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Vstupujeme do nového roku. Koľko sme ich už prežili? A koľko sme
toho zažili? Ťažko to zrátať. Každým dňom rastú naše skúsenosti, zá-
žitky, radosti i ťažkosti.
Verím, že každým dňom
rastie aj naša túžba po
Bohu. Každým dňom sa
vlastne približujeme
k stretnutiu s ním. Nie je
to krásne? Žiť, aby sme
žili večne? Tešiť sa, aby
sme sa tešili stále? Milo-
vať, aby sme viac a viac
spoznávali Lásku? Praco-
vať, aby sme raz usta-
vične slávili? V tomto
kontexte pracujeme, aby
sme vykonali aspoň kú-
sok dobra a mali podiel na pretváraní sveta.
Naša kongregácia bude v roku 2015 sláviť dvojsté výročie narodenia
dona Bosca.
V nadchádzajúcom roku nás však čaká iná významná udalosť. Vo feb-
ruári 2014 sa vyše 200 saleziánov z celého sveta stretne na generálnej
kapitule, ktorá je najvyšším zákonodarným orgánom kongregácie. Ka-
pitula sa bude zaoberať otázkou budúcnosti našej rehole a jej smero-
vania a bude premýšľať aj nad tým, ako sa máme my saleziáni stávať
svedkami evanjeliovej radikálnosti v dnešnom svete. No a v nepo-
slednom rade bude voliť nového hlavného predstaveného a generálnu
radu. Prvýkrát v živote zasadnem medzi týchto delegátov aj ja a budem
sa snažiť vnímať celosvetový rozmer saleziánov a vanutie Ducha Svä-
tého. Ďalší nový zážitok, ktorý mi dáva dobrý Pán Boh!
My na Slovensku pokračujeme v nepretržitej práci, verní odkazu dona
Bosca. Naši otcovia biskupi vyhlásili rok 2014 na Slovensku za Rok Se-
dembolestnej. Jej národnú baziliku v Šaštíne spravujeme práve my sa-
leziáni. Je to pre nás nová výzva a pozvanie na prehlbovanie úcty
k Panne Márii. K tej, ktorej don Bosco tak veľmi dôveroval, ku ktorej
sa s veľkou úctou utiekal, na príhovor ktorej robil zázraky a s ktorou
začínal každé dielo a podujatie. Nech teda Mária počas celého roka
ochraňuje nás, celú saleziánsku rodinu a celé Slovensko. Nech sa aj
dnes na jej príhovor dejú zázraky!

Požehnaný rok 2014!

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

do
n

bo
sc

o
dn

esNech nás
Mária chráni!



4

p o z n a ť d o n a b o s c a

Slovo na úvod
Medzi mnohými ve-
cami, ktoré som na-
písal, budeš márne
hľadať môj duchovný
denník, opis mojej
vnútornej cesty, moju
autobiografiu ako
zrkadlo mojej spiri-
tuality. To nebol môj
štýl. V mojich kni-
hách a v mojich roz-
hovoroch nenájdeš
ani dôvernosti, ani
svedectvá o mojom
osobnom vzťahu
k Bohu a k jeho ta-
jomstvu.
A predsa ťa môžem
ubezpečiť, že celý

môj život sa zrodil, rástol a rozvíjal v dôvernom
kontakte s nadprirodzenom. Ak bol svet mojím
skúšobným kameňom, viera bola mojou odpove-
ďou. Zvyčajne som povedal: „Uprostred naj-
tvrdších skúšok treba mať veľkú vieru v Boha.“
Toto som hovorieval iným a ako prvému aj sebe sa-
mému.

Istoty, ktoré ma povzbudzovali
V každej veci som stále cítil záruku zhora. Hoci
som si bol vedomý svojich limitov, cítil som, že
v mojom srdci planie oheň biblického sluhu, po-
volanie proroka, ktorý vie, že sa nemôže vyhýbať
Božej vôli.

Keď som sa v rokoch svojej plnej zrelosti opä-
tovne pozeral na svoju apoštolskú skúsenosť, po-
ciťoval som istý závrat, evanjeliové ohúrenie, ktoré
ma nútilo zvolať: „Bol som úbohý kňaz, sám, kto-
rého všetci opustili, ba bolo to horšie, ako byť
sám, pretože mnou opovrhovali a prenasledovali
ma! Mal som hmlistý zámer robiť dobro… Vtedy
sa plán chudobného kňaza zdal byť snom, a predsa
ho Pán Boh uskutočnil a splnil túžby toho úbo-
žiaka. Ťažko by som vám vedel povedať, ako sa
tieto veci stali skutočnosťou. To si neviem vysvet-
liť ani ja sám. Čo však viem, je, že to chcel Boh.“
A povzbudzoval
som svojich prvých
saleziánov, ktorých
som vychoval od
malička: „Pán od
vás očakáva veľké
veci: ja som ich
jasne videl… Boh začal svoje dielo a bude v ňom
pokračovať a vy všetci na ňom budete mať podiel…
To Boh začal s tými dielami. On sám ich rozbehol
a dal im vzrast, ktorý majú. On ich postupom ro-
kov bude udržiavať. On ich privedie k naplneniu.
Pán Boh je pripravený urobiť tieto veľké veci… Od
nás vyžaduje jediné: aby sme sa nestali nehodnými
toľkej jeho dobroty a milosrdenstva.“
Dal som sa viesť jednou vetou, ktorú som mno-
hokrát počul z úst mojej matky: „Sme v Pánových
rukách, ktorý je najlepší otec. On sa neprestajne
stará o naše dobro a vie, čo je pre nás lepšie a čo
nie.“
V knižke modlitieb a kresťanskej formácie, ktorú
som nazval Vystrojený mladík a ktorá sa stala sku-

Autor: Pascual Chávez V. � Preklad: Stanislav Veselský ASC

Če r p a jme z du cho v n e j s k ú s e n o s t i d o n a

Pre mňa bol Boh
vždy dobrý ocko

„Sme v Pánových
rukách, ktorý je
najlepší otec.“

Pascual Chávez Villanueva,
hlavný predstavený saleziánov



p o z n a ť d o n a b o s c a

5

točným bestsellerom, som svojim
chlapcom už v roku 1847 napísal:
„Nie si na svete len preto, aby si si
užíval, stal sa bohatým, jedol, pil
a spal – ako to robia zvieratá –, ale
tvojím cieľom je milovať tvojho
Boha.“ Kresťana som opísal ako
„cestujúceho na ceste do neba“. Pán
a nebo pre mňa boli v podstate to
isté. Naozaj som chcel, aby moji
mladíci boli „šťastní v časnosti i vo
večnosti“. Keď som rozprával
o Bohu ako o „milosrdnom a staros-
tlivom Otcovi“, tón mojej modlitby
sa zmenil: moja modlitba bola vo
všeobecnosti jednoduchá a srdečná,
bez prílišného modulovania hlasu.
Ale keď som vyslovoval slová Otče
náš, hovoril som ich s dôrazom,
ktorý prezrádzal – a prítomní mi to
veľmi jednoducho naznačovali – ne-
obvyklé nadšenie srdca.
Vždy som odporúčal: „Zverme sa
s dôverou Bohu a poďme ďalej.“
Moja dôvera ma podnecovala
k tomu, že som hovoril: „Aby sme
dosiahli dobrý výsledok, keď ne-
máme prostriedky, treba sa pustiť
do diela s úplnou dôverou v Pána.“

Záväzok navždy
Chcem ti prezradiť niečo z môjho
vnútorného sveta. Asi je to jeden
z veľmi zriedkavých zábleskov
svetla, keď som odhalil seba samého
a v roku 1854 som napísal: „Keď
som sa vložil do tejto posvätnej
služby, chcel som obetovať každú
moju námahu na väčšiu Božiu slávu
a na osoh duší, chcel som sa usilovať
robiť dobrých občanov na tejto
zemi, aby sa neskôr stali hodnými
obyvateľmi neba. Nech mi Boh po-
máha, aby som takto mohol pokra-
čovať až do posledného dychu
môjho života. Tak nech sa stane.“
Sú to záväzné slová, ktoré sa stali
definitívnym programom celej mojej
existencie a od ktorých som nikdy
neodstúpil. Preto je pravda, že

v úvode knihy Vystrojený mladík
som vyslovil veľmi odvážne, ale
najmä pravdivé tvrdenie: „Moji
drahí, všetkých vás zo srdca milujem
a stačí, že ste mladí, aby som vás
veľmi miloval. A môžem vás ubez-
pečiť, že nájdete podnetné knihy od
ľudí omnoho cnostnejších a vzdela-
nejších, ako som ja, ale ťažko náj-
dete niekoho, kto vás miluje v Ježi-
šovi Kristovi viac ako ja a kto si viac
želá vaše pravé šťastie.“
Som rád, že svoj vtedajší jasný postoj
môžem zopakovať práve dnes, keď
vidím Kongregáciu rozšírenú a prí-
tomnú vo viac ako sto tridsiatich

krajinách: „Svoj život som zasvätil
pre dobro mládeže.“ A bez akejkoľ-
vek ľudskej opory som sa oddal
„tomu, čo pre mňa určil Boh“. Dô-
veroval som Bohu, ktorý bol vždy
mojím dobrým ockom.

(skrátené s dovolením autora)

Bo s c a , a b y sme k r á č a l i p o c e s t e s v ä t o s t i
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SLOVENSKO Cenu mesta Šaštín-Stráže získala aj saleziánska komunita
Už piaty rok udelilo mesto Šaštín-Stráže ocenenie jednotlivcom
a kolektívom, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta alebo o šírenie jeho
dobrého mena. Tentoraz sa na slávnostnom odovzdávaní cien
21. októbra 2013 pri príležitosti schôdze Jednoty dôchodcov Slo-
venska v Kultúrnom dome v časti Šaštín zúčastnila aj komunita
saleziánov, ktorá si prišla prevziať Cenu mesta za príkladnú prácu
pri výchove a formovaní mládeže v mimoškolskej činnosti. Celkovo
boli tento rok ocenení piati jednotlivci a štyri kolektívy. Táto cena
nepoukazuje iba na prácu aktuálnej komunity, ale aj na prácu kaž-
dého spolubrata pôsobiaceho v Šaštíne ako v prvej slovenskej sale-
ziánskej komunite založenej v roku 1924. ah

MÉDIÁ Mediálna škola privítala nových účastníkov
Každoročne sa niekoľko mladých z rôznych kútov Slovenska
stretáva v Žiline s cieľom prežiť víkend prehlbovaním svojich
poznatkov v oblasti mediálnej kultúry na kurzoch Mediálnej
školy. Tretí novembrový víkend sa teda 18 účastníkov veno-
valo prvému kurzu s podtitulom „vidím“. Zamerali sa na pí-
sanie správ a reportáží, na reklamu a jej pôsobenie a objas-
nili si aj základné princípy tvorby v mediálnej oblasti.
Účastníci nadobudli teoretické poznatky z oblasti žurnalistiky
a následne si vyskúšali novinárčinu v praxi pod dozorom skú-
sených školiteľov Alžbety Hrušovskej a Jozefa Kotrisa. „Me-
diálna škola splnila všetky moje očakávania, ba aj viac,“ s nad-
šením skonštatovala Skarlet Györgyová, účastníčka prvého
kurzu. „Veľmi sa mi páčil prístup organizátorov aj lektorov. Naučila som sa mnoho nových vecí, napríklad ako
sa píše bulvár alebo ako to vyzerá na tlačovke.“ Mediálna škola pozostáva zo štyroch víkendových kurzov. Každý
z nich je zameraný na jeden aspekt mediálnych zručností, od žurnalistiky a fotografovania cez komunikáciu až
po tvorbu krátkych videí. Počas jedného víkendu sa tvorivou formou zoznámia s témou daného kurzu, osvojujú
si pojmy a nové techniky a riešia konkrétne otázky týkajúce sa vybranej mediálnej oblasti. Mladí sa zároveň učia
zaujať kritický postoj k ponúkanému kvantu informácií, ktoré sa im prostredníctvom masmédií ponúka. ah

LAURA Laura oslávila 20-tku
Laura, združenie mladých, už
od 4. decembra 1993 zastre-
šuje stretká, podujatia du-
chovného i vzdelávacieho cha-
rakteru, oratóriá a mnohé
ďalšie aktivity v spolupráci so
sestrami saleziánkami. Tento
rok oslávila okrúhle dvadsiate
narodeniny. Laura začínala
ako malé stredisko v Prešove.
Dnes má po celom území Slo-
venska 15 stredísk, združuje vyše 1500 členov a v roku 2012 sa jej podarilo zorganizovať takmer 700 podujatí.
„S radosťou spomínam na chvíle prežité v Laure. Počas tohto obdobia sme stavili na tímovú prácu a to bolo dô-
ležité, rástli sme spolu – sestry aj mladí, dopĺňali sme sa. Naozaj práve v Laure som získala bohatú pastoračnú
i organizačno-riadiacu skúsenosť. Spoznala som mnoho krásnych mladých, naučila som sa, že nestačí iba robiť
pre mladých, ale byť pri nich a s nimi, mať jasné, kým som a čo chcem ponúknuť a… vsadila som na vzťahy, z kto-
rých aj dnes žijem, pretože zostali pri mne,“ spomína sestra Jana Kurkinová, provinciálna predstavená saleziánok,
ktorá bola v rokoch 2006 – 2011 riaditeľkou ústredia a predsedníčkou združenia. mm
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SLOVENSKO Ústav pamäti národa ocenil aj dvoch saleziánov
V Bratislave pri príležitosti udalostí z novembra 1989 zorganizoval
Ústav pamäti národa tretí ročník Festivalu slobody. V rámci prog-
ramu boli 17. novembra ocenené osobnosti protikomunistického od-
boja a tí, ktorí boli nútení znášať utrpenie a neslobodu spôsobené re-
žimom. Medzi ocenenými boli aj dvaja saleziáni – don Ernest
Macák a don Anton Srholec. Don Macák bol v roku 1950 deporto-
vaný do centralizačného tábora v Podolínci. Po úteku napriek zaty-
kaču pokračoval v tajnej práci medzi mladými saleziánmi. Počas jed-
ného takéhoto stretnutia ho zatkla ŠtB. Vo väzení sa rozhodol „hrať
blázna“, čím sa vyhol dvadsaťpäťročnému trestu v jáchymovských ba-
niach. Nakoniec sa mu podarilo dostať do Talianska, kde žil až do
pádu režimu. Od roku 1993 bol provinciálom slovenských salezi-
ánov. Don Anton Srholec, predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska, bol zatknutý, keď sa s cieľom štu-
dovať teológiu snažil ujsť. Prevažnú časť jeho väzenia, ktoré trvalo desať rokov, strávil v jáchymovských uráno-
vých baniach. mm

