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Drahí členovia saleziánskej rodiny, milí dobrodinci
saleziánskeho diela a priatelia dona Bosca!

Na začiatku mojej služby provinciála salezi-
ánov vás chcem všetkých pozdraviť.

Keď mi hlavný predstavený oznamoval, že
som bol menovaný do tejto úlohy, povedal mi:
„Dostávaš peknú provinciu, ktorú si veľmi vá-
žim. Máte za sebou históriu, ktorá pozná ťažké
obdobie prenasledovania, boli ste vždy veľko-
dušní pri vysielaní misionárov, máte mladých,
ktorí sú otvorení a citliví, saleziánska rodina je
široká, bratia dynamickí. Časy, ktoré teraz
prežívame, sú zaujímavé a plné výziev. Teraz
budeš ty donom Boscom na Slovensku.“

Pán Boh nás skutočne miluje a nešetrí svojimi darmi.

Neviem, čo nám prinesie budúcnosť, aké budú nasledujúce roky, s čím sa bu-
deme musieť popasovať, ale viem, že Pán bol doteraz s nami a bude s nami
stále. On si povolal dona Bosca, on mu stvárnil srdce, on s ním začal dielo,
ktoré nie je len ľudským výtvorom. V dôvere vo svetlo Ducha Svätého a ma-
terinskú ochranu Panny Márie môžeme kráčať s odvahou, dôverou a náde-
jou.

Chcem vyjadriť veľkú vďaku môjmu predchodcovi donovi Karolovi Maní-
kovi a myslím si, že to môžem urobiť smelo aj vo vašom mene. Počas tých-
to šiestich rokov sa vložil do svojej úlohy celý, s plným nasadením, bez ná-
roku na odmenu alebo oddych.

Celý tento rok sa nesie v duchu vďačnosti: už 15. augusta sa začína oslava
200-tého výročia narodenia dona Bosca a my chceme ďakovať za všetko,
čo nám Pán cez neho daroval.
A 29. augusta na ďakovnej púti v Šaštíne chceme Pánu Bohu vyjadriť vďač-
nosť za 90 rokov prítomnosti saleziánov na Slovensku, za bratov, ktorí boli
ochotní žiť, trpieť, pracovať v službe mladým.

Nakoniec chcem pozdraviť mladých. Don Bosco bez mladých by nebol do-
nom Boscom. On s nimi rátal, dôveroval im, počítal s nimi a nakoniec aj
svoje dielo postavil na nich. Drahí mladí, s vďačnosťou sa pozrite aj vy na
svoje dary a nenechajte si ich pre seba!

Jozef Ižold, 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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V týchto prvých mesiacoch som začal navštevovať nie-
ktoré provincie a lepšie spoznávam realitu Kongregácie
a celej saleziánskej rodiny. Ďakujem Bohu za všetko

dobro, ktoré sa deje po
celom svete v mene
dona Bosca pre mla-
dých, najchudobnejších
a pre obyčajných ľudí.
Som svedkom množ-
stva projektov, v kto-
rých ustavične, len
s niekoľkými chlebmi
a rybami, Boh rozmno-
žuje naše úsilie a dáva
prekvitať biednej práci
našich rúk.
Som veľmi šťastný, že
sa s vami môžem deliť
o nádeje a túžby. A som
vám k dispozícii, aby
som k tomu, čo Duch
Svätý vzbudzuje v na-
šich provinciách, ponú-
kol niekoľko impulzov

a povzbudení svojou prítomnosťou, pokornou službou
a modlitbou.

Prežívame Veľkonočné obdobie a pokoj nášho vzkrie-
seného Spasiteľa potešuje naše srdcia. Jeho posol-
stvo života a naplnenia prináša radosť na naše tváre
a rozžaruje naše oči, aby kontemplovali nový hori-
zont pre celé ľudstvo. Budúcnosť patrí Bohu a my sa
ju snažíme anticipovať každý deň úsilím roztvárať vä-
zenia nespravodlivosti, povzbudzovať skľúčených,
podopierať tých, čo ťažko kráčajú, deliť sa o to, kým
sme, s tými, ktorí majú menej alebo sú opustení.

Toto je posolstvo Živého: nový život podľa Božieho
srdca, dôstojnosť jeho detí, realita naplnená budúc-
nosťou pre maličkých a chudobných. Ako už veľmi
dávno napísal svätý Irenej: „Božou slávou je živý člo-
vek.“ Toto je aj naším záväzkom: vzdať Bohu slávu
v našich bratoch a sestrách, ktorí sú v najväčšej núdzi.

V týchto dňoch sa k nám dostali hrozné správy o pre-
nasledovaní kresťanov v rôznych častiach sveta, o po-
rušovaní ľudských práv v krízových oblastiach našej pla-
néty, o únosoch detí a zlom zaobchádzaní so ženami
alebo inovercami. Nič nie je vzdialenejšie Božiemu
plánu! Prítomnosť zmŕtvychvstalého Pána je svetlom,
ktoré prežaruje temnoty, a je pokojom, ktorý odháňa
strach. Odkaz Krista, nášho Spasiteľa, je odkazom o har-
mónii v novom stvorení, oslobodenom od zla a tem-
nosti. Žiaľ, skľučuje nás hriech a plevy pohlcujú dobré
zrná. Preto my kresťania spolu so všetkými mužmi a že-
nami dobrej vôle v mene Pána a našich najzraniteľ-
nejších bratov musíme pokračovať v úsilí o zrodenie no-
vej reality, ktorá je bližšie Božiemu plánu, s viacerými
príležitosťami pre všetkých, v ktorej „už a ešte nie“ sil-
nejšie zaznieva plnosť nového stvorenia, zatiaľ narie-
kajúceho v pôrodných bolestiach.
Musíme pozdvihnúť naše hlasy a pripojiť sa k proroc-
kému vyhláseniu Svätého Otca z posledných dní, v kto-
rom žiada mocných, aby nezostali ľahostajní, ale spo-
jili sily a spoločne ukončili krutosť a nespravodlivosť.

No pri tom všetkom nejde len o politickú otázku štá-
tov alebo o stratégie OSN. V našej saleziánskej rodine,
poznačenej hlbokou veľkonočnou spiritualitou, bu-
deme všetkými silami pokračovať v práci, aby tu bolo
vždy viac života, v mene Ježiša, pre najmenších a po-
sledných. So srdcom Dobrého Pastiera, ktorý sa stará
o najslabších, budeme naďalej – ako nás to učil a že-
lal si don Bosco – realizovať to, čo je účinné pre mla-

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

Ángel Fernández Artime
hlavný predstavený saleziánov

a X. nástupca dona Bosca

Autor: Ángel Fernández Artime SDB � Preklad: Stanislav Veselský ASC a rhsdb (skrátené s dovolením autora)

Revolúcia nežnosti

Moji drahí priatelia, vrelo a srdečne vás pozdravujem! Píšem vám tieto riadky v čase sviatku Márie
Pomocnice kresťanov a prosím Ježišovu matku, aby vám vyprosila Božie požehnanie. Pripájam tiež
moje najlepšie želania pre vás, pre vaše rodiny a pre situácie, do ktorých potrebujete viac svetla.
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dých, ktorým bolo najmenej dopriate
a ktorí sú v ohrození.

Výzva pápeža Františka dať rozmach
„Cirkvi, ktorá ide von“ na periférie a do
chudobných štvrtí, kde utrpenie a zne-
chutenie sú najväčšie, je stimulom pre
naše výchovné a evanjelizačné ponuky.
Sme pozvaní k novému spôsobu „ro-
benia pastorácie“: je to revolúcia než-
nosti, skláňania sa k tým, ktorým sa
najviac ubližuje, prijatia tých, ktorí sú
vzdialení, vytvárania ciest pre posled-
ných, osobného sprevádzania tých, kto-
rých sociálne prostredie odsúva nabok
a opúšťa.

