veľa.

Mladí sú šikovní, podnikaví a radi
vymýšľajú žarty a prekvapenia.
Stretol si sa na púti aj s niečím ta-
kým?
V Námestove ma prekvapili chalani –
cyklisti. Navrhli mi, aby som išiel úsek
cesty s nimi na bicykli. Čo nespravíš
pre mladých? Dal som sa nahovoriť,
a tak sme hneď ráno po svätej omši
vyrazili v dlhom pelotóne na čele
s Jankom Garajom (Janko je diecézny
kňaz, salezián spolupracovník) a so

mnou. Náš mediálny tím, ktorý nás
sprevádzal, si znova prišiel na svoje.
Don Bosco, čo na to povieš?

Ako vyzerala posledná nedeľa,
ktorú si prežil s donom Boscom
na Slovensku?
Poslednú nedeľu sme strávili v Brati-
slave. Na Trnávke sa pri relikviách
vystriedali všetci chlapci z futbalo-
vého klubu Domino, aby sa spolu
modlili a odfotili s donom Boscom.
Prosil som, aby žehnal ich aj celý
klub. Veľmi to teraz potrebujú.
Potom prišli na rad zástupcovia ro-
dín a hovorili svoje svedectvá so sa-
leziánmi, s týmto strediskom a s do-
nom Boscom. Všade som videl plno
detí.
Okolo 17.00 sme sa presunuli na Ma-
matejku, kde pripravili deň otvore-
ných dverí. V areáli bolo niekoľko ti-
síc ľudí, kolotoče a rôzne iné atrakcie
pre rodiny s deťmi. Po príchode sa
pozornosť všetkých sústredila na
stan, pod ktorým sa znenazdajky
ocitli relikvie dona Bosca. Prítomní
na čele s komunitou ich privítali a po-
tom si ich všetci postupne prichádzali
nakrátko uctiť. Aj tu som videl veľa
detí, medzi nimi aj niektoré so zdra-
votným postihnutím. Modlím sa za
ne k donovi Boscovi.

don bosco medzi nami
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viera mladých
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V našom meste sa s vierou na bubon
veľmi nechodí. Kostoly máme všeli-
jaké, je ich veľa a sú poloprázdne (pre
optimistov – poloplné). Všetky re-
hoľné sestry sú „mníšky“, všetci
kňazi „farári“ a občas sa stane, že deti
po pol roku v oratku zistia, že sale-
ziáni sú vlastne „farári“. Pozitívne
však je, že len máloktoré z nich to od-
radí.

V tomto meste môjho detstva sme sa
na hodinách náboženstva stretávali
vždy asi tri ročníky naraz, takže kate-
chétky sa snažili dobre s nami prejsť
aspoň základné učivo. Za odmenu
sme im prinášali otázky našich spo-
lužiakov: Ako to je s Turínskym plát-
nom? Kde je Boh, keď sú vo svete
vojny a utrpenie? Ako mohla byť
Panna Mária Pannou?!
Nie je Ježiš náhodou len
mimozemšťan?
V našom meste je jediný
obchod s devocioná-
liami a náboženskou li-
teratúrou v okruhu 70
km na každý smer. Keď
som mala desať rokov,
mojej mamke sa poda-
rilo kúpiť mi noty via-
nočných kolied. Dodnes
si pamätám, ako som
všetkým nadšeným kla-
viristom v ZUŠ-ke vy-
svetľovala, že si po ne
musia ísť do „svätého

obchodu“. So žiadnym iným popisom
tohto miesta som totiž nevedela me-
dzi svojimi rovesníkmi uspieť.
Na táboroch a akciách u saleziánov
sme sa zvyčajne stretali len tie deti,
ktoré mali v rodine iba jedného do-
spelého veriaceho – mamu, otca,
starkú. Sami sebe sme sa snažili od-
povedať, či do tejto chásky „modlika-
čov“ chceme patriť.

V našom meste je vysoká nezamest-
nanosť, vysoká rozvodovosť, mnohí
ľudia majú problém s alkoholom či
inými drogami a všeobecne panuje
názor „veď tu sa nič nedá“.
Znie to trochu ponuro, ja viem.
Chcem tým len povedať, že s misij-
ným nadšením občas netreba chodiť
ďaleko. Niekedy stačí len pred dvere

bytu. Alebo iba do školy. Občas… Ob-
čas naozaj stačí len ráno otvoriť oči
a nenahučať na brata, že má nahlas
rádio.
A prečo sa teda niekedy hanbím po-
vedať, že „som veriaca, chodím do
kostola, verím v Ježiša Krista“? Pre-
tože som sa to naučila v mojom
meste, že vyznávať hodnoty nie je
nenormálne a často ich môžeme mať
spoločné – nemusím hneď od za-
čiatku deklarovať, že ja som tá ve-
riaca. Že hodnota láskavého skutku,
jednoduchého prejavu dobra sa ne-
znásobuje účasťou na nedeľnej litur-
gii. Že „nastaviť druhé líce“ môže
vlastne znamenať dať druhú šancu.
A potom tretiu. A potom ešte jednu.
Že ľudia si skôr všimnú, keď za me-
siac brigády z fabriky nič neodnesiete
domov, len krížik na krku. Že viera je
dar, nie meradlo hodnoty človeka. Že
sa niekedy cítim kvôli svojim zlyha-
niam nehodná, nechcem „kaziť“
Bohu reputáciu. Že opravdivé kres-
ťanstvo pozýva k hĺbke, ktorá je prí-
ťažlivá, vzbudzuje otázky (a keď sa
ma nikto nepýta, asi tú vieru až tak na
mne nevidieť…). Že slová „som ve-
riaca“ sú niekedy v rozhovore zby-
točnou bariérou. Že záleží na každom
jednom človeku, s ktorým sa rozprá-
vam. A že nie všetci, čo blúdia, sú
stratení. Že Božie cesty sú vysoko nad
našimi a my sa niekedy nestíhame

čudovať. Veď aj do náš-
ho mesta môže prísť pá-
pež. Veď dnes už v na-
šom meste stretneme
v kostole čoraz viac ce-
lých rodín, mladších,
starších, konvertitov aj
„znovu obrátených“,
snažiacich sa o živý
vzťah s Bohom. Ľudí, čo
vedia, komu uverili.
Skryté bohatstvo nášho
mesta je dôležitejšie ako
zlato v zatopenej bani.

„Neboj sa, maličké stádo…“
(Lk 12, 32). Tento citát
zo Svätého písma bol
napísaný na plagáte
nalepenom na stene jednej
z klubovní sestier FMA,
odkedy sa pamätám. Už ani
presne neviem, čo bolo
na inkriminovanom plagáte
nakreslené, pamätám si len
citát. Malé stádo.

Autor: Viera Valašteková ASC

Prečo sa niekedy hanbím za to, že verím?!
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Anjeli sú duchovné bytosti s rozu-
mom a slobodnou vôľou. Sväté písmo
nám ich predstavuje s krídlami (Iz 6,
3 alebo Zjv 4, 8). To nás často zavádza
a myslíme si, že anjeli sú niečo ako ľu-
dia, od ktorých sa odlišujú tým, že
majú krídla. Zobrazenie však musíme
chápať symbolicky. Krídla v prenese-
nom zmysle predstavujú ochranu, ale
aj pohotovosť a rýchlosť, ktorá vedie
do výšin. Ľahkosť krídel zároveň na-
značuje, že nie sú spojení so zemou.
Keďže anjeli sú duchovné bytosti, ne-
obmedzuje ich priestor ani čas. Mô-
žeme to prirovnať k myšlienke. Naše
myšlienky dokážu v okamihu „zale-
tieť“ na druhý koniec zemegule alebo
na mesiac i na hviezdy či kamkoľvek
si len zmyslíme.

