
don bosconovember - december
w

w
w

.s
a

le
zi

a
n

i.
sk Ročník XLIV. 6/2013

dnes

don bosco 200

Duchovná cesta vo výchove mladých
rozhovor

Milovala som osamotené miesta
výchova

Vianoce - výnimočná škola



poznať dona bosca
4 Don Bosco vychovávateľ

správy
6 Svet, FMA, Mladí,...

don bosco 200
10 Výchova, čo vedie k svätosti mladých i dospelých

don bosco 200
12 Duchovná cesta vo výchove mladých

podľa dona Bosca

don bosco 200
13 Ako by ste vysvetlili,

čo je saleziánska spiritualita?

viera mladých
14 Radostné prežívanie každodennosti

rok viery – viera do vrecka
15 Naučme sa odpúšťať

spiritualita
16 Správny rebríček hodnôt dona Bosca

aktualita
17 Saleziánska spolupráca s Katolíckou

univerzitou naberá na obrátkach

rozhovor
18 Mária Pia Giudiciová:

Milovala som osamotené miesta

saleziánky
20 Do kráľovstva detí & rásť v maličkosti

výchova – ako don bosco
22 Vianoce – výnimočná škola

projekt európa
24 Poľnohospodárska škola Don Bosco

projekt európa
25 V Bulharsku saleziáni pôsobia už dvadsať rokov

misie
26 Popoluška zavítala do rómskej osady Rakúsy

história
28 Cez poéziu sa snažil zachytiť ľudí

sny dona bosca
30 Staraj sa o ne

večerné slovko
31 Dar, Zbytočné drevo

Pohľad na saleziánsky svet – saleziánsky pohľad na svet

obsah november – decemberDon Bosco dnes
Časopis pre saleziánsku
rodinu, priateľov
a dobrodincov dona Bosca

6/2013
Ročník XLIV.
Časopis vychádza 6x do roka,
rozširuje sa bezplatne.

Vydavateľ
Saleziáni don Bosca –
Slovenská provincia
vo vydavateľstve Don Bosco

Šéfredaktor
Rastislav Hamráček SDB

Redakčná rada
Maroš Peciar SDB
Zlatko Kubanovič SDB
Miroslava Tarajová FMA
Stanislav Veselský ASC
zástupkyňa VDB
Martina Homoláková
Zuzka Petruľáková
Michaela Köglerová

Úprava textov
Gabriela Miškovičová

Fotoediting
Monika Čižmárová

Jazykové úpravy
Adriana Reguliová

Grafická úprava a zalomenie,
DTP spracovanie Juraj Martiška

Distribúcia
Ladislav Katona

Tlač
Alfa print s.r.o.

Registrácia MK SR č. EV3448/09
ISSN 1338-4201

Vaše milodary
Finančnú podporu pre prácu
saleziánov môžete posielať:
– zo Slovenska
účet: 29330062/0200, VS 0036

– zo zahraničia
Bank Name
Všeobecná úverová banka (VÚB)
Account Name
Saleziáni don Bosca – Slovenská
provincia, Miletičova 7, Bratislava
Swift code
SUBASKBX
IBAN
SK3602000000000029330062

Adresa redakcie
Don Bosco dnes
Miletičova 7
821 08 Bratislava
tel.: 02/55 57 22 26
E-mail: dbd@donbosco.sk

Foto obálka: Michaela Martonová

www.saleziani.sk

6

10

18

26



Milí členovia saleziánskej rodiny, dobrodinci, všetci,
ktorí fandíte saleziánskemu dielu!

Školský rok 2013/2014
bol v saleziánskej kon-
gregácii vyhlásený za
Rok spirituality, teda je
celosvetovo zameraný
na hlbšie spoznávanie
spirituality dona Bosca.
Pre nás na Slovensku je
aj rokom vďačnosti za
90-ročnú prítomnosť sa-
leziánov na Slovensku.
Prišli sem 7. 9. 1924.

Akým znamením máme
byť my saleziáni po 90-
-tich rokoch pre mladých, Cirkev a Slovensko? „Potrebujeme znamenia,
ktoré by vypovedali o budúcnosti,“ píše bývalý generálny predstavený
dominikánov v jednej zo svojich kníh. Spomína v nej aj svoj zážitok, ako
cestoval do afrického Burundi v čase, keď sa krajina spamätúvala z et-
nických konfliktov medzi kmeňmi Hutuov a Tutsiov. Išiel tam navštíviť
kláštor dominikánok. Prechádzal hnedou mŕtvou krajinou, ktorej všetka
úroda bola spálená. A potom v diaľke uvidel zelený kopček s kláštorom.
Hovorí: „Šesť mníšok bolo z kmeňa Hutuov a šesť z kmeňa Tutsiov. Bolo
to jedno z mála miest, kde obe etnické skupiny žili spolu v jednote, aj
keď každá zo sestier stratila v bojoch takmer celú svoju rodinu. Opýtal
som sa ich, ako dokážu nažívať takto v pokoji a láske. Odpovedali, že sa
spoločne modlia a navyše správy vždy počúvajú spolu, aby sa vzájomne
mohli podeliť o to, čo sa deje. Žiadna z nich nesmie zostať vo svojom žiali
sama. Ľudia z oboch etnických skupín postupne spozorovali, že územie
kláštora bolo bezpečným miestom, a tak sa prichádzali modliť do ich
kostola a v okolí začali pestovať plodiny. Kláštor sa stal zeleným ostro-
vom uprostred spálenej krajiny a zároveň znamením nádeje.“

Snívam o tom, že saleziáni a saleziánske domy budú znamením nádeje,
zeleným ostrovom pre všetkých. Pre tých, ktorí blúdia, ktorí sú sklamaní,
ktorí hľadajú; pre mladých, starších, pre celú saleziánsku rodinu. Zna-
mením nádeje, že Boh vedie dejiny ľudstva, a teda aj tie naše. Realizo-
vať tento sen je výzva pre každého…

don Karol Maník
provinciál

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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Hovoriť v dnešnej dobe o Ježišovi Kris-
tovi a „ukazovať ho“ je ťažké, ale nie ne-
možné. Zdá sa, že mladí sú rozptyľovaní
tisíckami vecí a že sú takmer neprístupní
náboženským témam. Ale je to iba po-
vrchný dojem. V mojej dobe, tak ako aj
dnes, nebolo natoľko problémom roz-
právať o Ježišovi, ako skôr spôsob, tón,
nadviazanie reči. Možno sa ti to bude
zdať čudné, ale niektoré moje kontakty
s chlapcami sa nezačali v sakristii alebo
v tieni kostolnej veže. Presne naopak!
Veľa prvých stretnutí sa uskutočnilo na
turínskych námestiach alebo v niektorej
z mnohých uličiek historického centra
Turína.
V začiatkoch môjho kňazského apošto-
látu mi don Cafasso, jeden môj priateľ
kňaz, ktorého som si zvolil za duchov-
ného vodcu, dal zlatú radu: „Choďte po
meste, pozerajte sa okolo seba.“ Mladých
som musel stretávať v ich prostredí, na-
chádzať ich tam, kde sa zhromažďovali.
Ak by som ich bol vyčkával v kostole,
bol by som strácal drahocenný čas a ti-
síce príležitostí. Bolo treba prichádzať
za nimi v ich „teritóriu“, na otvorenom
priestranstve. Stálo to za tie pokusy…

Čierna reverenda
Na prvý pohľad boli rozpustení, povýše-
neckí, niekedy násilní, ľahko sa nechá-
vali strhnúť do bitky a na použitie noža.
Keď som sa pozeral okolo seba, stretal
som mnohých mladíkov. Zdalo sa mi, že
hľadajú akúkoľvek formu zábavy, pretože
sa v podstate nedokázali tešiť. Chechtali
sa, ale nesmiali. Po nadávke alebo kliatí,
po chvastaní, ktoré vyvolávalo chvíľkové
škriekajúce revanie a smiech, sa náhle
rozhostilo neskutočné mlčanie a prázd-
nota. Vtedy, keď som sa na úvod musel

preniesť ponad ich správanie a vyjadro-
vanie, bolo na mne, aby som začal de-
batu. Prebudila sa v nich zvedavosť, ale
nezdali sa mi kvôli prítomnosti čiernej
reverendy v rozpakoch; často sme kon-
čievali v nejakej krčme s jednou či viace-
rými fľašami vína. To, čo bolo v očiach
dobromyseľných ľudí nedostatkom cir-
kevnej dôstojnosti, bolo pre mňa skve-
lou príležitosťou, ktorú som si za nič
na svete nemohol dať ujsť. Zaujímal som
sa o ich život, pýtal som sa na ich rodiny,
dozvedal som sa, či a kde pracujú; potom
som nadhodil otázku o kresťanskom ži-
vote a lúčil som sa s tým, že som ich po-
zval do oratória, hoci aj prísť sa len na-
krátko pozrieť. Vo väčšine prípadov to
fungovalo. V nasledujúcu nedeľu som ich
všetkých alebo takmer všetkých opäť uvi-
del, jedného v rade na bochník chleba
s neodmysliteľným kolieskom salámy,
druhého, ako ma prišiel pozdraviť alebo
mi čosi povedať, ďalšieho dokonca, ako sa
prišiel vyspovedať. Vedel som, že kráčam
proti prúdu a vytváram určité rozpaky aj
medzi niektorými mojimi kolegami
kňazmi. Ale ja som mladých potreboval
nie preto – a niektorí to hovorili už v mo-
jej dobe –, že oni boli budúcnosťou spo-
ločnosti ani z dôvodu akejsi ochranárskej
mäkkosti, že mi ich bolo ľúto a zaslúžili si
čosi lepšie. Potreboval som ich preto, aby
som ich miloval, počúval a venoval im po-
zornosť a úctu.
Tým, že som žil uprostred nich, som sa
čoraz viac presviedčal, že mladí hľadajú
odpovede, chcú skutočnú a serióznu
konfrontáciu so svetom dospelých. Ne-
hľadali iba ľudí, ktorí už mali proti nim na-
mierený prst na znamenie nesúhlasu,
alebo ešte horšie, na znamenie odsúde-
nia. Hľadali dospelých, schopných „pro-

poznať dona bosca

Don Bosco vychovávateľ
Ihneď i ch za čn i poúčať o ošk l i v o s t i h r i e chu

a o v zá cnos t i čnos t i



aby mladí boli poslaním nášho života

vokovať ich“, podnecovať. Ale hlavne
schopných chápať ich a milovať.
Preto chceli dospelých v ich každo-
dennom živote, nielen na chvíľu; vy-
žadovali si čas, mnoho času. Bez ná-
hlenia sa. Bez nálepiek. Pri mladých
som sa učil byť ich priateľom, ako
som sa v období života v cirkevnom
konvikte naučil „byť kňazom“. Praco-
vať s mladými a pre nich znamenalo
pre mňa uskutočňovať strhujúci ideál,
ktorý som v sebe nosil celý život.
Chápal som, že jedinou možnou nos-
talgiou bola túžba po budúcnosti, to-
tiž po nádeji. Aby som dosiahol tento
ideál, hovorieval som: „Treba, aby
sme sa usilovali spoznávať našu dobu
a prispôsobiť sa jej.“ Nie z fatalizmu,
nie pre nedostatok cieľov, ale preto,
lebo som im predkladal život ako
cestu slobody, ktorú treba dobývať
deň čo deň; a teda museli vedieť pri-
jať zápas, výzvu a čeliť im. Často som
svojim chlapcom pripomínal: „Mú-
drosť je umenie dobre ovládať
vlastnú vôľu.“

Chcel to Boh
Tým najlepším a najveľkodušnejším
som dodával: „Nestrácajte čas, robte
dobro, robte veľa dobra a nikdy ne-
budete ľutovať, že ste ho robili.“ So
štipkou provokácie som hovorieval:
„Ak jednoduchý kňaz z ničoho, a me-
nej ako z ničoho, sužovaný všetkými
a z každej strany, dokázal veci pri-

viesť až do bodu, v ktorom sú teraz,
aké dobro bude Pán čakať od tristo
tridsiatich zdravých a silných ľudí
dobrej vôle, vzdelaných a s mocnými
prostriedkami, ktoré máme v rukách
teraz?“ Táto posledná veta si zaslúži
vysvetlenie. Veľmi dobre si spomí-
nam, kedy som ju vyslovil: bolo to
začiatkom roka 1876 počas výročného
stretnutia so všetkými direktormi na-
šich domov. Počúval som týchto svo-
jich spolupracovníkov saleziánov, kto-
rých som pred rokmi prijal ako
chlapcov na Valdoccu. A očarilo ma
množstvo krásnych vecí, ktoré robili
v rôznych mestách v Taliansku, vo
Francúzsku a v Argentíne.
Všetko sa začalo tridsať rokov pred-
tým v malej Pinardiho kôlni. So
srdcom plným pohnutia a vďačnosti
som si oživil spomienky na začiatky
s mojou mamou po boku. „Čo bolo na
tomto mieste, kde sme sa teraz zhro-
maždili? Nič, vôbec nič! Tu a na okolí
boli polia posiate cirokom a kapus-
tou, sem-tam nejaká záhrada a nič iné.
V strede toho bola len chatrč alebo
lepšie brloh či hostinec, zvonka v ža-
lostnom stave a zvnútra ešte viac.
A na dôvažok tu bol nemravný dom.
Ja som behal hore-dole za tými naj-
väčšími loptošmi a najľahkomyseľ-
nejšími chlapcami, ale tí nechceli nič
počuť o poriadku a disciplíne; smiali
sa z náboženských vecí, v ktorých
boli absolútne nevzdelaní, preklínali

sväté Božie meno a ja som nemohol
robiť nič… Bol som úbohý kňaz, sám,
ktorého všetci opustili, ba bolo to hor-
šie, ako byť sám, pretože mnou opo-
vrhovali a prenasledovali ma. Mal
som hmlistý zámer robiť dobro tu,
práve na tomto mieste, a síce robiť
dobro chudobným chlapcom. Práve
tento úmysel riadil každý môj krok,
každú moju činnosť. Chcel som robiť
dobro, robiť mnoho dobra, ale robiť
ho tu. Vtedy sa plán chudobného
kňaza zdal byť snom, a predsa ho Pán
Boh uskutočnil a splnil túžby toho
úbožiaka… Ako sa tieto veci stali sku-
točnosťou, to si neviem vysvetliť ani
ja sám. Čo však viem, je, že to chcel
Boh.“ A práve táto nádej, spočívajúca
v dôvere a rozvahe, ma podporovala
v začiatkoch, takých krehkých a ťaž-
kých.
Mladíci, ktorých som spoznal, kto-
rých som stretol a ktorí boli súčasťou
môjho života, si želali ideál a snívali
o ňom. Kto sa k nim dostal ako prvý,
ten si ich získal. Stále viac som sa pre-
sviedčal, že ak by sa mi nebolo po-
darilo urobiť pre nich niečo práve
v tej chvíli, boli by to urobili iní o deň
neskôr a boli by nám ukradli mládež.
Po tom, ako som pre nich strávil svoj
život, môžem prehlásiť, že sa nesmie
zovšeobecňovať, keď ich obviňujeme
z nedostatku elánu, ako keby boli
všetci bez srdca. My vychovávatelia
nemôžeme tvrdiť také veci, pretože
vieme, že to nie je pravda. Mladý člo-
vek – včerajší rovnako ako aj dnešný –
zlenivie a ustrnie, keď mu chýbajú
ideály. Mladí nemajú lásku k obeti,
pretože sa im predkladá obeta bez
lásky. Kto dnes môže mladým po-
núknuť dôstojný a postačujúci ideál
lepšie ako kňaz, ako veriaci vychová-
vateľ? Všetko, čo je dobré, správne,
vznešené a krásne v iných ideoló-
giách, je stále prítomné v kresťanstve.
Preto som – opierajúc sa o svätého
Františka Saleského – s radosťou
predkladal mladým podobu huma-
nizmu pozdvihnutého do nekonečna.
„Ošklivosť hriechu“ dokázali pocho-
piť sami, keď sa im predkladala
„krása čnosti“.