SLOVENSKO Ocenenia pre SOŠ svätého Jozefa Robotníka v Žiline
Týždenník o ekonomike a podnikaní TREND udeľo-
val ceny školám za spoluprácu s firmami pri rozvoji
vzdelávacích aktivít. Cenu v kategórii Stredné od-
borné školy získala aj saleziánska Stredná odborná
škola svätého Jozefa Robotníka, ktorá sídli v Žiline,
za unikátny model spolupráce učňovských škôl s fir-
mami z praxe v oblasti automobilových servisov
a grafických štúdií. Študenti tejto školy sa tiež už po
druhýkrát stali víťazmi študentskej súťaže KIA Ino-
vation Awards. Obstáli v konkurencii 19 projektov
z 15 stredných škôl zo Žilinského a Trenčianskeho
kraja. Projekty sa mali týkať témy bezpečnosť kole-
sových vozidiel, životné prostredie, marketing, pre-
daj a popredajné služby automobilov. Študenti Tibor
Jopčok a Marek Pekár zo saleziánskej SOŠ oslovili po-
rotu projektom Nezávislé čistenie filtra pevných častíc. Talentovaní učni žnú úspechy v inovátorskej súťaži od jej
prvého ročníka. Podarilo sa im dvakrát zvíťaziť a dvakrát obsadiť tretie miesto. jm

SPOLUPRACOVNÍCI V Rožňave vysvätili saleziána spolupracovníka za trvalého diakona
V Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave prijal Ra-
fael Ambros 7. decembra 2013 posvätný rád trvalého diako-
nátu. Vysviacku mu udelil rožňavský biskup Mons. Vladimír
Filo. Zúčastnili sa jej mnohí ľudia nielen z Rožňavy a blízkeho
okolia, ale aj z Brezna. „Nebolo to moje rozhodnutie. Ale keď
Pán Boh povoláva, človek by nemal povedať nie. Sú síce
schopnejší, svätejší, horlivejší než ja, ale ani Pán Ježiš si ne-
vyberal najvzornejšie typy. Ľudia sa po oslovení Ducha Svä-
tého menia,“ priblížil svoju cestu k diakonátu Rafael Ambros.
Koordinátor saleziánov spolupracovníkov v Brezne sa už od
roku 1968 venoval mládeži. „Začínal som medzi skautmi. Ne-
skôr, počas vysokoškolských štúdií vo Zvolene, som pracoval
s menšími skupinkami chlapcov. Spolu sme sa hrali i upev-
ňovali základy viery. Teraz sa venujem rodinám. Mladí by mali vyrastať v rodinách, pretože ak rodina zlyhá vo
výchovných funkciách, neskôr sa to ťažko napráva,“ dodal. mm
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EXALLIEVI Na Malte sa stretli exallievi
Na Malte sa 21. – 24. novembra 2013 konal XI. európsky kon-
gres exallievov EuroBosco, ktorého hlavnou témou bola iden-
tita a misia exallievov dona Bosca z Európy v oblasti Stredo-
zemia. Účastníkov bolo celkom 99 z 12 krajín Európy. Za
Združenie exallievov dona Bosca na Slovensku sa na kongrese
zúčastnili Michal Hort, viceprezident združenia, Ivan Žit-
ňanský SDB, slovenský delegát, a Terézia Komorná, členka vý-
konného výboru združenia.
Kongres vo štvrtok 21. novembra otvorili príhovory význam-
ných osobností z radu exallievov. Zazneli tiež odkazy od
p. Savioura Bianchiho, prezidenta Maltskej federácie, a správa
od pápeža Františka, ktorú poslal donovi Pascualovi Cháve-
zovi, hlavnému predstavenému saleziánov. Pápež František v tejto správe vyjadruje nádej, že stretnutie bude inš-
pirovať k čoraz živšiemu priľnutiu ku Kristovi a k veľkorysejšiemu kresťanskému svedectvu nasledujúc vzor svä-
tého Jána Bosca. Okrem hlavného programu sa účastníci v sobotu poobede zúčastnili výletu do Vallety, hlavného
mesta Malty, a následne večer svätej omše v meste Sliema, ktorú celebroval kardinál Giuseppe Versaldi. V ho-
mílii vyzval všetkých prítomných, aby hlásali kráľovstvo Ježiša Krista s charizmou dona Bosca – s radostnou vie-
rou v kombinácii so záväzkom k sociálnym, politickým, ekonomickým a náboženským otázkam v Európe. jm

SVET „Nobel za misie“ aj členke VDB
Piera Tortore, členka sekulárneho inštitútu Dobrovoľ-
níčky dona Bosca, dostala 19. októbra 2013 v talian-
skom meste Brescia cenu „Cuore Amico“ (Priateľské
srdce), udeľovanú zasväteným osobám i laikom za
prácu v misiách. Piera dostala tohto tzv. „Nobela za mi-
sie“ za lekársku prácu v misii v Lubumbashi v Konžskej
demokratickej republike.
Piera (1942) má tri lekárske špecializácie, v Lubum-
bashi pôsobí od roku 1990 a tamojšiu krajinu už po-
važuje za svoju domovinu. V Polyclinique Don Bosco
v Lubumbashi postavila oddelenie pre umierajúcich
pacientov, adoptovala si dvadsať detí, a hoci tam prežila
tri vojny, stále ju to ťahá späť. rhsdb

ŠPORT Vianočný hokejbal v Košiciach
V pvý decembrový víkend sa v decembri uskutočnil
už sedemnásty ročník jedného z najväčších salezián-
skych športových podujatí na Slovensku Vianočného
hokejbalového turnaja (VHT). Spolu deväť tímov sú-
ťažilo o trofej Pištu. Medaily si odviezli tímy, ktoré do-
teraz na VHT na stupienkoch víťazov ešte nestáli. Do
finále sa cez Bardejov a Žilinu dostalo mužstvo z Kal-
várie, Banská Bystrica sa prebila cez Humenné a Ná-
mestovo. Košičania, ktorí celý turnaj odohrali v šestici,
nezvládli úvod. Z 5 : 0 sa im postupne podarilo zní-
žiť na 5 : 3, ale Bystričania to udržali a prvýkrát v his-
tórii VHT zdvihli nad hlavu hokejbalistu Pištu. Z tre-
tieho miesta sa tešilo Námestovo po výhre 5 : 1 nad
Žilinou. Cenu za najproduktívnejšieho hráča si od-
niesol Lukáš Záhumenský z Banskej Bystrice (15 bo-
dov), najlepším hráčom bol Filip Šiška z Námestova
a kráľom brankárom bol Košičan Dano Sokol. Cenu
fair play získala Žilina. rhsdb
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Narodila sa v Bolerázi pri
Trnave ako najstaršia z troch
detí. Jej veľkým snom bolo po-
volanie učiteľky a vychováva-
teľky detí. Napriek výborným
študijným výsledkom ju nepri-
jali na pedagogickú fakultu –
kvôli jej náboženskému pre-
svedčeniu. Po maturite sa za-
mestnala ako úradníčka
a v rodnej dedine spoznala spo-
ločenstvo mladých, ktorí žili
duchovným životom. Vďaka
nim si našla duchovného
vodcu a ten ju naučil v dôvere
sa otvoriť Božej láske. Tak sa
oboznámila aj so saleziánskou
charizmou. Postupne v nej
rástla túžba zasvätiť sa Bohu,
až sa rozhodla vstúpiť k ses-
trám saleziánkam. V roku
1978 sa presťahovala do Ša-
morína, kde sa popri práci
v materskej škole venovala
apoštolátu medzi dievčatami
a tiež prepisovala na stroji ná-
boženskú literatúru. Absolvo-
vala tajný noviciát a 5. augusta
1981 zložila prvé rehoľné
sľuby. V zamestnaní musela če-
liť častému nátlaku, aby pre-
stala chodiť na sväté omše.
Svoje povinnosti si však plnila
s maximálnou pracovitosťou,
dôslednosťou a zodpovednos-
ťou. V roku 1988 sa stala

direktorkou dvoch
skupín sestier, kto-
ré bývali v Detve
a v Košiciach. Aj
s vedomím, že sa
venuje „protištát-
nej“ činnosti, keď
formuje mladé re-
hoľné sestry či ka-
techizuje dievčatá –
a štátna bezpeč-
nosť vtedy aktívne
sliedila po činnosti

podzemnej Cirkvi –, si zacho-
vala a upevňovala vnútornú
slobodu ducha, ba istotu Božej
ochrany pripomínala aj iným.
V období rokov 1991 až 2000
bola predstavenou Slovenskej
provincie dcér Márie Pomoc-
nice. Sestry saleziánky začínali
po štyridsiatich rokoch takmer
od nuly a ona vložila všetky
svoje sily do náročných úloh:
zariaďovať komunity, noviciát,
formačné domy, viesť a usmer-
ňovať sestry… No pri všetkom
bol pre ňu prvoradý človek.
Sestrám bola matkou i sestrou
zároveň. A dokázala byť opo-
rou aj pre kňazov. Mimoriadne
obetavá a silná žena, vždy pri-
pravená poslúžiť, vypočuť, pov-
zbudiť, prijať druhého so širo-
kým a chápajúcim srdcom. Po
ukončení služby provinciálky
prijala na ďalších deväť rokov
službu magisterky noviciek.
Posledné dva roky svojho ži-
vota, keď jej ubúdali sily i zdra-
vie, pôsobila v komunite star-
ších sestier v Trnave. Jej dni
boli vyplnené činorodou prá-
cou, námahami a slúžiacou lás-
kou. V tom všetkom rozdávala
sama seba až po darovanie
všetkého.

Dobrú noc
Čo dokáže priniesť jeden bežný deň? Niečo
poteší, niečo zabolí, niečo sklame... veci malé
i väčšie... A deň aj vezme – niekedy pokoj,
inokedy sily, trpezlivosť alebo naopak, obavy.
Čo zostáva z dňa? S čím si líhame na od-
dych? Je to tak, že ako dni bežia, naše zaspá-
vania sú často aj nepokojné. Doznievajú emó-
cie z dňa, nejaký stres, starosti z práce...
myšlienky na to, čo nás neminie zajtra, aký
náročný to zas bude kolotoč.

Niektoré filozofie tvrdia, že všetko so všet-
kým súvisí. No aj veda nám stále viac odha-
ľuje niektoré súvislosti so spánkom. To,
s akými myšlienkami, náladou či možno po-
citmi zaspávame, nie je bezvýznamné.
Možno si poviete, veď to dáva zmysel.

Don Bosco pri výchove svojich chlapcov, ktorí
bývali v jeho internáte, poznal aj túto vec. Ve-
del, že je dôležité, s akými myšlienkami chla-
pec zaspáva. Vynašiel čosi, čo časom dostalo
pomenovanie večerné slovko. Cieľom bolo
zamestnať chlapcovu myseľ pred spaním dob-
rými myšlienkami. Niekedy až „svätými myš-
lienkami“ inokedy stačil „len“ poučný príbeh.
Alebo zas také malé zhrnutie dňa, akoby
nadhľad nad to, čo sme prežili. V rodine sa
taký moment večerného zastavenia sa na-
skytá možno pred líhaním detí do postele.
Stretnúť sa spolu, niečo pekné si povedať
alebo prečítať...

Výchovný prvok, ktorý svätec mladých za-
členil do svojho výchovného systému však
funguje – pre svoje prirodzené súvislosti – aj
v dospelom veku. Dobrá kniha či večerná
modlitba vďačnosti (lebo tá nás vedie k spoz-
naniu dobra, čo sme cez deň prijali), spo-
jená aj s ľútosťou nad hriechmi, to sú tiež tie
„kanály“, cez ktoré ľudské vnútro prijíma
pokoj. A noc tak môže byť ozaj „dobrá“.

V situácii, keď aj medzi veriacimi sú takí, čo
žijú dni i týždne v strachu zo zla – a zrejme
nespávajú veľmi pokojne – je sedliacky ro-
zum dona Bosca nielen užitočný, ale priam
znamením nádeje. Dobrá noc, dobrý spá-
nok, dobré vstávanie. A nádej na dobrý
deň.