Existencia anjelov nevyvolávala vo
Svätom písme nikdy zásadné po-
chybnosti. Biblia nám ich predstavuje
v dvoch úlohách. Tou prvoradou je
oslava a služba Bohu. Druhou úlohou
anjelov je chrániť ľudí a starať sa o ich
spásu. Preto anjeli vykonávajú Božie
rozkazy a tvoria puto medzi nebom
a zemou. Túto úlohu vyjadruje aj sa-
motné slovo anjel, čo doslova zna-
mená posol.

Anjeli nie sú len éterickými kompar-
zistami na scéne, kde sa hrá o ľudský
život a kde sa rozhoduje o večnom
osude človeka. Anjeli na tomto ja-

visku zohrávajú dôležitú úlohu. Neraz
sa pýtame, v čom nám môžu pomôcť.
Sú tu pre nás, aby nás chránili a aby
nám pomáhali. Chránia nás vo všet-
kých činnostiach, ktoré robíme. Za-
ujímajú sa o všetko, čo sa týka člo-
veka: o jeho telesné potreby, fyzické
i duchovné zdravie, o bývanie, prácu
i modlitbu.

Každý človek má svojho anjela, čo je
podľa svätého Bernarda „úžasný dô-
sledok Božej dobroty a jeden z naj-
väčších dôkazov jeho lásky, akého sa
nám môže dostať“. Od okamihu, keď
ľudská bytosť uzrie svetlo sveta, až
do dňa, keď vydýchne naposledy
a objaví sa pred Božou tvárou, stojí po
jej boku anjel, rok za rokom, mesiac
po mesiaci, týždeň po týždni… Anjel
bdie nad človekom bez ohľadu na to,
či človek jeho priateľstvo opätuje,
alebo nie. Zostáva verný svojmu po-
slaniu, aj keď je človek voči anjelom
ľahostajný a nespolupracuje s nimi.
Podáva aj naďalej svoju pomocnú
ruku, hoci sa mu človek obracia
chrbtom a pri jeho vnuknutiach sa
robí, že je hluchý. Anjeli vedia, že dia-
bol ustavične číha, aby sa človek od-
vrátil od Boha. Preto sú vždy s nami,
aby nás chránili.

Svoje poslanie dokážu splniť
oveľa lepšie, ak s nimi bu-
deme spolupracovať. Potom

sa postupne naučíme vnímať ich prí-
tomnosť, ako sa to stalo súčasnému
talianskemu spisovateľovi Cesare An-
gelinimu, ktorý sa v istom starom
opátstve zúčastnil na modlitbách mní-
chov. Zaujala ho modlitba, ktorú pre-
čítal opát: „Navštív, Pane, náš príby-
tok… Nech v ňom bývajú tvoji svätí
anjeli, nech nás chránia v pokoji.“

Cesare sa vrátil do svojej izby. Keď za-
tvoril dvere, bol si celkom istý, že tam
nie je sám. Vnímal tajomnú prítom-
nosť. Cítil, že je tu anjel a že je tu len
pre neho. Zaplavila ho dovtedy ne-
poznaná radosť.

Názov publikácie:
Anjeli v našich predstavách
Vydavateľstvo: Don Bosco
(www.donbosco.sk)

Hoci anjelov posúvame do kategórie rozprávok z detstva
a ako dospelí už „na nich neveríme“, stačí, že sa ocitneme
v nebezpečnej situácii, a hneď ich berieme vážne. Život
človeka je mozaikou príjemných okamihov, do ktorých sa
miešajú aj ťažké a bolestivé chvíle. Keď sa napríklad len
zázrakom zachránime pri páde alebo autonehode,
okolnosti rozoberáme z každej strany a nevieme si ich
vysvetliť. Vtedy si zrazu spomenieme na anjelov
a konštatujeme, že musíme mať dobrého anjela strážcu,
ktorý pri nás stál a chránil nás.

Autor: Oľga Gavendová
Spracovala: Michaela Koglerová

Anjeli v našich predstavách



Synoda o novej evanjelizácii
nám odporúča ísť pri
ohlasovaní evanjelia cestami
krásy. Mali by sme si preto
vylepšiť vizáž či aspoň
mejkap? Alebo zmeniť
slovník? Poďme sa na to
pozrieť biblicky
a „donboskovsky“.

saleziánky
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Autor: Dagmar Kráľová FMA

Krásny
pastier

Pásť ovce v zasľúbenej zemi nebola
žiadna idyla. Sucho a málo trávy, čle-
nitý terén, boj s hmyzom bez repe-
lentov, divá zver ako na safari a zbra-
ňou bola najčastejšie iba palica
a prak. Skrátka, bola to dvadsaťštyri-
hodinová drina. Takto vyrastali a do-
zrievali patriarchovia a ich budúce
manželky, neskôr i najväčší vodcovia
ako Mojžiš či Dávid.
Pastier bol hlavou svojho stáda a zá-
roveň jeho spoločníkom. Musel byť
mocný i nežný. A nesmel sa báť (ako
pripomenul aj pápež František), že
bude po stáde páchnuť… Keďže sa
pri hľadaní pastvy pre ovce túlal, bol
aliturgický, t. j. neschopný zachová-
vať predpisy o očisťovaní a pri veľ-
kom a živom stáde ani obradný pokoj.
Preto patril k tým, čo boli mimo, s kto-
rými sa pri oficiálnom kulte nerátalo.
A predsa mali Izraeliti pastierstvo
v génoch. Keď sa im Boh dával po-
znať ako ich pastier, veľmi dobre chá-
pali, na rozdiel od nás, kým pre nich
je. Ale očarení okolitou a neskôr aj eu-
rópskou civilizáciou zabúdali na Bo-
žiu i svoju pastiersku identitu.
Na Boží pokyn im ju nepohodlne sprí-

tomňovali proroci. Drsne a láskavo
sa svojej úlohy zmocnil i prorok Eze-
chiel. Karhal vodcov ľudu, že na-
miesto stáda pasú sami seba. Napo-
kon cez neho Pán ohlásil svoj príchod
ako starostlivého pastiera, ktorý nav-
štívi „svoje roztratené ovce, vyslobodí
ich z každého miesta, na ktoré boli za-
hnané v oblačný a hmlistý deň. Po-
zbiera ich, privedie a bude ich pásť.
Stratené vyhľadá, odohnané zavráti,
poranené obviaže, nemocné posilní,
vykŕmené ochráni a bude ich pásť
svedomito, lebo sú jeho stádom, ov-
cami jeho paše a on je ich Boh“ (po-
rov. Ez 34).
Prvýkrát betlehemskými pastiermi
ohlásený Dobrý pastier – Ježiš „po-
znal svoje ovce, volal ich po mene
a dal život za svoje ovce“. Niesol ich
nielen na pleciach, ale aj v lone
svojho milosrdenstva. Bol pastierom
i baránkom zároveň. Ba stal sa aj brá-
nou a cestou pre svoje ovce (porov.
Jn 10).
Grécky výraz kalós zvyčajne prekla-
dáme ako dobrý, znamená však aj
krásny pastier. Ježiša, zaprášeného
a spoteného na palestínskych ces-

tách, si ťažko predstaviť ako z mód-
neho časopisu. Biblia, vrátane No-
vého zákona, je realisticky podstatná.
Ak hovorí o kráse, nezdôrazňuje až
tak tú vonkajšiu. Hovorí o kráse cha-
rakteru, postojov, správania a života.
Takýmto krásnym pastierom – ako čí-
tame v liturgických textoch zo sviat-
ku – bol aj don Bosco. Bol krásny
v zástere, keď varil hladným chlap-
com polievku. Bol krásny, keď žobral
pri dverách boháčov. Bol krásny, keď
navštevujúc mladíkov vo väzení od
súcitu omdlel. Bol krásny, keď ho sní-
vajúceho o záchrane chudobných
mladých viezli do blázinca. Bol
krásny, keď zobral na seba bolesti zu-
bov najmenších. Bol krásny v topán-
kach so špagátikmi zafarbenými atra-
mentom namiesto šnúrok. Bol krásny,
keď niekoľkokrát umieral od vyčer-
panosti. Bol krásny…
Evanjelizujme krásou. Saleziánsky
dnešnou krásou, ktorú nám osobne
originálnu, a predsa geneticky prí-
buznú, odovzdal Krásny pastier.