poznať dona bosca
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správy

V nedeľu 1. septembra 2013 zložili v Kostole sv. Gorazda v Nitre večné sľuby tri
sestry saleziánky – Mária Futejová, Katarína Kočanová a Erika Páterková. Sľuby
prijala provinciálka sr. Jana Kurkinová, delegátka generálnej predstavenej. Odo-
vzdala sestrám horiace sviece ako pripomienku na deň ich zasvätenia sa Bohu
navždy. Slávnostnú svätú omšu slúžil biskup Mons. Viliam Judák. Vo svojom prí-
hovore poďakoval všetkým zasväteným za ich prácu a život v Cirkvi a ocenil aj
prítomnosť sestier saleziánok v Nitre pri práci v rómskej osade. O niečo neskôr,
7. septembra 2013, zložil doživotné rehoľné sľuby aj salezián Ján Krupa. Slávnosti
v Kostole sv. košických mučeníkov v Humennom predsedal provinciál saleziánov
don Karol Maník. Na záver svätej omše zaznel prednes dojemnej básne s názvom
Sľub, ktorú napísal otec mladého saleziána. ah

S D B a F m a
Navždy sa odovzdali Bohu

Posledná septembrová nedeľa sa stala výnimočnou pre 36
misionárov. V turínskej Bazilike Panny Márie Pomocnice
im počas slávnostnej svätej omše udelil hlavný predsta-
vený saleziánov don Pascual Chávez misionárske kríže
a listy s určením ich budúceho apoštolátu. Okrem bratov
saleziánov prijalo túto úlohu aj šestnásť dcér Panny Márie
Pomocnice a šesť laikov. Medzi ich destináciami sa na-
chádzali aj krajiny Európy, ktorá sa začína považovať za
moderné misijné pôsobisko. Slávnosť sa začala už v so-
botu poobede počas Harambeé – stretnutia mladých ani-
mátorov, ktorí časť letných prázdnin strávili ako misionári
v rozvojových krajinách. V nedeľu počas svojej homílie
don Chávez vyzval misionárov, aby boli citliví na milióny
lazárov, ktorí žijú
v dnešnej bohatej
a konzumnej spo-
ločnosti. Na sláv-
nosti bola prí-
tomná aj sestra
Yvonne Reungoat,
hlavná predsta-
vená Inštitútu
dcér Márie Po-
mocnice. ah

Obyvatelia poľského Osvienčimu s nad-
šením prijali správu o tom, že Svätý Otec
František vyhlásil svätého Jána Bosca za
patróna ich mesta. Oznámil to don Bog-
dan Nowak, direktor saleziánskeho diela
Osvienčim-Jagielly, v liste hlavnému
predstavenému. Mestská rada už v de-
cembri minulého roka prijala tento ná-
vrh, ktorý teraz pápež svojím dekrétom
odobril, a tak naplnil túžbu veriacich
volať dona Bosca svojím miestnym ochrancom. Stalo sa
tak práve 16. augusta, keď svätcova relikvia putujúca po
svete navštívila toto mesto. ,,Potrebujeme tohto patróna

mládeže, aby sa v našom meste roz-
hojnila radosť a nová energia,“ pove-
dal don Nowak. ,,Máme nádej, že
s pomocou tohto gigantického chariz-
matického svätca budeme schopní
utvoriť nový a lepší obraz o našom
meste.“ Zároveň prisľúbil, že urobia
všetko preto, aby obyvatelia mesta
lepšie spoznali svojho patróna a hod-
noty, pre ktoré žil, o ktorých učil a ku

ktorým viedol svojich mladých, a že aj sami sa budú sna-
žiť čo najlepšie ich uskutočňovať. ah

Aj toto leto Domka
v spolupráci so sieťou
Don Bosco Youth Net
ponúkla mladým mož-
nosť stráviť niekoľko
letných týždňov v za-
hraničí. Túto možnosť
využilo trinásť dom-
károv z celého Slo-
venska. Skúsenosti počas prázdnin naberali v Belgicku,
Španielsku a Nemecku. Na prímestskom tábore v Bel-
gicku sa najprv zúčastnili dvaja Slováci a koncom au-
gusta spoznali krajinu ďalší štyria domkári. Tí sa však
venovali projektu STEP 1, kde okrem zábavy a nadvä-
zovania nových kontaktov z rôznych krajín diskutovali
na témy týkajúce sa ľudských práv a hodnôt. Pobytový
tábor v španielskom Alicante si vychutnali tri animá-
torky a podeliť sa o svoje animátorské zážitky a skúse-
nosti na Európskom mládežníckom týždni v Nemecku
mohli štyria mladí z rôznych stredísk. Bodkou za toh-
toročnými cudzokrajnými akciami bolo Meet Me Too
v španielskom El Campello, kde prvý septembrový týž-
deň skúšalo slanosť a teplotu Stredozemného mora päť
animátorov zo Slovenska. ah

D O m K a
Domkári precestovali európu

S V e t
Don Bosco sa stal patrónom Osvienčimu
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S V e t
1��. misijná výprava sa vydala na cestu



správy

Od 4. do 6. septembra 2013
prebehlo v Ekvádore stret-
nutie saleziánskych novi-
nárskych klubov z oblasti
Guayaquil. Tridsaťštyri
mladých z rôznych častí
tejto zóny sa stretlo, aby si
osvojilo základy žurnalis-
tiky a grafiky. Počas pr-
vého dňa hodnotili stav
komunikácie v jednotli-
vých domoch a venovali sa tvorbe jednotnej fotobanky.
Popoludnie tvorila prednáška o grafickom dizajne pre za-
čiatočníkov a o redakcii webu. Mladí si osvojili princípy
tvorby správy, ktoré previedli do praxe počas rôznych cvi-
čení. Aby sa nezabudlo ani na duchovnú formáciu, don

Luis Mosquera hovoril
o dôležitosti a úlohe ta-
kýchto novinárskych klu-
bov a pripomenul, že už
don Bosco pripisoval žur-
nalistike dôležitú úlohu.
Čestným hosťom bol
doktor Pedro Ortiz, ktorý
sa s nádejnými novi-
nármi podelil o svoje
skúsenosti žurnalistu

a televízneho scenáristu. Odpovedal na rôzne otázky
a mladým dal niekoľko tipov, ako sa stať dobrým noviná-
rom. Nakoniec svoje vedomosti účastníkom odovzdával aj
docent grafického dizajnu Ronald Reyes z Inštitútu Cris-
tóbal Colón. ah

S V e t
V ekvádore sa stretli nádejní novinári

Tohtoročná mariánska púť v Dubnici nad Váhom pri príležitosti narodenia Panny Márie sa konala prvý septembrový
víkend. Piatkový program sa začal svätou omšou, po ktorej sa slova ujali manželia z Komunity Cenacolo. Prítomným
vyrozprávali svoj príbeh, ako prešli ťažkou cestou drogových a iných závislostí, až dospeli k dobru a životu plnému
nádejí. V sobotu bola ústrednou téma Úloha a význam rodiny v dnešnej spoločnosti. Po nej sa uskutočnil slávnostný

sprievod, ktorý sa končil pri soche Panny Márie na Ná-
mestí Matice slovenskej. Nedeľnú záverečnú svätú omšu
celebroval salezián Marián Valábek ako riaditeľ Centra pre
rodinu Bratislavskej arcidiecézy. Vo svojej homílii upo-
zornil na dôležitosť rodiny pri výchove detí, ako aj na ri-
ziká, ktoré dnešnú rodinu ohrozujú. Neskôr sa venoval je-
dinečnosti a nadčasovosti sochy dubnickej Panny Márie,
na ktorej má malý Ježiš rany po klincoch na svojej pravej
ruke. Na záver sa don Marián Bielik, správca farnosti, po-
ďakoval všetkým pútnikom a taktiež ich pozval na Pochod
za život do Košíc. Dubnica nad Váhom je uznaná za pút-
nické miesto od roku 1742. Na príhovor dubnickej Panny
Márie sa tu udiali viaceré mimoriadne udalosti a zázračné
uzdravenia, ktoré sú zadokumentované v Dubnickej knihe
zázrakov. mm

D O m O V
Počas púte v Dubnici hovorili o rodine

Tretí septembrový pondelok sa zišli v Šaštíne
exallievi – seniori, aby poďakovali Sedembo-
lestnej Panne Márii, patrónke Slovenska. Ďako-
vali za duchovné dary, ktoré im boli dané skrze
Ježiša Krista počas ich života. Zároveň sa roz-
hodli upevniť svoju vieru v Božiu prozreteľ-
nosť. Pontifikálnu omšu pre starých a chorých
ctiteľov Panny Márie pri tejto príležitosti celeb-
roval emeritný biskup J. E. Mons. Dominik Tóth.
Po slávnostnej omši nasledovalo stretnutie
s provinciálnymi delegátmi – donom Zemanom
a donom Žitňanským, počas ktorého sa veno-
vali perspektíve vzájomných stretnutí. mm

e X a L L I e V I
exallievi – seniori ďakovali Panne márii
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správy

Relikvia patróna mládeže dorazila
10. septembra do Svätej zeme, do
krajiny, kde sa narodil Ježiš Kristus
a ktorú tento svätec stále túžil nav-
štíviť. O deň neskôr bola premiest-
nená do Betlehema, kde ju priví-
tali mladí z umeleckého centra a zo
Saleziánskej technickej školy. Re-
likvia navštívila mnohé miesta
a sprevádzali ju sväté omše, pro-
cesie a nočné adorácie. Mons. Wil-
liam Shomali, vikár patriarchu la-
tinského patriarchátu Jeruzalema, povedal: „Ku koncu
svojho života chcel don Bosco navštíviť Svätú zem, no už

nemohol pre svoje zdravie. Teraz,
pri príležitosti návštevy jeho relik-
vií, prichádza odlišným spôsobom,
a tak plní svoj sľub. Skutočne ho te-
raz potrebujeme. Naprieč celým
Stredným východom, vo Svätej
zemi, v Egypte, Iraku a Sýrii, vo
všetkých krajinách, kde pracuje
veľa synov dona Bosca, zažívame
dramatickejšiu situáciu než kedy-
koľvek predtým. Potrebujeme jeho
i všetkých svätých. Prosíme o silný

príhovor za nás. O čo sú silnejší ako don Bosco, o to viac
sa k nim musíme utiekať.“ mm

S V e t
Don Bosco vo Svätej zemi
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Predseda Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo, subko-
misie KBS pre cirkevné a ostatné školy biskup Mons. Bernard
Bober 16. októbra 2013
v priestoroch Domu kul-
túry v Poprade ocenil pe-
dagógov a osobnosti kato-
líckeho školstva na
Slovensku. Medzi ocene-
nými bola aj Mgr. Mária
Bučková, saleziánka spo-
lupracovníčka, riaditeľka
Cirkevnej školy Márie
Mazzarellovej v Bratis-
lave-Petržalke. Táto ma-
terská škola bola založená
v roku 1991 a ako cirkevná
škola funguje od roku
1999. Mária Bučková je ria-
diteľkou devätnásť rokov.
Škola má štyri triedy a du-
chovnú správu tu majú
sestry saleziánky. va

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

Prelom prázdnin a nového školského
roka je spojený aj s výmenou misij-
ných dobrovoľníkov. Po niekoľko-
dňovom plánovaní a zlaďovaní aktivít
na saleziánskej chate Borda prišiel 30.
august 2013 – veľký deň pre nových,
ale i služobne starších dobrovoľníkov.
Pre nových dobrovoľníkov – Eriku
Rindošovú, Hanu Puvákovú a Mareka
Ľubiščáka – znamenal tento deň za-
čiatok plný nových výziev a očaká-

vaní. Spoločne sa zamýšľali nad tým,
čo im rok na Luníku IX prinesie a na-
opak, čo môžu oni ponúknuť obyva-
teľom najväčšieho rómskeho sídliska
na Slovensku. Tí služobne starší dob-
rovoľníci – Martina Reháková, Lenka
Košová a Jozef Balej – si v tento deň
rekapitulovali všetko, čo medzi Ró-
mami zažili, a lúčili sa s ľuďmi, ktorí im
prirástli k srdcu. ah

D O m O V
Na Luníku IX sa vymenili dobrovoľníci

S L O V e N S K O
Ocenenie pre Cirkevnú materskú
školu v Bratislave Európske hlavné mesto kultúry privítalo 22. septembra

okolo 70-tisíc ľudí zo všetkých regiónov Slovenska i za-
hraničia. Samotnému pochodu za život predchádzal
viacdňový sprievodný program. Vyvrcholil predpo-
ludňajšími pro-life bohoslužbami vo všetkých kosto-
loch Košíc, ktoré slávilo 16 slovenských biskupov, at-
rakciami pre deti a programom na hlavnom pódiu.
Väčšinu z prítomných tvorili rodičia s deťmi, mladí ľu-
dia, zástupcovia rôznych združení, hnutí a spoločen-
stiev, ako aj viaceré známe tváre zo spoločenského
a náboženského života. Pochod, ktorý sa pripravoval
viac než jeden rok, sa konal z iniciatívy Konferencie
biskupov Slovenska. Na jeho príprave pracovalo s hlav-
ným tímom vyše 700 dobrovoľníkov.
Pochodom chceli organizátori upozorniť na dôstojnosť
ľudského života a rodiny založenej manželstvom muža
a ženy ako najlepšieho miesta pre život. „Národný po-
chod za život je vyvrcholením dlhoročného úsilia za
presadenie kultúry života a reakcia na rastúce spo-
chybňovanie hodnoty ľudského života a rodiny ako
ideálneho miesta pre prijatie života,“ hovorí jeden z nich
Dušan Škurla.
podľa tkkbs jm

S L O V e N S K O
aj saleziánska rodina na Pochode za život



Provinciál saleziánov don Karol Maník prevzal
z rúk primátora Pavla Burdigu ocenenie Cena
mesta Rožňava. Udialo sa tak v sobotu 14. sep-
tembra v obradnej sieni počas Dní mesta Rož-
ňavy za prítomnosti zástupcov mesta i širšej sa-
leziánskej rodiny. Ocenenie dostali saleziáni za
svoju dlhoročnú prácu v meste.
Cena mesta Rožňava sa udeľuje „jednotlivcom,
resp. kolektívu za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej,
technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti, činnosť
osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny
i športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, alebo za činnosť
osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov“.
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Rožňave o tomto ocenení hlasovali na ro-
kovaní v stredu 22. augusta, keď vybrali spomedzi siedmich návrhov. jm

editoriál

Vo ľb y ?
Nie. Nejdem písať o politických voľ-
bách, hoci sú dôležité a vychádzajú
z kresťanského pohľadu na svet, že
človek má slobodu aj pre to, aby ak-
tívne prispieval k spoločnému dobru.

Saleziánska rodina na Slovensku bude
na začiatku kalendárneho roka preží-
vať zvláštne očakávanie. V júni sa
skončí obdobie šiestich rokov, počas
ktorých náš súčasný provinciál viedol
rodinu dona Bosca pod Tatrami. Za-
čiatkom roka hlavný predstavený sa-
leziánov v Ríme rozhodne, či požiada
terajšieho provinciála niesť túto úlohu
ďalej, alebo ju položí na plecia zasa
ďalšiemu. Je to pre nás všetkých ne-
malý dôvod na veľa modlitieb. V tom
duchu, ako hovorí pápež František:
Modlite sa za mňa. V tomto prípade: Za
toho, kto bude vybratý.