Srdce široké ako morský breh

ZOSNULÁ Sestra Helena Danišová FMA
(* 13. 2. 1953 – † 27. 11. 2013)
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Všetko sa to začalo nad Titusovým hrobom v deň
jeho pohrebu (píšeme o tom na nasledujúcej dvoj-
strane). No ešte ďalšie dve desiatky rokov nebolo

možné o ňom
verejne hovo-
riť. Potom pri-
šla sloboda
a medzi príbuz-
nými dona Ti-
tusa i tými,
ktorí s ním pre-
žili kus života,
sa začala preja-
vovať túžba ctiť
si ho ako člo-
veka svätého
života a muče-
níckej smrti.
Jeho synovec
pán Michal Ra-
došinský si na

to spomína takto: „Čím viac sa prehlbovali moje
vedomosti o Titusovom živote a diele, tým viac sa
vo mne utvrdzovalo vedomie, že je oprávneným
kandidátom oltára. A podobne je to aj s mnohými
veriacimi – keď sa oboznámia s jeho obetavým ži-
votom, stanú sa jeho ctiteľmi.“

Aby mohol byť niekto vyhlásený za blahoslave-
ného a neskôr za svätého, musí prebehnúť v tejto
veci tzv. proces. Ten má dve fázy skúmania: die-
céznu, v mieste, kde dotyčný žil a umrel, a potom
rímsku fázu. Don Titus pochádzal z Vajnor pri Bra-
tislave a tam aj umrel. V Bratislave sa teda 26. feb-
ruára 2010 začala diecézna fáza procesu. Od tohto

momentu mal don Titus Zeman priznaný titul
Boží služobník.
Hlavnou činnosťou počas diecéznej fázy bolo vy-
počúvanie svedkov a zozbieranie dokumentov,
ktoré môžu svedčiť o svätosti života a mučeníckej
smrti dona Titusa.
„Pri príprave a vypracovaní dokumentov v die-
céznej fáze vyžadovali normy aj napísanie pod-
robného, tzv. kritického životopisu Božieho slu-
žobníka. Keďže som mal veľa podkladov
z predošlého skúmania jeho života, napísal som ži-
votopis pod názvom Boží služobník Titus Zeman
v rozsahu 160 strán, s presnými citáciami bibli-
ografie, archívnych dokumentov a svedectiev jeho
súčasníkov,“ vyznáva o svojom podiele na pro-
cese pán Radošinský.

Vďaka pedantnej a húževnatej práci mnohých,
ktorí boli do práce zapojení, sa mohlo diecézne
skúmanie ukončiť po necelých troch rokoch, 7. de-
cembra 2012. Na slávnostnom zasadnutí Arcidi-
ecézneho tribunálu pod vedením Mons. Stani-
slava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa
metropolitu, bola dokumentácia procesu zapeča-
tená. Takto pripravené materiály previezli na Kon-
gregáciu pre kauzy svätých do Ríma. „Zapečatené
škatule sa v Ríme slávnostne otvárali 7. februára
2013. Po preskúmaní a vydaní Dekrétu validity
28. júna 2013 sme podali na Kongregáciu pre
kauzy svätých žiadosť o vymenovanie relátora,“
hovorí o prvých krokoch rímskej fázy vicepostu-
látor procesu don Jozef Slivoň a dopĺňa:
„Vymenovaný relátor, ktorému bola pridelená naša
kauza, dal pokyny na písanie Pozícia.“

V Ríme sa pripravuje
Pozício dona Titusa Zemana

Proces blahorečenia Božieho služobníka Titusa Zemana už prebieha v Ríme. V Kongregácii pre kauzy
svätých sa pripravuje osobitný dokument Pozício. Posúdia ho rôzne komisie a napokon sa dostane
na stôl pápeža. Slovensko tak bude mať, veríme, ďalšieho svätca.

Spracovali Peter Novák a Rastislav Hamráček SDB � Foto: archív redakcie

Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský
arcibiskup, pri ukončení diecéznej fázy procesu
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Dekrét validity je osvedčenie o práv-
nej platnosti a bezchybnosti doku-
mentácie diecéznej fázy. Treba po-
vedať, že v prípade dona Titusa
vyjadrila kongregácia dokonca po-
chvalu nad kvalitou pripravených
dokumentov.
Slovom Pozício sa označuje súhrnný
dokument, ktorý budú čítať určení
historici, teológovia, biskupi a kar-
dináli. Tí posúdia svätosť života
a mučenícku smrť dona Titusa. Z ich
posudku vzíde oficiálny návrh bla-
horečenia, o ktorom potom roz-
hodne Svätý Otec. Zostavovanie Po-
zícia je dlhší proces. Vicepostulátor
don Slivoň o ňom hovorí: „Podľa po-
kynov relátora vyberáme z doku-
mentov diecéznej fázy tie, ktoré
spolu s výpoveďami svedkov poslúžia
na deklarovanie mučeníckej smrti
Božieho služobníka Titusa Zemana.
Momentálne prebieha fáza citlivého

výberu a analýzy do-
kumentov, výpovedí
a správy historickej
komisie, ktoré spolu
s analýzou zdravotných
záznamov a tiež záve-
rov exhumácie poslú-
žia na napísanie zrozu-
miteľného Pozícia
v taliančine.“

Predkladateľkou a pri-
pravovateľkou doku-
mentov pre toto Pozí-
cio je Ing. Helena

Barátová: „Dôslednosť diecéznej
fázy, ocenená Kongregáciou, otvára
cestu pre spracovanie a napísanie
kvalitného Pozícia v rozsahu cca
800 strán, v ktorom fotokópie do-
kumentov zaberú minimálne 100
strán. Máme aj dokumenty, ktoré
neprejdú do Pozícia, ale budú cito-
vané v životopise na prehĺbenie
a zdokonalenie informácií o živote
a smrti Božieho služobníka Titusa
Zemana. Do Pozícia budú zaradené
aj informácie o povesti mučeníctva
a o šírení tejto povesti (správy o po-
dujatiach, články v tlači, televízne
a rozhlasové relácie, dokumentárny
film, pamätné tabule, prednášky,
poznávacie cesty po stopách dona
Titusa…).“

Aj rímsku fázu procesu majú veriaci
sprevádzať hojnými modlitbami, no
ešte väčšou výzvou je obracať sa

k Bohu modlitbou de-
viatnika na príhovor
Božieho služobníka Ti-
tusa Zemana, a tak si
vyprosovať osobitnú
milosť či možno uzdra-
venie a pomoc v úsilí
o svätý život. Osoba
a vzor dona Titusa Ze-
mana sa dotýka aj ľudí
dnešnej doby. „Don Ti-
tus Zeman môže byť
vzorom lásky k Bohu,
k Cirkvi a k blížnym.
Je príkladom totálnej

obety za kňazské a rehoľné povola-
nia a tiež príkladom evanjeliového
odpustenia aj tým najkrutejším ne-
priateľom. On chápal a prežíval
heslo dona Bosca: Daj mi duše,
ostatné si vezmi. Určite bude vo svo-
jej práci pokračovať a aj naďalej po-
máhať mladým ich sprevádzaním na
ceste viery, voľby povolania, vy-
trvalosti a vernosti Kristovi,“ uva-
žuje so zanietením don Slivoň.

Pozývame vás navštíviť webovú
stránku dona Titusa www.titusze-
man.sk, kde nájdete aj spomínaný
deviatnik, aktuálne správy či doku-
mentárny film s názvom Prešiel som
hranicu.

Medzi dokumentmi v procese sú aj spisy, ktoré
mala o donovi Titusovi ŠtB

Viac ako 10 000 strán dokumentácie bolo na konci diecéznej fázy
procesu uložených v šiestich zapečatených škatuliach

Čo bude obsahovať
Pozício Božieho

služobníka
dona Titusa Zemana:

– Osobné dokumenty, počnúc od
krstného listu, dokumentov rehoľ-
ného a kňazského života až po výpis
z matriky zosnulých.
– Dokumenty, ktoré napísal Boží
služobník: napríklad žiadosti o pri-
jatie do noviciátu, o pripustenie k re-
hoľným sľubom a ku kňazskej vy-
sviacke, ako aj žiadosť o udelenie
amnestie a iné.
– Dokumenty, ktoré napísali iní
o ňom: odpovede na jeho žiadosti,
rozhodnutia predstavených, koreš-
pondencia, záznamy z vypočúvaní
pred jeho odsúdením a vo výkone
trestu, rozsudky či odmietnutie am-
nestie.
– Zápisnice z vypočúvaní svedkov
v diecéznej fáze procesu.
– Chronologicky a vecne podané
dôkazy o čnostnom živote a muče-
níctve.
– Kritický životopis, napísaný
s ohľadom na čnostný život a mu-
čenícku smrť Božieho služobníka.
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Na začiatku povolania bola Panna
Mária
Don Titus vedel, že sa chce stať saleziánskym kňa-
zom od svojich desiatich rokov. Zdá sa, že Boh si
tohto malého chlapca pripravoval na povolanie
už vtedy, keď mu po vážnej chorobe daroval na
príhovor jeho blízkych počas púte v Šaštíne rýchle
uzdravenie. Titko, ako ho doma volali, to pocho-
pil ako znamenie a jedného dňa povedal mame:
„Panna Mária vypočula prosby, ktoré jej pútničky
odo mňa zaniesli. Preto sa chcem stať kňazom a ísť
za saleziána do Šaštína.“

Keď ho u saleziánov v Šaštíne nechcel don Bokor
prijať pre jeho nízky vek a odhováral ho, že tam
bude sám, bez mamy, Titus povedal: „Prečo ho-
voríte, že tu nebudem mať mamičku? Áno, moja
pozemská mamu tu nebude, ale bude tu so mnou
Panna Mária Pomocnica, ktorej som sľúbil, že
keď vyzdraviem, prídem za ňou. Tá ma bude opa-
trovať a ochraňovať a ja nebudem plakať, lebo
bude stále pri mne.“

Veľkí šibali aj horliví kresťania
„S Titusom sme sa priatelili. Bol šikovný. Keď vi-
del niekoho čosi robiť, hneď sa s tým chcel oboz-
námiť. (…) Aj pri hrách bol Titus pohotový a ob-
ratný. Keď sme chceli kamsi vyliezť, ja som šiel
prvý a on hneď za mnou. Boli sme veľkí výmy-
selníci, lozili sme aj po hromozvodoch a vežiach.
(…) A v noci zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok
sme spolu chodievali na celonočnú poklonu do
kostola,“ spomínal si na školské roky v Šaštíne pre-
žité spolu s donom Titusom don František Kollár
(1913 – 2009).

Priateľský chudobný klerik
V roku 1937 poslali saleziánski predstavení mla-
dého Titusa na teologické štúdiá do Talianska.
Prvý rok strávil v Ríme a tam, v Bazilike Bož-
ského Srdca, ktorú postavil don Bosco, aj zložil 7.
marca 1938 svoje večné sľuby.
Ďalšie roky prežil don Titus v Chieri, kde teológiu
študoval aj bohoslovec Ján Bosco. Počas tohto ob-
dobia nechodil mladý klerik vôbec domov, pretože
nechcel rodinu zaťažovať ďalšími výdavkami. Čas
využíval na apoštolát, cez školský rok i cez prázd-

Saleziánske srdce dona

Titusa Zemana
Boží sluha don Titus Zeman umrel pred štyridsiatimi piatimi rokmi 8. januára 1969. V súčasnosti
prebieha proces jeho blahorečenia. Ako malú spomienku na výročie jeho smrti – aj v súvislosti
s témou spirituality v treťom roku prípravy na jubileum narodenia dona Bosca – si predstavíme
niekoľko čŕt saleziánskeho srdca dona Titusa. To, ako žil saleziánsku spiritualitu on.

Spracoval rhsdb podľa knihy Don Titus – „Vatikánsky špión?“ � Foto: archív redakcie

Novokňaz Titus Zeman slávi svoju primičnú
omšu vo Vajnoroch 4. augusta 1940
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niny vypomáhal ako asistent
v oratóriu. Za odmenu tam
mohol zadarmo bývať. Pre
svoju priateľskú povahu bol
medzi spolubratmi a mla-
dými veľmi obľúbený, a keď
neskôr prežíval svoju osobnú
krížovú cestu, v Chieri na
neho pamätali v modlitbách.

Všetko robil
jednoducho
a s veľkou
pokorou
Po vysviacke v Bazilike Má-
rie Pomocnice v Turíne
23. júna 1940 sa vrátil do-
mov. Provinciál ho však po-
slal vzdelávať sa ďalej, aby
mohol v škole vyučovať ché-
miu a prírodopis. Na Slo-
venskej univerzite v Brati-
slave dokončil štúdiá v roku
1948, no už päť rokov pred
tým začal pôsobil v Trnave.
Na svojho profesora chémie
z tamojšieho biskupského
gymnázia si spomínal don
Andrej Paulíny (1925 –
2005) aj takto: „Bol jedno-
duchý a zároveň veľmi
vtipný, mladícky a dobrý
športovec. (…) Na Veľkú noc
spieval don Zeman pri svätej
omši pred procesiou takým
zvláštnym a nádherným spô-
sobom gregoriánsky spev
evanjelia, že navodil priam
veľkolepú veľkonočnú at-
mosféru. (…) Keď Rusi od-
tiahli preč z ústavu, traja-šty-
ria sme dostali za úlohu
vyčistiť pod vedením dona
Zemana celý ústav. Zapáchal
ako jeden veľký záchod.
Všetky toalety boli upchaté
a voda s výkalmi tiekla po
chodbách. Don Zeman ako
chemik sa snažil preraziť za-
pchaté toalety a prečistiť ich.
Videl som, s akou húževna-
tosťou a zároveň láskou to
robil, lebo hovoril: ,Teraz

sem nemôžeme prijať kleri-
kov, musíme to nechať as-
poň týždeň vyvetrať, lebo
inak si budú myslieť, že pri-
šli bývať do záchoda.‘ Bol
skutočným saleziánom,
ktorý všetko robil jednodu-

cho a s veľkou pokorou.
Bolo vidieť, že nás mladých
klerikov mal veľmi rád.“

Tvorivosť, pracovitosť, prak-
tický prístup, modlitba, spev,
Panna Mária, priateľskosť –
Boh, ktorý si aj dona Titusa
už v krste povolal, v ňom
postupne pestoval i očisťo-
val tieto jasné saleziánske
črty. Pripravoval tak jeho
srdce na väčšie veci, ktoré
mal don Titus uskutočniť,
prežiť, vytrpieť.