Po smrti saleziána dona
Pestarina bola prítomnosť
dona Bosca v Mornese živá
cez jeho synov. Celková
starostlivosť o inštitút FMA
(saleziánky) bola zverená
donovi Giovannimu
Caglierovi. za kaplánov
sem posielali najlepších
saleziánov, pretože
zakladateľovi záležalo
na tom, aby sestry boli
dobre formované.

PozVANé K PlAVBE Po oCEáNE

8. septembra 1877 don Bosco oznámil
mornézskym sestrám rozhodnutie
poslať ich na misie do Uruguaja
v Amerike. „Tie, ktoré sa túžia zasvätiť
misiám v cudzine, aby tak spolupra-
covali so saleziánmi na spáse duší,
nech napíšu žiadosť a potom sa urobí
výber,“ napísal don Bosco. Sestry za-
čali intenzívnejšie študovať cudzie ja-
zyky, španielčinu a francúzštinu.
Koncom mesiaca oznámili mená šies-
tich nových misionárok a tiež zmenu
direktora. Don Costamagna tiež odi-
šiel ako misionár do Ameriky, preto ho
mal nahradiť don Giovanni Battista Le-
moyne.
Na začiatku novembra zorganizoval
direktor pre odchádzajúce sestry
rozlúčku. Mária Dominika s dvoma
z nich – Angelou Vallese a Giovannou
Borgna – odcestovala do Ríma. Tu
spolu s ďalšími saleziánmi navštívili
Svätého Otca Pia IX. Keď pápež uvidel
takú početnú skupinu misionárov, spý-
tal sa: „Kde don Bosco berie všetkých
týchto ľudí?“ Pápež adresoval sestrám
príhovor, v ktorom zdôraznil: „Buďte
ako veľké pramene fontán, ktoré prijí-

majú vodu a potom ju dávajú ďalej
pre dobro všetkých: teda pramene
čností a poznania pre ostatných.“
Cestou z Ríma sa sestry zastavili
v Sampierdarene, kam prišli i ostatné
misionárky z Mornese. Tu sa stretli aj
s donom Boscom. Bol k dispozícii pre
všetkých odchádzajúcich. Odslúžil
svätú omšu, spovedal a dával ot-
covské rady.

NA loDi S PoMoCNiCoU
MorNESE A VAlDoCCA

Don Costamagna si na loď priniesol aj
obraz Márie Pomocnice z kaplnky ko-
légia sestier. Odovzdal ho misionárke
Tereze Mazzarellovej s príkazom, aby
ho strážila. Chcel ho mať na svojom
novom pôsobisku ako spomienku na
Mornese. Aj don Cagliero vytiahol ob-
raz Pomocnice, vzal ho zo sakristie na
Valdoccu v Turíne. „Ukradol som ho
pre vás,“ povedal sestrám žartovne.
Obraz namaľoval muž, ktorý bol už
takmer slepý. Prišiel za donom Bos-
com a poprosil ho o pomoc. Don
Bosco viedol jeho ruku so štetcom
po plátne a potom ho požehnal.
Chorý okamžite vyzdravel a daroval

tento nádherný obraz Panny Márie
saleziánom. Don Bosco obraz znovu
požehnal a odovzdal ho misionárkam:
„Vezmite si ho, aby vás Panna Mária
sprevádzala a ochraňovala na tejto
dlhej ceste.“
Pred odchodom lode si Mária Mazza-
rellová ešte prezrela jednu kabínu po
druhej, aby tam misionári mali všetko
potrebné. S každou sestrou sa chvíľu
porozprávala a potom ich priviedla
k donovi Boscovi.
Keď plavidlo rozčerilo prvé vlny, za-
znel z neho spev misionárok. Pieseň,
ktorú zložil don Costamagna v Mor-
nese, opakovali veľakrát, až kým sa
loď nevzdialila.

saleziánky

Stretnutia dona Bosca a sr. Márie Mazzarellovej (4)

Autor: Carla Castellino FMA
Preklad: Jana Beníková FMA
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V súčasnosti mnohí ľudia veria, že ich
život je ovplyvnený okultnými silami,
dobrými alebo zlými, a to aj napriek
tomu, že sú silno materialisticky za-
ložení alebo vedení vedecko-kritic-
kým myslením. Predavači horosko-
pov, amuletov a rôzneho okultného
„umenia“ vďaka tomu zarábajú kopec
peňazí.
Stáva sa tiež, že čierny vyškľabený
diabol, podobný tomu z mnohých te-
levíznych seriálov, trápi deti v noč-

ných morách. No na druhej strane
deti nezriedka už po materskej škole
prestávajú veriť v existenciu anjelov.
Diabol môže dokonca vstúpiť do psy-
chiky dieťaťa a riadiť ju. Dieťa pociťuje
akési vnútorné napätie a nutkanie
urobiť niečo zlé, hoci vie, že je to ne-
správne: „To nie ja chcem, ale niečo
vo mne ma pobáda robiť to. Je to
veľmi silné, oveľa silnejšie ako ja.“
Akokoľvek, anjeli a diabli nás nútia
k zamysleniu. Sú to osoby, stvorené

bytosti (nie iba nejaké „sily“) schopné
vzťahu, majú teda slobodu povedať
Bohu áno alebo nie.

AKo o NiCH TEDA HoVoriť?

Deti predovšetkým upokojte
Ak majú počúvať o hrozných a strach
naháňajúcich veciach, je dobré, ak sú
pri nich ich rodičia. Tak deti dokážu
strach a hrôzu spracovať a vidieť ich
ako súčasť života, a to pozitívnym spô-

Súčasťou dnešnej kultúry sa rozličným spôsobom stali aj diabli a anjeli. Deti sa s nimi
stretnú v telenovelách, v príbehoch, ktoré počujú od dospelých, na sklených výplňach
a maľbách v kostoloch. A tiež aj na vyučovaní náboženstva, pretože i Ježiš mal často
do činenia so zlými duchmi a démonmi. Je logické, že sú zvedavé a pýtajú sa: Je diabol
taký silný ako Pán Boh? Môže byť niekto posadnutý zlým duchom? Veríš v anjelov?

výchova – ako don Bosco

Autor: Bruno Ferrero
Preklad: Ján Čverčko SDB

Ako hovoriť o diablovi
a anjeloch?
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výchova – ako don Bosco
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sobom a bez prehnaného
dramatizovania. Musia sa s tý-
mito skutočnosťami stret-
núť, azda najlepšie symbolic-
kým upokojujúcim spôsobom,
v známom prostredí, sediac
na kolenách niekoho mocnej-
šieho, schopného ubrániť ich
a priviesť do bezpečia.

Diablovi treba prideliť
miesto tam, kam patrí
Ak sa dieťa opýta, či diabol
existuje, je mimoriadne dôle-
žité odpovedať úprimne,
podľa toho, v čo človek verí.
Nie je správne falošne dieťa
utešovať a pritom podvádzať
aj samých seba. Dieťa má totiž
šiesty zmysel na neúprimnosť
a dokáže ju rýchlo vycítiť, čím
jeho strach iba viac narastie.