Keď don Bosco písal prvé stanovy
Saleziánskej spoločnosti schválené
v roku 1874, medzi povinnosťami pro-
vinciála uviedol ako prvú „predchá-
dzať spolubratov svojej provincie
v úctivosti a poslušnosti voči hlav-
nému predstavenému“. Provinciál je
ako pastier, ktorý ide vpredu, „pred-
chádza“. Poslušnosť, úcta, jednota du-
cha, na tom donovi Boscovi veľmi zá-
ležalo. K tej prvej povinnosti preto
dodal: „Nech sa stane viac milovaným
než obávaným.“

U saleziánov provinciála vyberá
hlavný predstavený. Nekonajú sa
voľby. Je to výraz dôvery a posluš-
nosti. No spolubratia sú požiadaní, aby
v konzultácii vyjadrili svoju mienku
o vhodnej osobe. Je to tak trochu, ako
keď pastier so záujmom pozoruje, kde
ovce cítia vhodnú pašu.

Byť provinciálom značí byť otcom, bra-
tom, skôr „pastierom“ než „manažé-
rom“, ale aj tým, kto rieši i ťažké situ-
ácie. Zároveň udáva akýsi tón toho,
čo saleziánska rodina prináša spoloč-
nosti a Cirkvi.

Na Slovensku prebehne konzultácia
v novembri. Nepôjde o voľby, ale
o čosi viac. Prosíme vás všetkých
o modlitby za to, aby nás viedol Pán.
A za toho, koho Pán vyberie.

Rastislav Hamráček SDB
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Tematika domova bola hlavnou líniou tretej provinciálnej kapituly sestier sa-
leziánok FMA. Sestry sa zamerali aj na problematiku vzťahov, ktorá je súčas-
ťou novej evanjelizácie. „Vzťahom v komunitách, oratóriách a taktiež spolu-
práci v saleziánskej rodine je potrebné dať ľudskejšiu a evanjeliovejšiu
podobu,“ povedala provinciálka Jana Kurkinová, ktorá predsedala kapitule.
Tridsaťosem zúčastnených sestier vypracovalo z podnetov kapitulárny do-
kument. Počas piatich kapitulných dní bol v Smižanoch prítomný aj provin-
ciál saleziánov na Slovensku don Karol
Maník. V procese a dynamike kapituly
pomáhal facilitátor Ján Mihálik.
Kapitula sa koná každých šesť rokov.
Jej úlohou je dotknúť sa najdôležitejších
tém, ktoré sa týkajú života sestier FMA
a ich prítomnosti v Cirkvi aj v spoloč-
nosti, aby aktualizovali odpovede na vý-
zvy dnešných čias. jm

F m a
uskutočnila sa provinciálna kapitula saleziánok

S L O V e N S K O
Rožňava ocenila prácu saleziánov

V nedeľu 8. septembra sa vo Vajnoroch konala spomienka na Božieho slu-
žobníka dona Titusa Zemana pri príležitosti 63. výročia výpravy do Turína,

ktorú viedol práve on. Celé stretnutie sa začalo ďa-
kovnou modlitbou v Kostole Sedembolestnej
Panny Márie pri krypte, kde sú uložené telesné
pozostatky tohto Božieho služobníka. Vicepostu-
látor procesu blahorečenia don Jozef Silvoň vo far-
skom Klube Titusa Zemana predniesol prednášku
na tému Boží služobník Titus Zeman – iskra novej
nádeje v Roku viery a prípravy veľkého jubilea
dona Bosca. Venoval sa viere a dôvere dona Ti-
tusa. V stati o láske poukázal na empatiu voči
núdznym i na pedagogiku Ježiša Krista. Na záver
svojej prednášky vyjadril nádej, že don Zeman sa
stane patrónom povolaní a že s takou zanietenos-
ťou, s akou ich pred 63 rokmi zachraňoval, ich
bude aj v týchto časoch vyprosovať. mm

D O m O V
Vajnory spomínali na dona titusa
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Z ôsmich zložiek saleziánskej rodiny,
ktoré v súčasnosti pôsobia na Slo-
vensku, bolo na stretnutí v Poprade
v dňoch od 26. do 28. septembra za-
stúpených sedem. Pozvanie prijali aj
mladí zástupcovia Domky – Združe-
nia saleziánskej mládeže a ďalší sym-
patizanti saleziánskeho diela.

V prvý deň sa v popradskej konkated-
rále Sedembolestnej Panny Márie slá-
vila úvodná svätá omša a konala sa
tam aj spoločná večerná adorácia.
Účastníkov privítal provinciál sale-
ziánov don Karol Maník, ktorý záro-
veň aj za všetkých poslal pozdrav
hlavnému predstavenému saleziánov.
Don Pascual Chávez mu emailom od-
povedal: „Som veľmi rád, že je Vás tak

veľa účastníkov a že sú s Vami aj
mladí. Urobili ste dobre, keď ste si
zvolili tému pedagogiky dona Bosca,
ktorá je zároveň výchovnou metódou
i našou spiritualitou a robí svätými
nielen chovancov, ale aj vychováva-
teľov, mladých i dospelých.“

Don Pascual Chávez sa prihovoril
účastníkom Dní aj druhý raz prostred-
níctvom videozáznamu. Jeho slová
z Dní spirituality saleziánskej rodiny,
ktoré boli v januári tohto roku v Ríme,
zazneli ako slovko na dobrú noc.

Témou druhého dňa bolo predstave-
nie životopisov troch chlapcov, ktoré
napísal don Bosco, a cez ne hlbší po-
hľad na preventívny výchovný sys-

don bosco 200

Na konci septembra sa v Poprade stretlo vyše stopäťdesiat zástupcov saleziánskej
rodiny z celého Slovenska – konali sa Dni saleziánskej spirituality. Hlavnou témou bola

pedagogika dona Bosca, ako ju on opísal v životopisoch troch chlapcov.
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Výchova,
čo vedie k svätosti mladých i dospelých

Čo s i odnášam
domov
Ľudmila Goboňová ASC, Prešov
– Snahu pomáhať mladým manže-
lom a vlastne zároveň aj samým
sebe žiť v dnešnej dobe; žiť dob-
rotu dona Bosca. Lebo čím lepšie
budeme žiť my, tým lepšie vycho-
váme svoje deti.

František Goboňa ASC, Prešov
– Úžasný zážitok saleziánskej rodi-
ny – tú našu rodinnosť. Aj otec pro-
vinciál spomínal, že toto nám závi-
dia všetky ostatné spoločenstvá.
Znova ma to utvrdilo v tom, že som
šťastný, že patrím do saleziánskej
rodiny. Túto rodinnosť chcem ešte
viac, tak hlbšie prežívať všade tam,
kde budem: doma, v zamestnaní,
na stretku, s mladými v stredisku,
s mladými rodinami v našom spo-
ločenstve.

Peter Lukáčik SDB, Žilina
– Opäť ma oslovila výchovná me-
tóda dona Bosca v takej konkrét-
nosti priamo pri chlapcoch. Pohľad
na chlapca, ktorý má svoje poza-
die, minulosť, ktorý teraz niečo pre-
žíva, a don Bosco, ktorý mu dokáže
ponúknuť vysoké ciele a pro-
striedky, ako má tie ciele dosiahnuť.

Dn i sa l e z i ánske j sp i r i t ua l i t y v P op r ade
o pedagog i k e a ducho vnos t i dona Bosca

Autor: spracovali mk a rhsdb, foto: Miroslav Škuta



don dosco 200
tém. Dopoludňajší program bol roz-
delený do dvoch blokov, ktoré pri-
pravili a moderovali: don Peter Figeľ,
direktor komunity v Bratislave-Ma-
mateyovej, predsedníčka Domky Lý-
dia Ondrejkovová, saleziánka spolu-
pracovníčka, a sr. Adrika Sárkozyová
FMA.

Materiál životopisov troch mladých –
svätého Dominika Savia, Miška Ma-
goneho a Františka Besucca – bol zá-
kladom pre prácu v skupinkách.
Účastníci diskutovali o duchovnej
ceste mladého človeka vo výchov-
nom prostredí dona Bosca. Táto akti-
vita bola veľkou príležitosťou na
hlbšie spoznávanie samotnej sale-
ziánskej pedagogiky i duchovnosti.
Na prvé uvažovanie potom nadviazal

druhý blok, v ktorom sa rozprávalo
o aktuálnom stave vo vlastných sale-
ziánskych strediskách na Slovensku.
Bratia a sestry saleziánskej rodiny roz-
mýšľali, čo z prvkov saleziánskej pe-
dagogiky už žijú, čo je pre nich zatiaľ
výzvou, čo ich inšpirovalo… a aká je
spolupráca saleziánskej rodiny na vy-
tváraní výchovného prostredia v stre-
disku či v meste.

V programe druhého dňa nechýbala
možnosť výletu. Podľa záujmu mohli
účastníci navštíviť napríklad Levoču,
Štrbské Pleso či Inštitút Krista Veľ-
kňaza v Žakovciach. Večer dostali
priestor aj typické prvky saleziánskej
kultúry – hudba a divadlo: hudobná

skupina Saleziáni predstavila piesne
z nového CD Žalmy z dielne dona
Roba Flamíka; a mladí z Humenného
pod vedením direktora strediska
dona Maroša Husára ponúkli diva-
delné predstavenie s názvom Podpa-
ľač.

Zážitky bohatstva saleziánskej rodiny
a skúseností s pedagogikou dona
Bosca boli na programe tretieho dňa.
Sedem svedectiev rozpovedali: Oľga
Krížová, don Maroš Husár a don Vilo
Riško, sr. Mirka Tarajová a sr. Iveta
Kubalová a dve saleziánky spolupra-
covníčky Ľudmila Belejová a Mária
Kropiľáková. Všetci sa podelili o svoj
príbeh a skúsenosti saleziánskeho ži-
vota, viery a tiež vďačnosti za povo-
lanie.

Podobne ako úvod, aj záver Dní spi-
rituality patril spoločnému sláveniu
Eucharistie. „Budujme vzťahy v sale-
ziánskej rodine nie samy pre seba,
ale preto, aby sme dokázali vydávať
svedectvo jednoty a dávať takto spo-
ločne do centra pozornosti mladého
človeka,“ vyzval účastníkov v homílii
provinciál don Karol Maník. Zároveň
otvoril slovenský saleziánsky jubi-
lejný rok vďačnosti, keďže na budúci
rok oslávime 90 rokov príchodu sale-
ziánov na Slovensko.

Dni saleziánskej spirituality sa konajú
na Slovensku každé dva roky. Ich cie-
ľom je zažiť jednotu a bohatstvo sale-
ziánskej rodiny, spoločne sa formo-

vať a modliť. Na tých tohtoročných
sa zúčastnila aj provinciálka sestier
saleziánok sr. Janka Kurkinová a tiež
Anton Horváth, provinciálny koordi-
nátor saleziánov spolupracovníkov.
Program, spoločné zdieľanie a práca
v skupinách, rovnako ako aj obdobie
prípravy, to všetko sa nieslo predo-
všetkým v duchu typickej salezián-
skej rodinnosti.

Saleziánska rodina na Slovensku sa
na svojich Dňoch saleziánskej spiri-
tuality opäť stretne v roku 2015, ktorý
bude veľkým jubileom dvojstého vý-
ročia narodenia dona Bosca.

Pozd r a v dona
P ascua l a
Cháv e za
Najdrahší don Karol,

Pozdravujem Ťa z Madridu, kde
som práve pricestoval z Uruguaja
a čakám na let do Ríma. Dostal som
Tvoj email a ponáhľam sa Ti hneď
odpovedať.

Teším sa z Vašich Dní saleziánskej
spirituality, ktoré prebiehajú v Po-
prade. Som veľmi rád, že je Vás tak
veľa účastníkov a že sú s Vami aj zá-
stupcovia mladých.

Urobili ste dobre, keď ste si zvolili
tému pedagogiky dona Bosca, ktorá
je zároveň výchovnou metódou
i našou spiritualitou a robí svätými
nielen chovancov, ale aj vychová-
vateľov, mladých i dospelých.

Prajem všetkým účastníkom peknú
a plodnú skúsenosť prežívanej sa-
leziánskosti.

Zajtra idem do Turína a budem na
Vás pamätať pri Panne Márii a pri
našom milovanom donovi Boscovi.

S láskou a mojím požehnaním

don Pascual Chávez V. SDB
hlavný predstavený
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don bosco 200

Vyberáme niekoľko myšlienok z témy, ktorá zaznela na Dňoch saleziánskej spirituality
v Poprade: o pedagogike a duchovnosti, ako ju don Bosco vyjadril v životopisoch

Dominika Savia, Miška Magoneho a Františka Besucca.

DuCHoVNá CESTA PrE MlADýCH

Duchovná cesta mladých spočíva v tom,
aby sa stali učeníkmi Ježiša Krista.

Duchovná cesta vo výchove mladých
podľa dona BoscaAutor: spracoval rhsdb

1
DôlEŽiTé BoDy NA CESTE

Don Bosco vo všetkých troch životopisoch
ukazuje, že pre duchovnú cestu mladého
človeka je dôležité:

� dobrá spoveď
� poslušnosť rodičom a predstaveným
� plnenie si povinností
� práca na spáse duše
� príprava na smrť a osobné pokánie
� pravidelná spoveď

a časté sväté prijímanie

3

Mládežnícka spiritualita má podľa dona Bosca
tieto črty:

1. milovať Boha nadovšetko,
2. byť učeníkom Ježiša Krista a slúžiť mu,
3. zrieknuť sa hriechu,
4. evanjelium a skutky lásky sú základom života,
5. Ježiš ako model života a túžba pripodobniť sa mu.

2

liEk NA krízu

Každý z troch chlapcov
prešiel obdobím krízy. Don
Bosco ponúka tento liek:

Nábožnosť, povinnosti,
radosť, sebazapieranie,
apoštolát, láska – služba,
čistota, čnosti, túžba po
svätosti

5

NáBoŽNoSŤ MlADýCH

A čo značí podľa dona
Bosca „nábožnosť“
v živote mladého
človeka?

Spoveď, prijímanie, úcta
k Eucharistii, mariánska
úcta, duch modlitby, iné
špeciálne pobožnosti.

6

Ako VyzErá STrETNuTiE S MlADýM ČloVEkoM

Ako to vyzerá, keď don Bosco ako vychovávateľ stretá mladého človeka?
Cieľ: spoznať mladého človeka a vzbudiť dôveru
Prístup: neformálny, empatický, formou rozhovoru
rozhovor: na rovnakej úrovni s mladým človekom, jasný, rodinný
Ponuka: pozdvihnúť zrak a objaviť nové horizonty
Výsledok: prijatie, vďačnosť, radostné očakávanie, „výchovná zmluva“

4

„Dajte mi chlapca, ktorý pristupuje k sviatostiam, a až do vysokého veku sa
bude správať tak, že bude vzorom pre všetkých, čo ho poznajú.“ (don Bosco)
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Mária Macáková FMA, Trnava
– Ľudia si myslia, že je to niečo ná-
ročné. Tým, že saleziánska spiritualita
je založená na preventívnom systéme,
kladie sa tu väčší dôraz na prevenciu.
Aj rodičia, keď poznajú nebezpečen-
stvo pre dieťa, snažia sa ho preven-
tívne uchrániť, aby sa k tomu zlu ne-
dostalo. U saleziánov, keďže sú
vychovávateľmi, sa myslí na to, aby
sa mladí so zlom nestretli, alebo keď sa
s ním stretnú, aby naň boli pripravení.

Jozef kosmál SDB, Dubnica
nad Váhom
– Saleziánska spiritualita je obsiah-
nutá v hesle dona Bosca: Daj mi duše,
ostatné si vezmi. Všetky ostatné veci
sú prostriedkami: veselosť, huba, di-
vadlo, výlety atď. Slúžia na to, aby
sme získavali predovšetkým mládež
a neostávali len pri tom, ale aby sme
ich pritiahli k cieľu, k Bohu a urobili
ich šťastnými tu aj vo večnosti.

ivana Pospíšilová ASC,
Bratislava
– Životný štýl, pre ktorý sa človek
rozhodol, a je v tom veľa radosti.