Moji drahí priatelia, je to aj naša po-
nuka. V týchto rokoch budeme po-
kračovať v práci ako súčasť celej
Cirkvi na tom, aby spôsob nášho ži-

vota bol dôveryhodnejší a naše hlása-
nie smelším. Toto sa udeje do tej
miery, do akej budú naše rozhodnutia
bližšie k potrebám najchudobnejších
mladých. Naša ostatná generálna ka-
pitula požiadala saleziánov, aby roz-
hojnili svedectvo našej evanjeliovej ra-
dikálnosti. Pozvanie sa môže rozšíriť

na celú saleziánsku rodinu. Nasledo-
vať Ježiša znamená kráčať cestou
chudoby a blízkosti k posledným
v spoločnosti. Chceme ako Učiteľ pre-
chádzať medzi ľuďmi, uzdravovať
a oslobodzovať. Tí, ktorí nesú Kristove
rany vtlačené do ich vlastnej mučenej

existencie, sú prvými adresátmi zvesti
Vzkrieseného: „Pokoj vám!“

Približujeme sa k dvojstému výročiu
narodenia dona Bosca. Najlepším spô-
sobom, ako osláviť nášho otca, je ver-
nosť jeho úžasným intuíciám. Ani
v najmenšom nepochybujem, že jed-
nou z nich, a zároveň naším životným
záväzkom dnes, je prednostná voľba
„opustených a ohrozených“ mladých.

Odkaz zmŕtvychvstalého Pána – vrá-
tiť sa do Galiley – pre nás znamená
vrátiť sa k našim koreňom, vrátiť sa
k chudobným mladým ľuďom. Som si
istý, že „tam sa s ním stretneme“.

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

Toto je posolstvo Živého:
nový život podľa Božieho

srdca.
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SLOVENSKO
Saleziáni na Slovensku majú nového provinciála
Don Jozef Ižold prevzal 2. júna úrad provinciála slovenských sa-
leziánov počas slávnostnej svätej omše v Kostole Panny Márie Po-
mocnice kresťanov v Banskej Bystrici. „Táto dnešná slávnosť je
chvíľou, v ktorej vidíme prítomnosť Krista, ktorý prenáša svoju
silu, svoj život a vitálnu prítomnosť z dona Karola Maníka na
dona Jozefa Ižolda,“ povedal v homílii don Rozmus, člen hlavnej
rady saleziánov, a neskôr dodal: „Don Karol venoval najlepšie
roky svojho života, keď prijal poslušnosť viesť saleziánsku ko-
munitu na Slovensku. Robil to s veľkým nasadením, s veľkým
srdcom, s otcovským pohľadom a so zrelou zodpovednosťou.
Sme mu veľmi vďační za to, čo urobil a čím bol. A za ním pri-
chádza don Jožko, ktorý chce tiež nasledovať a odovzdávať iným
svätosť Božieho služobníka dona Titusa Zemana a posilňovať
nadšenie mladých v saleziánskych dielach na Slovensku.“ Spolu
s novým provinciálom bol do úradu uvedený aj provinciálny vi-
kár don Ján Martiška. Na slávnosti sa okrem ich blízkej rodiny zúčastnilo približne 130 saleziánov, 30 sestier salezi-
ánok, zástupcovia saleziánov spolupracovníkov, združenia exallievov a mnohí ďalší. mm

ŠPORT
Viac než tisíc mladých športovcov bojovalo o dušu
Mladí saleziánski športovci z jedenástich krajín sa na prelome apríla a mája zúčastnili na
XXV. ročníku Medzinárodných saleziánskych športových hier PGSI 2014 v Bratislave. Spolu
893 zahraničných a 133 slovenských tínedžerov rozdelených do 90 tímov si zmeralo sily
vo futbale, futsale, volejbale, basketbale a stolnom tenise v dvoch vekových kategóriách –
do 16 a do 18 rokov. V duchu hesla „Bojujeme o dušu na ihrisku aj v živote!“ počas celých hier odohrali viac než 340
zápasov. Okrem športového zápolenia sa stretali aj pri duchovných aktivitách – každodenné sväté omše vo viacerých
jazykoch, meditácie a modlitby, ale aj kultúrne vyžitie v podobe výletu loďou na Devín či prehliadky hlavného mesta.
„Teším sa z veľmi pozitívnych reakcií športovcov, ktorí ocenili vysokú úroveň organizácie a priebehu týchto hier,“ po-
vedal salezián Rado Rumanovič, riaditeľ hier PGSI 2014. Slovensko získalo celkovo dve zlaté a štyri strieborné medaily.
Oficiálnym vyvrcholením bola nedeľná svätá omša, ktorú celebroval don Pascual Chávez, už bývalý hlavný predstavený
saleziánov. V homílii mladým prezradil návod na šťastie: „A toto šťastie je možné, keď začnete pozerať na svet z naj-
krajšej perspektívy, keď uvidíte krásu a dobrotu. Je naozaj možné byť šťastným navždy, najmä ak sme schopní rozvíjať
svoje talenty.“ PGSI 2014 podporili aj viacerí slovenskí športovci ako Marek Hamšík či Zuzana Štefečeková. Dejiskom
PGSI 2015 bude Turín – kolíska saleziánskeho diela, keďže budúci rok si saleziáni pripomenú 200. výročie narodenia
svojho zakladateľa svätého Jána Bosca. jm

EXALLIEVI
Európske stretnutie mladých exallievov v Poľsku
Ochrana pravdy, života a slobody bola témou celoeurópskeho stretnutia exallievov – saleziánskych odchovancov, ktoré
sa konalo v máji v Osvienčime v Poľsku. Na konferencii sa zúčastnilo približne 50 mladých ľudí z ôsmich európskych
krajín. Nechýbal svetový delegát exallievov don José Pástor Ramiréz ani prezident Svetovej konfederácie exallievov Fran-
cesco Muceo. Slovensko reprezentovali: viceprezident Michal Hort, sekretár Michal Nemček, Terézia Komorná, Lukáš
Radoský, Andrej Dolnák a Anna Hortová. Prednášky, diskusie a prezentácie roz-
víjali myšlienky solidarity, úcty a ochrany základných ľudských hodnôt, spra-
vodlivosti a pravdy. Exalievi sú zložkou saleziánskej rodiny, ktorá je stále činná
aj na Slovensku. Skupina odchovancov dona Bosca v Piešťanoch je od marca
tohto roku držiteľom Ceny primátora mesta Piešťany za kultúrnu, sociálnu a en-
viromentálnu oblasť. V kategórii Kultúrny počin roku 2013 bolo ocenené ich di-
vadlo s názvom Príchod Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, ktoré malo viac ako
desať repríz po celom Slovensku. jm
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SVET
Novici sa stretli s hlavným predstaveným
Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime a hlavný radca
pre formáciu don Ivo Coelho navštívili saleziánskych novicov z Európy na ich
májovom stretnutí v Pinerolo v Taliansku. Don Ivo Coelho im hovoril pri svä-
tej omši o dôležitosti počúvať Boha prostredníctvom Ducha Svätého, ktorý
stále dýcha v celej Cirkvi. Hlavný predstavený počas stretnutia novicom
zdôraznil, aby zveľaďovali bratskú lásku a už od začiatku sa učili dôležitosti
spolupráce. „V svetle dnešnej situácie saleziánov v Európe si pamätajte, že
predtým než sa stanete súčasťou svojej provincie, budete saleziánmi sveta, po-
volaní do služby chudobným a opusteným mladým ľuďom, kdekoľvek sa budú
nachádzať.“ Hlavný predstavený tiež kládol dôraz na komunitu ako jednu z hlavných znakov Kongregácie a na starosť
o seba a svojich spolubratov, pretože „len práca, na ktorú hľadíme ako na komunitnú, prináša najlepšie výsledky“. Pri-
pomenul im tiež, že ak prechádzajú saleziánskym formačným programom, je to preto, lebo rozoznali Boží hlas. Je to
Boh a don Bosco, ktorým chcú povedať „áno“ navždy, stať sa saleziánmi, služobníkmi mladých. „Každý z nás je pozvaný
do veľkej výzvy: žiť ducha dona Bosca medzi dnešnými mladými ľuďmi,“ dodal don Artime. jm