Pamätná reč provinciála
pri pohrebe dona Titusa

Písal sa 11. január 1969, bola treskúca zima
a všetko bolo pokryté snehom. Vo Vajnoroch sa ko-
nal pohreb dona Titusa Zemana. Vtedajší tajný
provinciál saleziánov don Andrej Dermek stál nad
vykopaným hrobom oblečený len v civile a priho-
váral sa prítomným:

„Stretáme sa na cintoríne. Pripomína mi to takmer
časy katakomb prvých kresťanov, aspoň čo sa týka
nás rehoľníkov. Život nás rozohnal, smrť nás zvo-
láva. A predsa by som nemohol povedať, že je to
víťazstvo smrti nad životom. Smrť je tajomstvo, aj
keď sa s ňou stretáme pravidelne. (…) A my prijí-
mame tajomstvo smrti nášho drahého spolubrata,
ktoré sa nás tak bezprostredne a bolestne dotýka,
s vierou, v nádeji a v pokore!
Dnes na tomto mieste odpočíva bojovník, ktorý do-
bojoval, kňaz, ktorý doslúžil svoju celoživotnú
svätú omšu. To je odchod. To je návrat k nebes-

kému Otcovi aj k svojmu pozemskému otcovi
a matke, ktorí ho predišli. (…) Možno však pove-
dať, že všetko to, čo bolo medzi jeho primíciami
a jeho pohrebom, bol plný kňazský, rehoľný a sa-
leziánsky život aj napriek tomu, že z tých dvad-
siatich deviatich kňazských rokov prežil osemnásť
mimo svojho povolania a z nich ešte trinásť vo vä-
zení. Vždy a všade to však bol kňazský život! (…)
Ešte jednu vec musím povedať na tomto mieste
a v tejto chvíli: To, na čo si sa podujal, nebolo dob-
rodružstvo, ľahkomyseľnosť, túžba po senzácii.
Bola to láska k dušiam. Nezradil si svoj ľud, aj keď
si bol za to súdený a odsúdený. Neboj sa, drahý Ti-
tus, tvoje kňazstvo sa dnes nekončí, ale pokračuje
v kňazstve tých, ktorým si ty umožnil stať sa
kňazmi. Niekoľko desiatok saleziánov kňazov ti ďa-
kuje za svoje kňazstvo.“

„Všetko robil
jednoducho
a s veľkou
pokorou.“

Pamätná tabuľa umiestnená na Kostole
Márie Pomocnice kresťanov
na Miletičovej v Bratislave



14

v i e r a p o d ľ a m l a d ý c h

Svoju láskavosť mi dal Boh pocítiť už
veľakrát, no napriek tomu občas pri-
chádzajú aj ťažké chvíle. V posled-
nom čase som jeho milosť vnímala
najzreteľnejšie v dvoch oblastiach.
Jednak pri chudobných a opuste-
ných, ktorým som sa túžila veno-
vať, jednak na ceste hľadania môjho

povolania. Po dlhom čase som sa to-
tiž rozhodla urobiť aspoň prvý krok
k službe Bohu v zasvätenom živote.
Túžila som sa mu odovzdať a slúžiť
cez tých najbiednejších. Prinášať im
šťastie, ktorým Boh napĺňa moje
srdce. Darovať sa cez nich jemu. Ale
presne v momente, keď som Bohu
dopísala svoj list, poslal mi do cesty
úžasného chlapca, ktorý ma mal

veľmi rád. Vravela som si, že to nič.
Nerozumiem ti, Ježišu, ale vzdám
sa tohto chlapca a tým prinesiem
obetu na Boží oltár. Aj keď mi je
s ním úžasne a chvíle v jeho spoloč-
nosti sú – hneď po tých strávených
s Bohom – tými najkrajšími v mo-
jom živote (a keď mám byť úprimná,
niekedy som cítila, že aj „pred
nimi“). Hovorila som si „viem, že
keď chcem ísť za tebou, Pane, mu-
sím sa čohosi zriecť. Takže sa zrie-
kam tohto chlapca. Darujem ho
tebe, aj keď je to takmer to najťaž-
šie, čo som kedy urobila“. Tento boj
samej so sebou trval vari päť mesia-
cov. Môj chlapec o mňa síce bojoval,
ale iba „z úzadia“, aby nenarušil
moju slobodu.
Ja som nosila so sebou list pre Boha,
aby som ho mohla poslať, keď mi dá
do srdca pokoj z tohto rozhodnutia;
a on nosil v srdci mňa. Bojovať
o dievča je správne. Ale bojovať
o neho „proti“ Bohu je úplne iná
vec. A tak môj chlapec čakal, obe-
toval sa, modlil sa, bol trpezlivý. Po
nejakom čase, ktorý bol veľmi ná-
ročný, ale zároveň potrebný, lebo
sme sa v samote naučili mnohým
veciam, Boh prišiel a povedal mi:
„Moja drahá, to, po čom túžim ja, je
tvoje šťastie. Tvoje najväčšie šťastie.
Ak teraz tvoje srdce túži po tomto
chlapcovi, choď za ním, dcérka
moja. A ak túži aj po chudobných
a opustených, vymyslím to tak, aby
som ti dal aj ich. Pretože tvoje šťas-
tie je pre mňa najviac.“
S mojím chlapcom sme sa rozhodli
ešte pre mesiac odlúčenia jeden od
druhého, aby sme sa modlili, pýtali

sa Pána, čo robiť, a aby sme sa
mohli obetovať jeden pre druhého.
Chceli sme dať nášmu raz azda krás-
nemu vzťahu poriadne základy. Bol
to jeden z najpomalších mesiacov,
aké som prežila. Keď sme sa po ce-
lom tom čase znovu stretli a ko-
nečne sme si všetko vyrozprávali
a keď už aj on mohol slobodne ho-
voriť o tom, čo cítil, zrazu som mala
pocit, že toto je ozajstný dôkaz
o existencii Boha. Ale nie hocija-
kého. Nekonečne láskavého a mi-
losrdného Boha.
Odvtedy uplynulo asi šesť mesiacov.
Náš vzťah už prešiel všeličím, sa-
mozrejme, aj tým náročnejším. Boh
predsa nesľúbil, že všetko pôjde
hladko. A to by ani nebolo dobre.
Lebo Pánova láskavosť sa často uka-
zuje práve v tom, že nám pomáha
prejsť ťažkými chvíľami. Ale nikdy
nás v nich nenechá samých. Nie-
lenže máme jeho, ale vždy si dá zá-
ležať aj na tom, aby nám v akom-
koľvek povolaní poslal človeka,
ktorý sa stane jeho objímajúcimi ru-
kami. Boh vie, že niekedy je ťažké
cítiť to. S mojím chlapcom teraz hľa-
dáme to, po čom túžia naše srdcia
spolu. Približujeme sa jeden k dru-
hému a vďaka tomu sa približujeme
aj k Bohu. On nám obom doprial
chvíle, keď sa môžeme spolu daro-
vať opusteným a chudobným, tým,
ktorým som túžila ešte prednedáv-
nom darovať celý život.
Takto mi Boh ukázal, že túži, aby
som mohla byť už tu, na zemi, na-
ozaj a úplne šťastná. Pre chudob-
ných aj s mojím chlapcom.

Milosrdný Boh „maká“ na našom šťastí
Boh je veľmi milujúci otec a dňom i nocou „maká“ na našom šťastí. Nielen na tom, ktoré príde raz
v nebi, ale aj na tom pozemskom. Často vo svojom srdci uvažujeme, ako hľadať Božiu vôľu, ale pri
tom zabúdame na nesmiernu láskavosť Boha, ktorý nám hovorí: „Rob to, čo ťa z hĺbky duše napĺňa,
a buď šťastný. To chcem ja, tvoj Boh.“

Autor: Mária Sísová � Foto: archív autorky
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Don Bosco začína svoje rozjímanie
o Božom milosrdenstve opierajúc sa
o viaceré biblické výroky. Podľa Žal-
mu 33 poukazuje na plnosť Božích
dobrodení v usporiadaní prírody
(Ž 33, 5). Potom uvažuje o Božích
dobrodeniach, ktoré sa prejavujú
v daroch Ducha, prítomných v ro-
zumnom človekovi. A sú tu ešte dve
podčiarknutia Božieho milosrdenstva
z iných dvoch biblických veršov: Boh
svoje dary dáva dobrým aj zlým, ako
o tom hovorí Matúšove evanjelium
(Mt 5, 45); a on je napokon aj ten,
ktorý hľadá a pozýva hriešneho člo-
veka k sebe, píse prorok Izaiáš
(Iz 55, 7). Na záver don Bosco po-
ukazuje na najvyšší obraz Božej mi-
losrdnej lásky, ktorým je vtelenie Bo-
žieho Syna: On prišiel hľadať
hriešnikov, nie spravodlivých, prišiel
hľadať to, čo bolo stratené (Lk 5, 32;
19, 10).

Božie milosrdenstvo však zo strany
ľudí často nie je prijímané, konšta-
tuje don Bosco. Ľudia neveria v jeho
dobrotu, zabúdajú na to, že čas mi-
losrdenstva sa veľmi rýchlo môže
skončiť a nastane čas Božej spra-
vodlivosti. Celá táto situácia by
podľa dona Bosca mala vyústiť do
našej modlitby za hriešnikov: Pro-
sme za hriešnikov, prosme, aby dnes
pochopili, že je potrebné vrátiť sa.
A dodáva: Prosme aj za odpustenie

našich hriechov. Skutočné odpuste-
nie sa však dosahuje v láske. Kto
opravdivo prosí o odpustenie, ten
by mal mať vnútornú dispozíciu ne-
milovať nič väčšmi ako Ježiša.

A napokon don Bosco podčiarkuje,
že moment Božieho milosrdenstva
je práve teraz. Teraz milujem, teraz
prosím o milosť. A to všetko, samo-
zrejme, na príhovor Panny Márie,
o ktorej don Bosco vie, podľa zná-
mej vety svätého Bernarda, že nikdy
nebolo počuť, že by bol niekto ne-
vypočutý, kto ju prosí o pomoc.

V druhej úvahe si don Bosco všíma
Božiu dobrotu voči hriešnikovi a slo-
vami Písma nás uisťuje, že každého,

kto sa v ľútosti vracia k nemu, prijme
(Jer 3, 1) a tiež: ak sa niekto k nemu
približuje, aj on sa k nemu priblíži,
ako o tom hovorí prorok Zachariáš
(Zach 1, 3). Božiu láskavosť don
Bosco vidí aj v iných scénach evan-
jelia: v nežnosti – v podobenstve
o stratenej ovečke, ktorú dobrý pas-
tier nachádza, s láskou ju nesie na
pleciach a teší sa z nej; v podoben-
stve o márnotratnom synovi je
Otcova láska taká silná a rýchla, že
zabraňuje synovi povedať to, čo si za-
umienil, a napokon vôbec nepripo-
mína synove hriechy. Prejde ich
mlčaním. Preto, podčiarkuje don
Bosco, hriešnici nemusia mať strach
z Božích výčitiek. Obava by ich ne-
mala odradiť od vrhnutia sa do ná-
ručia Božieho milosrdenstva.
Ľudia často vedia odpustiť, ale niečie
previnenie voči nim si zapamätajú.
No Pán taký nie je. Boh priam za-
búda na naše hriechy. Odpúšťanie je
pre Boha veľkou slávou a radosťou,
on nielenže nepohŕda srdcom skrú-
šeným a poníženým (Ž 51), ale od-
púšťanie je priam jeho slávou, jeho
vyvýšením (Iz 30, 18). Boh nemešká
s odpoveďou milosrdenstva, hneď
ako počuje, hneď odpovedá, pod-
čiarkuje don Bosco v duchu Izai-
ášovho verša (Iz 30, 19).
Slová dona Bosca sú jednoduché,
pôsobivé a plné biblickej náuky
o Božom milosrdenstve.

Srdce spirituality dona Bosca –
viera v láskavého a milosrdného Boha
Spracoval: Pavol Grach SDB � Foto: archív redakcie

Don Bosco mal ako mladý kňaz svoju myseľ upriamenú na Boha ako milosrdného a starostlivého
Otca. Hovorí o tom aj vo svojej brožúrke Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu, ktorú zostavil na
žiadosť markízy Barolovej v roku 1847. Jeho duchovná služba v Útulku pre ohrozené dievčatá
a pastoračná skúsenosť s opustenými chlapcami mu pomohli objaviť zázraky Božej milosti v srdciach
mladých penitentov.



„Da mihi animas
Čerpajme z duchovnej s

aby sme napredovali vo svätosti po
„Božia sláva a
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s, cetera tolle“
skúsenosti dona Bosca,
odľa nášho špecifického povolania
a spása duší“
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Slovko na dobrú noc je salezián-
skou tradíciou, ktorá sa zrodila
vďaka mame Margite, matke dona
Bosca. Tá sa raz večer pred spaním
nakrátko prihovorila skupinke ma-
lých tulákov, ktorých sa ujal jej syn.
Na druhý deň ráno boli títo chlapci
napodiv všetci na svojich miestach
a ešte pokojne spali. Ostatní, kto-
rým sa slovko mamy Margity ne-
ušlo, do rána zmizli aj s prikrýv-
kami a plachtami. Po tejto lekcii
don Bosco pochopil, že za zmenu
v správaní malých uličníkov môže
ďakovať práve láskavému príhovoru
svojej mamy.