Filip Mareš, Česká republika
– Je to spôsob, ako sa spojiť s Pánom
Bohom, saleziánskym štýlom, takým
obyčajným, každodenným, nie neja-
kým vzletným, ale naozaj tým prí-
zemným – nohy na zemi a srdce
v nebi.

Peter lukáčik SDB, Žilina
– Vnímam, že saleziánska spiritualita
je duchovnosť, štýl prežívania vzťahu
s Bohom.

František Goboňa ASC, Prešov
– Saleziánska spiritualita znamená
prežívanie konkrétneho salezián-
skeho povolania v tých podmien-
kach, kde sme, či už ako manželia,
čiže v rodine, svedčiť na stredisku,
kde sme medzi mladými, a takisto aj
v našom apoštoláte. My sa venujeme
práci s rodinami. Tam chceme po-
môcť manželom, ktorí sú nám zve-
rení, objavovať to, čo pomáha pro-
stredníctvom dona Bosca na ceste
k svätosti všetkým ľuďom.

Eva Horváthová ASC, Trnava
– Spoznať dona Bosca, spoznať jeho
výchovný systém, ako on priťahoval
mladých, ako on učil žiť normálny
kresťanský život, a viesť ich k svä-
tosti.

don bosco 200
Niektorým účastníkom Dní saleziánskej spirituality sme položili túto otázku:

D B D 2 0 1 3 13

Ako by ste vysvetlili, čo je saleziánska spiritualita?
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viera mladých

V tom čase som neprežíval práve
ľahké obdobie – puberta, uzavretosť,
neosobné prežívanie viery... Myslím,
že to poznáte všetci. U saleziánov
som si nenašiel žiadneho kamaráta,
ktorý by ma trocha potiahol a „nako-
pol“ k tomu, aby som tam ostal. Po-
stupne som sa teda vytratil. Božie
cesty sú však niekedy veľmi zaují-
mavé a často stačí iba počkať, aby do-
zrel čas. Tak to bolo aj v mojom prí-
pade.
Po maturitnom ročníku som prijal po-
zvanie kamarátky na vysokoškolské
stretko. Odvtedy mi začali pekne-
-krásne prichádzať ďalšie ponuky a ja
som sa čoraz viac angažoval v službe
druhým – viedol som stretko, robil
som animátora na táboroch a po-
dobne. S tým všetkým, samozrejme,
súvisí aj práca na sebe samom. Práve
v spoločnosti iných a v práci s nimi
totiž človek spozná svoje slabé
stránky a veci, na ktorých by mohol
popracovať. Asi ako väčšina ľudí, aj ja
som si zo začiatku myslel, že svätosť
je niečo, čoho nie je obyčajný človek
ako ja hoden. Tento názor ma však
držal, len pokiaľ som nespoznal rady
dona Bosca a hlavne konkrétny prí-
klad života Dominika Savia.
Vtedy som si uvedomil, že
svätosť mi je omnoho bliž-
šia, ako som sa nazdával,
a prostriedky, ako ju dosiah-
nuť, sú také jednoduché, že
svätým sa s Božou pomocou
a vlastnou snahou môže stať
naozaj každý.
Nemôžem povedať, že každý
deň prežívam s myšlienkou
na svätosť, no v hĺbke mojej
duše je táto túžba silne zapí-
saná. Z „návodu na svätosť“
dona Bosca mi je najbližšia

každodenná veselosť, pretože aj zo
svojej skúsenosti viem, že úsmev a ra-
dosť sú nákazlivé. Nútia iných ľudí,
aby sa tiež zamýšľali nad svojím ži-
votom a hľadali skutočnú radosť,
ktorá by nebola viditeľná iba pro-
stredníctvom úsmevu, ale pramenila
v hĺbke srdca.
Veľmi dôležité sú podľa mňa aj du-
chovné cvičenia. V tomto svete je po-
merne ťažké nájsť si čas na pokoj, ti-
cho a byť len tak v Božej prítomnosti
a počúvať ho. Ale to je práve to naj-
dôležitejšie – hľadať v živote svoje
miesto a povolanie a nechať Boha,
nech prehovorí. On má predsa s kaž-
dým svoj plán a azda nechceme krá-
čať inou cestou, ako tou najlepšou?
Počas mojich prvých duchovných
cvičení som si predstavoval, ako si
dám super veľa predsavzatí, ktoré sa
mi bude dariť dodržiavať. Omyl!
Svojmu spovedníkovi som veľmi
vďačný, že ma od tohto modelu od-
hovoril a správne usmernil. Netreba
mať veľké oči, stačí si dať jedno pred-
savzatie, ktoré odstraňuje zo srdca
nejakú zlú vlastnosť a namiesto nej
buduje čnosť. Navyše nič nejde zo
dňa na deň, je len dôležité vytrvať

a odovzdať to Bohu. Nemyslime si,
že to zvládneme sami a hneď budeme
skvelými ľuďmi. Túto milosť môžeme
dostať iba od Pána.
Ďalšia podstatná vec je každoden-
nosť. Neznie to asi veľmi príťažlivo
a väčšina ľudí si hneď predstaví ste-
reotyp a nudu. Prišiel som však na to,
že to tak vôbec nemusí byť. V kaž-
dom dni sa predsa dá nájsť niečo vý-
nimočné, prostredníctvom čoho sa
nás Boh dotkol – nejaký človek alebo
udalosť. A z toho vyplýva, že niečo
ako stereotyp neexistuje a dva rov-
naké dni sa vlastne ani nedajú prežiť.
Len vonkajšie prejavy a činnosti
môžu ostať rovnaké. S tým súvisí aj
ďalšia rada dona Bosca na ceste k svä-
tosti – zodpovedné plnenie si svojich
povinností. Si študent? Tak študuj sve-
domite. Si otec? Dávaj sa naplno v ro-
dine. Si animátor? Neflákaj stretká ani
ich prípravu a vzťahy s deckami. Boh
nás k niečomu povoláva každý deň
a týmito „každodennosťami“ sa for-
muje naše povolanie. A nie sú to iba
tie „veľké“ povolania ako manželstvo,
zasvätený život a podobne. Každý
deň od nás Boh niečo chce a je len na
nás, ako a či vôbec odpovieme. Ne-

zabúdajme popritom na dôle-
žitosť stáleho spovedníka,
ktorý nás pozná, ktorému sa
zveríme so všetkým, čo nás
trápi, a ktorému maximálne
dôverujeme. Nech je to člo-
vek, čo sa nebude báť poradiť
a odhaliť naše nedostatky.
Pravda je niekedy bolestná,
no vďaka nej sa dá posunúť
o veľký kus vpred. A o to
predsa ide, nie? Aby sme sa
navzájom povzbudzovali
k svätosti a túžbe dostať sa do
neba.

Prvýkrát som sa so saleziánmi reálne stretol, keď som mal pätnásť rokov.
Predtým som síce vedel, že existujú, a spolu s rodičmi sme k nim chodievali
na nedeľné sväté omše, no nijako bližšie som sa o nich nezaujímal. Neskôr
sa ma rodičia snažili začleniť do spoločenstva, a tak ma prihlásili na
saleziánsky prímestský tábor a po ňom na modelársky krúžok.

D B D 2 0 1 31�

Text a foto: Johny Mrázko

Radostné prežívanie každodennosti



Odpúšťanie nás núti prekonať bolesť
či nepríjemnosť, ktorá nám bola spô-
sobená. Naša prosba o odpustenie
nás zase núti ponížiť sa pred iným
človekom, čo nám tiež vôbec nie je
príjemné. V kresťanstve však existuje
jedna osobitosť. Božie odpustenie člo-
veku je podmienené jeho odpuste-
ním blížnemu. Modlitba Pána nám
denne pripomína: „Odpusť nám naše
viny, ako aj my odpúšťame svojim
vinníkom…“

Prejavovať milosrdenstvo a odpuste-
nie nie je ponižovaním človeka alebo
udržiavaním rozdielov medzi ľuďmi.
Mnohí odpustenie stotožňujú s poní-
žením. Zaiste je to konkrétne nebez-
pečenstvo pre tých, ktorí odpúšťajú,
či už priamo, alebo nepriamo. Podo-
benstvo o márnotratnom synovi nám
však ukazuje, že skutočné milo-
srdenstvo sa neteší z poníženia toho,
kto sa vracia, ale má radosť, že mu
bola prinavrátená jeho dôstojnosť. Mi-
losrdenstvo, ktoré ponižuje alebo drží
v ponížení iných, nie je skutočné.
Opravdivo sa odpúšťa tak, aby sme
pomohli rastu človeka v dobre
a v jeho dôstojnosti (porov. DM 6).

Odpustenie je proces uzdravovania,
zacelenia rany, ktorú sme duchovne
prežili. Preto je veľmi potrebné zbaviť
sa predstavy, že odpustenie sa musí
odohrať hneď. Mnohí si myslia, že
kresťan je nielen povinný odpustiť,
ale že musí odpustiť hneď. Neuvedo-
mujú si, že odpustenie, ak ide o vážnu
vec, je proces, ktorý môže trvať aj
dlhší čas. Existuje teda situácia, ktorú
môžeme označiť ako „byť na ceste
odpustenia“. Na tejto ceste postupne
potrebujeme najprv prekonať bolesť,
potom oddeliť zlo od osoby, ktorá ho

uskutočnila, a napokon nadobudnúť
silu a motiváciu znova túto osobu pri-
jať. Takto popisujú proces odpuste-
nia súčasní psychológovia.

V čase, keď „sme na ceste odpuste-
nia“, sa môže u nás prejaviť mlčanie,
strohá komunikácia, ba možno aj
niektoré nie príliš prívetivé reakcie.
Tento čas mlčania by nemal byť uzat-
vorením sa alebo obkolesením sa ne-
preniknuteľným múrom, za ktorým
sa rozmnožuje hnev, bolesť a zúfal-
stvo. Tento čas sa má podobať zatvo-
reniu sa do ustrice, v ktorej sa deje
niečo iné – bolesť sa postupne pre-
mieňa na vzácnu perlu. Ale všetko to
chce čas a modlitbu.
Nevyžaduje sa teda odpustenie hneď,
dokonca môžu nastať aj časy uzatvo-
renia sa a čakania, dôležité však je,
k čomu vedú. Prvou formou odpus-
tenia je nerobiť prudké rozhodnutia
a vo svetle viery začať spracovávať
všetko, čo sa stalo. Najzreteľnejšou
motiváciou je práve pohľad na Krista
na kríži, ktorý zomiera za naše hrie-
chy modliac sa za svojich nepriateľov.
Pri akejkoľvek bolesti, zrade a neprá-
vosti sme ako kresťania pozvaní mys-
lieť na neho, spravodlivého, ktorý zo-
mrel za nás. Pri kríži sa rodí prvá
motivácia odpustenia.
Odpustenie sa najmä v prvých chví-
ľach javí ako niečo nemožné a nad
naše sily. Naozaj sme si vedomí, že
sila odpustenia nevyplýva len z našej
dôstojnosti, veľkosti a veľkodušnosti.
K odpusteniu potrebujeme Božiu silu,
Boží život v nás. Preto základnou si-
lou odpustenia sú modlitba
a sviatosti. Je naša modlitba
priestorom, v ktorom sa
učíme pozerať na svet očami
Božej milosrdnej a odpúšťajú-

cej lásky, alebo je iba miestom po-
vinnosti a pýtania si všeličoho, čo po-
trebujeme? Keď pred naším zrakom
stojí hriech a slabosť človeka, ktorý
nám ublížil, ako sa na neho poze-
ráme? Ak mu chceme odpustiť,
skúsme si uvedomiť, že práve za neho
a za tento jeho hriech Ježiš trpel.

A tak kresťan nezostáva len pri počú-
vaní svojho srdca a svojich pocitov,
ktoré sa neraz vo svojej prirodzenosti
búria. Neriadi sa len pragmatickým
rozumom. Ale necháva sa osvietiť
svetlom viery. Lebo viera nás naučila,
že život každého jedného človeka, aj
hriešneho a slabého, má v Božích
očiach nesmierne veľkú hodnotu.
A kto to zažil, ten vie, že keď odpúš-
ťame a vidíme ovocie odpustenia
v novom živote, zažívame niečo Bo-
žie.

rok vier y – viera do vrecka

Nemusieť nikomu nič odpúšťať a ani nikoho neprosiť
o odpustenie – to sa neraz stáva ideálom nášho života.
Ak totiž musíme odpustiť, znamená to, že nám niekto
ublížil. A ak máme prosiť o odpustenie, tak sme
pravdepodobne niečo pokazili my.

www.donbosco.sk
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Naučme sa odpúšťať
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spir itual ita

Don Chávez na začiatku tretieho roka
prípravy zdôraznil, že je nevyhnutné
a potrebné znovu dať – ako základ
pre celé saleziánske dielo – spiritu-
alitu dona Bosca. „Predstaviť jeho
osobu a preskočiť pri tom fakt, že sto-
jíme pred svätcom, by bolo ako pred-
staviť iba polovicu pravdy. Skutoč-
nosť, že on je svätcom, musí mať
prednosť pred tým, že je vychováva-
teľom. Akákoľvek iná postupnosť by
sfalšovala rebríček jeho hodnôt.“

Ktoré sú kardinálne body salezián-
skej spirituality? Deviaty nástupca
dona Bosca don Pascual Chávez ich
zhrnul takto:
– pozornosť voči mladým, najmä tým
najchudobnejším,
– špecifický výchovný a pedagogický
systém,
– venovanie sa modlitbe a práci,
– osobitná pozornosť voči Cirkvi
a spoločnosti.

Potom hlavný predstavený saleziánov
poukázal na to, že pastoračná láska je
„prvé prikázanie a prameň energie
pre napredovanie“ kresťanskej spiri-
tuality. Opísal tiež víziu plnú dôvery,
ktorú mal don Bosco o mladých, po-
volaných byť šťastnými tu i vo več-
nosti; a vyzdvihol aj jeho predstavu
o službe blížnemu, v ktorej „katolík je
kvasom spoločnosti v spletitosti kaž-
dodenného života“.

Don Chávez zakončil svoj príhovor
na Colle Don Bosco a otvoril tretí rok
prípravy na saleziánske jubileum 200-
-stého výročia narodenia dona Bosca
slovami:
„Poďme v ústrety Kristovi, sprevá-
dzaní a vedení donom Boscom, a náj-
deme, ako on, radosť v službe Pá-
novi!“

SloVo DoNA CHáVEzA
Podobne ako všetci významní svätí zakladatelia, aj don Bosco prežíval
kresťanský život so zanietenou láskou a kontemploval Pána Ježiša z oso-
bitného hľadiska, cez charizmu, ktorú mu zveril Boh – cez poslanie k mla-
dým. „Saleziánska láska“ je pastoračná láska, pretože jej záleží na spáse duší,
a tiež je výchovnou láskou, lebo vo výchove nachádza prostriedok, ktorý
môže pomôcť mladým správne rozvíjať ich energiu. Týmto spôsobom môžu
z mladých vyrásť statoční občania, dobrí kresťania a budúci obyvatelia
neba.

Preto vás, drahí bratia a sestry, všetci členovia saleziánskej rodiny, pozývam
čerpať z prameňov spirituality dona Bosca – z jeho výchovno-pastoračnej
lásky, ktorá má svoj vzor v Ježišovi Kristovi ako Dobrom pastierovi a ktorú
vyjadruje modlitba i životný program dona Bosca „Da mihi animas, cetera
tolle“. Môžeme tak objaviť „dona Bosca mystika“, ktorého duchovná skú-
senosť sa stala základom spôsobu nášho súčasného prežívania saleziánskej
spirituality, a to v rozmanitosti ním inšpirovaných povolaní.