SALEZIÁNKY
Šamorínske sestry sa vydali za Pomocnicou do Turína
V polovici mája sa sestry saleziánky z komunitného domu v Šamoríne vydali za Pomocnicou až do Turína. Ich prvá za-
stávka bola v komunite Cinisello Balsami v Miláne, odkiaľ po-
kračovali na miesto zrodenie inštitútu – do Mornese. Počas dní,
ktoré tam strávili, si pripomínali scény z filmu o Márii Dominike
Mazzarellovej. „Prežili sme krásny bohatý týždeň, na ktorý bu-
deme dlho spomínať. Panna Mária nám bude pomáhať, aby sme
si boli pomocnicami navzájom i medzi mladými, aby sme spolu
budovali dom, ktorý evanjelizuje láskou,“ povedala o púti Monika
Foltýnová. Sestry navštívili aj Turín, kde sa stretli s generálnou
matkou saleziánok a s hlavným predstaveným saleziánov, tiež
s ďalšími sestrami, novickami a novicmi z celej Európy a Blízkeho
východu. „Veľmi sa mi páčila myšlienka dona Ángela, že sa mu-
síme stať expertmi na ľudskosť,“ povedala novicka Daniela. mm

MLADÍ
Deň otvorených dverí na Mamateyovej v znamení deväťdesiatky

Pri príležitosti sviatku patróna kaplnky na Ma-
mateyovej ulici v Bratislave svätého Dominika Sa-
via sa každý rok v saleziánskom stredisku koná
Deň otvorených dverí. Stredisko tu predstavuje
akcie na leto a oslavuje svojho patróna formou
stanovíšť pre deti a mladých. Celé podujatie sa
nieslo v duchu osláv deväťdesiateho výročia prí-
chodu saleziánov na Slovensko a spomienky na
nedožitých deväťdesiat rokov saleziána Miro-
slava Kyselu. Don Mirko, ako ho miestna sale-
ziánska rodina zvykla oslovovať, žil v komunite
na Mamateyovej od roku 1999 a predtým ako
stavebný inžinier v rokoch 1993 až 1996 riadil
výstavbu samotného strediska. Provinciál sale-
ziánov na Slovensku don Karol Maník podvečer
slávnostne posvätil pamätnú tabuľu otca Mirka
pri vchode do saleziánskeho domu. in
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MLADÍ
Miništrantský tábor Tymian aj tento rok
Mladí miništranti z celého Slovenska majú tento rok možnosť
zúčastniť sa formačného projektu, ktorý už má niekoľko tur-
nusov za sebou. Letný chlapčenský tábor s názvom Tymian sa
uskutoční od 13. do 19. júla 2014 v rekreačnom zariadení Po-
niklec v dedinke Hronec neďaleko Brezna. Cieľom tohto po-
dujatia je pomôcť farnostiam pri formácii miništrantov. Toh-
toročnou témou tábora je „V Kristovej službe – ORA et
LABORA“, čo zahŕňa nielen liturgické workshopy, prednášky,
sväté omše, ale aj predstavenie 4. ročníka projektu formácie miništrantov. Účastníkov okrem duchovného programu ča-
kajú aj rôzne súťaže, šport, výlety či dobrodružné hry. mm

DOMKA
Festival Lumen opäť rozozvučal Trnavu
V dňoch 6. – 7. júna privítalo mesto Trnava približne 6 000 mladých
na 22. ročníku gospelového Festivalu Lumen. Na hlavnom pódiu na
Trojičnom námestí sa predstavili viaceré slovenské, ale aj zahraničné
kapely. Popri kvalitnej hudobnej ponuke bol k dispozícii aj bohatý
sprievodný program, o ktorom svedčili preplnené kinosály. Sobotňajšie
dopoludnie patrilo vyše tridsiatim prednáškam a workshopom so za-
ujímavými témami. Radničné nádvorie poskytlo príjemný priestor na
stretnutia v Rehoľnej kaviarni či Domka stane, tí najmenší využili po-
nuky detského kútika. Novinkou tohtoročného festivalu bola FIESTA –
stretnutie saleziánskej mládeže. O kultúrno-zábavný program sa postarali mladí zo saleziánskych stredísk, pozvanie pri-
jal a s mladými sa stretol aj nový provinciál saleziánov don Jozef Ižold a samotní účastníci sa podieľali na tvorbe a odo-
vzdaní myšlienky Fiesty: „Bez teba to nejde!“ Festival Lumen spoločne ukončili všetci účastníci, dobrovoľníci a organi-
zátori slávnostnou polnočnou svätou omšou celebrovanou Mons. Cyrilom Vasiľom. mh

SLOVENSKO
Po stopách dona Titusa putovala ďalšia skupina pútnikov
Po stopách Božieho služobníka Titusa Zemana z Vajnor až do Turína sa aj tento rok vydala skupina pútnikov, aby lep-
šie spoznali príbeh tohto saleziána kňaza, ale aj miesta spojené
s jeho životom. V dňoch 21. až 25. mája ich sprevádzal vicepostu-
látor procesu blahorečenie don Jozef Slivoň a tiež synovec dona Ti-
tusa pán Michal Titus Radošinský. Zastavili sa v Mária Neustift, San
Candido, Miláne, na Colle Don Bosco či v Chieri, aby napokon oslá-
vili sviatok Pomocnice kresťanov priamo v jej bazilike na Valdoccu
v Turíne. Aj táto bazilika je silno spätá so životom Božieho služob-
níka Titusa Zemana. V programe púte nechýbalo ani stretnutie s ge-
nerálnym postulátorom Saleziánskej spoločnosti donom Pierluigim
Cameronim. Informoval Jozef Kajan ASC, Topoľčany.

SLOVENSKO
Oslava 90-teho výročia príchodu saleziánov na Slovensko bude v Šaštíne
V tomto roku Saleziáni dona Bosca oslavujú 90. výročie príchodu prvých spolubratov na Slovensko. Spoločná oslava
s celou saleziánskou rodinou sa uskutoční formou ďakovnej púte do Národnej baziliky Panny Márie Sedembolestnej
v Šaštíne 29. augusta 2014. Pre samotných slovenských saleziánov je Šaštín miesto začiatku ich diela pod Tatrami a deň
oslavy bude zároveň ich výročným stretnutím – Dňom provincie. Provinciál saleziánov pozýva na túto ďakovnú púť celú
saleziánsku rodinu i všetkých priateľov a dobrodincov dona Bosca. rhsdb
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Don Milan Badžgoň sa narodil 24. 10. 1931 v Turzovke.
Jeho matka Mária Badžgoňová vytušila synovo smerovanie
ku kňazskému povolaniu a všemožne ho najmä modlitbami
podporovala, no nedožila sa ich naplnenia.

Saleziánov spoznal ešte v Žiline pred rokom 1950. Veľmi
priateľské kontakty neskôr udržiaval najmä s donom Mi-
roslavom Kyselom a po príchode do Bratislavy ešte viac
s donom Andrejom Dermekom. Často obetavo slúžil ako
„spojka“, keď sa don Dermek v časoch sledovania zo strany
ŠTB potreboval ako provinciál s niekým „slobodne“ stret-
núť. Bol tiež veľmi tvorivý a vynaliezavý, čo prejavil aj
vtedy, keď takmer sám zaobstaral, dôkladne i dômyselne
zrenovoval a upravil na službu pre saleziánsku rodinu dve
chaty, v Sokolovciach pri Piešťanoch a v Turzovke-Turkov

na Kysuciach. Slúžili najmä na duchovné cvičenia pre kňa-
zov, saleziánov i laikov. Tento „manažment“ a všetko, čo
s tým súviselo, ho podľa slov dona Dermeka stálo veľa síl
a podpísalo sa aj na jeho zdraví.

Prvé sľuby skladal tajne v Zlatých Moravciach 15. 9. 1955
a večné v Bratislave v roku1975. Kňazskú vysviacku prijal
tiež v Bratislave, ale až v roku 1986, lebo jeho cesta za po-
volaním bola sprevádzaná neprajnosťou a zložitosťou ťaž-
kej doby, ale aj trpezlivou a húževnatou povahou i vytrva-
lým úsilím, ktoré ho charakterizovali.

Don Milan Badžgoň celý svoj aktívny vek po skončení štú-
dií pracoval v Inžiniersko-geologickom a hydrogeologickom
prieskume. Postupne sa tam stal napriek náročným časom

a rôznej neprajnosti uznávanou autoritou vo
svojom odbore. S niektorými z podriadených či
nadriadených ho Božia Prozreteľnosť spojila
s odstupom rokov, keď im mohol poslúžiť ako
spovedník svojím ľudským a citlivým záujmom.