Deviaty nástupca dona Bosca,
hlavný predstavený saleziánov don
Pascual Chávez nedávno povedal:
„Sme zvyknutí žiť veľmi rýchlo. Hy-
peraktivita je dnes veľkou hrozbou;
je to nová modla, vďaka ktorej sme
večer frustrovaní, telesne vyčerpaní,
psychicky vystresovaní a duchovne

prázdni.“ Slovko na
dobrú noc je teda
chvíľou, ktorá človeku
pomáha nastoliť pokoj
v srdci.
Toto slovko tiež po-
máha obnoviť životnú
rovnováhu a celistvosť
človeka. Don Chávez
pokračuje: „Počas dňa
sme urobili a počuli
mnoho vecí. Slovko
na dobrú noc nám po-

máha urobiť súhrn bez toho, aby sa
naše myšlienky rozptyľovali a trieš-
tili.“
Slovko na dobrú noc nám tiež po-
máha vidieť to, čo sme prežili, z po-
hľadu kresťana. Hlavný predstavený
dodáva: „Nejde len o to, aby sme sa
prihovorili dobrým slovom, podali
informáciu alebo predniesli dobrú

zvesť, ale sprostredkovali pohľad
viery na život i na dejiny.“ Tým za-

bránime rozdeľovaniu na dejiny,
prežitú minulosť a duchovný život.

Ak nemáte nikoho, kto by vám po-
vedal slovko na dobrú noc, môže
vám pomôcť práve táto knižka. Ob-
sahuje sto zozbieraných svedectiev,
ktoré spísali pod prísahou v rámci
procesu blahorečenia a svätoreče-
nia dona Bosca. Sto príbehov, prí-
hod alebo rozhovorov, ktoré spolu
so záverečnou úvahou môžu obno-
viť poriadok a pokoj v mysli a srdci.
Môžu vám pomôcť zhodnotiť váš
deň a vidieť ho z pohľadu kresťana.
Ak sa tak stane, budete mať naozaj
dobrú noc.

Autormi svedectiev sú don Michal
Rua – prvý nástupca dona Bosca,
kard. Giovanni Cagliero – salezián-
sky kardinál a misionár v Patagónii,
don Giulio Barberis – prvý učiteľ
saleziánskych novicov a don Fran-
cesco Cerruti – donom Boscom ur-
čený hlavný školský radca.

Autorom knihy je Talian Claudio
Russo (salezián spolupracovník),
ktorý neúnavne študuje texty a spisy
o živote dona Bosca a má na svojom
konte už niekoľko kníh s výchovnou
tematikou. Teraz prichádza s touto
publikáciou venovanou všetkým,
ktorí chcú pokojne zakončiť deň, ale
aj vychovávateľom, rodičom, ani-
mátorom.

Vo vydavateľstve Don Bosco vychádza jedinečná kniha plná slov dona Bosca, ktoré zvykol rozprávať
svojim chlapcom tesne pred spaním. Tieto krátke svedectvá a zamyslenia sú vhodné pre čitateľa
akéhokoľvek veku.

Autor: BO � Foto: archív redakcie

Don Bosco – Myšlienky na dobrú noc

„Don Bosco nám
chlapcom každý deň
po večernej modlitbe

predniesol krátky
príhovor, po ktorom
mu všetci pribehli

zaželať dobrú noc.“
(kard. Giovanni Cagliero)

100 svedectiev a zamyslení pre pokojné zakončenie dňa
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História PGSI siaha do
roku 1967. V Taliansku
vtedy Gino Borgogno
založil prvý organi-
zovaný turnaj v sale-
ziánskej rodine.
O dvadsať rokov ne-
skôr, pri príležitosti
stého výročia odchodu
dona Bosca do večnosti, sa
tento turnaj rozšíril z Talianska do
celej Európy. Od roku 1990, keď sa
odohral prvý turnaj na Malte, do-
stali tieto hry prívlastok medziná-
rodné. Odvtedy sa miesto konania
PGSI každý rok mení. Na Maltu sa
síce medzinárodné hry ešte jeden-
krát vrátili, no navštívili aj iné kra-
jiny, ako napríklad Španielsko, Ta-
liansko, Slovinsko, Portugalsko,
Poľsko, Chorvátsko a Nemecko.
Medzi tradičné hry, v ktorých pri-
chádzajú mladí športovci súťažiť, sa
radia futbal, futsal, volejbal, stolný
tenis a basketbal. Kedysi medzi ne
patrili aj judo a atletika.
V minulosti sa na PGSI zúčastňo-
vali aj krajiny ako Egypt, Sýria a Bra-
zília, teraz je to prevažne Európa:
Rakúsko, Belgicko, Bosna a Herce-
govina, Česko, Chorvátsko, Ta-
liansko, Nemecko, Poľsko, Portu-

galsko, Slovinsko, Špa-
nielsko, Ukrajina a Slo-

vensko.
Slovenskí športovci
doteraz reprezento-
vali svoju krajinu
na PGSI dvanásťkrát

a neraz sa vrátili ťažší
o cenné medaily. Na-

príklad v roku 2010 sa chlap-
com futbalistom podarilo obsadiť
prvé priečky v oboch kategóriách
(mladší a starší), čím dosiahli zatiaľ
najväčší úspech Slovenska na týchto
hrách.
Pri príležitosti 90. výročia príchodu
saleziánov na Slovensko bude naša
krajina hostiť 25. ročník PGSI. Hry
sa budú konať v Bratislave pri špor-
tovom areáli Pasienky. Súčasťou
PGSI 2014 bude, ako to býva aj
v iných krajinách, prehliadka mesta
a kultúrnych pamiatok. O tom, čo
zažijú tohtoroční účastníci na Slo-
vensku, hovorí salezián zodpovedný
za organizáciu Radovan Rumanovič:
„Mladým, ktorí prídu na PGSI 2014,
chceme ponúknuť dobrý športový
zážitok na kvalitných hracích po-
vrchoch. Budú mať tiež možnosť za-
žiť hlboké duchovno v podobe mod-
litieb či spoločnej omše. Všetko sa

snažíme dobre organizačne zabez-
pečiť. Takisto ponúkame krásny
sprievodný program a šancu stať sa
úradujúcimi majstrami vo svojich
športoch.“
Okrem piatich tradičných športov,
v ktorých sa na hrách súťaží každý
rok, zvažujú saleziáni pridanie flor-
balu a ženského futbalu. Podľa slov
Radovana Rumanoviča sa chce Slo-
vensko totiž zapojiť do všetkých tra-
dičných športov.

Slovensko bude v dňoch 30. apríla až 5. mája 2014 hostiť viac ako tisíc mladých športovcov.
Tí prídu z rôznych kútov Európy, aby sa zúčastnili na podujatí PGSI, čo je skratka pre Medzinárodné
saleziánske športové hry.

Autor: Mária Badačová � Foto: archív redakcia

Medzinárodné hry
saleziánskej mládeže budú
tento rok na Slovensku

Slovenskí športovci doteraz reprezentovali svoju
krajinu na PGSI dvanásťkrát
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Margita Dočolomanská sa narodila ako druhá z de-
viatich detí 9. júna 1905 vo Svätom Jure. O pár

dní, 21. júna, bola po-
krstená. Sviatosť birmovania
prijala 29. septembra 1918
v Dóme sv. Martina v Bratis-
lave z rúk kardinála Jána
Czernocha.
Vyrastala v kresťanskej ro-
dine, z ktorej si Pán povolal
až tri sestry do Inštitútu dcér
Márie Pomocnice (sale-
ziánky). Margitin otec Ján
bol richtárom, matka Anna
sa aktívne zúčastňovala spo-
ločenského života, bola
členkou Ženskej jednoty.
Synovec František Dočolo-
manský spomína: „Matka

a otec sestričiek Dočolomanských boli veľkými
podporovateľmi saleziánov. Osobne navštevovali
kláštor v Šaštíne, kde sa spoznali s donom Vagá-
čom, ktorý ich aj často navštevoval. Pri týchto
stretnutiach im rozprával o živote sestier salezi-
ánok v Turíne. Keď dievčatá Dočolomanské počuli,
koľko dobra robia sestry založené donom Bos-
com, boli nadšené. Zakrátko počúvli Boží hlas
a odišli do Turína. Margita, prostredná zo sestier,
sa na cestu do Talianska vydala bez váhania

v októbri. V decembri 1925 za ňou odišla sestra
Ľudmila. Ich sestra Agneška sa rozhodla nasledo-
vať ich v roku 1929, ale zo zdravotných dôvodov
nemohla ísť na misie.“
Margita Dočolomanská začala postulát 31. januára
1926 v Turíne. O dva roky nato – 5. augusta
1928 – zložila aj so svojou sestrou Ľudmilou prvé
rehoľné sľuby a zároveň obidve odovzdali svoje
žiadosti do misií. Kým Ľudmila dostala povolenie
odísť do Brazílie až v roku 1931, sr. Margita od-
cestovala do Čile už v roku 1928.

Misie a návrat domov
Po dvojtýždňovej ceste loďou dorazila sestra Mar-
gita dňa 25. októbra 1928 do čílskeho mestečka
Punta Arenas. Do Magallanskej provincie prišla
s rozhodnosťou a nadšením svojich dvadsiatich
troch rokov. Svoju pastoračnú činnosť začala s hor-
livosťou bezpodmienečného a definitívneho odo-
vzdania sa Pánovi. Keď sa naučila tamojší jazyk,
pôsobila ako učiteľka hudby a spevu. Od roku
1928 až do konca života sa sťahovala dvadsaťšty-
rikrát.
V prvých rokoch misionárskeho pôsobenia ne-
bolo pre ňu ľahké adaptovať sa na drsnú klímu.
Sestry bývali v chatrných drevených domoch s ple-
chovými strechami, kde vykurovanie nestačilo.
Sestra Margita sa nikdy nevyliečila z omrzlín,
ktoré jej spôsobovali veľké bolesti. Silná v utrpení,

Pracovať a modliť sa
za kňazské povolania pre Patagóniu
Margita Dočolomanská FMA (1905 – 1988), prvá slovenská saleziánka misionárka

V roku 1922 odišla Helena Ščepková a Jozefína Sobotová do talianskeho Turína, aby sa
stali sestrami saleziánkami. Čoskoro ich nasledovali ďalšie dievčatá. V roku 1940 sa vrátila
domov prvá skupina slovenských sestier a saleziánsku charizmu začala šíriť na Kopánke
v Trnave. Viaceré Slovenky sa však späť nevrátili. Ostali v talianskych komunitách alebo
ponúkli svoj život pre misie. V nasledujúcom cykle životopisov sestier vám predstavíme prvé
aj súčasné saleziánske misionárky.

Autor: Viera Antalíková FMA � Foto: archív FMA
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dôsledná pri vykonávaní povinností
využívala každú chvíľu, aby bola
s dievčatami v oratóriu. Jej žiačky ju
mali veľmi rady, lebo sa im venovala
s materinskou láskou, preto discip-
línu udržiavala ľahko. Bola známa
svojím apoštolským zanietením.
Všetko, čo podnikla, sa zameriavalo
na rozširovanie Božieho kráľovstva
v ľudských dušiach. Cez prestávky
vo vyučovaní sa snažila byť spolu
s dievčatami na dvore. Vo voľných
chvíľach doučovala niektoré, čo boli
pozadu, no keďže ich bolo v triede
veľa, nemohla sa im v škole venovať
individuálne. Keď zo zdravotných
dôvodov musela prestať vyučovať
v Rio Gallegos a obmedzili jej kate-
chizovanie, veľmi trpela.
Sestra Dominika Testa, direktorka
zo San Juliána, dosvedčuje, že sestra
Margita bola jednoduchá, priama,
živá a inteligentná. Požívala svätú
slobodu Božích detí, zároveň sa však
vždy podriaďovala predstavenej ko-
munity.
Veľmi milovala aj svoje rodné Slo-
vensko a politická situácia vo vlasti
ju trápila. V roku 1970 pri prvom
pokuse o návrat domov jej na hra-
niciach zakázali vstup do republiky.
Všetky tri sestry Dočolomanské sa
stretli v rodisku až v roku 1973.

Posledné roky
Sestra Margita prekonávala všetky
ťažkosti vďaka silnej láske k Bohu,
k Panne Márii Pomocnici a hlbo-
kému duchu modlitby. V nej znovu
nadobúdala vnútorný pokoj. O svo-
jej práci na sebe Margita píše v lis-
toch: „Veľmi Vás prosím, pomôžte
mi, aby som zabudla na seba a aby
som myslela viac na šťastie iných,
aby som vedela zakryť svoje malé
utrpenia tak, že budem o nich ve-
dieť len ja, aby som sa už nesťažo-
vala.“
Postupne sa u sestry Margity ohla-
sovalo celkové slabnutie fyzických
síl, preto ju v polovici roka 1981
preložili do komunity San José
v Buenos Aires, kde mala odpočívať.