Tretí rok prípravy na dvojsté výročie narodenia dona Bosca sa začal 16. augusta 2013.
Hlavný predstavený saleziánov don Pascual Chávez sa v ten deň prihovoril stovkám
mladých na mieste narodenia tohto svätca, na Colle Don Bosco pri Turíne. Pozval ich

„vrátiť sa k objavovaniu spirituality dona Bosca“ a prežívať aj dnes jeho duchovný
program „Daj mi duše, ostatné si vezmi“.

Autor: spracované podľa ANS

Správny rebríček hodnôt dona Bosca
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Don Pavol vstúpil už do tretieho, po-
sledného ročníka a počas svojho štú-
dia skúma rôzne stupne mediálnej
gramotnosti mladých ľudí. Pripravuje
pre nich dotazník, ktorý ponúkne od-
poveď, akú úroveň zručností a schop-
ností pri zodpovednom využívaní mé-
dií dosahujú respondenti. Svoje
pôsobenie v škole vidí takto: „Na uni-
verzite ma najviac baví práca s mlá-
dežou. Nielen neformálna, ale aj for-
málna, a to, že ich mám možnosť
vyučovať. Snažím sa najmä budúcich
žurnalistov pripraviť čo najlepšie do
praxe, samozrejme, ak pri svojom po-
volaní ostanú. Dali sme si heslo Áno
médiám pre vernosť mladým. Treba
byť verný médiám aj mladým ľuďom.
Som rád, že sa môžem podieľať na
výchove a raste mládeže na Katolíckej
univerzite.“

Saleziána Pavla Dzivého mohli štu-
denti najčastejšie stretnúť v televíz-
nom štúdiu, ktoré donedávna sídlilo
v priestoroch filozofickej fakulty. Po
dostavaní novej univerzitnej knižnice,
ktorá bola slávnostne otvorená
v stredu 25. septembra 2013, sa však
televízne štúdio presťahovalo do no-
vých priestorov. Tam bude odteraz
pôsobiť aj don Pavol.
Od septembra nastúpil na Katolícku
univerzitu tiež salezián don Jozef Lus-
coň, čím sa spolupráca univerzity
a saleziánskej rehole prehlbuje.

Novinkou je aj otvorenie predajne
Don Bosco v priestoroch nedávno
otvorenej budovy univerzitnej kniž-
nice. „Bude to plochou najväčšie

kresťanské kníhkupectvo na Slo-
vensku a nás teší, že bude nielen
v srdci Slovenska, ale zvlášť na Kato-
líckej univerzite, ktorej týmto ďaku-
jeme za spoluprácu,“ hovorí Ján
Miško, riaditeľ vydavateľstva Don
Bosco.

Výstavba novej knižnice si vyžiadala
až 8,9 milióna eur, ktoré Katolícka uni-
verzita zabezpečila zo zdrojov Eu-
rópskej únie, ale aj vďaka malým či
väčším darcom. „Sme veľmi radi, že
sme našli pochopenie u mnohých slo-
venských veriacich, ktorí nás štedro
podporili, a ďakujeme za všetky dary
zo saleziánskej rodiny. Na úplné do-
končenie stavby, predovšetkým na
úhradu stavebných prác a zabezpe-
čenie zariadenia interiéru, však ešte
stále chýba milión eur. Je to veľká
suma, ale mám nádej, že sa nám ju po-
darí od ľudí dobrej vôle získať. Preto
budeme radi, ak nás tí, čo to tak slo-
bodne cítia, ešte podporia. Veď v Ru-
žomberku študuje viac ako sedemti-
síc katolíckych mladých a my robíme
všetko pre to, aby sme z nich vycho-
vali odborníkov a slušných ľudí,“ po-
vedal profesor Peter Olekšák, ktorý
pracoval ako koordinátor projektu vý-
stavby novej univerzitnej knižnice.

„Dovoľujem si všetkých čitateľov ča-
sopisu Don Bosco dnes pozvať na
návštevu nových priestorov i k tomu,
aby sa stali čitateľmi Univerzitnej kniž-
nice Katolíckej univerzity v Ružom-
berku. Najlepšie je presvedčiť sa na
vlastné oči, aké dielo sa nám s Božou
pomocou podarilo postaviť. Myslím,

že každého návštevníka tento projekt
osloví a poteší,“ uzatvára profesor Pe-
ter Olekšák z rektorátu univerzity.

Ako MôŽETE PoMôCŤ?
Ak vás projekt Univerzitnej kniž-
nice Katolíckej univerzity zaujal,
podporte nás finančným darom na
číslo účtu: 7 000 347 735/8180. Zo
srdca ďakujeme! Viac na interneto-
vej stránke kniznica.ku.sk.

Saleziánska spolupráca s Katolíckou
univerzitou naberá na obrátkach

Salezián Pavol Dzivý sa s veľkou vášňou venuje televíznej tvorbe. Pred dvoma rokmi
nastúpil na doktorandské štúdium na katolíckej univerzite v ružomberku – a to nielen
preto, aby si zvýšil odbornú kvalifikáciu, ale aj aby sa venoval mediálnej výchove. Jeho
dizertačná práca, ktorú bude o necelý rok obhajovať, nesie názov Mediálna výchova pre
adolescentov a dospievajúcich.

Autor: Matúš Demko
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kde sa vzala myšlienka pustovne
v horách?
Táto túžba ležala v pôde môjho ži-
vota ako tajomné, odolné semienko.
Už v mladosti (ešte skôr, ako som ob-
jala rehoľný život) som milovala osa-
motené miesta. Nie preto, aby som
sa uzavrela pred dynamickým živo-
tom mesta, ako je Miláno s univerzit-
nými aulami, ruchom a zábavou. Ale
okamihy ústrania a ticha som doká-
zala zažívať najmä v horách, lesoch
a na vidieku. Pohľad na všetko stvo-
renstvo som vždy vnímala ako dobrý
odrazový mostík k modlitbe. Práve
preto som v októbri 1978 dostala od
predstavených súhlas na založenie
domu modlitby na Subiacu.

Aký bol váš dovtedajší život?
Od mladosti som študovala literatúru,
zvlášť ma nadchýnala beletria a po-
ézia. V nich človek dokáže vyjadriť
svoju túžbu po nekonečne. Keď
Druhý vatikánsky koncil upozornil
vzdelávacie inštitúcie na potrebu vy-
chovávať k správnemu používaniu
masmédií, generálna matka predsta-
vená Ersilia Canta ma vybrala, aby
som začala viesť vzdelávacie prog-
ramy o komunikačných prostried-
koch. Prihlásila som sa teda na špe-
cializované kurzy kritického
hodnotenia filmov, televíznych prog-
ramov a podobne. Potom prišiel rad
na mňa, aby som organizovala me-
diálne školenia pre spolusestry uči-
teľky na vyššej strednej škole.

V čom spočívala vaša práca
v oblasti mediálneho
vzdelávania?
V prvom rade musím povedať, že sle-
dovanie a hodnotenie filmov pohľa-
dom kritického diváka je pre mňa
veľmi zaujímavé. Režiséri ako Berg-
man, Bresson, Pasolini, Olmi a iní ma
z každého hľadiska veľmi obohatili.
Aby som otestovala psycho-spirituálny
vplyv týchto filmov na mladých, po-
zvala som si skupinu vysokoškolákov
a mladých učiteľov, aby snímky sledo-
vali spolu so mnou. Potom sme o nich
spoločne diskutovali. K vzdelávaniu
v tejto oblasti sa často pristupuje po-
vrchne, ale názory a vyjadrenia mla-
dých a tiež skúsenosti, ktoré som na-
dobudla na mediálnych kurzoch, ma
presvedčili, že je veľmi potrebné pred-
kladať ľuďom k médiami sprostredko-
vanej skutočnosti hodnotnú alterna-
tívu. Alternatívu, ktorá vychádza
z reality, vovádza do priameho kon-
taktu so stvorením a ponúka skúsenosť
jednoduchého vnútorného života.
Požiadala som teda o dovolenie zor-
ganizovať pre mladých, s ktorými
som diskutovala o filmoch, tábory
s Božím slovom. Bola to veľmi pozi-
tívna skúsenosť. Ticho prírody po-
skytuje skvelý priestor na načúvanie
Božiemu hlasu.
Tieto táborenia na inšpirovali k ná-
padu, aby sme práve my dcéry Márie
Pomocnice otvorili dom modlitby Bo-
žím slovom mimo akejkoľvek rušivej
naliehavosti.

Prečo práve San Biagio?
Dlho som sa modlila za vhodné
miesto – ponorené do prírody a sú-
časne nie príliš ďaleko od nejakého
spirituálneho centra. Prozreteľnosť
láskavého Boha ma zaviedla na Su-
biaco, kde sv. Benedikt v jednej jas-
kynke na vrchu Taleo začal cenobit-
ský život a totálne zasvätenie sa
Bohu. Na tom istom vrchu, trochu
vyššie od Sacro Speco, sa nachádza
San Biagio, stará pustovňa, kde žil sv.
Roman. Odkedy som tam prvý raz
prišla spolu so sr. Mariou Letiziou
Gatti a psom Lessym, ktorého nám
darovala jej mama, San Biagio sa
úplne zmenilo. Jeho neprívetivú „fy-
ziognómiu“ nahradila prijímajúca
tvárnosť.

Prečo podľa vás ľudia navštevujú
San Biagio?
Tí, čo prichádzajú zo zvedavosti, od-
chádzajú takmer hneď preč, lebo tu
nachádzajú dosť málo na jej uspoko-
jenie. Spolu so sestrami však konšta-
tujeme, že mnoho ľudí, zvlášť dnes,
vyhľadáva prostredie, kde môžu viesť
jednoduchý život, zažívať bezpros-
tredný kontakt s prírodou a stretnúť
Boha.

Je nevyhnutné izolovať sa, aby
sme našli Boha?
Určite nie! Boha môžeme stretnúť
všade: na peknej lúke, kde vánok pre-
svedčí aj trávu, aby ho chválila; na
Námestí sv. Petra, kde môžeme vidieť

Talianska saleziánka Mária Pia Giudiciová sa rozhodla premeniť
dlhodobo opustenú pustovňu San Biagio na dom modlitby. Toto miesto
sa pre mnohých stalo symbolom proroctva a ohlasovania. Sestra Mária
pochopila, ako sú don Bosco – svätec neúnavnej činnosti a Benedikt –
svätec kontemplácie spojení hlbokými zhodami a súzvukom. Dala sa im
teda k dispozícii s jednoduchosťou a odvahou človeka, ktorý sa ponúka
ako nástroj, aby sa obrazy a Božie slovo vtelili do našich dejín.

Autorka: Linda Perinová FMA
Preklad: Karolína Szelesová FMA, foto: www.sanbiagio.org

Mária Pia Giudiciová:
Milovala som osamotené miesta
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Sv. Otca Františka, alebo aj v super-
markete. Ľudia majú však aj isté psy-
chické a spirituálne potreby, dnes zvý-
raznené navyše stresom. Ten je
typický pre frenetický život týchto
upracovaných čias plných napätia
a problémov v rodine. Z týchto a ďal-
ších dôvodov pôsobí pobyt na vzdu-
chu, slnku a na zelenej tráve, upro-
stred spevu vtákov veľmi upokojujúco
a tiež uľahčuje modlitbu. Počas nej do-
kážu ľudia otvoriť svoje srdce Bohu,
ktorý v ňom ostane prebývať, aj keď
sa už vrátia späť do mesta k svojim po-
vinnostiam.

Ako prijíma toto dielo saleziánska
rodina?
Spočiatku, ako to už býva tvárou
v tvár novotám, tu pochopiteľne
vládli obavy. Teraz však cítim poro-
zumenie a niekedy aj povzbudenia,
ktoré potešia srdce. To nám pomáha
ustavične sa v práci zlepšovať. Deo
gratias!

Čo zo saleziánskej spirituality
možno nájsť vo vašej práci?
Zdá sa mi, že sú tu evidentné dva ty-
pické prvky saleziánskeho ducha: ro-
dinná atmosféra a radosť živená kaž-
dodennou modlitbou Božím slovom.
Vzájomná úcta, dôvera, bratské
vzťahy a spolupráca na všetkých
úrovniach nám pomáhajú nielen
„niesť si navzájom bremená“, ale
i vzájomne si s pokojom a radostne
pomáhať pri hľadaní svätosti.

Akých návštevníkov vítate v San
Biagiu najčastejšie?
Našu zvláštnu pozornosť majú mladí,

ktorým venujeme vždy prvú a tretiu
nedeľu v mesiaci. Ďalšou dôležitou
skupinou sú manželské páry. Každý
mesiac sa u nás stretávajú na čítanie
Lectio Divina, ktoré je doplnené vý-
stižnými témami pre ich konkrétny ži-
vot. Priestor na rozjímanie u nás
nájdu aj záujemcovia o duchovné cvi-
čenia, ktoré sú pre nich bezprostred-
nou prípravou na sviatosť manželstva
alebo zasvätenia sa Bohu.

koľko členov má vaša komunita?
Počet sestier nie je stabilný. Aktuálne
je nás päť, každá so zámerom dávať
zo seba to najlepšie, aby San Biagio
naozaj ponúkalo to, čo ľudia hľadajú.

Akým konkrétnym aktivitám sa
venuje vaša komunita?
Pracujeme predovšetkým na pre-
hlbovaní vzťahu s Bohom prostred-
níctvom čítania jeho slova. Dni nám
však rýchlo plynú v našej hlavnej ak-
tivite – prijímaní a starostlivosti
o tých, ktorí k nám prichádzajú. So
spolusestrami máme podelené úlohy:
ujať sa hosťa, poskytnúť mu izbičku
alebo pokojné, pohostinné miesto,
kde by sa cítil príjemne. Dať sa mu
k dispozícii v službe ucha alebo ho ra-
dostne zapojiť do domácich činností
či jednoduchých remesiel. Ono be-
nediktínske motto „ora et labora“,
ktoré bolo také blízke aj donovi Bos-
covi, udáva rytmus celému nášmu ži-
votu. Nám i našim hosťom pomáha
zažiť existenciálnu harmóniu, du-
chovný rast a radosť. Venujeme sa
rôznym remeslám, ktoré nám spolu
s dobrovoľným príspevkom návštev-
níkov zabezpečujú živobytie. Podľa

odkazu otcov púšte aj našich zakla-
dateľov oceňujeme aj manuálnu
prácu, nielen štúdium a čítanie du-
chovných textov. Napokon, ergotera-
piu dnes vrelo odporúčajú aj lekári
a psychológovia.