Don Milan bol hĺbavým človekom, rád a veľa čí-
tal, študoval. To mu poslúžilo najmä v službe
spovedníka a duchovného radcu. Práve kvôli
tejto službe ho vyhľadávalo mnoho ľudí v Blu-
mentálskom kostole v Bratislave, kde mu „vy-
mysleli“ prezývku svätý páterko, ale i v šaštínskej
bazilike, kde na púťach alebo počas fatimských
sobôt chýbal len vtedy, keď sa pre chorobu ne-
mohol pohnúť z domu. Mnohí ľudia na neho
s vďačnosťou spomínajú, ako im pomohol pri sa-
novaní manželstva a pri prekonávaní rôznych
osobných kríz a kríz vo vzťahoch. Jeho du-
chovná služba je bytostne spojená najmä s Bra-
tislavou, kde po roku 1989 niekoľko rokov patril
a pôsobil v komunite v Trnávke, a aj po roku
2001, prakticky až kým mu nevypovedali sily,
v komunite na Daliborovom námestí v Petržalke.

Don Milan Badžgoň prežil ostatné roky v opa-
tere v kňazskom domove v Nitre. Veľkou oporou
mu bol synovec Ján a veľmi mu pomáhal aj sy-
novec Peter – kňaz z Nitrianskej diecézy.
Z 82 rokov života prežil 58 ako salezián, vrátane
27 rokov kňazstva.

9

Mi lan Badžgoň SDB
* 24. 10. 1931 – † 21. 5. 2014
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Kto je jozef Ižold

Ako by si predstavil sám seba?
(Úsmev.) Jozef Ižold je jednoduchý chlapec z dediny, ktorý
spoznal, že Pán Boh ho má celkom rád. A tá dedina sa volá
Rybník. Väčšinou keď sa predstavím, ľudia sa najprv za-
smejú a potom si to zapamätajú.

Keď sa pozrieš späť, aká je tvoja najkrajšia spo-
mienka na detstvo?
Detstvo som mal veľmi pekné… a najkrajšia spomienka…
možno na hry, ktorých bolo kopec, napríklad sánkovačka,
lyžovačka, to, keď človek prišiel spotený domov, celý
mokrý a pri kachliach sa doma zohrieval.

V Rybníku máte kopce?:-)
Jasné, tam sa začínajú Štiavnické vrchy, tak sme lyžovali,
ako chlapci, jednoducho z kopca dole a potom zasa peškom
hore.

Ty si prežil detstvo ešte pred rokom 1989 za komu-
nizmu. Poznačilo ťa nejako toto obdobie?
U môjho starého otca sa skrýval jeden kňaz, ktorý bol pre-
nasledovaný. Chodil k nám, počúval som ho a vedel som,
že to bolo aj obdobie prenasledovania. Ako chlapec som to
veľmi nevnímal, žeby som nejako pre to trpel, skôr sme sa
smiali z tých pionierskych šatiek. Možno viac to ateistické
presviedčania v škole. Ja som mal doma celkom dobrú ná-
boženskú výchovu, tak sme si občas v škole s učiteľkou
oponovali. Na gymnáziu som dostal trojku z občianskej vý-
chovy. Rozprávali nám, aký je ateizmus vedecký, a ja som

mal vtedy načítanú knižku od Antona Hlinku Viera veľ-
kých vedcov. Tak som si vypísal citáty od vedcov a s tra-
súcimi rukami som ich tam prečítal. Mal som z toho tro-
chu také vytriasačky.

Trošku odľahčíme. Ako oddychuješ? Čo ti pomáha
„vydýchnuť“, pookriať?
O čo sa snažím pravidelne, je prejsť sa. Keď je príroda
blízko, tak radšej do prírody, ale aj tu v meste… buď sa po-
modlím ruženec, alebo sa len tak prejdem. To je taká naj-
jednoduchšia forma relaxu, a keď je viac času, tak aj nejaká
turistika. Aj hudbu si rád vypočujem, keď cestujem v aute.
Tá ma tiež upokojuje.

Keď sme pri hudbe... Ty a hudba? Aký štýl? Alebo
hráš aj na nejaký nástroj?
Na gymnáziu som si kúpil gitaru… (Smiech.) Všetci sa mi
smiali, že neviem spievať a mám gitaru. Ale cvičil som poc-

Moje srdce je
už pokojnejšie

Saleziáni na Slovensku majú od 2. júna 2014 nového
provinciála. V ten deň pri svätej omši v Banskej
Bystrici v Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov
prevzal tento úrad don Jozef Ižold. Stal sa ôsmym
slovenským provinciálom saleziánov. Prinášame vám
časť rozsiahleho rozhovoru s ním o jeho živote,
o vzťahu k donovi Boscovi, o ceste povolania. A o jeho
novom úrade. Celý rozhovor nájdete na
www.saleziani.sk.

Autor: Rastislav Hamráček SDB � Foto: archív redakcie
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Narodil sa 30. januára 1964 v Rybníku nad
Hronom. Viac ráz ho neprijali na
bohosloveckú fakultu. K saleziánom do
noviciátu vstúpil v auguste 1990. Prvé sľuby
ako salezián zložil 10. augusta 1991 v Poprade.
Kňazskú vysviacku prijal 20. januára 2001
v Žiline. V rokoch 2005 – 2008 bol direktorom
komunity ponoviciátu v Žiline. Od 13. júna
2008 bol šesť rokov provinciálnym vikárom
a delegátom pre formáciu.

Jozef Ižold SDB
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tivo a doteraz sa mi bratia smejú, že vyťa-
hujem staré šlágre. Aj naša rodina je dosť
spevavá, doma sa veľa spievalo, tak aj ja si
pospevujem, kade chodím, ani si to ne-
uvedomujem. Iní ma pristihnú, že si po-
spevujem.

A chytí ťa niekedy aj nejaký moderný
hit?
Už sa ho nenaučím naspamäť, ale sú
piesne, ktoré sa mi páčia.

Ty a šport?
Keď som si pozeral zdravotnú kartu, mal
som tam zapísané, že „dieťa je hravé“.
Hra ma vždy bavila. Na základnej škole
som v podstate prečítal asi len Smelého
zajka v Afrike. Nemal som čas na čítanie.
Veľa sme sa hrali, všetko možné. Potom aj
na gymnáziu sme striedali športy. To, čo
mi zostalo vďaka mojim oslabeným kole-
nám, je turistika, niekedy ping-pong, ešte
volejbal som donedávna hrával, predtým
aj hokejbal, futbal, lyžoval som.

Cesta povolanIa

Poďme k ceste tvojho duchovného po-
volania. Aká bola?
Nejaké to semienko povolania sa asi zro-
dilo, keď som videl veľmi radostného člo-
veka, kňaza, ktorý slúžil sväté omše u sta-
rého otca v obývačke. Celé to bolo také
tajomné. Ale aj výchova doma tomu určite
pomohla. Pán farár sa veľmi staral o mi-
ništrantov. Keď som bol ešte malý, popri
kominárovi som hovoril, že chcem byť
kňazom. (Smiech.) Brat potom išiel do se-
minára a ja som sa po jeho odchode cítil
trochu stratený. Bol som druhák na gym-
náziu. Potom začali chodiť tie knihy. Mys-
lím, že to znamenalo prehĺbenie môjho
duchovného života.

Ako teda došlo k tomu, že saleziáni?
Život dona Bosca som poznal, aj ma pri-
ťahoval. Keď sme boli deti, mama nám, tu-
ším, čítala z jeho životopisu. Na strednej
škole som ho ešte asi dvakrát prečítal. Pa-
mätám si, že som komusi rozprával, že to
bol chalan, ktorý sa vedel pobiť, vyhrával
v súťažiach a že sa stal svätý. Potom som
sa hlásil do seminára, a keď ma nebrali,

išiel som za jedným lazaristom a on mi
rovno poradil, aby som šiel k saleziánom.

Toto bol ten rozhodný krok alebo ešte
prišlo niečo iné?
Samozrejme, počas prípravy som rozmýš-
ľal, či je to moja cesta, alebo nie. Boli to
však veľmi krásne roky práce s chlapcami,
tajné stretnutia po bytoch, potom mladí
bratia. Pre mňa to bolo skôr také očarenie.
To, čo mi chýbalo doma na dedine, zrazu
som našiel tu, v Bratislave.