Koľko ju stálo, keď mu-
sela opustiť milovanú
Patagóniu! Hovorí
o tom jej korešpon-
dencia: „Vďaka Bohu,
mám sa lepšie a dú-
fam, ako mi sľúbila vi-
kárka provincie, že ak
Pán Boh dá, budúci
rok budem môcť zasa
pracovať. Nebude toho
veľa, ale ešte niečo mô-
žem robiť. Pán nehľadí
na to, koľko, ale ako
sa robí. Prosím Vás,
pomôžte mi modlit-
bou, aby som vedela
plniť vždy a vo všet-
kom Božiu vôľu.“
Svojimi modlitbami
a obetami prosila oso-
bitne za nové kňazské
povolania. Jej pasto-
račná horlivosť nepoz-
nala oddychu. V roku
1985 mal byť vysvä-
tený jej prasynovec v komunistic-
kom Československu a sestra Mar-
gita v liste z 13. júna píše:
„Nemôžem utíšiť radosť, ktorá za-
plavuje moju dušu. Budúcu nedeľu
vysvätia za Kristovho kňaza môjho
príbuzného. Moja maličkosť sa ne-
prestane denne modliť za povolania
pre Patagóniu. Toto bude moje
heslo: Pracovať, modliť sa a byť po-

kornou za kňazské povolania, oso-
bitne pre Patagóniu.“
Vášeň jej misionárskeho srdca sa ne-
oslabila ani napriek ťažkostiam,
ktoré jej spôsoboval vek a choroby.
V jednom zo svojich listov píše:
„V staršom veku, keď sa ohlasujú
choroby, je trochu zložitejšie byť
dobrou, ak človek nemá duchovný

život. Vždy treba zasievať, aj keď sa
zdá, že to pred zrakom rozsievača
uschýna.“
Napokon prišiel okamih rozlúčky.
Počas silnej zimy v roku 1988 mu-
sela sestra Margita zostať celý me-
siac vo svojej izbe. Nemohla sa zú-
častňovať ani na svätých omšiach,
ani na modlitbách, lebo zima by jej
mohla vážne uškodiť. Veľmi kvôli
tomu trpela. Napokon ju poslali do
komunity San José, kde mala všetko,
čo potrebovala. Tam naďalej rozdá-
vala svojou príslovečnou zhovorči-
vosťou radosť a robila spoločnosť
ťažko chorým sestrám, až kým ju
porážka nepripravila nielen o schop-
nosť pohybu, ale aj o reč. Nastalo jej
posledné očisťovanie. Tento stav jej
spôsoboval veľké trápenie, pretože
bola pri plnom vedomí. Sestra Mar-
gita Dočolomanská mohla takto až
do konca vedome Pánovi ponúkať dar
svojej lásky a obety, ktorá bola očis-
tená aj týmto posledným utrpením.
Zomrela pokojne dňa 26. októbra
1988 vo veku 85 rokov.

„Prosím Vás, pomôžte
mi modlitbou, aby som
vedela plniť vždy a vo
všetkom Božiu vôľu.“
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V bežnom živote netreba zachádzať až k potápa-
niu, stačí, keď ráno zazvoní budík, podvedome ho
zaklapneme a spíme ďalej. Zrod extrémnej situácie
je na obzore. Keď sa totiž o pár minút prebe-
rieme, sme v časovej tiesni, v ktorej sa dokonale
prejaví naša povaha – sangvinik panikári, melan-
cholik lamentuje, flegmatik si ešte chvíľu poleží
a cholerikovi sa to vôbec nestane, pretože ten by
takéto niečo nikdy nedopustil.

Ja som sangvinik-melancholik, takže v panike vy-
skočím, lamentujem a bežím budiť deti: Lucka
trochu namrzene vstane a ide do kúpeľne, Do-
rotka sa usmeje, zaželá dobré ráno a poprezerá si
náušnice, ktoré by sa jej hodili k rifliam, Angelika
nevstane vôbec, Dany zúri a stresuje, Maťko si po
ikstý raz skontroluje veci do školy, Dominika stojí

v postieľke, poskakuje a smeje sa a manžel, ktorý
je už dávno v plnom pracovnom nasadení, vyjde
z pracovne, aby mi pomohol a upokojil situáciu.
Našťastie takýchto rán nebýva veľa, moja sangvi-
nická povaha pomaly nadobúda cholerické črty,
a tak budík podvedome nezaklapujem, v panike
vyskočím už po jeho prvom zazvonení.

Niekedy sú však aj tieto momenty na osoh. Uve-
domujem si totiž, akým dôležitým je pre pokojné

fungovanie rodiny dôsled-
nosť. Netýka sa iba ran-
ného vstávania, ale aj plne-
nia si školských povinností,
domácich a domových
prác, cvičenia na hudobné
nástroje. Byť dôsledným
býva často zápasom o do-
držanie denného režimu,
ale prináša svoje ovocie.

Aby sa však život doma ne-
podobal vojenskému vý-
cviku, aby sa rodičia nestali
generálmi a výchova spar-
ťanskou, zaviedli sme
podľa vzoru našich priate-
ľov občasný „hnilobný
deň“. Je to deň, keď si
každý robí, na čo má práve

náladu, a neplatí žiaden rozvrh činností. Musí
však byť naozaj občasný, inak by stratil svoje čaro.
Veď na narušenie bežného stereotypu nie je ne-
vyhnutný – niekedy stačí podvedomé zaklapnutie
budíka.

Povaha človeka sa v plnej „kráse“ preukáže v extrémnych situáciách. Keď nie je čas nahodiť
premyslenú fasádu, hollywoodsky úsmev, afektovanú pózu alebo na to jednoducho chýbajú sily. Tak
sa tvárou v tvár živelným katastrofám, ako sú povodne alebo požiare, ukážu hrdinovia, ale aj zbabelci,
pri horolezeckých výstupoch vytrvalci, skutoční priatelia, ale aj panikári,
pri potápaní lode dobrý kapitán naproti sebeckej atrape veliteľa.

Autor: Dominika Rajská � Ilustrácia: Michal Žák

Ne-dôslednosť



v ý c h o v a

23

Touto krízou veľmi trpíme. Je ťažké
kontrolovať sa vo svete, ktorý ne-
prestajne provokuje naše chúťky,
lebo je ako obrovský „bufet“. Do
toho sa pridali aj technológie, kto-
rých ceny sa znížili a bombardujú
nás lichôtkami na dosah ruky. No
najväčšia zmena nastala v našom
vnútri – mnohí z nás majú zvýšený
sklon uprednostňovať individuálne
šťastie pred všetkým ostatným.
Tento vír zasiahol aj najmladších.

Otázka znie, kde sú dospelí. Prvý
krok, ktorý musíme urobiť, je po-
chopiť, ako veľmi nás ovplyvňuje
prostredie, a naučiť sa ovládať to.
Najmä rodičia tínedžerov musia túto
skutočnosť brať do úvahy, a keď je to
možné, mať tento vplyv prostredia
pod kontrolou, až
kým deti nebudú
schopné robiť to
samy. Koniec koncov,
aj dospelý sa musí
naučiť hovoriť láka-
vým ponukám „nie“.

V jednej saleziánskej škole kúpili
pre hostí pekné čerstvé jablká. Nie-
koľko z nich uložili do misy v sklade
blízko okna. Čoskoro však všetky
jablká zmizli. Keď riaditeľ školy stre-
tol dona Bosca, povedal mu: „Viete,
don Bosco, čo nám spravili žiaci?
Pripravili sme pekné jablká pre hostí
(bol práve deň otvorených dverí),

no chlapci nám ich všetky ukradli!“
Don Bosco so zvyčajným pokojom
odpovedal: „Chyba nie je u mla-
dých, ale na vašej strane. Povedzte
hospodárovi školy, že don Bosco na-
kázal hneď dať na okno mrežu.
A pamätajte si, mladých nesmiete
vystaviť príležitosti na zlé; toto je
preventívny systém dona Bosca!“

Vychovávať
k sebakontrole
Sebakontrola závisí od mnohých fak-
torov. Návyky, závislosti, zlozvyky –
všetko, čo bolo kedysi považované za
neresti, sa dnes skrýva za alibi, a do-
konca to považujeme za chorobu: od
hazardných hier či prehnaného na-
kupovania až po kokaín, nestried-
mosť v alkohole, pri videohrách či na

internete. Ale ak je to
choroba, potom to
značí, že vôľa jednot-
livca sa už neráta. Ako
by to ani nebol člo-
vek. Ale to, čo nás
robí ľuďmi, nie je len
slepé poslúchanie svo-
jich impulzov, ale

práve schopnosť začleniť ich do
svojho charakteru.

Odborníci často rodičom vravia, že
ich dieťa má diagnózu nedostatku
pozornosti. Veľakrát je však dôvo-
dom „vyrušovania“ jednoducho to,
že dieťa sa nikdy nenaučilo seba-
kontrole. Tá totiž spočíva v tom, že

vieme pozerať ďalej než iba na
dnešný deň; že sa vieme zriecť mo-
mentálnej odmeny, aby sme naplnili
dôležitejšie, väčšie ciele. Kto nemá
pred sebou žiaden cieľ, toho poku-
šenia ľahšie zvábia.
Vráťme sa teda k prostrediu, ktoré
musíme mať pod kontrolou. Reálnou
otázkou je, ktoré dieťa sa dokáže učiť,
keď iba pár metrov od neho je za-
pnutá televízia. Istá štúdia ukázala,
že stačí, aby okno triedy smerovalo
do záhrady a disciplína medzi žiakmi
sa zvýši o 20 percent. Preventívny
výchovný systém vonkoncom nie je
blahovoľný. Naopak, buduje pod-
porné lešenie – prostredie – , v kto-
rom vychovávaný môže „spevnieť“.

Magické zrkadlo
Najdôležitejšou vecou však je, že se-
bakontrole sa učíme „v spoločnosti“.
Ak nás niekto pozoruje, máme ten-
denciu správať sa inak. Výskumy
ukázali, že jednoducho stačí umiest-
niť v prostredí zrkadlo a správame
sa akosi lepšie. Napríklad namonto-
vanie zrkadla v cukrárni supermar-
ketu znížilo detské krádeže koláčov
o 70 percent.

Rodičia sú pre deti neodmysliteľným
zrkadlom, zrkadlom ich duše. Sú
tým „magickým zrkadlom“ na
stene, ktoré hovorí, či konkrétne
správanie, slovo alebo klamstvo robí
z neho dobrého človeka, alebo mu
iba škodí.

Azda to môžeme povedať aj nahlas: veľká časť aktuálnej ekonomickej krízy je
spôsobená obrovským úpadkom sebakontroly jednej celej generácie.

Autor: Bruno Ferrero � Preklad: rhsdb

Sebakontrola:
„Neuveď nás do pokušenia“

„Vôľa je niečo
ako sval – možno

ju posilňovať
každodenným

cvičením.“



24

s a l e z i á n s k e m i s i e

Boli sme traja. Ján Rešutík, riaditeľ kancelárie SA-
VIO o. z., Peter Novák, zodpovedný za komuni-
káciu saleziánov, a ja. Viackrát pred cestou sme po-

čuli otázku: „A pôjdete aj na
safari?“ Bavili sme sa na týchto
otázkach, lebo naše plány boli
úplne iné. V prvom rade sme
chceli navštíviť viaceré sale-
ziánske domy, najprv v Keni
a potom v Južnom Sudáne.
Mali sme naplánované aj stret-
nutia s miestnymi saleziánmi.
Šli sme tam tiež skontrolovať
projekty, ktoré naše občianske
združenie SAVIO momentálne
realizuje v oboch krajinách,
a chceli sme aj lepšie nastaviť
fungovanie projektov Adopcie
detí v Keni a Adopcie tried
v Južnom Sudáne. Takže otáz-
kam o safari sme nevenovali
veľkú pozornosť.

Po niekoľkých dňoch v Keni sme však pochopili,
že celé naše putovanie je jedno veľké dobrodružné
„safari“. Safari totiž v miestnom jazyku svahily
znamená „cesta“. A my sme sa ocitli nielen na púti
do afrických krajín, ale hlavne na ceste dotykov
s dielom dona Bosca.

Bohatstvo cesty: Keňa
V hlavnom meste Kene Nairobi sme navštívili šesť
saleziánskych domov. Naším prvoradým cieľom
boli strediská, kde sa saleziáni starajú o deti
z ulice. V jednom z nich pracuje aj náš slovenský
salezián don Peter Kuchár. Je to dom prijatia pre
chlapcov z ulice. Momentálne tam pracujú don Pe-
ter, Jakub a Barbara Hendrychovci – manželia,
dobrovoľníci zo Slovenska, a dvaja kenskí dobro-
voľníci. Tento tím sa stará o 70 chlapcov, ktorí tam

našli svoj druhý domov po tom, ako sa dostali
z ťažkých podmienok života na ulici.
Rozprávať sa s tými chlapcami, počúvať ich prí-
behy, zahrať sa s nimi vo voľnom čase, vidieť ich,
ako sa učia v škole, a ďalšie podobné situácie boli
pre nás prvým bohatstvom, ktoré nám táto cesta
priniesla. Viacerí z nich hovorili: „Musel som od-
ísť z domu, lebo otec si našiel inú ženu, a tak mi
bolo lepšie na ulici ako doma.“ Alebo: „Keď mi zo-
mrela mama, ostal som bez domova.“ Pri týchto
príbehoch sa nám rozcítilo srdce, ale oveľa viac
nás prenikal úžas, že tu je niekto, kto sa o tieto deti
stará. A táto starostli-
vosť je naozaj kom-
plexná. Keď deti získajú
základne návyky a na-
učia sa sedieť aj v škol-
ských laviciach, odchá-
dzajú do saleziánskej
základnej školy Bosco Boys. Tu sa odohráva celý
ich život: tu študujú, trávia voľné chvíle, spia, vy-
tvárajú vzťahy, pracujú a učia sa všetkému, čo je
potrebné do života. Saleziáni, učitelia, vychová-
vatelia i Zuzka, dobrovoľníčka zo Slovenska, sú
stále medzi nimi. A práve toto centrum je podpo-
rované mnohými darcami projektu Adopcia detí
v Keni. Až priamo tam, na mieste, som pochopil,
aké veľké dielo sa môže diať aj vďaka veľkoduš-
nosti ľudí zo Slovenska. Moje srdce v tej chvíli na-
plnila vďačnosť za každého nášho darcu. Pochopil
som, že „žiť saleziánskeho misijného ducha“ je
veľmi krásne a jednoduché a nedeje sa to len
vtedy, keď človek vycestuje do nejakej chudobnej
krajiny.