Keď hovoríme o diablovi,
nikdy nesmieme zabudnúť
zdôrazniť, že aj on je vo všetkom iba
podriadený Pánu Bohu. Nie sú to dve
symetrické bytosti! Boh vždy zvíťazí,
lebo je nekonečne mocný. Dieťa túto
pravdu prijíma ťažko a je si takmer
isté, že dobro je slabšie ako zlo. Veď
aj v škole často vidí zlé príklady a za-
žíva, že tí spupní a arogantní vždy vy-
hrávajú.

Nebáť sa hovoriť o tajomstve
slobody
Deťom treba stále opakovať, že Pána
Boha nik nestvoril, že je jedinou ne-
stvorenou bytosťou.
Nebojme sa im hovoriť ani o anjeloch,
že sú to bytosti v niečom podobné
diablovi. Boh ich stvoril spoločne a vo
svojej nekonečnej dobrote im dal
možnosť rozhodnúť sa preňho alebo
si vybrať zlo. Diabol odmietol dobro
a dal prednosť zlu.
Možno sa vás dieťa opýta, ako je
možné, že Pán Boh dopustil, aby si
nejaký anjel vybral zlo, a tak miesto
Pána Boha ambiciózne zaujal a na-
hradil on sám. Vtedy odpovedzte, že
sloboda má v Božích očiach ne-
smierny význam. Boh miluje svoje
stvorenie a každý, kto druhého mi-
luje, rešpektuje jeho slobodu. V opač-
nom prípade nie sme milované by-
tosti, ale otroci. Boh nechcel mať zo

svojich anjelov otrokov a ani z ľudí ne-
chcel vytvoriť naprogramovaných ro-
botov bez možnosti slobodnej voľby.
Toto je dôvod, prečo na svete existujú
ľudia, ktorí konajú zlo.

Silnejší ako diabol
Voči diablovi nie sme bezbranní – to
treba dieťaťu dobre vysvetliť. Diabol
nás chce len oklamať a nahovoriť
nám, že je strašný. No v skutočnosti
má on sám strach z mnohých vecí.
Neznáša pravdu, pokoru, harmóniu,
lásku, dôveru v Boha, modlitbu,
Pannu Máriu, svätých. Pán Ježiš
v evanjeliách diabla vždy porazí.
Učme deti vzývať meno Pána Ježiša
jednoduchými strelnými modlitbami,
napríklad týmito alebo podobnými
slovami: „V mene Pána Ježiša Krista ti
prikazujem, nechaj ma na pokoji,
odíď,“ a pritom sa pomaly a naširoko
prežehnať.

Mať duchovného priateľa –
spojenca
A čo ak sa deti vypytujú na anjelov?
Ako prvé im povedzte, že o anjeloch
sa píše priamo vo Svätom písme, majú
meno a dokonca aj priezvisko, na-
príklad Michal, Gabriel, Rafael alebo
cherubíni a serafíni. Viera v anjela
strážcu je starodávna a úplne logická

tradícia, ktorá pramení z neko-
nečnej Božej dobroty. Pán Je-
žiš hovorí: „Dajte si pozor, aby
ste neopovrhli ani jedným
z týchto maličkých. Lebo vám
hovorím, že ich anjeli v nebi
ustavične hľadia na tvár môjho
Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt
18, 10). Modliť sa spoločne
s deťmi každý večer pred spa-
ním Anjel Boží, strážca môj ne-
predstavuje len snahu zaspávať
v pokoji, ale aj úsilie vštepiť istý
druh duchovnej istoty do ce-
lého života.
Dieťa, ktoré cíti pri sebe anjela
strážcu, svojho duchovného
priateľa, sa ľahšie rozhoduje
pre dobro, dôveru, pokoj, po-
kojnú lásku voči stvorenstvu.
Premieňa život na pozitívnu
energiu a silu bojovať proti prí-
padnym démonom, aj tým vnú-
torným.

ostať pánom vlastnej duše
Deti by si nemali myslieť, že sú len
akousi hračkou v moci neviditeľných
síl, ktoré ich môžu nahovoriť na zlo
alebo dobro. Kresťania, aj tí najmenší,
sú „deťmi Zmŕtvychvstalého“, ktorým
boli všetky zlé mocnosti porazené. Zlý
duch môže mať nad nami moc len
vtedy, ak mu otvoríme dvere našej
duše. Pán Boh nás vždy necháva slo-
bodných, takých, akých nás stvoril
v našej základnej dôstojnosti. Ježiš
nás naučil, ako kráčať po bezpečnej
ceste a nezablúdiť vo svete plnom nás-
trah, v ktorom má Zlý stále svoju moc
a usiluje sa zvádzať ľudí. Preto mu-
síme vždy veľmi pozorne strážiť, čo
vpustíme do našej duše. Proti všet-
kým škodlivým veciam nás Cirkev bo-
hato zásobuje účinnými protiliekmi:
modlitbou, Eucharistiou, Svätým pís-
mom a spoločenstvom ľudí, ktorí si
zvolili Božiu cestu nasledujúc Pána
Ježiša.

Každý deň pamätáme a nezabúdame
na starú dobrú modlitbu: „Anjel Boží,
strážca môj, prosím ťa: vždy pri mne
stoj! Pomocnú mi ruku daj, vo všet-
kom mi pomáhaj, aby som vždy,
v každej chvíli, viedol život Bohu
milý. A tak tebou chránený, bol raz
v nebi spasený. Amen.“



projekt európa

V roku 2006 traja saleziáni otvorili
novú komunitu vo fungujúcej škole.
Väčšina študentov je rómskeho pô-
vodu. Maďari majú voči nim veľké
predsudky a odsudzujú ich. Prvým
cieľom nášho saleziánskeho výchov-
ného pôsobenia nie je len dať im vý-
učný list, ale aj ich integrácia do spo-
ločnosti ako čestných občanov
a dobrých kresťanov. Väčšina štu-
dentov (či už Maďarov, alebo Rómov)
pochádza z veľmi ohrozeného pro-
stredia; aj keď majú rodinu, sú v sku-
točnosti veľmi chudobní, pokladaní
za kriminálnikov a mnohí z nich ne-
majú žiadnu životnú perspektívu. Sú
chudobní ekonomicky, sociálne, emo-
cionálne a duchovne. Pre týchto mla-
dých ľudí sme poslednou nádejou
hľadania miesta prijatia. Z každej inej
školy boli poslaní preč.

Naša škola bola založená ako
učňovská škola a od roku 1989 nesie
meno dona Bosca. Saleziáni ju spra-
vujú od roku 1993. Budovy stáli odde-
lene na okraji mesta v zanedbanej,
chudobnej štvrti. V roku 2004 sme do-
stali prázdnu budovu základnej školy
v centre mesta blízko rómskeho
„geta“. Od tohto času tu máme strednú
školu dennou aj večernou formou, 7.
a 8. ročník základnej školy, 9. a 10. roč-
ník technickej školy. V októbri 2008
bola nová budova uvedená ako škola
s dieľňami na výučbu siedmich reme-
siel s novou saleziánskou komunitou.
Prvými saleziánmi boli fráter Simon,
direktor z Indie, brat Geza z Maďarska
a klerik Dominic Savio z Vietnamu. Ich
misijná práca je podporovaná počas
tohto dlhého obdobia niekoľkými ľud-
skými a ekonomickými zdrojmi s pas-
toračnou kreativitou a entuziazmom.

Predsudky obyvateľov mesta voči štu-
dentom dona Bosca sa menia. Kvôli
tomu sme sa zúčastnili na úspešnom
rokovaní s mestskou samosprávou
o zabezpečenie budúcnosti školy.

Škola je podporovaná štátom aj Cirk-
vou. Poskytuje možnosti výučby a vý-
cviku. Chceli by sme rozvinúť tech-
nickú formáciu našich siedmich
remesiel na rozšírenie podnikania
tým, že umožníme:
– vyučovanie toho, čo je bližšie k reál-
nemu životu,
– racionalizáciu prevádzkových ná-
kladov.