Potom si nastúpil do noviciátu…
K nemu sa ešte vrátime. Neskôr si sa
však špecializoval v oblasti filozofie.
Páči sa ti filozofia alebo to bolo roz-
hodnutie niekoho iného?
Prvé dva roky, keď som študoval filozofiu
(v ponoviciáte, pozn. red.), boli pre mňa
veľmi zaujímavé. Pomohla mi totiž zod-
povedať na rôzne otázky, ktoré som už
v sebe nosil pod vplyvom ateistickej vý-
chovy. Dala mi rozhľad, pomohla mi vy-
kryštalizovať si názory na mnohé veci.
Takže filozofia ma bavila. No a vtedy za
mnou prišiel Štefan Turanský, či by som

nešiel študovať ďalej. Vo fáze takého nad-
šenia, že mne samému to pomohlo aj ja
som niečo vysvetľoval druhým, som po-
vedal, že dobre.

Filozofia je ženského rodu. Učarovala
ti?:)
Ani som nerozmýšľal, akého je rodu.
(Smiech.) Hej, ako taká láska k múdrosti,
k poznaniu. Myslím si, že každý mladý
človek si chce utvoriť obraz o svete,
a v tom mi filozofia pomohla.

Za to pol storočie, ktoré ti Pán doteraz
doprial prežiť, vnímaš aj nejaké ťaž-
kosti, čo ovplyvňovali tvoj život?
Ťažkosti nechýbali, aj keď povahou som
skôr optimista a radšej idem s humorom

dopredu. Nejaké ťažkosti však boli, no nie
také, ktoré by ma boli zlomili. Napríklad
aj čakanie na prijatie do seminára po viac-
ročných odmietnutiach… Zrazu som sa
ocitol ako v slepej uličke, že čo mám teraz
robiť. Hlásil som sa hneď po gymnáziu,
pred vojenčinou, po vojenčine a potom
ešte o rok. Takže dvadsaťdvaročný som
išiel za tým kňazom poradiť sa, čo ďalej.

Keď sa teda vrátime k filozofii, dá sa
povedať, že si tak trochu „filozof“, aj
si to viac rokov vyučoval. Ako by si
zhrnul svoju osobnú životnú syntézu?
Keby som to mal povedať veľmi stručne,
tak istá etapa môjho života bola pozna-
čená láskou k múdrosti, čo teda filozofia
znamená aj vo svojom pomenovaní. Také
hľadanie pravdy, čohosi hlbšieho. No a te-
raz by som to možno obrátil, že je to taká
múdrosť, ktorá vedie k láske, že človek aj
uvažuje, ale to samo nestačí. To, čo člo-
veka napĺňa, je láska. Vnímam to teraz
oveľa silnejšie.

Prejdime trošku k duchovnému ži-
votu. Cez aké pomyselné dvere vstu-
puješ do kontaktu s Bohom?
Určite je to modlitba, meditácia nad Pís-
mom. Sväté písmo je niečo, čo vnímam
ako životne dôležité pre mňa, čo ma vždy
sýti… a tiež sviatosti. V posledných ro-
koch práve tie ťažkosti. Pána Boha stretá-
vam, zdá sa mi, práve vtedy, keď sa stane
niečo, čo som si ja nevymyslel, nenaplá-

Slovenskí provinciáli
od roku 1939

V predvojnových okolnostiach
roku 1939 vznikla samostatná
slovenská provincia saleziánov
na čele s vlastným provinciálom:

+ Jozef Bokor: 1939 – 1968
+ Andrej Dermek: 1968 – 1981

+ Jozef Kaiser: 1981 – 1993
Ernest Macák: 1993 – 1999

Vladimír Fekete: 1999 – 2005
Štefan Turanský: 2005 – 2008

Karol Maník: 2008 – 2014
Jozef Ižold: 2014 –

Keď som si pozeral
zdravotnú kartu, mal som
tam zapísané, že „dieťa je

hravé“. Hra ma vždy
bavila.
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noval. Takže Božiu lásku môžem stretať
v oveľa reálnejšej podobe cez ťažkosti
svoje alebo aj druhých.

Kedy si uvedomuješ, že si vo svojom
živote šťastný?
Myslím si, že ten môj prístup k životu je
dosť radostný, taký pokojný. Niekedy ma
zavalia povinnosti a potom je to už horšie,
ale netrvá to dlho. Také momenty veľ-
kého šťastia. Niekedy ide o duchovné šťas-
tie, ktoré vnímam pri svätej omši alebo
zvlášť na nejakých akciách s mladými, kde
je duchovný život silný, v tej atmosfére.
A aj keď je deň plný a človek nevie, čo má
skôr urobiť, večer v takej odovzdanosti
Pánovi s vďačnosťou povie: Pane Bože,
ďakujem ti… je to pocit šťastia po namá-
havom dni. A znova možno rokmi som
prišiel na to, že nemusím byť stále šťastný
a stále hľadať šťastie… k šťastiu patria aj
chvíle utrpenia či ťažkostí. Šťastie nemusí
byť čosi intenzívne, veľké.

don BosCo

Kto je pre teba DB?
Svätec, ktorý je pre mňa veľmi príťažlivý,
ale zároveň aj nesmierne vysoko. Vní-
mam, že moja cesta k povolaniu sa dosť
podobá jeho ceste – rodinná výchova, ča-
kanie na realizovanie svojho povolania
a vzťah k mladým. Na druhej strane vi-
dím, že don Bosco je taký hlboký a veľký
človek – ako sa vedel rozdať, ako vedel ko-
munikovať Božiu lásku k mladým a tí
mladí to cítili. To je vzor veľmi vysoko. No
zároveň ho vnímam ako otca. Som sale-
zián a uvedomujem si, že aj on má v tom
prsty, že patrím medzi jeho synov.

Tak teda, čím si ťa získal?
Príťažlivým sa stal pre mňa práve cez tú
svoju sympatickú normálnosť, keď som čítal
jeho životopisy. Potom som dona Bosca za-
čal vnímať asi cez saleziánov, ktorí pracujú
medzi mladými. A už to nebola len kniha
a postava z knihy, ale živí ľudia. Takže to, čo
si ma získalo a presvedčilo v mojom povo-
laní, bol konkrétny život so saleziánmi.

Bol si v noviciáte v Poprade-Veľkej už
po roku 1989. Aké máš spomienky na
noviciát?
Teraz sme mali stretávku po dvadsiatich
štyroch rokoch, tak sme spomínali. Prežilo
sa veľa. Až je neuveriteľné, že za jeden rok
sa to dá stihnúť. Budoval sa noviciát (sta-
vala sa časť domu, pozn. red.), nacvičili
sme dve divadlá, poctivo sme študovali
všetky naše saleziánske materiály, športo-
vali sme, mali sme výlety. Bolo to silné ob-
dobie, hoci nebolo bez ťažkostí. Hodnotil
som si to, ako nás je veľa a že nie všetci
sú takí, ako som poznal saleziánov v Bra-
tislave. Tak som si musel zvyknúť na rôz-
norodosť, na rôzne spôsoby zmýšľania,
správania.

Potom neskôr si študoval teológiu
v Turíne. Čo to pre teba znamenalo,
keď si častejšie chodieval na Valdocco,
do baziliky?
Bolo to pekné obdobie. Musím povedať,
že teológia bola pre mňa ešte zaujímavej-
šia ako filozofia. Aj saleziánske miesta
som vnímal práve v tom prehĺbenom teo-
logickom význame, keď sme rozprávali
o všetkých veciach duchovného, kresťan-
ského života a zrazu som videl, že don
Bosco toto žil. Vnímam to prepojené, štú-
diá, ktoré boli pre mňa také zaujímavé,
a potom tie konkrétne miesta, kde don
Bosco teológiu nielen študoval, ale vzťah

k Bohu a k ľuďom žil. A stále, keď sa tam
vrátim, tak sa to vo mne zobudí. Neskôr
som si napríklad uvedomil, že pre mňa je
zaujímavejší Kostol sv. Františka Saleského
ako samotná bazilika, hoci aj tam chodím
rád. V tom kostole vidím Dominika Savia,
ktorý sa tam niekde modlí za svätostán-
kom, alebo mamu Margitu, ktorá sedí
v zadnej lavici, je tam tá Družina Ne-
poškvrnenej… Tento Kostol sv. Františka
mám veľmi rád.