Bohatstvo cesty: Južný Sudán
Po týždni sme sa presunuli do Južného Sudánu.
Rozdiel oproti Keni bol viditeľný hneď na letisku.
Zatiaľ čo Nairobi sa stalo pomerne vyspelou me-
tropolou, Juba, hlavné mesto Južného Sudánu, je

Letenky kúpené, povinné očkovania absolvované, darčeky nakúpené, lieky a repelenty proti komárom
pripravené, kufre zbalené. Sme pripravení. S Božou pomocou môžeme vycestovať.

Autor: Peter Jacko SDB � Foto: archív Peter Jacko SDB

Misijné „safari“ v Afrike

Peter Jacko pri aute „pojazdná
ambulancia“, ktoré SAVIO

darovalo saleziánom v Južnom
Sudáne

„Kde je v tom
všetkom

utrpení Boh,
pýtal som sa.“
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veľmi chudobná a len teraz tam vy-
rastajú nejaké vyššie budovy.
Saleziánske dielo v Južnom Sudáne
sa zameriava na to, čo tam najviac
chýba: vzdelávanie a zdravotná sta-
rostlivosť.
V hlavnom meste sme navštívili aj
školu, ktorú len nedávno dostavali
práve vďaka projektom SAVIO
o. z. Dotyk s touto realitou nás ešte
viac utvrdil, že to všetko, o čo sa
snažíme, nie je len akýmsi nezmy-
selným nalievaním peňazí do Af-
riky. Tu ide naozaj o konkrétnych
ľudí, o mladých, o ich život a bu-
dúcnosť. A možno sú leniví, možno
sú niekedy nevďační, možno naozaj
z času na čas očakávajú, že niekto
iný sa o nich postará. Ale odpove-

ďou je práve cesta výchovy, ktorou
ich vedú tamojší saleziáni. Tu
som opäť narazil na novú, ale
krásnu tvár diela dona Bosca. To,
ako tu žijú saleziáni, ako pracujú,
ako sa venujú mladým, je naozaj ná-
vratom k čistému „daj mi duše,
ostatné si vezmi“.

Neskôr sme sa ešte presunuli do
vzdialenejšieho mestečka Tonj.
Spolu so saleziánmi tu pracujú aj tri
dobrovoľníčky zo Slovenska. Každá
z nich sa venuje inej oblasti: ne-
mocnica, školy, hospodárenie misie.
Okrem toho ešte pracujú s mláde-
žou v oratóriu. Spolu so saleziánmi
a ďalšími dobrovoľníkmi tvoria
pekný misijný tím, komunitu ľudí,

ktorí žijú v duchu dona Bosca pre
tých najchudobnejších. A že sú naj-
chudobnejší, to sme mali možnosť
zistiť hlavne v jedno nedeľné popo-
ludnie. Misijný tím nás pozval na
návštevu osady malomocných. Naj-
prv pár kilometrov autom, potom
putovanie asi hodinu peši a boli sme
tam. V tej dedinke žije okolo 80
ľudí. Mnohí z nich sú chorí, trpia le-
prou. A ja som si myslel, že je to už
takmer neexistujúca choroba.
So všetkými sa pozdraviť, prehodiť
pekné slovo, trochu sa pomodliť,
ostrihať vlasy, previazať rany, rozdať
lieky – to všetko sa udialo počas na-
šej krátkej návštevy. Neviem, či sú
na svete ešte väčšie biedy. Kde je
v tom všetkom utrpení Boh, pýtal
som sa. Ale odpoveď som našiel:
v srdciach samotných chorých. Tam
je, tam žije, tam je prítomný, odtiaľ
žiari. Nakoniec som tam viac do-
stal, ako dal.
Vďaka takejto pravidelnej starostli-
vosti sú deti týchto ľudí zdravé a pri-
chádzajú do saleziánskej školy do
mesta. A aj táto škola, ako mnohé
ďalšie v Južnom Sudáne, funguje
vďaka nášmu projektu Adopcia tried.
Ľudia i celé spoločenstvá zo Slo-
venska mesačne prispievajú na tento
projekt sumou 100 eur. Takýto prí-
spevok zabezpečuje chod viac než
stovky saleziánskych tried po celej
krajine. No potreba je oveľa väčšia.

Teraz po návrate naozaj konštatu-
jem, že to bolo „safari“ – cesta. Bola
to cesta do srdca mnohých chudob-
ných a opustených, hlavne mladých
ľudí. Na tejto ceste som stretol dona
Bosca, jeho dielo a jeho ducha. To
všetko má zmysel! Oplatí sa! Boh
viedol dona Bosca v jeho diele a ten
istý nebeský Otec vedie synov dona
Bosca, aby pokračovali v začatej
ceste. Vďaka za „safari“ do srdca sa-
leziánskeho ducha!

Ak chcete podporiť naše aktivity
alebo sa dozvedieť viac o našej čin-
nosti, pozrite www.savio.sk.

Peter Novák s chlapcami v Bosco Boys v Nairobi (Keňa)

Tri slovenské dobrovoľníčky sa v Južnom Sudáne venujú aj ošetrovaniu týchto malomocných
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Prví traja prišli už v marci 1920. Boli to Jozef Ba-
biak, Jozef Patúc a Anton Kolarovič. Títo chlapci,
ktorí pochádzali zo skromných pomerov, mali
silnú túžbu stať sa saleziánmi. Neskôr k nim pri-
budli aj ďalší.

Začiatky v Taliansku
Cestovať do Talianska bolo tesne po prvej svetovej
vojne pomerne zložité aj nebezpečné, ako sa o tom
zmieňujú saleziánske pramene. „V Taliansku ces-
tovali zle. Išli osobným vlakom. Vlaky boli pre-
plnené. Niektorí chlapci sedeli na dlážke vagóna
alebo na svojich kufroch a tam podriemkavali.
Pred Florenciou zastavili vlak akísi ozbrojení ľudia
v uniformách. Chceli vraj okradnúť cestujúcich. Ja-
kub Fekete ich nechcel do vozňa pustiť. Vyhrážali
sa. Keď sa zjavili riadni vojaci, výtržníci utiekli.
A vlak išiel ďalej! Bola tmavá noc.“ Za svoju sta-
točnosť a odvahu konať vo chvíli nebezpečenstva
si tento slovenský mládenec zaslúži náš obdiv.

Slováci začínajú v Ríme
Čo spájalo všetkých týchto mladíkov a stalo sa
hlavným pilierom pri ich rozhodovaní? Bola to
hlavne sila spirituality dona Bosca a kresťanské
hodnoty, ktoré títo mladíci vyznávali a ktoré im
vštepilo ich rodinné prostredie.

Najprv boli umiestnení do saleziánskeho domu
v mestečku Genzano, ktoré sa nachádza neďa-

leko Ríma. Bol tam noviciát a nižšie triedy gym-
názia. Neskoršie, keď pre stále sa hlásiacich slo-
venských chlapcov, ktorí sa túžili stať saleziánmi,
už v Genzane nebolo miesto, rímsky provinciál sa
rozhodol umiestniť prichádzajúcich mladíkov do
saleziánskeho domu Sacro Cuore (Božské Srdce)

v Ríme. Okrem klerika Sersena sa chlapcom ve-
noval aj slovenský salezián don Ladislav Stano,
ktorý už bol kňazom a v dome zastával funkciu
ekonóma. Stal sa ich duchovným vodcom a spo-
vedníkom. Keď sa František Sersen vrátil z pred-
nášok na univerzite, učieval chlapcov taliančinu
a latinčinu.

Zásadným problémom tohto novovznikajúceho
diela boli financie, ekonomická samostatnosť. „Kto
to bude financovať, pre koho sa budú chlapci vy-
chovávať?“ – aj takéto otázky neraz dostával kle-
rik Sersen od Talianov. Preto spolu s donom Sta-
nom a Jánom Hlubíkom, ktorý bol tiež v Ríme,
začali uvažovať, aké kroky k finančnému osamos-
tatneniu treba urobiť. Doba tesne po prvej sveto-

Na ceste
k osamostatneniu sa

V tomto roku si pripomíname 90. výročie príchodu saleziánov na Slovensko. Jednou z tých osobností,
ktoré výraznou mierou prispeli k dynamickému vývoju slovenského saleziánskeho diela, bol aj
slovenský klerik František Sersen. Rodák zo Špačiniec v roku 1920 študoval na Pápežskej
gregoriánskej univerzite v Ríme.
Tento horlivý salezián, vedený ideálom a túžbou vytvoriť pre Slovákov samostatné slovenské
saleziánske dielo, so súhlasom a podporou vtedajšieho rímskeho provinciála dona Františka
Tomasettiho spustil projekt, ktorým začal organizovať príchody slovenských mladíkov do Talianska.

Autor: Zlatko Kubanovič SDB � Foto: archív redakcie

Zásadným problémom bolo:
„Kto to bude financovať,
pre koho sa budú chlapci

vychovávať?“
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vej vojne bola zložitá a možností
nebolo veľa. Všade v Európe, a teda
aj na Slovensku, bolo veľa vojno-
vých sirôt a hlad.

Veľkú úlohu vtedy zohrali príbuzní
dona Hlubíka, ktorí v Amerike pro-

stredníctvom slovenských americ-
kých spolkov začali organizovať
zbierky pre našich saleziánskych
chlapcov v Genzane a v Ríme. Patrí
im zato obrovská vďaka a uznanie.
Zásluhou klerika Františka Sersena,
ktorý zorganizoval provizórne slo-

venské saleziánske dielo v Genzane
a v Ríme, sa stali saleziánmi viacerí
mladíci, ako napríklad Ján Hlubík,
Silvester Taliga, Karol Sersen, Le-
onard Tikl a ďalší.

Perosa
Argentina
Keď hlavný predsta-
vený saleziánov don
Filip Rinaldi v no-
vembri 1921 zriadil
v severotalianskom
mestečku Perosa Ar-
gentina samostatný
slovenský dom, no-
vých chlapcov už po-
sielali tam a nie do
Genzana a Ríma. Tí,
ktorí sa tam už na-
chádzali, doštudovali
a urobili si noviciát.

Aj napriek zložitým
pomerom, ktoré po
prvej svetovej vojne
vládli, klerik Sersen
dokázal zdanlivo ne-
možné. V Genzane
a v Ríme utvoril pro-
vizórne slovenské sa-
leziánske dielo, čím
urýchlil cestu k úpl-
nému osamostatne-
niu sa a návratu do
vlasti. Ten sa odohral
v roku 1924.
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Svätý Ján Bosco pracoval celý život pre záchranu
mladých ľudí, pracoval pre nich až do zodratia.
Jeho láska bola podnikavá, vynachádzavá a do
krajnosti obetavá. Povedal: „Sľúbil som Bohu, že
aj môj posledný dych bude patriť mojim chudob-
ným chlapcom.“ Nie div, že toto dielo udivovalo

a strhávalo ako ohňostroj, ktorý nadchýnal ľudí
nielen v Taliansku, ale v celej Európe. Aj na Slo-
vensku. Ľudia dokonca posielali donovi Boscovi
milodary. Rok po jeho smrti vydal Spolok svätého
Vojtecha 190-stranový životopis dona Bosca z pera
preláta Pavla Jedličku, farára v Horných Oreša-
noch. Tak sa o donovi Boscovi dozvedeli aj chlapci
na Slovensku a niektorí chceli byť ako on.

Prví chlapci zo Slovenska
V roku 1905 vstúpil do saleziánskeho ústavu v Ca-

vagliá pri Turíne – určeného pre chlapcov
z Uhorska – 18-ročný Viliam Vagáč zo Starej Turej,
13-ročný Jožko Bokor z Trakovíc, ako aj František
Sersen zo Špačiniec (o ňom píšeme v rubrike histó-
ria – pozn. red.) a Jozef Rosinský. Po prvej svetovej
vojne zorganizoval bohoslovec František Sersen
spolu s klerikom Jánom Hlubíkom z Hrnčiaroviec
skupiny slovenských chlapcov, s ktorými prišli k sa-
leziánom do Ríma. Don Viliam Vagáč, vysvätený za
kňaza 17. júna 1919 v Osvienčime, napísal ešte
v tom istom roku predstaveným saleziánov do Tu-
rína memorandum, v ktorom požiadal o založenie
saleziánskeho domu na Slovensku. V roku 1920
povolil hlavný predstavený don Filip Rinaldi, dnes už
blahoslavený, založenie saleziánskeho domu pre
slovenských chlapcov pri Turíne v dedinke Perosa
Argentina. V školskom roku 1921/22 tam bolo de-
vätnásť chlapcov, v roku 1922/23 už okolo päťde-
siat a v roku 1923/24 osemdesiat.

Saleziáni, poďte domov!
V januári 1924 sa v Žiline konala mimoriadna bis-
kupská konferencia, ktorá vydala „Ohlas sloven-
ských biskupov na katolíkov celého Slovenska“.
V Ohlase biskupi oznámili, že v každej diecéze
chcú otvoriť saleziánsky dom pre mládež. Don
Vagáč preto hľadal miesto pre prvý saleziánsky
dom a voľba padla na Šaštín. Trnavský biskup –
apoštolský administrátor Dr. Pavol Jantausch, vy-
menoval 6. septembra 1924 dona Viliama Vagáča
za šaštínskeho farára a novokňaza dona Jozefa
Bokora za kaplána.

Na 7. septembra 1924 farár a dekan z Borského
Mikuláša Dr. Karol Nečesálek prenajal kočiar Štát-

Príchod saleziánov na Slovensko
90 požehnaných rokov (1)

Rok 2014 je pre rodinu dona Bosca pod Tatrami jubilejným. Saleziáni slávia 90 rokov od začiatku
svojho pôsobenia na Slovensku. Od tohto pamätného dátumu – 8. septembra 1924 – sa zo Šaštína
začalo rozširovať saleziánske dielo po celej krajine. Počas roku 2014 vám ponúkneme prehľad dejín
saleziánov tak, ako ho spísal náš vzácny spolubrat don Andrej Paulíny (1925 – 2005).