Ciele:
– realizácia klasického saleziánskeho
inštitútu,
– kvalitný rozvoj oratória (nábožen-
stvo, voľný čas),
– silnejšia evanjelizácia (náboženský
život: teoretický a praktický).

Kazincbarcika

Autor: Geza Nadudvari SDB
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Saleziánska misia a technická
škola dona Bosca



Mladí – evanjelizátori tretieho tisícročia
r io 2013

Prečo sa ty ako zodpovedný
za pastoráciu podieľaš na
organizácii tohto podujatia?
Pred dvoma rokmi, po Svetovom stret-
nutí mládeže v Madride, som stretol
viacerých mladých, ktorí o tejto akcii
s nadšením rozprávali. Počúval som,
ako hovorili o priateľskej atmosfére,
momentoch spoločnej modlitby, sve-
dectvách… Hoci som sa v roku 2011
nezúčastnil na Svetových dňoch mlá-
deže, nakazili ma svojím nadšením.
Už vtedy som si povedal, škoda, že
budúce stretnutie mládeže bude tak
ďaleko, v Brazílii. Mnohí tam nebudú
môcť cestovať.
Začiatkom roka 2012 som sa dopočul
o myšlienke zorganizovať Národné
stretnutie mládeže na Slovensku pre
mladých, ktorí sa do Ria nedostanú.
Oslovil som teda vedúcich salezián-
skych oratórií a šestnásti vyjadrili to-
muto projektu podporu a chuť zapojiť
sa. Vtedy som sa rozhodol, že sa sta-
nem členom organizačného tímu,
ktorý vznikol v septembri 2012 na
stretnutí Rady pre mládež a univer-
zity pri KBS.

Ako prispejú slovenskí mladí
zo saleziánskych stredísk k akcii
r 13?
Cieľom celého podujatia je umožniť
mladým stretnutie s Kristom skrze
mladú Cirkev; zažiť spoločenstvo mla-
dých medzi sebou, okolo svojich pas-
tierov a roznietiť v mladých túžbu po
evanjelizácii podľa vzoru sv. Cyrila
a Metoda. Mladí, nielen zo salezián-
skej rodiny, chcú prispieť k naplne-
niu tohto cieľa tým, čo je pre nich
charakteristické: stretkami a rodinnou

atmosférou. Ako animátori chceme
vytvárať moment prijatia počas ce-
lého stretnutia a viesť v skupinách
dve katechézy.

Čo z programu môžeš
prezradiť? Na čo sa môžu mladí
tešiť?
Na duchovný a kultúrny program,
ktorý bude podobný ako na Sveto-
vých dňoch mládeže v Riu, teda na-
príklad krížová cesta, katechézy, Expo
povolaní (tzv. prehliadka povolaní)…
Najdôležitejšia sa mne osobne zdá at-
mosféra priateľstva, v ktorej bude
možnosť stretnúť sa s mladými ľuďmi
a zatiahnuť na hlbinu vo vzťahu s Bo-
hom.

Vnímaš, že slovenská Cirkev je
do tohto projektu zapojená?
Momentálne žijeme vo veľmi rýchlej
dobe, ponuka je široká. Každý z nás
má možnosť voľby. Do organizácie sa
zapájajú ľudia z rôznych spoločen-
stiev, diecéz a reholí. Šíri sa to po-
stupne ako plamienok z veľkonočnej
sviece počas Veľkonočnej vigílie. Aj ja
sám som zvedavý, aký veľký plameň
sa rozhorí 26. až 28. júla v Ružom-
berku.
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Autori: Michaela Koglerová a Maroš Peciar SDB

23. – 28. júla 2013 sa latinskoamerický kontinent už po druhý raz stane
hostiteľom Svetových dní mládeže (SDM). Do brazílskeho ria de
Janeiro, kde sa stretnutie bude konať, vycestuje aj okolo 210 Slovákov.
Pre tých, ktorí sa do ria nedostanú, bude v rovnakom čase prebiehať
v ružomberku paralelné Národné stretnutie mládeže r13. Ako sú
do tohto podujatia zapojení slovenskí saleziáni a mladí?
Spýtali sme sa saleziána Pavla Degra, zodpovedného
za pastoráciu mládeže.

oficiálna modlitba
Svetových dní mládeže 2013

Otče, poslal si svojho večného Syna,
aby spasil svet, a vybral si mužov
a ženy, aby skrze neho, s ním a v ňom
ohlasovali evanjelium všetkým náro-
dom. Daj, aby z tvojej milosti na tvá-
rach všetkých mladých ľudí žiarila ra-
dosť z toho, že môžu byť z moci
Ducha Svätého evanjelizátormi, kto-
rých potrebuje Cirkev v treťom tisíc-
ročí.

Kriste, Spasiteľ ľudstva, tvoja socha
s otvoreným náručím na vrchu Cor-
covado víta všetkých ľudí. Vo svojej
veľkonočnej obete si nás v Duchu
Svätom priviedol k synovskému stret-
nutiu s Otcom. Mladí ľudia, ktorí sa sý-
tia Eucharistiou, počúvajú tvoje slovo
a stretajú ťa vo svojich blížnych, po-
trebujú tvoje nekonečné milosrden-
stvo, aby dokázali kráčať po cestách
sveta ako učeníci a misionári novej
evanjelizácie.

Duch Svätý, láska Otca a Syna, žiarou
svojej pravdy a ohňom svojej lásky
zošli na všetkých mladých svoje
svetlo, aby podnietení skúsenosťou
zo Svetových dní mládeže prinášali
do všetkých kútov sveta vieru, nádej
a lásku a stali sa budovateľmi novej
kultúry života a pokoja, hrdinami no-
vého sveta.
Amen.



Inšpirovaní odkazom dona Bosca sme
upriamili svoj zrak na chudobných
a opustených mladých. Mladých,
ktorí nemajú nablízku nikoho, kto by
im načúval, kto by ich viedol, kto by
im dával cítiť, že sú milovaní. Každý
z nás je pozvaný vypĺňať toto prázdne
miesto. Bez ohľadu na vek či obsah
peňaženky. Prostredníctvom pôstnej
kampane občianskeho združenia Sa-
vio to pochopili mnohí…

Tohtoročnú Tehličku, venovanú de-
ťom ulice, sme slávnostne spustili
v predvečer Popolcovej stredy už tre-
tím úspešným ročníkom benefičného
Koncertu pre Afriku. Opusteným mla-
dým darovali svoj čas zaujímaví hu-
dobní hostia – Zuzana Smatanová, ka-
pela Komajota, Kapucíni & Stanley
a stovky rozospievaných a roztanco-
vaných účastníkov, ktorí zaplnili
veľkú sálu bratislavského UPeCe.

S posolstvom kampane Darca času
v ten istý deň vyšli do ulíc centra Bra-

tislavy desiatky mladých zo salezián-
skych stredísk. Prostredníctvom sym-
patickej aktivity čistenia topánok sa
snažili vytrhnúť ľudí z každodennej
všednosti a upozorniť ich na hodnotu
času venovaného mladým.
Topánky si nechala vyčistiť aj vice-
primátorka Bratislavy pani Viera Ki-
merlingová, ktorá kampani Darca
času vyjadrila veľkú podporu. Po-
stupne sa do tejto aktivity pripájali aj
mladí v uliciach ďalších miest Slo-
venska. Nebolo vždy jednoduché na-
zbierať odvahu a oslovovať ľudí, za-
ujať, vysvetľovať, prijímať a chápať
ich rôzne reakcie. Ohlasy od mla-
dých, ktorí sa do kampane zapojili,
však boli veľmi pozitívne.

Počas celého Pôstu sa množstvo detí
a mladých na Slovensku zriekalo,
obetovalo a darovalo svoj čas, úspory
a modlitby chudobným a opusteným.