Don Bosco neexistuje bez mladých.
Ako by si vyjadril svoj vzťah k mladým
troma slovami?
Tak asi pochopenie, sprevádzanie, radosť –
byť spolu.

A pri pohľade na saleziánske nebo,
máš nejakých obľúbenejších salezián-
skych svätých?
Už som spomenul Dominika Savia. Istý
čas som si myslel, že je príliš taký ná-
božný, príliš svätý. Ale postupne som si vy-
tvoril k nemu taký vzťah, že je to mladý
človek, ktorý sa nechal preniknúť, pre-
meniť Božou milosťou. Čo Boh dokáže
urobiť s mladým človekom, keď sa mu dá,
keď je otvorený. Takže tú duchovnú hĺbku
vnímam v Dominikovi, aj takú čerstvosť
mladosti, ideálov, nadšenia. To je pekné.
A druhý je koadjútor Artemide Zatti. Asi
pre jeho humor. Vedel zažartovať aj vtedy,

Jozef Ižold podpisuje dekrét svojho menovania za provinciála v Banskej Bystrici 2. júna 2014.
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keď mu bolo zle. Mám rád aj tých koad-
jútorov, starkých, čo som poznal u nás na
Slovensku, takých jednoduchých a pritom
hlbokých ľudí.

provInCIál

Ako si prežíval moment svojho meno-
vania za provinciála?
Rozdýchavam to doteraz. (Smiech.) Telefo-
noval mi hlavný predstavený a oznámil mi,
že som bol menovaný a, samozrejme, čakal
na moju odpoveď. Ten rozhovor bol silný,
taký povzbudzujúci. Potom som pokračoval
cestou autom, rozdýchaval som to a mod-
lil som sa asi ako nikdy. (Smiech.) Šiel som
na duchovné cvičenia s mladými, ktorí roz-
mýšľajú o duchovnom povolaní, a uvedomil
som si, že som v podobnej situácii, akú rie-

šia oni. Pán Boh ti vstúpi do života a ty sa
s tým vyrovnaj. Akoby tak nanovo som
spoznal, zakúsil, že je to Boh, ktorý vedie
môj život, a on si so mnou chce robiť to, čo
chce, a nie to, čo som si vymyslel ja.

V saleziánskej tradícii sa hovorieva:
Direktorovi papuče a provinciálovi
dáždnik. Bude veľa pršať najbližších
šesť rokov?:-)
Dúfajme, že to nebude kyslý dážď, ale
dážď Božích milostí. Tie privítame. A keď
to bude kyslý dážď, nejaký ten dáždnik si
musím kúpiť.

Stal si sa otcom saleziánskej rodiny
na Slovensku. Čo prežívaš, keď si uve-
domíš, že máš byť tu a teraz „donom
Boscom“ pre duchovnú rodinu i pre
mladých?
Je to vznešená úloha. Zároveň sa cítim na
ňu maličký. Tak jedine v odovzdanosti do
rúk nebeského Otca – ja nedám zo seba
veľa, ja len môžem sprostredkovať to, čo
Boh dáva. A tie Božie dary sú veľké. Don

Pascual Chávez ma povzbudil, keď som
s ním hovoril. Povedal som mu, že tá
úloha vikára mi celkom sedela, provinciál
zavelil a ja som vykonal. A on nato, no
dobre, zostaň v tejto pozícii, Pán Ježiš ti
zavelí a vykonáš. Nie ty si ten, ktorý by
tam bol hlavný. To otcovstvo chcem takto
vnímať. V silnej odovzdanosti nebeskému
Otcovi.

Keď nahrávame rozhovor, je niekoľko
dní pred začiatkom tvojho „úradova-
nia“. Ako aktuálne vyzerá stôl pro-
vinciála – reálny i ten symbolický –
pri rozbiehaní sa v tomto úrade?
Riešia sa personálne zmeny, ktorý brat
kam pôjde. Už sa to dokončuje, ale je to
náročná vec. Pripravuje sa ďalší školský
rok. Spoločne aj s delegátmi, s provinciál-
nou radou. Viac vecí treba ešte premyslieť,
na čo dať dôraz, ako naplánovať budúci
rok, rôzne stretnutia... Toto sú také hlavné
úlohy a popri tom vybavovanie pošty.

A ten reálny stôl? Ako vyzerá?
Snažím sa ho držať dosť taký čistý, že tam
nemám veľa papierov, je tam počítač,
v ktorom je teda veľa vecí, informácií, je
tam môj diár, poznámkový blok úloh. Toto
je tam permanentne.

Ak by sme sa opýtali obdobne na
srdce. Čím teraz žije srdce provin-
ciála?
Moje srdce je už pokojnejšie. Doteraz som
rozdýchaval alebo rozdýchavam to meno-
vanie, akoby v ňom bolo viac svetla, že
Pán Boh je s tebou. A aj teraz vidím, že
veci nejakým spôsobom idú a vždy sa
nájde niekto, kto pomôže, posunie veci.
Takže moje srdce sa upokojuje a je také ra-
dostnejšie.

S donom Ižoldom sme sa rozprávali
aj o saleziánoch na Slovensku, o za-
svätenom živote a o Cirkvi i výzvach,
ktoré pred ňou stoja, a napokon aj
o tom, aká budúcnosť nás možno
čaká o šesť rokov. Výber odpovedí na
tieto témy prinesieme v nasledujú-
com čísle. Celý rozhovor však náj-
dete na www.saleziani.sk.

odpovede Bez prípravy:

Vianoce alebo Veľká noc?
Veľká noc.
Ráno alebo večer?
Ráno.
Film alebo kniha?
Kniha.
Leto alebo zima?
Leto.
Pizza alebo hamburger?
Pizza.
Hory alebo more?
Hory.
Pivo alebo víno?
Víno.
Čokoláda alebo chipsy?
Čokoláda.
Zemiaky alebo ryža?
No, radšej zemiaky.
Futbal alebo hokej?
Radšej hrám hokej.
Ticho alebo hudba?
Viac ticho.
Tričko alebo košeľa?
Tričko.
Ruženec alebo adorácia?
Adorácia.
Zmrzlina alebo šalát?
Zmrzlinka.
Vlk alebo zajac?
Vlk je zábavnejší.
Mobil alebo diár?
Pre mňa ešte diár.
Auto alebo bicykel?
Bicykel je lepší, ale auto častejšie.
Gutenberg alebo Steve Jobs?
Asi Gutenberg.

.. rokmi som prišiel na to,
že nemusím byť stále
šťastný a stále hľadať

šťastie… k šťastiu patria aj
chvíle utrpenia či ťažkostí.
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Naše saleziánske stredisko vzniklo
v roku 1991, keď sa hŕstka zapálených
saleziánov spolupracovníkov (ASC)
rozhodla postaviť stredisko. Zasvätili
ho Panne Márii Pomocnici. S podpo-
rou saleziánov, ktorí ich často navšte-
vovali a povzbudzovali, viedli stretká,

organizovali akcie, hrali futbal, modlili
sa ruženec v parku na lavičke, chodili
na výlety a často siahli až na dno svo-
jich síl, keď prichádzali k mladým,
aby im venovali svoj čas a pomohli im
objaviť ich povolanie. Po čase vznikla
pod vedením spolupracovníkov sku-
pina zanietených mladých – animáto-
rov. A títo mladí spolu s nimi získavali
duše pre nebo. Vymýšľali aktivity, plá-
novali tábory a svojím životom oslo-
vovali mnoho ďalších detí a mladých,
ktorí tiež túžili stať sa saleziánskymi
animátormi a nasledovať dona Bosca.

Jedným z týchto mladých som bola aj
ja. Celé detstvo som prežila v stredisku,
na výletoch a táboroch. Tiež vo mne za-
horela veľká túžba stať sa animátor-
kou. Aj keď som si na to musela počkať,
nakoniec som sa ňou stala. Plná nad-
šenia a energie som sa vybrala na ani-
mátorskú cestu, na ktorej ma povzbu-

dzovali a usmerňovali naši saleziáni,
spolupracovníci a moji starší priatelia.