Autor: Andrej Paulíny SDB � Foto: archív saleziánov

Historický pohľad na Šaštín
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nych majetkov, aby v ňom podvečer
odviezol do susedného Šaštína
dvoch kňazov saleziánov. Od 8. sep-
tembra tam don Vagáč a don Bokor
oficiálne prevzali miestnu faru i pút-
nický Chrám Panny Márie Sedem-
bolestnej. Citujme však na chvíľku
zápisky dona Vagáča Moje pamäti
a životné zážitky. Napísal ich po
prepustení z väzenia v rokoch
1961/62: „Ja som sa až hanbil takto
cestovať. Prišlo mi na myseľ, že Pán
Ježiš sa kedysi niesol do Jeruzalema
iba na oslici. A nás chudobných sa-
leziánov vezú dva parádne tátoše.
Na rozhraní chotárov medzi Šaští-
nom a Borským Mikulášom kočiar
zastal. Tu nás srdečne prijala dele-
gácia mestečka Šaštína. Na privíta-
ciu reč pána starostu som odpovedal
medziiným takto: ,“Dúfam, že Šaš-
tín sa v saleziánoch nesklame a že
nám Panna Mária bude pomáhať.
Neprišli sme sem z Talianska odpo-
čívať, ale pracovať na poli duchov-
nom i kultúrnom. A keď azda ne-
skôr jeden či druhý na poli práce
odpadne, nastúpia po nich svieže
sily, aj dvaja, traja odrazu.“ “

Semienko klíči…
Po príchode do Šaštína vstúpili dvaja
saleziáni s veľkým sprievodom pút-
nikov do veľchrámu Panny Márie
Sedembolestnej. Don Vagáč udelil
prítomným veriacim požehnanie

s Najsvätejšou Oltárnou sviatosťou
a nakrátko sa im prihovoril. „Vyjad-
ril som veľkú radosť z toho, že práve
dnes, deň pred sviatkom narodenia
Panny Márie, ktorá dala svetu Vy-
kupiteľa, slávime tu prvý deň zrodu
saleziánskeho diela v republike.
Z tohto diela zakrátko vyrastie mo-
hutný strom s ratolesťami po celej
našej vlasti a bude pre blaho veľ-
kého počtu zanedbanej mládeže.“
8. septembra už obaja spovedali,
rozdávali sväté prijímanie, kázali
i slávili bohoslužby.

V časti kláštora, ktorá slúžila na
farské účely, sa títo dvaja rozhodli
pripraviť miesto pre 50 slovenských
chlapcov – ašpirantov, ktorí sa
chceli stať saleziánmi. 27 ich mal
priviezť v polovici októbra z Ta-
lianska, z dedinky Perosa Argentina,
don Ladislav Stano. Zhruba rovnaký
počet chlapcov sa hlásil zo Slo-
venska.

Začína sa to chudobne
Asi o dva týždne prišli traja bisku-
pi – Dr. Karol Kmeťko, Dr. Pavol
Jantausch a biskup Ján Vojtaššák –
a s nimi ešte dvaja preláti. Saleziáni
mali iba štyri stoličky, jeden z pre-
látov si teda musel sadnúť na dre-
vený kufor dona Vagáča. On s do-
nom Bokorom stáli. „Keď pán
biskup Kmeťko videl, že my obaja

stojíme, poznamenal: – No hádam
ani don Bosco nebol taký chudobný
ako vy. V celom dome máte iba štyri
stoličky. – Tu zasiahol do reči bývalý
šaštínsky administrátor vdp. Emil
Czabel, ktorý nás tu asi tri týždne
zasväcoval do tajov šaštínskej far-
nosti a pútí: – Vaše excelencie, aby
ste vedeli, títo saleziáni nechcú piť
na obed ani víno. Vraj šporujú na
stoličky. – No dobre, – odvetil pán
biskup Kmeťko, – na tie stoličky
vám prispejem i ja. – A podal mi
dve-tri tisícky. Nasledovali ho aj
ostatní páni biskupi a preláti
a schuti sa pritom smiali.“

Priazeň otcov biskupov voči dielu
dona Bosca sa prejavovala už pred
príchodom saleziánov do Šaštína.
Významným bol už spomínaný
Ohlas. Spolu s jeho prečítaním sa
nariadilo aj organizovanie dobro-
voľných zbierok na založenie pr-
vého saleziánskeho diela na Slo-
vensku. Don Vagáč poslal preklad
Ohlasu i hlavnému predstavenému
do Turína. Tam boli z toho veľmi po-
tešení.

Keď 21. októbra 1924 prišli chlapci
z Talianska, spolu s tými prijatými
zo Slovenska ich bolo okolo päťde-
siat. Kým si chlapci zadovážili pos-
tele, mnohí museli spávať na slam-
níkoch, ale dielo sa už začínalo
rozrastať.

Chlapci v študovni saleziánskeho ústavu

Saleziánski chovanci v Bazilike
Sedembolestnej Panny Márie
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Úvahy o bo-
lestiach Božej
Matky sa začí-
najú objavo-
vať v dejinách
Cirkvi veľmi
skoro. Píše
o nich už sv.
Ambróz v Mi-
láne a potom
aj jeho žiak
sv. Augustín,

tiež sv. Efrém Sýrsky a sv. Pavlín
z Noly – všetci žili v 4. storočí. Je-
den z najväčších východných cir-
kevných otcov toho istého storočia
sv. Gregor Naziánsky je podľa tra-
dície autorom dramatickej básne
o Pánovom umučení. Venuje v nej
niekoľko veršov aj bolestiam Božej
Matky.

V stredoveku po roku 1000 sa za-
čala rozmáhať aj úcta k Máriiným
bolestiam. Vznikali kostoly, pribú-
dali aj výtvarné diela – najmä maľby
s tematikou bolestnej Matky. Slo-
vesné umenie prinieslo vrcholné vy-
jadrenie tejto témy v básni Stabat
Mater Dolorosa. Pravdepodobným
autorom je františkánsky mních,
dnes už blahoslavený, Jacopone da
Todi (+ 1306).

Približne v tom istom čase, v roku
1233, vznikla v talianskej Florencii
rehoľa, ktorá si šírenie úcty k bo-
lestiam Božej Matky vzala za svoj
osobitný cieľ. Boli to Služobníci

Panny Márie (tzv. serviti). Rehoľu
založili siedmi zámožní muži, kto-
rých si dnes ctíme ako svätých.

S mestom Florencia sa spája aj ďalší
významný moment tejto úcty: vy-
rástol tu totiž muž, s menom kto-
rého sa nerozlučne spája vyobraze-
nie Sedembolestnej – Michelangelo
Buonarotti. V roku 1498 začal pra-
covať na soche, ktorá je azda jeho
najznámejším dielom, a dokončil ju
za dva roky. Pieta sa dnes nachádza
v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne.
V tom istom období sa v Cirkvi za-
čalo šíriť tiež Bratstvo Siedmich bo-
lestí Panny Márie, ktoré v roku
1495 schválil a podporoval aj pápež
Alexander VI.

Samotný názov sviatku Sedembo-
lestnej Panny Márie zaviedol v roku
1727 pápež Benedikt XII. Ustanovil
aj dátum slávenia – piatok pred
Kvetnou nedeľou. No zo stredoveku
zostala aj tradícia sláviť tento sviatok
v iný deň, v polovici septembra.
Tento dátum uprednostňovala spo-
menutá rehoľa Služobníkov Panny
Márie, servitov.

Napokon pápež Pius VII. v roku
1814 rozhodol, že tento sviatok sa
má sláviť v celej Katolíckej cirkvi,
a o sto rokov neskôr dnes už svätý
pápež Pius X. schválil„reformu“
a v liturgickom kalendári dostal
tento sviatok pevné miesto 15. sep-
tembra.

250. výročie posviacky Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne

Vznik sviatku
Slovenský saleziánsky kňaz don Ernest Macák ako veľký ctiteľ našej národnej Patrónky o nej napísal:
„Sedembolestná, teda vrcholne bolestná! Ona chápe… Miluje…“ Sú to slová, ktoré nás môžu viesť
počas tohto Roka Sedembolestnej. Na úvod sa pozrime na to, ako sa tento sviatok zrodil.

Sedem bolestí Panny
Márie

1. Proroctvo Simeona v chráme
(Lk 2, 34 – 35)

Myslím, že Simeon nepovedal Panne
Márii nič, čo by už sama netušila.
Ako Židovka z Dávidovho rodu
predsa veľmi dobre poznala Zákon
a proroctvá. Vedela, že jej dieťa čaká
utrpenie a smrť. Vedela to už vtedy,
keď povedala anjelovi svoje „áno“,
čím dobrovoľne spustila lavínu bo-
lestí vo svojom živote. Simeon len
potvrdil, že to, čo tuší, je pravda.

Keď povieš Bohu „áno“, ako to uro-
bila Panna Mária, čaká ťa to isté. Si-
meonovo proroctvo patrí každému,
kto porodí Krista vo svojom živote.
Ak žiješ svoj život s Ježišom, aj tvoju
dušu bude prenikať meč bolesti. Čo
s takou vyhliadkou do budúcnosti?
Skús to ako Panna Mária. Ukazo-
vali na ňu prstom ako na slobodnú
matku, rodila v cudzine v neľud-
ských podmienkach, jej syna vy-
smievali, odsúdili na smrť, ale ona
nikdy neprepadla zúfalstvu. O všet-
kom uvažovala v tichosti svojho
srdca a nikdy sa neprestala pozerať
na Ježiša. Ani keď visel na kríži. Po-
hľad na jeho tvár nám pripomína, že
v živote môže chýbať všetko, ale
nikdy nebude chýbať to podstatné –
jeho láska.
/brat/

Spracoval: rhsdb � Foto: wikipedia.org
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Trpezlivosť –
Posledných štyridsať dní
„Posledných štyridsať dní svojej
choroby znášal s úžasnou trpezli-
vosťou a odovzdanosťou trpké bo-
lesti, ktoré sužovali jeho telo. Mal
vždy veselú a pokojnú tvár, nikdy
ani nevzdychol a neposťažoval sa.
Naopak, viackrát som ho videl
žartovať o svojej biede.“
(kardinál Giovanni Cagliero)

„Pán pre nás veľa trpel, a ak my
niečo vytrpíme pre neho, budeme
mať za to odplatu v nebi.“ Tak učil
don Bosco. A to isté prežíval až do
svojich posledných dní – namiesto
toho, aby sa zameral na vlastné trá-
penie a žaloval sa, snažil sa rozve-

seliť ľudí, ktorí ho opatrovali.
Dobrú noc!

Viera – Všetko pre vieru
„To viera držala dona Bosca toľké
hodiny v spovednici. Niekedy tam
trávil celé noci. Viedla ho až
k tomu, že sviatosť zmierenia vy-
sluhoval dokonca aj v drožkách.
Viera ho viedla k tomu, že celé noci
trávieval písaním náboženských
kníh, aby učil ľud o faktoch, ktoré
protestanti najviac napádajú – spo-
veď, očistec, odpustky atď. Jeho
živú vieru prezrádzala námaha,
ktorú znášal pre Božiu slávu
a spásu duší, ľahkosť a prirodze-
nosť, s akou hovoril o Bohu a vo

všeobecnosti o pravdách viery,
a zápal, s akým nám kázal ne-
únavne sa snažiť o spásu vlastnej
duše a duší ostatných.“
(don Michal Rua, prvý nástupca
dona Bosca)

Ježiš povedal, že ak by sme mali
vieru ako horčičné zrnko, vedeli by
sme prenášať hory.
Don Bosco to potvrdil: svojou vierou
v Boha uskutočnil veľké plány. Bolo
by bláznovstvom myslieť si, že ur-
čité plány sa dajú zrealizovať len
ľudskými silami. Keď však dôveru-
jeme Bohu, nič nie je nemožné.
Dobrú noc!

O radosti
„Radosť evanjelia napĺňa srdce
a celý život tých, ktorí sa stretávajú
s Ježišom. Tí, čo prijímajú jeho
spásu, sú oslobodení od hriechu, od
smútku, od vnútornej prázdnoty, od
izolovanosti. S Ježišom Kristom sa
vždy rodí a znovuzroďuje radosť.
V tejto exhortácii sa chcem obrátiť
na veriacich kresťanov, aby som ich
pozval na novú etapu evanjelizácie,
vyznačujúcu sa touto radosťou,
a ukázal cesty pre napredovanie
Cirkvi v najbližších rokoch.“

O viere
„Viera je kráčaním s Ježišom. Je ces-
tou, ktorá trvá celý život. Iste, že
v niektorých okamihoch tejto cesty
sa cítime unavení a zmätení. Ale
viera nám dáva istotu stálej prítom-
nosti Ježiša, v každej situácii, aj
v tých bolestivých alebo ťažko po-
chopiteľných. Sme povolaní kráčať,
aby sme viac a viac prenikali do ta-
jomstva Božej lásky, ktorá nás pre-
vyšuje a umožňuje nám žiť v pokoji
a nádeji.“

O čase
„Čas nie je náš, čas je Boží! Daná
chvíľa je v našich rukách a je vecou
našej slobody, ako sa jej chopíme.
A ešte viac: kým my sa môžeme stať
vládcami danej chvíle, samotný čas
má len jedného zvrchovaného
vládcu, Pána Ježiša Krista.“

Slová pre život
od Svätého Otca Františka

Poznajme dona Bosca
cez večerné slovko

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 veľkou ra-
dosťou zahŕňa potrebnými milosťami.

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 sobotu,
keď za vás slúžime svätú omšu, a pamä-
táme na vás v modlitbe.
Nech vám Panna Mária Pomocnica udelí
s veľkou radosťou svoje štedré milosti!