Všetky námahy a úsilia sme nakoniec
odovzdali donovi Boscovi pri náv-
števe jeho relikvie. O výsledných
15 000 hodín darovaného času a viac
ako 40 000 darovaných eur sa zaslúžili
nielen deti a mladí v 163 zapojených
inštitúciách, ale aj učitelia, katechéti,

misie

Deti ulice, malí
bezdomovci, opustení,
nepovšimnutí... A ako sa
to týka nás? Táto téma
zaznievala počas Pôstu
nielen vo všetkých
saleziánskych strediskách,
ale aj na mnohých
materských, základných
a stredných školách,
vo farnostiach a na ďalších
miestach po celom
Slovensku.
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Tehlička pre deti ulice –
vypĺňame prázdne miesta v živote

opustených mladých
Napriek všetkým komplikáciám bolo
dnešné poobedie v meste skvelé.
Myslím, že lepšie som sa potom cítiť
nemohla. (Miriam, saleziánske stre-
disko na Miletičovej)

Bolo to skvelé vidieť toľko úsmevov
a radosti. Fakt som rada, že sme sa na
to dali. (Mária, saleziánske stredisko
vo Zvolene)

U detí sme sa stretli s veľkým záuj-
mom, dokonca zastavovali aj učiteľov.
Je perfektné, keď môžeš druhých inš-
pirovať. (ZŠ v Novej Dubnici)

Autorka: Mária Sísová



kňazi, animátori, celé ro-
diny či seniori. Všetkým
ďakujeme!

Finančný výťažok verej-
nej zbierky poputuje do
nasledujúcich miest:
– Keňa – centrum Bosco
Boys Langata. Ročne tu
nachádza nový domov
okolo 50 chlapcov, kto-
rých život na ulici obral
o detstvo. Vďaka vašej
podpore pribudne k uby-
tovni a triedam aj ihrisko,
aby sa chlapci z ulice
mohli v atmosfére radosti
dobre pripraviť na ďalšie
štúdium a budúce za-
mestnanie.
– Angola – Kala-Kala. Sa-
leziánska škola Kala-Kala
vytrháva chlapcov z ulice
a poskytuje im výchovu
a vzdelanie v bezpečnom
prostredí, v spoločenstve
ďalších chlapcov, učiteľov
a dobrovoľníkov. Podpo-
ríme fungovanie tohto centra, ako aj
prácu dobrovoľníkov v uliciach.

– Azerbajdžan – doučovacie centrum
Maryam. Jedným z najväčších prob-
lémov v Azerbajdžane je nefungujúce
školstvo. Z vyzbieraných peňazí
umožníme získať kvalitné vzdelanie
a praktické zručnosti deťom, ktoré by
sa k nemu nikdy nedostali.

– Južný Sudán. Ľudia v krajine sa
stále spamätávajú z dlhotrvajúcich
vojen. Množstvo detí po nich ostalo
opustených. Najdôležitejšia je pre
nich prítomnosť niekoho, kto vyplní
to prázdne miesto v ich živote. Z vý-
nosu Tehličky podporíme prítomnosť
saleziánov a dobrovoľníkov medzi
nimi.

misie

Deti sa stále chodili pýtať, čo je dnes
v kalendári, veľmi chceli darovať svoj
čas. (saleziánske stredisko v Žiline)

Naše deti si cez prestávky celý kalen-
dár s predsavzatiami samy preložili
do maďarčiny, aby rozumeli aj ich ka-
maráti. (ZŠ v Rožňave)

Tohtoročná zbierka bola pre všetkých
učiteľov milým prekvapením a pre-
svedčením, že z našich detí vyrastá
nová generácia, ktorej nie je ľahos-
tajné utrpenie iných ľudí na tejto
zemi. (Spojená škola Svätej rodiny
v Bratislave)

My starší sme chodili na prvý stupeň
a rozprávali sme mladším žiakom
o opustených deťoch. Veľmi ich to za-
ujímalo. Prispievali stále. (ZŠ v Koši-
ciach)

Naši mladí pripravili na konci Pôst-
neho obdobia svojim rovesníkom
v Afrike veľký benefičný koncert.
(Gymnázium svätého Františka v Ži-
line)

Dokonca aj Rómovia z našej školy sa
veľmi snažili. Bolo to, ako keby deti
ulice zbierali peniaze pre deti ulice.
(ZŠ v Terni)

Celý Pôst som odkladala všetko, čo mi
ostalo. Mám tu asi 24 eur. (pani Mária,
85 rokov)

Mnohé deti sa zriekali vlastného vrec-
kového. Jeden piatak priniesol 17 eur
z našetrených peňazí. (ZŠ v Brati-
slave)

Celá aktivita vyvrcholila, keď naši naj-
menší žiaci predávali pre deti ulice
svoje hračky. (ZŠ s MŠ v Zuberci)
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Tu sa Zvonický aktívne zapojil aj do
života tamojšej slovenskej komunity.
Slúžil napríklad slovenské sväté omše
v kaplnke milosrdných sestier v Bu-
enos Aires, každoročne sa zúčastňo-
val na slovenskej púti do argentínskej
národnej mariánskej svätyne v mes-
tečku Luján, pripravoval a vysluho-
val sviatosti, viedol duchovné
obnovy a tak ďalej. Záchranu du-
chovnej, národnej a kultúrnej iden-
tity považoval za čosi veľmi dôležité.
Aj napriek pastoračnej zaneprázdne-
nosti nadviazal Gorazd Zvonický
osobné i kultúrne
kontakty a priateľ-
stvá s dôležitými
a poprednými slo-
venskými osob-
nosťami, ktorých
postihol rovnaký
osud ako jeho.
Najviac sa zblížil
s bývalým tajom-
níkom a správ-
com Matice slo-
venskej Jozefom
Cígerom-Hron -
ským, ktorý do-
konca prejavil
túžbu, aby ho po-
choval práve Zvo-
nický. „Najužšie
a najúprimnejšie
vzťahy boli medzi
mnou a J. Cíge-
rom-Hronským. Býval dosť ďaleko od
Buenos Aires, ale duchovne sme si
boli blízki. Keď prišiel z Lujána do
hlavného mesta, nikdy ma neobišiel,
ba niekedy sa v miestnostiach našej
fary stretal s niektorými krajanmi na
rozhovory… Hronský vyjadril túžbu,

aby som ho pochoval, ak ho Pán Boh
povolá k sebe. A to bola aj prosba ro-
diny, najmä pani Hronskej,“ povedal
v rozhovore pre Literárny týždenník
v roku 1991.

Na bočnej stene študovne Sloven-
ského gymnázia v Ríme nachádzajú-
ceho sa pri Slovenskom ústave svä-
tých Cyrila a Metoda, kde som
študoval a kde Zvonický od roku 1964
pôsobil ako pedagóg, visel Hronského

história
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Autor: Zlatko Kubanovič SDB

Gorazd zvonický pricestoval do Argentíny v októbri 1951. Po príchode ho jeho
predstavení poverili úlohou kaplána vo Farnosti svätého Jána Evanjelistu (Parroquia
de San Juan Evangelista), ktorá ležala v chudobnej prístavnej štvrti la Boca v meste
Buenos Aires.