Napísali ste nádhernú knihu
o anjeloch. Prečo práve táto téma?
Napísala som tú knihu jednoducho
preto, lebo ma o to požiadala pred-
stavená generálnej rady. „Chuť pri-
chádza s jedlom,“ hovorí jedno prí-
slovie. Aby som bola úprimná,
anjelov som si obľúbila hneď potom,
ako som spoznala zmysel a hodnotu
ich služby na Božiu slávu a pomoc
každému z nás. Iste, anjeli nás nespa-
sia, ale ako naši silnejší „bratia“, ktorí
stoja pred Božou tvárou, nám môžu
pomáhať, aby nás Pán zachránil.
A tak, prečo sa na nich neobracať
s prosbami?
Nikdy som anjelov na vlastné oči ne-
stretla, ani na San Biagio, ani inde. Po-
cítila som však ich potešujúcu prí-
tomnosť v podobe jednoduchosti,
pravdy, bratstva a krásy; v objatí
Boha. Od lúčneho kvetu, po psa vrtia-
ceho chvostom a letiaceho vtáka, od
brata po sestru a návštevníka – všetko
a všetci predstavujú vzácny svet, ktorí
anjeli uvádzajú do súladu s nami. Tak
nám pomáhajú vdychovať veľkú prí-
tomnosť Boha, žiť spolu s ním v snahe
stávať sa takými, akí sa páčime jemu.
Kontakt: www.sanbiagio.org, e-mail:
info@sanbiagio.org
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Evanjelium zo sviatku dona Bosca (Mt 18, 1 – 16) stavia do centra jeho života dieťa:
chudobné, slabé, túžiace po prijatí. Božie dieťa v srdciach jeho mladých, ale i starších
synov a dcér. Živého krista, ktorému pomáhal rásť, ktorému liečil rany a ktorému do

posledného dychu zasvätil svoj život.

saleziánky

Aj keď sa to na prvý pohľad
nezdá, téma detí je v evanje-
liách častá a dôležitá. Značná
pozornosť sa venuje už Já-
novmu a najmä Ježišovmu
detstvu. V iných evanjeli-
ových príbehoch rodičia často
prosia Pána o zdravie či po-
žehnanie pre svoje deti. Ježiš
pri rozprávaní spomína deti
ako dôležitú súčasť rodiny.
Podčiarkuje radosť matky
z narodenia dieťaťa. Keď na-
sycuje zástupy, dáva pokrm aj
deťom. S rozhodnosťou chráni
maličkých pred pohoršením.
Všíma si, ako sa hrajú na ná-
mestiach. Nechá ich, nech mu
v chráme volajú na slávu
práve ony. Ako kvočka ku-
riatka chce zhromaždiť
a ochrániť deti Jeruzalema.
Niekoľkokrát oslovuje do-
konca i svojich učeníkov „deti
moje“… Ježiš prijíma deti nie-
len skutkami a postojmi, ale
dokonca svojím učením od-
porúča spiritualitu detí ako ne-
vyhnutnú podmienku pre
vstup do Božieho kráľovstva.
Táto spiritualita má dve di-
menzie: byť ako deti a prijímať
ich. Ide vôbec jedno bez dru-
hého?

zVyšok izrAElA
Už Starý zákon prináša obraz
malých, pokorných a dúfajú-

cich v Pána – Písmo ich po
hebrejsky nazýva anawím.
Týmto výrazom sa pôvodne oz-
načovali materiálne chudobní.
Postupom dejín spásy sa výraz
anawím stal náboženským ter-
mínom na pomenovanie tých,
ktorí boli chudobní aj pred Pá-
nom, vo svojom srdci; ktorí aj
keď trpeli nedostatkom, boli
trpezliví, oddaní Pánovi
a všetko očakávali od neho.
Neskoršie sa stotožňujú so
„zvyškom Izraela“, ktorý ostal
verný Jahvemu po babylon-
skom zajatí i v čase helenizmu
a bol nositeľom mesiášskych
prisľúbení. Pre svoju pokoru
ich Boh osobitne zahrnul svo-
jou starostlivosťou a láskou.
A ich najkrajším vyvrcholením
je služobnica Pána Mária. Na
týchto Pánových „maličkých“
možno vztiahnuť Ježišovo bla-
hoslavenstvo: „Blahoslavení
chudobní v duchu, lebo ich je
nebeské kráľovstvo“ (Mt 5, 3).

MAliČkí NoVéHo zákoNA
Starozákonný dôraz na Páno-
vých chudobných sa v Novom
zákone premieta na pokore-
ných, neužitočných, margina-
lizovaných, a predsa dôveru-
júcich, čo v Ježišových časoch
platilo najmä o deťoch. Všetci
synoptici prinášajú o Ježišovej
láske k deťom dvojnásobné

Do kráľovstva detí & rásť
v maličkosti

Autor: Dagmar Kráľová FMA
Foto: morguefile.com, public-domain-image.com
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svedectvo. Aj o tom, ako nám Pán
dáva dieťa konkrétnym gestom – po-
staviac ho do stredu – za vzor. Zdô-
razňujú Ježišove slová adresované
učeníkom, aby nebránili maličkým
prichádzať k nemu. Tie by sa mohli
presnejšie preložiť v zmysle „pre-
staňte deťom brániť prichádzať ku
mne“.
Evanjelisti Matúš a Marek uvádzajú
obe povzbudenia s obrazom detí
blízko po sebe. Bezprostredne po Je-
žišovom výroku „kto neprijme Božie
kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň“
umiestňuje Marek príbeh o bohatom
mužovi (u Matúša je nazvaný boha-
tým mladíkom), ktorý sa napriek Je-
žišovmu láskavému pohľadu zdráhal
rozdávať zo svojho bohatstva núdz-
nym a prijať nadchádzajúce Božie
kráľovstvo ako dieťa. Odišiel zarmú-
tený a egoizmom zmrazené dobrá mu
jeho existenciálny smútok pravdepo-
dobne rozmnožovali ďalej.

DiEŤA MENoM zACHEJ
Evanjelista Lukáš rád usporadúval Je-
žišovu náuku, príbehy a podobenstvá
tak, aby sa navzájom dopĺňali a vy-
svetľovali. Druhú časť Ježišovho po-
solstva o deťoch (Lk 18, 15 – 17)
umiestnil v kontexte vyvrcholenia Je-
žišovej verejnej činnosti. Vzápätí vy-
tvoril kontrast medzi bohatým po-
predným mužom, jeho uzavretosťou
a smútkom (Lk 18, 18 – 27) a postavou
bohatého mýtnika Zacheja, otvore-
ného a radostného (Lk 19, 1 – 10).
Obaja sa stretli s Ježišom, prvý sa
obával prerodiť svoj život, druhý ho
konverziou zmenil radikálne.
Vzrastom malý Zachej, ktorý si stihol
nahonobiť veľký majetok, už asi nebol
najmladší a možno ani najchudší.
V túžbe vidieť Ježiša však bežal ako
dieťa, ba nedbajúc na výsmech iných
vyliezol dokonca na strom, aby ho
mohol aspoň zazrieť. Ak by sme mali
odfotený záber tejto situácie, Ježiš by
sa na neho pri tomto chlapčenskom
kúsku veľmi pravdepodobne usmie-
val. Zacheja, sčasti ukrytého v lístí,
Pán okamžite objavil, dokonca ho za-
volal po mene a urobil mu program:
„chcem byť tebou prijatý“. Detinské
srdce Zacheja okamžite odpovedalo
na túto Ježišovu „hru“, v ktorej sa hľa-
dajúci teší, že našiel, a schovaný má

radosť, že je nájdený. Mýtnik ihneď
zliezol, zaviedol Ježiša do svojho
domu a zariadil všetko, čo treba na
hostinu. A hneď začal neefektívne, až
bláznivo rozdeľovať svoje nekalé zis-
ky. Medzi riadkami sa zdá, akoby z Je-
žiša, ktorého tak túžil uvidieť, nemo-
hol spustiť oči. Zamiloval si ho
natoľko, že mu na rozdiel od boha-
tého „mladíka“ nebolo treba ani na-
značiť, aké dobro má urobiť. Ježiš sa
radoval, že v ňom našiel stratené, oko-
lím pohŕdané, a predsa detinsky od-
dané srdce, ktoré vedelo pohotovo,
kreatívne a veľkodušne odpovedať na
jeho zachraňujúcu lásku. Posledná Je-
žišova verejná hostina u známeho
hriešnika bola už anticipáciou oslavy
nadchádzajúceho vykúpenia a vstupu
maličkých do Božieho kráľovstva.

ABSolúTNA PoDMiENkA
Niektorí exegéti interpretujú inten-
zívny zápor v gréckom texte evanjelia
o deťoch v zmysle „ak nebudete ako
deti – nikdy alebo vôbec –, nevojdete
do Božieho kráľovstva“. Prečo tá Je-
žišova naliehavosť? Možno nám hrozí,
že ako príliš dospelí, ktorí zabezpe-
čujú sami seba, nebudeme potrebo-
vať Boha. Alebo že ostaneme spútaní
túžbami po úspechu. Alebo sa môže
stať, že súperiac medzi sebou bu-
deme kontrolovať seba i iných, ba
skoro celý svet, a umrieme vyčerpaní
a frustrovaní z budovania svojich
vzdušných zámkov. Alebo na nás
číha hrozba, že takto „zaistení“ nedo-
kážeme vyjsť sami zo seba a zbadať

núdzne Božie deti okolo, a tak sa
„zneschopníme“ prijať večné spolo-
čenstvo s nimi v nebi. Alebo jedno-
ducho zabudneme, aké to je nechá-
vať sa denne obdarúvať Bohom
dobrými vecami. Alebo sa nebudeme
vedieť naladiť na slobodu, radosť, jed-
noduchosť a dôveru, ktoré vládnu
v Božom kráľovstve…

Ako DETi JEDNéHo oTCA
Otvoriť sa a dať v sebe priestor die-
ťaťu je cestou k prijatiu aj iných detí.
Dieťa môžeme s úctou a milosrden-
stvom nájsť napríklad v ešte stále „ne-
hotovom“ životnom partnerovi, v ko-
legoch v práci, v bratovi či sestre
nášho spoločenstva. Aj v našich de-
ťoch, pokrvných či zverených, kto-
rých detstvo sa nepriznane, pod hla-
vičkou improvizovanej dospelosti
akosi stále viac predlžuje. Vlastná pri-
jatá malosť ho pomôže nežne objaviť
aj v našich chorých a zoslabnutých
blížnych či v starých otcoch a ma-
mách. Koľko detí máme všade na-
okolo! Ak sa pozrieme na seba a na
svet Ježišovými synovskými očami,
objavíme milované Božie deti kdekoľ-
vek. Deti, ktoré v nás potrebujú spoz-
nať znamenie prítomnosti Abbu –
Otecka a sú najbližšie Božiemu ob-
razu v nás.
S donom Boscom si môžeme obnoviť
svoje povolanie, zasvätenie najmen-
ším tohto sveta a najmilším nášho
Pána, lebo kto bude ako dieťa, prijme
i akékoľvek iné dieťa, aj z ulice na-
proti.
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NA zAČiATku Bolo DiEŤATko
Vianoce sú dôkazom dôležitosti die-
ťaťa. Prvý odkaz. Ak sám Boh chcel
všetko začať od toho najmenšieho, je
jasné, že byť dieťaťom nie je nejaký
nedostatok alebo chyba, nie je to
hriech ani „povinnosť“ byť dobrou
hračkou pre veľkých. Byť dieťaťom je
jedinečná príležitosť, ktorá sa už v ce-
lom nasledujúcom živote nebude opa-
kovať. Ak dnes existuje nejaký jasný
fakt, na ktorom sa zhodujú všetci pe-
dagógovia a psychológovia, tak je to
veľká dôležitosť detstva.
Tu sú dva príklady z mnohých. Pr-
vým je vyjadrenie amerického psy-
chológa a psychiatra Arnolda Gesella
(1880 – 1961): „Psychologická zrelosť
dosiahnutá v prvých piatich rokoch
života je zázračná.“ Druhým je výrok
spisovateľa Maria Lodiho (1922): „V
raných rokoch detstva sa dieťa naučí
80 % toho, čo bude potrebovať počas
celého života.“ Ďalšie citáty by mohli
pokojne zabrať celý priestor, ktorý tu
máme k dispozícii. Aby sme však boli
konkrétni, zhrnieme tieto myšlienky
do tvrdenia, že pošpiniť detstvo zna-
mená znečistiť prameň.
Pripomeňme si niektoré vyjadrenia,
v ktorých cítiť „vianočnú príchuť“.
Rakúsky psychiater Bruno Bettelheim
(1903 – 1990) povedal: „Nesnažte sa
mať dieťa, ktoré by sa vám páčilo.
Majte rešpekt k tomu, čím dieťa je.“
Autorom druhého je známy pediater
minulého storočia Marcello Bernardi
(1922 – 2001): „Dieťa nie je zvieratko,
ktoré treba skrotiť: naučiť ho len
slušne a s úctou pozdraviť je smiešne
a neužitočné. Neupierajme mu náš
rešpekt. Aj keď je dieťa maličké, má
už svoju dôstojnosť!“

záCHrANNý ČlN: NEŽNoSŤ
Ako veľmi dobre vieme, v betlehem-
skej maštali nebolo nič: chýbali tam
plienky, mixér, mlynček na mäso, ne-
boli tam hydratačné krémy na prvé
vrásky ani dymové sklá… V tej maštali
chýbalo všetko, okrem nežnosti. Do-
konca aj zvieratá sa, podľa nábožnej
tradície, snažili zahrnúť Dieťa svojou
starostlivosťou.
Nech sa páči, druhý pedagogický od-
kaz „betlehemskej katedry“: je možné
žiť bez vecí, ale nie bez nehy. Mozog
nestačí, chce to ľudské teplo. Tech-
nika nie je dostatočná, chce to súcit.
Dnes je už vedecky dokázané, že pre
dieťa je nedostatok nežnosti nebez-
pečnejší než hlad. Takže doma si na-
lepme na chladničku: „Ľahostajný člo-
vek nedáva nič.“ Nech je nám jasné
toto: dieťa nemôže vyžadovať všetko,
to je pravda, ale to základné áno!
A jemnosť a nežnosť základnými sú.
Psychologička Katlees Keatingová de-
finovala toto pravidlo takto: „Potre-
bujeme štyri objatia denne, aby sme
prežili. Osem objatí denne, aby sme
vydržali. A dvanásť objatí denne, aby
sme rástli.“ Prehnané? Možno. Ale pri-
pomína nám to, že z umenia vycho-
vávať sa nemôže vylúčiť slovné spo-
jenie „dávať nežnosti“. Rozdávať
nehu, maznať sa neznamená rozmaz-
návať. Značí to vyjadrovať sa rovna-
kým spôsobom ako Ježiš, keď hovoril
k deťom, ktoré k nemu prichádzali
(Mk 10, 16).

DEJiNy SA zAČíNAJú TýMi
PoSlEDNýMi
Ani tu žiadna novinka: v príbehu Via-
noc neúčinkujú žiadne osobnosti
z Guinessovej knihy rekordov, z knihy
prvých. V Betleheme je všetko jed-
noduché a skromné – Panna Mária,

svätý Jozef, pastieri… Žiadne divadlo.
A napriek tomu vyrastá z takejto ma-
ličkosti najväčšia revolúcia v dejinách
ľudstva.
Poučenie je jasné – možno byť zná-
mym bez toho, aby sme
boli významní! Toto je
tretí pedagogický odkaz
„katedry“ v Betleheme.
Slovom Boha sa stal syn
tesára, Trónom múdrosti
je matka rodiny, ktorá
kŕmi syna, aby rástol.
Práve sem chceme dôjsť.
Vianoce dávajú novú kva-
litu a významnosť práci
rodičov, ktorí bez sved-
kov a chvál, v skrytosti
zabraňujú zničeniu sveta.
Cenný a veľmi naliehavý
odkaz. Pietro Angela, ta-
liansky novinár a vedec,
pred niekoľkými rokmi
poznamenal: „Medzi
plienkami, medzi ,papa-
ním a zvracaním‘ sa
mama často cíti frustro-
vaná; ale jej pohľad sa
môže zmeniť, ak si uve-
domí, že jej inteligencia,
talent a citlivosť sú jediné,
čo dovolia jej ,buckovi‘
povstať z ,tmy zvieraťa‘
a stať sa mysliacou bytos-
ťou. Jej dieťa je z veľkej
časti jej dielom.“

PoViNNoSŤ
NAroDiŤ SA
Nebudeme spievať uspá-
vanky, povedali sme na
začiatku. Nie, pretože Via-
noce nie sú sviatkom,
ktorý nás má ukolísať, ale
naopak, vyburcovať. Via-

výchova – ako don bosco

Vianoce – výnimočná škola
Nebudeme spievať uspávanky, nebudeme hrať na gajdy. Nezaujímajú nás „sladučké

Vianoce“. Vianoce sú sviatkom krásnym, ale vážnym, sladkým, ale náročným. Vianoce
sú školou, katedrou, ktorá hovorí jasne. Necháva nám odkazy, ktoré môžu prevrátiť

naše umenie vychovávať.
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výchova – ako don bosco
noce nám pripomínajú povinnosť na-
rodiť sa! Narodili sme sa, aby sme roz-
kvitli, aby sme vyšli na svetlo, aby
sme rástli až do posledného večera
nášho života. „Všetci sme zaostalí,“
hovorieval psychológ René Zazzo
(1910 – 1995). Presne tak! Nikto nikdy
nevyčerpá všetko, čím je človek!
Vianoce sú vzácne, lebo nám pripo-
mínajú, že existuje niečo horšie, ako
zomrieť, a to je nebezpečenstvo, že
prestaneme rodiť. Že rodičia prestanú
rodiť a prestanú vychovávať. Stanú
sa neužitočnými ako bazén bez vody.