No prišiel rok 2009 a komunita Sale-
ziánov dona Bosca (SDB) zo Sabinova
odišla. Ten rok bez saleziánov bol pre
celú našu sabinovskú saleziánsku ro-
dinu skúškou. Toto prelomové obdobie
nás viac spojilo v modlitbe, zmobili-
zovalo k väčšej aktivite a naučilo nás
zodpovednosti. Činnosť nášho stre-
diska bola závislá od spolupracovníkov
ASC a nás mladých. Nebolo to jedno-
duché, ale pomáhali sme si, ako sme
vedeli a vládali, a naučili sme sa vážiť
si aj to málo, čo máme. Naše modlitby
boli vypočuté a komunita SDB sa po
roku opäť vrátila, ale naša spolupráca
a aktivita sa nezmenila. Saleziáni sa ve-
nujú duchovnej službe spolupracovní-
kom, animátorom, rodinám, farnosti,
okolitým dedinám, sestrám VDB. My
mladí plánujeme akcie, vedieme
oratko, stretká, organizujeme tábory,

výlety na chaty a spolu so spolupra-
covníkmi ASC vedieme DOMKU. Stre-
távame sa, hodnotíme, plánujeme
a uvažujeme na strediskových radách,
aktívne žijeme vo farnosti, realizujeme
akcie a stále sa snažíme zachovávať si
v našom stredisku rodinnosť, ako don
Bosco vo svojich oratkách. Nie je to
vždy jednoduché, prichádzajú aj prob-
lémy a nezhody, ale vždy sa usilujeme
odpustiť si a pripomenúť, prečo to ro-
bíme, vstaneme a ideme ďalej.

Jednou z najkrajších chvíľ, ktorú som
v našom stredisku prežila, bol pro-
jekt S.O.S. (Sabinovská obnova stre-
diska). Mladí animátori reagovali na
grantovú výzvu SPP, napísali projekt
a potom sme sa už len všetci modlili
a prosili o pomoc Pannu Máriu Po-
mocnicu. Projekt posunuli do ďalšieho
hlasovania. Nasledovali týždne, keď
spolupracovníci a mladí zháňali hlasy
medzi svojimi známymi, v centre
mesta, na pošte, vo farnosti, na kon-
certoch, u zákazníkov v obchode, na
svadobných hostinách, v iných stre-
diskách a všade, kde sa dostali. Pro-
jekt sme vyhrali a obnova strediska sa
mohla začať. Sobotu čo sobotu ASC,
SDB a animátori spoločne pracovali,
aby všetko stihli. Ľudia sa zastavovali
pri plote a s otvorenými ústami sa ne-
chápavo pozerali, čo sa deje. Všetko
sme stihli a v obnovenom stredisku
sme už oslavovali sviatok našej Mamy
Panny Márie Pomocnice.

Aj tento zázrak nás ubezpečil, že to,
čo robíme, má zmysel, že Pán nás po-
žehnáva, keď sa dobro šíri, že Panna
Mária neprestajne pomáha dielu dona
Bosca a že rodinnosť je to, čo nás všet-
kých spája. Som šťastná, že patrím do
tejto veľkej saleziánskej rodiny, že
v nej môžem zažívať veľké aj malé zá-
zraky našej nebeskej Mamy a že stále
máme pri sebe spolupracovníkov,
s ktorými sa navzájom môžeme posú-
vať vpred a napĺňať odkaz dona Bosca:
„Kto pracuje na spáse duší, spasí aj
svoju dušu.“

Sme saleziánska rodina
Aj v Sabinove, v takmer trinásťtisícovom meste s „Obchodom na korze“,
so známou väznicou a najlepšou jadranskou zmrzlinou, žijú a pracujú muži a ženy,
chlapci a dievčatá, ktorým učaril príklad dona Bosca, génia lásky, a podľa jeho
vzoru sa snažia o svoj život deliť s mladými a deťmi.

Spracovala: Megi Kropiľáková � Foto: archív autorky

Som šťastná, že patrím do
tejto veľkej saleziánskej

rodiny.
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Don Bosco sa však svojej myš-
lienky nevzdal a pretavil ju do
založenia Združenia saleziánov
spolupracovníkov. Charakterizuje
ich silná apoštolská spiritualita.
A to preto, lebo dona Bosca
viedla veľmi jasná idea: je po-
trebné, aby sa kresťania zjednotili
pre konanie dobra. On sám do-
slova píše: My kresťania sa v tých-
to ťažkých časoch musíme zjed-
notiť, aby sme napomohli ducha
modlitby a lásky, ktorý pramení
z nášho náboženstva, a tak sa po-
stavili proti tým, čo ničia dobré
mravy mládeže, v rukách ktorej je
budúcnosť spoločnosti.

Podľa dona Bosca spoločenstvo
saleziánov spolupracovníkov,
hoci sa podobá na tzv. tretí rád starých
rehoľných kongregácií, sa od nich
predsa líši, lebo jeho prvoradým cie-
ľom nie je pestovanie nábožnosti, ale
skutky lásky voči blížnemu.

Najdôležitejšie oblasti práce saleziánov
spolupracovníkov sú zhodné s tými,
ktoré majú aj saleziáni rehoľníci: pod-
porovať duchovný život – deviatniky,
duchovné cvičenia a vyučovať kate-
chizmus; hľadať vhodných mladíkov
a povzbudzovať ich v myšlienke na du-
chovné povolanie, ba aj materiálne im
zabezpečiť možnosť študovať; vše-
možne podporovať dobrú tlač; zhro-
mažďovať mladých a privádzať ich
k nábožnosti. Spôsoby tejto spolupráce

sú veľmi rôzne a môžu to robiť aj tak,
že tieto myšlienky a skutky šíria upro-
stred svojej rodiny a svojich známych.

Napokon, keď už nemôžu inak, pod-
porujú dobré diela aspoň finančne.

Saleziáni považujú spolupracovníkov
za svojich bratov v Ježišovi Kristovi
a adresujú im svoje požiadavky o po-
moc. Podobne aj spolupracovníci vo

veľkej slobode predkladajú sale-
ziánom svoje návrhy a požia-
davky. Všetci sú Božie deti, všetci
bratia Ježiša Krista, ako spoloč-
níci na jednom diele robia všetko
pre spoločné dobro. Saleziánom
spolupracovníkom sa odporúča
skromnosť v obliekaní, jednodu-
chosť v stravovaní, v zariadení
bytu, dôslednosť v plnení povin-
ností svojho zamestnania a stavu
a tiež dôslednosť v účasti na svä-
tej omši vo sviatočné dni. Každý
rok sa im odporúča zúčastniť sa
na duchovných cvičeniach a po-
sledný deň v mesiaci nech si vy-
konajú cvičenie dobrej smrti.

Don Bosco horlivo ďakoval, po-
vzbudzoval a animoval laikov

spolupracujúcich s jeho dielami. Roz-
prával im, že bez pomoci mnohých
spolupracovníkov by sám nič nezmo-
hol. A napokon im don Bosco pripo-
mína: Chcete urobiť dobrú vec? Vy-
chovávajte mládež! Chcete urobiť
svätú vec? Vychovávajte mládež!
Chcete urobiť najsvätejšiu vec? Vy-
chovávajte mládež! Chcete urobiť
božskú vec, ba čo viac najbožskejšiu
z božských vecí? Vychovávajte mlá-
dež!

Toto je saleziánske horiace srdce dona
Bosca, ktoré pozýva všetkých laikov
najrôznejším spôsobom spolupracovať
po boku saleziánov na poli výchovy
mládeže.

Spracoval: Pavol Grach SDB � Foto: archív redakcie

Don Bosco prežíval od prvých chvíľ svojho apoštolského diela silnú skúsenosť spolupráce s laikmi.
Uvedomoval si ich silu a dôležitosť a už v prvom návrhu saleziánskych Stanov sa nachádzala
myšlienka externých členov saleziánskej spoločnosti: mali bývať vo svete, vo vlastnom dome
a v rodine, mali byť bez sľubov, ale s úsilím pomáhať rôznym spôsobom v saleziánskom apoštoláte.
Rím však tento jeho projekt neschválil.