Zvonický a Slováci v Argentíne
(1951 – 1963)



história
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obraz Sancta Maria in Cosmedin,
perly stredovekého Ríma. Zvonic-
kému ho daroval Jozef Cíger-Hronský
osobne. Z vlastnej skúsenosti môžem
potvrdiť, že Zvonický mal k tomuto
obrazu veľmi silnú emočnú väzbu
a o Hronskom hovoril len v superlatí-
voch. V liste z roku 1958 píše: „Asi
pred dvoma týždňami som bol v Lu-
jáne pri Panne Márii pomodliť sa za
Vás a bol som hosťom bývalého
správcu Matice slovenskej Jozefa Cí-
gera-Hronského. Zažil som tam pekný
deň. Poukazoval mi svoje maliarske
práce aj ma obdaroval pekným obra-
zom Panny Márie, čo sám nakreslil.“

Dňa 15. novembra 1956 bol Zvonický
prijatý do nového krajanského exilo-
vého kultúrneho spolku pod názvom
Spolok slovenských spisovateľov
a umelcov (SSSU). Organizácia sídlila
v Clevelande a založili ju slovenské
verejne známe exilové osobnosti,
ktoré boli v kultúrnej oblasti veľmi
aktívne – Mikuláš Šprinc a Andrej Žar-
nov. Tlačovým orgánom spolku bol
štvrťročník pre slovenskú kultúru
Most. Toto prijatie mu listom oznámil
vtedajší tajomník spolku Mikuláš
Šprinc: „V mene predsedníctva SSSU
vítam Vás v kruhu slobodných slo-
venských spisovateľov, umelcov, ve-
deckých a kultúrnych pracovníkov.
V nádeji, že podľa svojich síl a mož-

ností budete ochotne pracovať za
ciele SSSU, srdečne si Vás pozdravu-
jem a želám požehnané Vianoce.“
Právnym pokračovateľom spolku je
v súčasnosti Únia slovenských spiso-
vateľov, umelcov a kultúrnych tvor-
cov žijúcich mimo územia Slovenska.
V roku 1959 stál pri zrode významnej
exilovej inštitúcie – Zahraničnej Ma-
tice slovenskej (ZMS). Hoci správa
o založení ZMS nebola doma v Čes-
koslovensku mediálne vôbec po-
krytá, pri hlbšom pohľade vidno, že
šlo o veľmi dôležitý pohyb na kultúr-
nej scéne. Zahraničná Matica slo-
venská nie je len ozdobný konštrukt,
ale fundament vychádzajúci z du-
chovných a kultúrnych hodnôt. Po-
stupne vznikali matičné pobočky
v USA, Kanade, Európe a Austrálii.
Pre slovenskú emigráciu to bol
posun dopredu. Čas ukázal, že Za-
hraničná Matica slovenská skutočne
odviedla nezanedbateľný kus prie-
kopníckej práce.

Zvonický miloval ľudí, humor, slo-
bodu a svoju kňazskú službu bral ako
povolanie. Pre jeho záujem o bežnú
realitu života jednoduchých ľudí a pre
jeho horlivé pastoračné nasadenie si
ho obľúbilo aj domorodé prístavné
obyvateľstvo. Keď z Argentíny od-
chádzal, ako zadosťučinenie za jeho
námahu a za výnimočnú pastoračnú

a ľudskú službu rozlúčili sa
s ním jeho tamojší priatelia
skutočne kreatívne a nápa-
dito. Spomína: „Za dvanásť-
ročného pôsobenia v Bu-
enos Aires bol som známy
po celom meste aj vo vy-
sokých kruhoch. Keď som
odchádzal do Ríma, odvá-
žali ma na letisko veľkým
otvoreným autom, ktorým
pred pár rokmi vozili po
tom veľmeste anglický krá-
ľovský pár. Aj vtedy som
myslel na svoje detstvo
a tak som sa hanbil, že som
sa ,nevystrčil‘ ani na uli-
ciach našej farnosti, kde by
ma ľudia boli nosili na ru-
kách. Vymysleli na mňa po-
krik: El Padre Andreas vale
por três – Otec Andrej stojí
za troch.“

Čo sa týka Zvonického vtedajšej lite-
rárnej tvorby, počas pôsobenia v Ar-
gentíne napísal iba jednu zbierku
básní – v roku 1958 vydal S ukazová-
kom na mraku. Po niekoľkoročnom
odmlčaní to bolo jeho nové ponore-
nie sa do poézie a touto zbierkou sa
zaradil do plejády exilových básni-
kov. Tieto básne vyšli v Buenos Aires
zásluhou obetavého slovenského
sponzora Eduarda Štangu.

Štanga bol birmovným synom Go-
razda Zvonického a sám si pamätám,
že vždy hovoril o ňom iba v dobrom:
„Skvelý človek, ale škoda, že sa dal
znechutiť rozbrojmi v našom exile.
To mu vôbec nezazlievam. So svojím
švagrom Tonkom Križanom sa podo-
brali vydať verše, ktoré sa rodili
v onom búrlivom období. Ale ne-
opravil by som v nich ani jeden ria-
dok, iba tlačové chyby, ktorých je
dosť, lebo kefové obťahy mi priniesli
na opravu, keď som ležal so štyrid-
saťstupňovou horúčkou.“
Úvodné slovo zbierky napísal jeho
dlhoročný priateľ Jozef Cíger-Hron-
ský a je samo osebe jedinečné: „O
sebe – o nás spieva už po roky tento
náš pevec kňaz, zápalistý Slovák,
verný syn svojej matky, spieva o zha-
nobenom kríži, o ranách opustenej
vlasti, o jej roztratených synoch
spieva…“



Zostali sme v obrovskej sále, stále
osvetľovanej prenikavou žiarou, ktorá
vychádzala z Panny Márie. Našu ra-
dosť však narušilo nepredstaviteľné
jačanie a mučivé stenanie prelínajúce
sa s divokými výkrikmi.
Našich mladých zrejme roztrhali
šelmy, ktoré krátko predtým ušli zo
sály. Chcel som vyjsť von a poskytnúť
pomoc mojim synom, ale mladí sa
pokúšali zabrániť mi v tom. Vynaložil
som všetko úsilie, aby som sa oslo-
bodil, a povedal som im: „Nechajte
ma ísť, chcem pomôcť mojim mla-
dým, a ak utrpeli ujmu alebo ich po-
stihla smrť, želám si zomrieť s nimi.“
Vytrhol som sa im z rúk a vybehol
som medzi stĺporadie. A hľa! Dvor bol
posiaty mŕtvymi, umierajúcimi a ra-
nenými. Mladí sa snažili utiecť, ale
obludy ich naháňali, vrhali sa na nich
a trhali ich. Ale najhrôzostrašnejší zo
všetkých zabijakov bola príšera, ktorá
sa objavila na dvore prvá. Dvoma zu-
bami podobnými mečom prebodá-
vala hrudník mládencov sprava na ľa-
vej strane a zľava na pravej strane a tí
s dvojitou ranou v srdci žalostne pa-

dali mŕtvi. Nebojácne som začal kri-
čať: „Buďte statoční, moji drahí mlá-
denci!“
Mnohí našli útočisko pri mne. Ale ob-
luda sa mi znovu ukázala a bežala ku
mne. Dodal som si odvahy a urobil
som k nej zopár krokov. Medzitým už
niektorí mladí zvíťazili nad šelmou,
vyšli zo sály a pridali sa ku mne.
Pekelné knieža sa postavilo proti mne
aj proti nim, ale nemohlo nás zraniť,
pretože sme boli chránení štítmi, ba
dokonca pri pohľade na ne dostalo
strach a s rešpektom ustúpilo. Potom
som sa zahľadel na tie jeho dlhé zuby
podobné mečom a prečítal som dve
slová napísané veľkými písmenami;
na jednom zube bolo napísané
OTIUM (záhaľka), na druhom GULA
(obžerstvo).
Premýšľal som, či je možné, žeby
v našom dome, kde je toľko práce,
niekto hrešil záhaľkou. A obžerstvo?
Nik sa medzi nami nemôže dopustiť
veľkej pažravosti, aj keby chcel.
Don Bosco ďalej hovoril, že sa obrátil
na brata Micheleho, aby mu to aspoň
trocha vysvetlil.