PANE, Aké JE To TráPENiE
NAroDiŤ SA MAlýMi!
Veru, nikto nás nepočúva a nik nás ne-

pokladá za dôležitých. Všetci nás chcú
poučovať a rozkazovať nám! Hovoria:
„Keď budeš veľký… Zajtra! Keď vyras-
tieš… Zajtra!“ Zajtra, vždy len zajtra!
Ale mohol si nás, Bože, stvoriť len na
to, aby sme očakávali zajtrajšok? A čo
tí, ktorí zomrú skôr, než sa stanú veľ-
kými? My už žijeme! Pane, prečo nás
nenechajú byť deťmi, žiť ako deti? Aj ty
si všetko začal ako dieťa. Vďaka, Pane,
že si nás vymyslel! Na to, aby svet išiel
dopredu, má iba nás, deti dneška!

DrAHé DiEŤA JEŽiš,
… nechcem, aby si strácalo so mnou
čas, preto idem hneď k veci. Tu na
zemi by veci mohli ísť lepšie. Veľmi
potrebujeme tvoj zásah! Drahý Ježiš,

daj nám belasé nebo pre jedno oko
a zelenú lúku pre to druhé. Pošli nám
prikrývku, ktorá zohreje svet – než-
nosť. Daj, aby naše mamy mali trpez-
livosť stále vo svojej kabelke, aby ju
príliš často nestrácali, a daj, aby otec-
kovia boli otcami nielen tesne po
skončení športových zápasov. Vyber
vazelínu zo žíl chlapcov a dievčat
a namiesto nej vlej do nich krv. Inte-
ligenciu učiteľov pokrop humorom.
Daj, aby duchovní odteraz nebudili
dojem, že stať sa kňazom znamená
premeniť sa na nudného. Drahé Dieťa
Ježiš, viem, že toho, o čo ťa prosím, je
veľa. Ak je to príliš, tak mi daj len ra-
dostnú tvár!
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projekt európa

Saleziánsku poľnohospodársku školu
v Ressins navštevuje 450 žiakov. V ob-
jekte sa nachádza priestranné foyer,
kde študenti organizujú spoločenské
a kultúrne akcie, hry, tanečné,
cirkusové či hudobné predsta-
venia. Každý štvrtok sa v škole
koná tematický večer plný
športu alebo spoločenských
hier, prípadne je venovaný sú-
ťažno-zábavnému programu
v saleziánskom duchu.
Pestré aktivity študentov dopĺňa
tvorba filmov, fotografických re-
portáží, animovaných scénok
alebo projektov o návštevách fa-
riem. Vzhľadom na zameranie
školy sa téme poľnohospodár-
stva venujú aj prostredníctvom dis-
kusií s mladými roľníkmi o ťažkos-
tiach a výzvach v tomto sektore.
Na škole tiež funguje skupina „Amitiés
Marhaba“, ktorá počas školského
roka organizuje viaceré humanitárne
aktivity. Jednou z nich sú dobročinné
večere, ktoré pripravujú v spolupráci
s istou reštauráciou. Výťažok z nich
putuje na podporu projektov v Sene-
gale a Maroccu.

V rozvrhu školy Don Bosco si našiel
miesto aj predmet zvaný „Kresťanské

objavy“, ktorý sa venuje témam ľud-
skej formácie rozdeleným podľa veku
študentov. Mladší žiaci preberajú
témy o osobnosti dospievajúceho, o

živote dona Bosca a saleziánskej vý-
chove; so staršími zasa učitelia bioló-
gie, filozofie a medicíny rozoberajú
bioetiku.

Na ressinskom diele pracujú traja sa-
leziáni a v spolupráci s laikmi dávajú
škole saleziánskeho ducha. Každú
stredu večer sa môžu všetci študenti
zúčastniť na slávení Eucharistie spolu
so saleziánskou komunitou a asi
dvadsiatka žiakov sa zapája do svätej
omše pravidelne.

Pastoračný projekt obsahuje tieto mo-
menty prežívania viery:
– jednu hodinu týždenne alebo jedno
stretnutie mesačne;

– spoločnú liturgiu raz za tri me-
siace pre posledné ročníky;
– chvíle na počúvanie sve-
dectva;
– prípravu na sviatosti, osobitne
na birmovku;
– možnosti na modlitbu počas
týždňa;
– víkend v Taizé;
– výročnú púť do Lúrd s mla-
dými z diecézy Lyon.

Škola má aj dve triedy druhého
stupňa pre slabších žiakov alebo

tých, ktorí chcú celkom nechať školu.
Učitelia im poskytujú osobitnú výučbu
s praktickou výchovou na farmách
alebo v mechanických dielňach.

Študenti môžu školu zakončiť maturi-
tou v dvoch odboroch: poľnohospo-
dárstvo alebo všeobecno-technolo-
gické vzdelanie. Po maturite je pre
záujemcov v ponuke ešte dvojročný
kurz univerzitného typu z oblasti zoo-
techniky, kŕmnej techniky alebo ma-
nažmentu poľnohospodárskych pod-
nikov.

Zdroj ANS, preklad rhsdb

osem kilometrov od francúzskeho mesta roanne, medzi vŕškami a malými dedinami sa
nachádza ressins, obec, kde sídli poľnohospodárska škola Don Bosco. učitelia tu

rôznymi cestami podporujú aktívny protagonizmus svojich študentov. Tí majú
k dispozícii širokú ponuku aktivít, do ktorých sa môžu zapojiť.

Poľnohospodárska škola Don Bosco
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projekt európa

Nasledovníci dona Bosca prišli do
Bulharska v roku 1993, keď hlavný
predstavený don Egidio Viganó po-
žiadal saleziánov z českej provincie,
aby prijali túto balkánsku krajinu za
svoje misijné územie. Prvý salezián-
sky dom založili v Kazanlaku, ďalší
v roku 2007 v Starej Zagore a nedávno
svoju prítomnosť rozšírili aj do Jam-
boly. Tamojšia komunita má sedem
členov, ktorí pochádzajú z oboch rí-
tov – katolícko-by-
zantského aj latin-
ského. Direktorom
je český misionár
don Jiří Svoboda.
Za posledné tri
roky tam prišli na
prax aj dvaja mladí
misionári z Indie
a vďaka ich prí-
tomnosti sa komu-
nita stala medziná-
rodnou. Práve to
prinieslo úžitok
v pastorácii róm-
skej komunity.

Saleziáni chodia
denne pracovať do
piatich farností –
Kazanlak, Stara Za-
gora, Gabrovo,
Jambol a Pravdino,
čím slúžia časti malého zástupu kato-
líkov v Bulharsku. Napriek tomu, že
počas komunizmu niekoľko mučení-
kov zaplatilo za vernosť Kristovi svo-
jím životom, katolíci tu tvoria len 1 %
populácie a žijú ako v diaspóre.
Keď saleziáni prišli do Bulharska,
desať rokov len prestavovali a rekon-
štruovali. Potom po dôkladnom rozli-
šovaní začali v roku 2004 s pastorá-

ciou rómskej komunity hovoriacej po
turecky, ktorá v krajine tvorí vý-
znamnú menšinu. Saleziánska prí-
tomnosť v Bulharsku je súčasťou
Európskeho projektu. Vďaka Sale-
ziánskemu misijnému dňu, zasväte-
nému práci s mladými Rómami, sa
v roku 2010 rozvinula plodná spolu-
práca so saleziánmi v okolitých bal-
kánskych krajinách a s provinciami,
ktoré pracujú s Rómami – s Maďar-

skom, Slovenskom a južným Talian-
skom (to sa stará o Albánsko a Ko-
sovo).
Dom v Kazanlaku má v súčasnosti
mládežnícke centrum – oratórium,
ktoré navštevuje približne päťdesiat
detí katolíkov a ortodoxných, farnosť
zasvätenú sv. Jozefovi, internát pre
mladých katolíkov a Saleziánske cen-
trum kooperácie.

Veľký pokrok zaznamenal dom v Sta-
rej Zagore na 25-tisícovom takmer vý-
lučne rómskom predmestí Lozenca.
Saleziáni a mladí misijní dobrovoľníci
z českého projektu Cagliero tu s trpez-
livosťou a vytrvalosťou preventív-
neho systému pôsobia v štátnej škole,
dennom oratóriu, ktoré navštevuje asi
šesťdesiat mladých, a usporadúvajú
sociálne, katechetické a mládežnícke
letné tábory. Vďaka pomoci misijného

úradu z Bonnu a čes-
kej provincie sa tu
pre veriacich poda-
rilo sprístupniť farský
kostol a vo výstavbe
je väčšie oratórium
spolu s učňovským
centrom a niekoľ-
kými triedami pre ne-
formálne vzdeláva-
nie mladých Rómov.

Charizma dona Bosca
v krajine postupne za-
púšťa korene. Dôka-
zom je založenie na-
dácie Don Bosco,
ktorá funguje aj vďaka
pomoci laikov. Okrem
toho si Bulhari už
môžu vo svojej rodnej
reči prečítať aj mnohé
základné saleziánske

texty – od Pamätí oratória až po Život
dona Bosca. Z misijného dobrovoľníc-
keho hnutia vychádzajú v ostatnom
čase aj prvé povolania do zasväteného
života ako sestry saleziánky a saleziáni
spolupracovníci.
Vďaka Pánovi za cestu, ktorou prešli
saleziáni počas dvadsiatich rokov od
ich príchodu do Bulharska!

D B D 2 0 1 3 2�

V dňoch 1. až 3. februára 2013 navštívil Bulharsko člen rady pre saleziánske misie don
Václav klement. Jeho krátka vizitácia ponúkla možnosť zhodnotiť rozvoj tejto mladej

saleziánskej komunity.

V Bulharsku saleziáni pôsobia už
dvadsať rokov

Zdroj ANS, preklad VDB



Animátori sa deťom venovali počas
prímestského tábora. Jeho ústrednou
postavou sa stala Popoluška, ktorá
takto na štyri dni zavítala do osady.
„Každý deň sme hrali krátke diva-
dielko, v ktorom sme im priblížili časť
príbehu o Popoluške. Tejto časti sme
potom tematicky prispôsobovali aj
hry a aktivity pre deti v daný deň,“
opisuje program animátorka Lucia.

Na tábore sa zúčastnilo približne 200
detí priamo z osady, ktoré boli roz-
delené do desiatich skupiniek, zvlášť
chlapci a zvlášť dievčatá. Každý tá-
borový deň sa začínal ráno o pol de-
viatej a mal dve časti. Jedna bola za-

meraná na výchovu, ako napríklad
zbieranie zlých vlastností, ku ktorým
deti priraďovali tie dobré. Nechýbali
diskusie s animátormi v skupinkách.
Druhú časť programu tvorilo dobro-
družné hľadanie pokladu – Popoluš-
kinej črievičky či príprava na poľo-
vačku. Tvorivosť detí rozvíjali dielne,
v ktorých si dievčatá šili šaty na bál
a chlapci vyrábali luky pre princa.

„Na týchto deťoch ma najviac priťa-
huje ich vnútorná jednoduchosť, chu-
doba v ich životoch, no predsa veľmi
veľa lásky, ktorú vedia rozdávať okolo
seba a obohacovať ňou druhých. Šla
som sem s tým, že im chcem dať as-

poň kúsok lásky, ktorou mňa miluje
Boh. No myslím, že od detí som do-
stala toho ešte viac, ako som im sama
dala,“ hovorí animátorka Lucia.

V Rakúsach zorganizovali animátori
so saleziánmi takýto prímestský tá-
bor od roku 2009 už po tretíkrát. „Zú-
častnila som sa na všetkých troch tá-
boroch a vnímam obrovský pokrok
v správaní detí, ich disciplíne, zmýš-
ľaní. Vidno, že sa s nimi v osade pra-
cuje, a sme radi, že aspoň týmto ma-
lým kúskom, prímestským táborom,
sme sa mohli zapojiť do tejto činnosti.
Veľká vďaka!“ ukončila Lucia.

misie

ísť k chudobným a opusteným – túžba dona Bosca i túžba dnešného Svätého otca
Františka. Tieto dve osobnosti inšpirovali aj animátorov zo saleziánskeho strediska
Miletičova v Bratislave, aby sa spolu s dvoma saleziánmi vybrali za deťmi do rakús,

rómskej osady neďaleko kežmarku.

Popoluška zavítala
do rómskej osady Rakúsy

Autor: Lucia Čupeľová, foto: Katarína Gazeová
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misie

Čo ti dala účasť na tábore v róm-
skej osade?

Skúsenosť jednoduchej služby bez
veľkého rozmýšľania, viac lásky ako
rozumovania.
Výbornú partiu animátorov zjednote-
ných Ježišom.
Peter Kanský SDB

Spoznala som ich rómsku komunitu
a hlavne deti, ktoré sú všade rovnaké –
rady sa hrajú, behajú, šantia, tešia sa,
ak im niekto prejaví lásku a podporu,
ak je niekto s nimi. Naučilo ma to, že
stačí aj málo, len držanie za ruku,
a predsa to niekomu spraví veľkú ra-
dosť.
Danka

Tieto intenzívne dni boli pre mňa
hlbokým zážitkom, kde som pocho-
pila, že aj takéto deti z veľmi skrom-
ných pomerov môžu obohatiť životy
druhých svojou jednoduchosťou, ale
i vďačnosťou a srdečnosťou.
Katka

Tieto tábory sú silné predovšetkým
v tom, že lámu predsudky, škrupule
a škatuľky, do ktorých Rómov často
dávame, takže je to pre mňa silná skú-
senosť a zakúšanie Božej prítomnosti
a lásky.
Miro

Z týchto dní prežitých s rómskymi
deťmi mi v srdci ostávajú tri slová –
chudoba, jednoduchosť, láska. Tie
deti nás v tej ich chudobe tak veľmi
a jednoducho milovali, až si človek
uvedomil, že láska je naozaj všetko,
čo potrebujeme.
Hanka

Stratil som predsudky voči Rómom,
ktoré som mal zľahka pestované zo
svojej rodiny. Zároveň som si uvedo-
mil, že nejaký ten potenciál vo mne je
a treba ho rozvíjať, aby som mohol
dokázať robiť dobré veci, resp. sa ve-
novať druhým. Že toto je moja cesta
služby druhým, ktorá je síce náročná,
ale ktorá ma baví a dáva mi zmysel.
Bola to skúsenosť, pri ktorej sa človek
musí občas zaprieť, prekonať sám

seba a ísť do toho. Nebolo to vždy
ľahké, ale snažil som sa o to a tak sa
aj moje srdce premieňalo v niečo lep-
šie a krajšie.
Karol

Pri týchto deťoch som si uvedomil,
že iných dokážeme obohatiť iba tým,
že im darujeme svoj čas. Aj keď sa
zdá, že to robíme zadarmo, dostá-
vame ešte viac, než dávame.
Miloš

Keď som išla do osady na rómsky tá-
bor po prvýkrát, mala som pocit, že
sú tam ľudia, ktorí potrebujú našu po-
moc. Ideme tam darovať seba, aby sa
oni mali lepšie. Po niekoľkých skúse-
nostiach s nimi som si uvedomila, že
ešte viac ako oni nás potrebujeme my
ich, aby náš život s Bohom a služba
nás ako saleziánskych animátorov na-
šla naozajstné naplnenie. Som im na-
ozaj vďačná.
Majka

ANKETA
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Na Slovensku žije mnoho detí a mla-
dých, ktorí sú chudobní a opustení.
Chýba im materiálne zabezpečenie,
no aj to najdôležitejšie – láska, po-
všimnutie, záujem zo strany rodičov,
ľudí.
My mladí zo strediska Miletičova
chceme v tejto misijnej skúsenosti po-
kračovať aj o rok. Chceme ísť do róm-
skej osady a podeliť sa o to, čo sme
dostali od druhých.