„Ach, môj drahý,“ povedal svätý muž,
„ešte ti chýbajú skúsenosti. Pokiaľ ide
o obžerstvo, mal by si vedieť, že ne-
striedmosťou môžeš zhrešiť aj vtedy,
keď budeš jesť alebo piť viac, ako je
potrebné, alebo keď budeš nemierny
v spánku a v starostlivosti o telo. A zá-
haľka? Tohto hriechu sa môžeš do-
pustiť aj tým, že necháš slobodu ob-
razotvornému mysleniu na veci, ktoré
sú nebezpečné.“
Don Bosco to uzatvoril: „Potom som
sa chcel priblížiť k Panne Márii, lebo
sa mi zdalo, že mi chce niečo pove-
dať. Už som bol takmer pri nej, keď
som zachytil zvonku prichádzajúci
prenikavý krik. Hneď som chcel
druhý raz vybehnúť z refektára, ale
keď som vychádzal, prebudil som sa“
(ŽP XII, 348).

Komentár
Viera v Boha nás robí nositeľmi ta-
kých hodnôt, ktoré sa často nezho-
dujú s módou a momentálnou mien-
kou, a vyžaduje od nás osvojiť si
kritériá a správanie, ktoré sa odlišuje
od všeobecného spôsobu myslenia.
Kresťan sa kvôli svojej viere nemá
báť ísť proti prúdu, ale má odolávať
pokušeniu prispôsobiť sa väčšine
(Benedikt XVI., 3. januára 2013).
Hovorí sa, že čo človeka nič nestojí, za
nič nestojí. Súčasné kultúrne ovzdu-
šie nás však dennodenne pobáda za-
merať sa na vlastné blaho v duchu lo-
giky „chce sa mi – nechce sa mi; páči
sa mi – nepáči sa mi; chcem si to užiť
za každú cenu“. Miernosť, vyváže-
nosť, sebakontrola sú mantinely, bez
ktorých sa človek dostáva mimo hry.
Preto don Bosco hovorí o pedagogike
svätosti! Bez sebavýchovy a spolu-
práce s Bohom náš rast spomaľuje,
krpatie. Silou viery vzrastáme
v Krista.

sny dona bosca
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Viera: náš štít
a naše víťazstvo II.

Autor: Štefan Turanský SDB (pokračovanie)



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!
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Don Jaroslav Kalač sa narodil 21. februára 1932
v Bratislave. Krst prijal v saleziánskom kostole na
Miletičovej až ako osemročný, keď sa dostal do
kontaktu so saleziánmi. Do dokumentov na sekre-
tariáte provincie saleziánov na Miletičovej o tom
sám doplnil informáciu.
Po skončení Vyššej priemyselnej školy elektro-
technickej začal v roku 1951 pracovať v Tesle Bra-
tislava, neskôr nastúpil na dvojročnú vojenskú
službu v armáde ČSSR. V júli 1957 v tajnosti začal
pod vedením dona Izakoviča saleziánsky noviciát
a 20. júla 1958 zložil v Bratislave svoje prvé re-
hoľné sľuby. Tie potom obnovoval v rokoch 1961
a 1964. V decembri 1964
odišiel cez Viedeň do Ta-
lianska, aby tam pokračo-
val na ceste saleziánskeho
povolania. 15. augusta
1967, na slávnosť nane-
bovzatia Panny Márie, zlo-
žil v Lorete doživotnú re-
hoľnú profesiu. Teológiu
študoval v Turíne a za
kňaza bol vysvätený 3. ap-
ríla 1971. Svätil ho dnes
ešte žijúci arcibiskup Loris Capovilla, niekdajší
osobný sekretár bl. Jána XXIII. Po vysviacke začal
pracovať v saleziánskom diele v Ortone, kde od
roku 1972 pôsobil aj ako duchovný radca skautov.
Túto úlohu zastával šestnásť rokov, tridsať rokov
bol aj učiteľom na odbornej škole. Od roku 2002 žil
v saleziánskej komunite v Civitanova.
Don Jaroslav Kalač zomrel 6. mája 2013, na sviatok
sv. Dominika Savia, vo veku 81 rokov.

Sestra Emília Kubicová sa narodila 6. júla 1925 v Ži-
line. Už v ranom detstve u nej začali problémy so zra-
kom. Po púti k Panne Márii vo Višňovom sa jej zrak
natoľko zlepšil, že sa mohla venovať štúdiu. Skončila
Učiteľskú akadémiu v Bratislave, bola aj nadanou hu-
dobníčkou. V roku 1946 požiadala o prijatie do Inšti-
tútu dcér Márie Pomocnice a po skončení noviciátu
zložila 6. júla 1950 prvé sľuby. Po zrušení ženských re-
holí 29. augusta 1950 začala aj sr. Emília svoju 18-
-ročnú krížovú cestu po koncentračných kláštoroch:
Ladce, Pruské, Hronský Beňadik, Voderady, Kos-

tolná, Jasov, Beckov a napokon tzv.
charitný dom v Močenku. V roku
1962 v tajnosti zložila večné sľuby.
Od roku 1995 prežívala svoj život
v komunite sestier saleziánok
v Trnave. V posledných rokoch sr.
Emília temer úplne stratila zrak
a pribúdali ďalšie zdravotné ťaž-
kosti, ktoré znášala s trpezlivosťou.
Zomrela obklopená starostlivosťou
sestier 8. júna 2013.

Narodil sa 3. februára 1920 v Kráľovej pri Senci, sviatosť krstu
a birmovania prijal v Kostolnej pri Dunaji. Maturoval v Kláštore
pod Znievom. V roku 1937 nastúpil do saleziánskeho noviciátu
v Hronskom sv. Beňadiku, o rok neskôr, 2. augusta, zložil prvé
rehoľné sľuby a stal sa saleziánom. Doživotné sľuby zložil po-
čas druhej svetovej vojny v roku 1944. Študentát mal v Ostrave
a v Trnave. Na asistencii bol v Šaštíne a Hronskom sv. Beňadiku,
kde začal študovať už aj teológiu, ktorú dokončil vo Sv. Kríži nad
Hronom. 29. júna 1948, na sviatok svätých Petra a Pavla, bol vo
Vieske nad Hronom saleziánskym biskupom Dr. Štefanom
Trochtom vysvätený za kňaza.
Po vysviacke pôsobil ako kaplán a katechéta v Trnave na Ko-
pánke. 14. apríla 1950 bol odvedený do Šaštína a potom depor-
tovaný do Podolínca. Dostal sa do PTP
na trojročné nútené práce v Čechách
a na Slovensku. Po ich skončení praco-
val štyri roky v OSP Senec ako úradník
a znova ho preradili do „vládnucej“
pracujúcej triedy – nasledujúcich osem
rokov zasklieval okná a dvere. Napo-
kon sa dostal do pastorácie. Najskôr na
štyri roky ako kaplán vo Vrábľoch
a v roku 1970 sa stal správcom farnosti
v Borskom Mikuláši. Jeho poslednou
farnosťou bola Dlhá, kde pôsobil ako fa-
rár 28 rokov až do svojho vysokého veku 86 rokov. Od roku 2006
žil v komunite v Hodoch, kde prežíval starobu a pripravoval sa
na stretnutie so Stvoriteľom a Pánom života.
V komunite si príkladne plnil svoje kňazské a rehoľné povin-
nosti. Jeho obľúbenou teologickou disciplínou bola liturgika.
Mal vzácnu povahu, bol tvorcom pokoja. Keď niečo zabudol, ne-
mal problém pýtať si radu a pomoc pri riešení. So všetkým, čo
mal, bol spokojný, vďaka čomu bol v komunite veľmi obľúbený.
Pán si ho povolal k sebe 14. mája 2013.

Don Jaroslav Kalač

Sestra Emília Kubicová

Don Jozef Tóth