Srdečne do toho pozývame aj teba,
tvoje stredisko, stretko, spoločenstvo
mladých ľudí ochotných venovať svoj
čas druhým. Snívať sen dona Bosca
a plniť túžby Sv. Otca Františka dnes
tu, u nás, na Slovensku. Pridáš sa
k nám aj ty?



Hlavným protagonistom vydania bol
literárny krúžok Anton Bernolák, kto-
rého bol Zvonický členom. Zbierka
obsahovala v podstate zhrnutie jeho
doterajšej publikačnej činnosti z roz-
ličných časopisov.
V roku 1948, v deň svojich 35. naro-
denín, bol vysvätený za kňaza. Počas
svojej primičnej omše rozdával prí-
tomným druhú básnickú zbierku Mýt-
nik pred Madonou, ktorú venoval
matke. Matke nebeskej i matke po-
zemskej.

Po likvidácii všetkých rehoľných rá-
dov v roku 1950 sa Zvonický na jedno
desaťročie odmlčal. Až na výzvu bás-
nika Mikuláša Šprinca zareagoval na-
písaním zbierky básní S ukazovákom
na mraku. Touto tvorbou, ktorá
vznikla v Argentíne, sa zaradil do ple-
jády exilových básnikov.
V roku 1964, necelý rok po svojom
príchode do Ríma, publikoval štvrtú
básnickú zbierku Prebúdza sa zem.
Toto jeho prvé rímske dielo pre neho
znamenalo inšpiratívny vstup do ne-
zvyčajne produktívneho básnického
obdobia. V básňach cítiť hlboký smú-
tok z faktu, že človek-emigrant ne-
môže zabudnúť na to, čo stratil, preto

sa v myšlienkach často vracia na Slo-
vensko.
V roku 1965 vydal v poradí už piatu
zbierku Na jubilejné víno. O dva roky
nato vyšla ďalšia – Slnko ma miluje.
Z predošlej zbierky, v ktorej sa Zvo-
nický búril proti totalitnému režimu,
by sa nám mohlo zdať, že je znechu-
tený z bezmocnosti a že ďalšie jeho
básne sa budú uberať týmto smerom.
Ale opak je pravdou. Neskĺzol do de-
presie, ale dokázal sa povzniesť k po-
zitívne ladeným posolstvám.
V zbierke nahradzuje skepticizmus
pozitívnym východiskom. Ponára sa
do seba, do krásy, do Božej veľkosti.
Cíti sa tlmočníkom Božích ideí na
zemi.
V roku 1968 mu vyšla zbierka Preku-
távam lovištia. V básňach túžil vyslo-
viť nevysloviteľné, a tým zabiehal do
mystiky, ktorá čitateľa priam unáša
do Božích tajomstiev.

Keď v auguste 1968 vojská Varšavskej
zmluvy okupovali Československo,
Zvonický sa ani napriek tomu, že ho
správa o invázii ohromila, nevzdal.
Promptne reagoval na krivdu okupá-
cie napísaním básne Len črepy s vý-
stižným podtitulkom Výkriky pri in-
vázii. Dielo je výslovnou reakciou na
dramatické udalosti tej doby. Zároveň
je to modlitba za svoju krajinu. V bás-
ňach dominuje hlavná téma existen-
ciálnej slobody. Súčasne vyšiel aj ta-
liansky preklad týchto veršov pod
názvom Soltanto rovine (Esclama-
zioni durante l´invasione, Anno Do-
mini 1968). Preklad vydali v 500 exem-
plároch. Na jednej strane je slovenský
text a na druhej taliansky ekvivalent.
Po roku 1968 nastala u Gorazda Zvo-
nického ďalšia desaťročná odmlka.
Výnimkou bol cyklus ôsmich sone-
tov Na igricovom kare z roku 1973. Je
to poetická spomienka na Valentína
Beniaka – veľkého igrica, ktorý zo-
mrel.
V roku 1971 vyšla Zvonickému reedí-
cia Mýtnika pred Madonou a o dva
roky nato reedícia Sejby perál. V tom
istom roku vydali aj príležitostný
zborník Rozsievač perál. Je venovaný
Gorazdovi Zvonickému pri príleži-
tosti životného (60 rokov) a kňaz-
ského jubilea (25. výročie). Týmto
zborníkom si slovenská exilová lite-
rárna obec pripomenula jeho dve
vzácne jubileá, no domáca slovenská
literárna obec obišla tieto udalosti
mlčaním.
V roku 1978 pri príležitosti autorových
65. narodenín a 30. výročia kňazstva
vyšla jeho zbierka Napárať čím viac
lyka. Hoci je toto dielo akoby zhrnu-
tím toho, čo doteraz napísal, v bás-

história
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Cez poéziu sa snažil
zachytiť ľudí

Autor: Zlatko Kubanovič SDB

zvonický oficiálne vstúpil do literatúry v roku 1943 vydaním zbierky Sejba perál, ktorá
mu vyšla pri príležitosti jeho tridsiatych narodenín.



história
ňach sa odzrkadľuje krea-
tívna kvalita, sugestívna
imaginatívnosť a hĺbka du-
chovných hodnôt.
V jubilejnom roku svätého
Metoda (1985) mu vyšla
zbierka básní s názvom
Obolus. Je to jeho najob-
siahlejšia zbierka. Keďže
bol jubilejný rok jedného
z vierozvestcov, jednu časť
Zvonický venoval aj cyri-
lometodskej tematike. Tý-
mito básňami chcel pri-
spieť k poznávaniu našich
národných a kresťanských
prvopočiatkov, ale išlo mu
aj o stvárnenie duchov-

ných hodnôt a potrieb sú-
časníka. Oslavou týchto
dvoch mužov básnik tak
trochu nadväzoval na ná-
rodovcov, ktorí v čase ne-
slobody nachádzali oporu,
ale i povzbudenie v cyri-
lometodskom odkaze.
V roku 1988 pri príležitosti
75. narodenín a štyridsia-
teho výročia kňazstva mu
vyšla zbierka mariánskych
básní Smer Mariánska
hora. Podtitul hlása, že ide
o verše Máriinho roku.
V básňach sa Zvonický
snažil jasne a stručne vy-
svetliť mariánsku náuku
a uplatnenie mariánskej
úcty v slovenskom katoli-
cizme.

V roku 1993 mu Zahra-
ničná Matica slovenská
v Kanade vydala zbierku
Si krajšia, moja vlasť.
Tento súbor básní tvorí
akýsi prierez tvorbou bás-
nika. Na Slovensku mu vy-
šli dve príležitostné anto-
lógie. V roku 1993 Dom
Matice slovenskej v Mi-
chalovciach v edícii Exi-
lová a krajanská literatúra
vydal výber z jeho bás-
nickej tvorby pod názvom
Chcem sa ti ozvať a v roku
1996 mu vyšla Začatá
brázda.

Výnimku z jeho básnickej
tvorby predstavuje novela
Okolo kľúčovej dierky
v zbierke Dve novely,
ktorá vyšla v roku 1972.
Druhú prózu napísal Emil
Fatranský a mala názov
Strážca cintorína.
Gorazd Zvonický písal
o tých najzákladnejších
otázkach človeka: o Bohu,
kresťanstve, zmysle ľud-
ského života, o čase, ná-
deji, smrti a večnosti.
Všetky tieto otázky sa
v básnikovej duši pomaly
vykryštalizovali a on, kňaz
a salezián ľudského slova,
nám ich predkladá priam
v biblickej forme.
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„V noci som mal zvláštny sen. Stretol
som sa s markízou Barolovou. Pre-
chádzali sme sa po námestí. Na jeho
konci som videl chlapcov z oratória,
ako sa veselo hrali a zabávali. Markíza
začala rozprávať o mojich chlapcoch
a povedala:
– Je veľmi dobré, že sa venujete
chlapcom, ale starosť o dievčatá ne-
chajte na mňa. Takto sa vždy dohod-
neme.
– Povedzte mi, – ja na to, – Ježiš Kris-
tus prišiel na svet, aby spasil iba
chlapcov či aj dievčatá?
– Ja viem, náš Pán spasil všetkých,
chlapcov i dievčatá.

– Vidíte, musím sa postarať, aby jeho
krv nebola vyliata márne, tak pre
chlapcov, ako aj pre dievčatá“ (ŽP XII,
217).
Don Francesia spomína, že počul
dona Bosca rozprávať, ako sa dvakrát
ocitol na turínskom námestí Piazza
Vittorio medzi množstvom dievčat,
ktoré sa zdali opustené. Len čo za-
zreli dona Bosca, zanechali svoje hry,
obklopili ho a kričali:
– Don Bosco! Don Bosco!
Don Bosco neskôr povedal: „Chcel
som odísť a vravel som, že prídu iní,
ktorí sa im budú venovať, pretože
som sa cítil poslaný k chlapcom, nie
k dievčatám. Ale ony veľmi naliehali.
Stál tam hlúčik trochu starších diev-
čat, ktoré sa na mňa obrátili a so smút-
kom v hlase vraveli:
– Ako vidíte, sme úplne opustené.
Vtom som zbadal vznešenú Paniu,
ako ma milo povzbudzovala naplniť
ich túžby. Začala sa medzi dievčatami
strácať, ale zachytil som jej posledné
slová:
– Staraj sa o ne, sú to moje dcéry.“

Takto sa dá vysvetliť rozhovor medzi
donom Boscom a donom Lemoynom
v roku 1866:
„Povedzte, don Bosco, nezdá sa vám,
že vášmu dielu ešte niečo chýba?“

„Čo tým chceš povedať?“
„A pre dievčatá nepodniknete nič?
Nezdá sa vám, že keby ste mali re-
hoľné sestry, bolo by to dôstojné za-
vŕšenie vášho diela?“ opatrne pokra-
čoval don Lemoyne.
„Mohli by robiť pre dievčatá to, čo
my robíme pre chlapcov.“
Don Lemoyne sa obával, že don
Bosco nebude súhlasiť. Zostal však
veľmi prekvapený, keď začul odpo-
veď:
„Aj na to príde čas, ale nie hneď“
(ŽP XIII, 418).

Všetko má svoj čas. Nielen v ľudských
plánoch, ale predovšetkým v tých,
ktoré sú v Božej réžii. Preto by sme sa
nemali riadiť našimi príliš ľudskými
plánmi, riešeniami, zornými uhlami.
Don Bosco to dokonale pochopil
a jeho odkaz je aj dnes aktuálny.
Treba sa totiž – ako povedal Svätý
Otec František 24. júla na Svetových
dňoch mládeže v Brazílii – „nechať
prekvapiť Bohom. (...) Boh vždy udi-
vuje ako nové víno v evanjeliu. Boh
uchováva pre nás vždy len to najlep-
šie. Ale žiada, aby sme sa jeho láskou
nechali prekvapiť, aby sme akcepto-
vali jeho prekvapenia. Spoľahnime sa
na Boha!“ V čom a ako chceš dovoliť
a umožniť Bohu, aby ťa prekvapil?

sny dona bosca
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Pre historickú presnosť
treba povedať, že don Bosco
spočiatku nechcel založiť
ženskú vetvu svojho diela.
odvážil sa na to až na
základe nebeských
vnuknutí a na základe
povzbudení pápeža Pia iX.
Vo sne zo 6. júla 1862
môžeme zazrieť výzvu,
ktorá ho priviedla
k založeniu druhej zložky
saleziánskej rodiny.

Staraj sa o ne



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

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

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

večer né slovko

Bola štipľavá zima. Pastieri sa zohrievali okolo ohňa. Správa o narodení
nového kráľa, ktorú práve im zvestovali žiarivé bytosti s krídlami, ich rozrušila.
Chceli sa ísť naňho pozrieť a pokloniť sa mu, vyprosiť si od neho zdravie
a pokoj. Aj Filip, chlapček, ktorý sa u pastierov zaúčal, počul anjelov a dumal,
aký dar odnesie betlehemskému Dieťaťu. No ak odídu všetci pastieri, kto
bude strážiť ovce? Nemohli ich nechať samé!

Nikto z nich však nechcel zostať. Každý túžil vidieť novonarodeného
Kráľa. Jednému z pastierov zišlo čosi na um: Ovečky zostane strážiť ten,
kto nesie najľahší dar. Priniesli k ohňu váhy. Prvý položil na váhy
veľkú nádobu plnú mlieka a pridal veľký kus syra. Druhý priniesol
velikánsky hrniec plný medu. Tretí s fučaním zložil na váhy
objemnú otep raždia, ktoré malo vyhriať maštaľku na dlhý čas.
Zostal už len Filip.

Chlapček smutne hľadel na svoj malý lampáš, jediné
bohatstvo, ktoré mal. To bol darček, ktorý chcel priniesť
Dieťaťu. Ale bol taký ľahučký. Chvíľu váhal. Potom sa
odhodlane posadil na váhy s lampášom v ruke a povedal:
„Ja som dar pre Kráľa! Dieťatko, čo sa práve narodilo,
určite potrebuje niekoho, kto podrží lampáš namiesto
neho.“ Okolo ohňa zavládlo hlboké ticho. Pastieri
hľadeli na chlapca na váhach, zarazení jeho slovami.
Jedno bolo isté: Filip v žiadnom prípade nezostane
strážiť ovce.

Dar si ty, nie veci, ktoré prinášaš.

V stratenom kúte sveta, v húštinách hlbokého lesa bol raz jeden rebrík. Bol to jednoduchý rebrík s priečkami
zo starého vyschnutého a ošúchaného dreva. Okolo stáli jedle, smrekovce a brezy. Nádherné stromy. A medzi nimi
tento úbohý, žalostný rebrík. Drevorubači, ktorí pracovali v hore, prišli raz až sem. S ľútosťou sa pozreli na rebrík.
„Čo je to tu, aká haraburda,“ povedal jeden. „Nie je súca ani na oheň,“ povedal druhý. Jeden z nich uchopil se-
keru a zrazil ho dvoma presnými údermi. Rebrík sa zrútil. Bol skutočne nanič.. A drevorubači so smiechom odišli.
Na tento rebrík sa každý večer šplhal človiečik, ktorý zažíhal hviezdy. Od tej noci na oblohe nad lesom nebolo
hviezd.

Aj v nás jestvuje rebrík. Keď ho porovnávame s toľkými vecami, ktoré každý deň dostávame, je to nič. Ale je
to rebrík, z ktorého sa zažíhajú hviezdy na tvojom nebi. Volá sa modlitba.

Autor: Bruno Ferrero

Ilustrácia: © Juraj Martiška, 2008

A kvety jednoducho kvitnú, vydavateľstvo
Don Bosco 2008

Dar

Zb y t o čné d r e v o

Niekedy stačí jeden slnečný lúč, vydavateľstvo Don Bosco 2003