My kresťania sa v týchto
ťažkých časoch musíme

zjednotiť, aby sme
napomohli ducha
modlitby a lásky.

Don Bosco
zapaľuje všetkých pre svoju prácu
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Medzinárodné saleziánske

Pred PGSI 2014 prebiehala 27. generálna kapitula saleziánov. De-
legáti zo Slovenska – don Maník a don Ižold sa však podieľali na
prípravách aj z Ríma. Odfotili sa s postavičkami z PGSI loga s hlav-
ným predstaveným donom Ángelom Fernándezom Artimem.

Riaditeľ hier Radovan Rumanovič SDB v prvý deň hier s dobro-
voľníkmi v hale Elán, ktorá sa stala naším oratkom, „Valdoccom“.
Dobrovoľníci urobili hry nielen možnými, ale až nezabudnuteľ-
nými.

Na PGSI nechýbal Stánok stretnutia, ktorý bol novinkou hier.
Každý deň sa v ňom slávili sväté omše v rôznych jazykoch, boli tam
meditácie a modlitby, ktoré pre účastníkov pripravil duchovný tím.

Vo futsale bola veľká konkurencia. Mladší chlapci zo Slovenska sa
však riadili heslom hier „Bojujeme o dušu, na ihrisku i v živote“
a vybojovali striebornú pozíciu.

Otvárací ceremoniál vysielala naživo 1. mája TV Noe. Veľkole-
pého programu s vystúpeniami zahraničných i domácich hostí sa zú-
častnilo vyše tisíc športovcov z jedenástich krajín.

Prvý hrací deň naplno odštartoval v piatich športoch: futbale, fut-
sale, volejbale, basketbale a stolnom tenise. Už od začiatku bol dô-
ležitý duch fair play počas všetkých zápasov.
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športové hry PGSI 2014

Zápasy sa naraz odohrávali na viacerých miestach. Vďaka tomu, že
sú športoviská blízko pri sebe, bolo ľahké ísť sa pozrieť na výkony
svojich krajanov či konkurentov.

Futbal je v oratóriách na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách
veľmi populárny. Preto môžeme s veľkou radosťou povedať, že náš
starší tím získal druhé miesto a mladší sa môžu tešiť z prvej priečky.

Hosťom bol bývalý hlavný predstavený don Pascual Chávez. Na ne-
deľnej svätej omši s ním priniesli Belgičania ako obetný dar mikinu
kamaráta, ktorý sa mal tiež zúčastniť na hrách, no krátko predtým
zomrel.

Úspešná bola aj naša jediná hráčka stolného tenisu Laura Belušková
z Prešova. Získala zlatú v kategórii starších dievčat a spolu s českou
hráčkou vybojovali aj striebro v štvorhre.

Nedeľa 4. mája bola posledným dňom hier. Okrem finálových zá-
pasov sa niesla v duchu odovzdávania medailí a záverečného cere-
moniálu. Oficiálnu vlajku PGSI prevzali od Slovákov Taliani.

Hráči, dobrovoľníci a mnohí diváci prišli povzbudiť svojich favori-
tov. Aj keď sa našim volejbalistkám nepodarilo zvíťaziť vo finále, ne-
stratili svojich fanúšikov a takto sa spolu s nimi tešili zo striebra.
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Napokon, on to mohol povedať, lebo
bol kňaz a zanechal všetky materiálne
veci, ale pre nás, čo žijeme vo svete, je
to iné. Zdalo sa mi to ako nedosiahnu-
teľná méta, program, ktorý ľudsky ne-
možno uskutočniť: chcieť sa zrieknuť
všetkého? Aspoň niečo som chcela
vlastniť! V každom prípade som bola
veľmi ďaleko od toho, aby som mohla
povedať „caetera tolle“! V tom mo-
mente som bola ešte naviazaná na ma-
teriálne veci: chcela som si vybudovať
stabilnú a bezpečnú budúcnosť. Moja
láska bola ešte nedozretá, bola som
plná samej seba, niekedy egoistická:
chcela som milovať, ale bez toho, žeby
som príliš riskovala!

Mnohí mi neraz hovorili: „Mysli tro-
chu aj na seba.“ Keď som Bohu pove-
dala: „Celkom slobodne sa ti úplne
obetujem a budem vo svete dôsledne
prežívať evanjelium“, on mi uveril,
prijal túto moju obetu a vydal sa na
cestu spolu so mnou. A tak, zakusujúc

utrpenie, aké so sebou prináša takáto
láska, zriekala som sa vecí, ktoré som
považovala za dôležité – peňazí, času,
oddychu, dovolenky, nákupov… Práve
vtedy, keď som sa nachádzala pred
očami krehkých a bezbranných ľudí,
ktorí nemali nikoho, kto by ich ochrá-
nil, nikoho, kto by im vyšiel v ústrety
v ich potrebách, začala som chápať
hĺbku toho, čo som sľúbila Pánovi.

Veľakrát som sa chcela vrátiť späť, ve-
ľakrát som bola vyľakaná, lebo po-
stupne „som mala veľmi málo vecí“, ale
zároveň rástla moja radosť, keď som
na tvárach detí namiesto sĺz videla
úsmev a na mamách namiesto zúfalstva
vyrovnanosť. Toto mi prinášalo pokoj
do srdca. Prešli roky a postupne sa

slová z našich stanov stávajú u mňa ži-
votom: On je jediný potrebný, jediný
Pán, on je jediná Láska!

Pochopila som, že toto je to, čo cítil don
Bosco a kvôli čomu mohol povedať „da
mihi animas, caetera tolle“. V Božej
škole som sa naučila, že jediná vec,
ktorú sa na tomto svete vyplatí vlastniť,
je LÁSKA.

Boh vymodeloval moje srdce ženy na
spôsob mamy, tety, starej mamy, pria-
teľky. Bolo to veľmi dôležité, lebo keď
som sa stala dobrovoľníčkou, nezriekla
som sa týchto rolí. Dozrela som a po-

chopila, že moje srdce nachádza pokoj
a radosť, len keď dám deťom pocítiť, že
sú milované, alebo keď pomáham trpia-
cim ženám v ich vnútornom a duchov-
nom raste; keď zachytím zmätený po-
hľad dieťaťa-utečenca, ktoré ma prosí
o pomoc, lebo nepozná jazyk a ja som
mu k dispozícii; keď pomáham deťom,
ktoré rodičia odložili, lebo sú chudobné
alebo ako postihnuté na ťarchu svojim
rodičom, deťom, pre ktoré rodičia nie sú
rodičmi, ale osobami, ktoré ich olúpili
o nevinnosť; keď počúvam ženy – obete
násilia zo strany ich manželov, ženy,
ktoré používajú ako predmet, lebo „je
pohodlné mať ich v dome“, alebo ženy,
ktoré samy nesú ťarchu zodpovednosti
za rodinu. V takýchto momentoch, keď
tichý výkrik ich bolesti nachádza odo-
zvu v mojom srdci, v úplnej slobode, ve-
domá si toho, že mám v rukách odpo-
veď na tieto utrpenia, hovorím: „Pane,
daj mi ich a ostatné si vezmi… Pretože
v mojom živote už nemá zmysel mať
veci, ale len šťastných ľudí!“

Niekedy sa pýtam: V čom sa líši náš spô-
sob dobrovoľníčok v dávaní lásky od
toľkých iných? Prečo je nutné otvoriť
dvere nášho domu a nášho srdca? Je to
jednoduché: my dávame Ježiša ako od-
poveď na hľadanie zmyslu života a toto
potrebuje dnešný človek. My dobro-
voľníčky, najmä keď sme už v pokroči-
lom veku a vlastníme životnú múdrosť,
vieme, že sa môžeme a máme stať vo-
dou na utíšenie smädu toľkých smäd-
ných po spravodlivosti a nádeji, oázou
v púšti sveta, „Betániou“ v živote toho,
kto trpí alebo je sám, „Emauzami“ pre
toho, kto prechádza cestami dejín.

Keď som bola mladá, v ašpirantúre a po prvýkrát som počula výrok dona Bosca „da mihi animas,
caetera tolle“, zdalo sa mi to ako životný program niekoho, kto sa rozhodol žiť na púšti, zbavený
všetkého, aj toho najpotrebnejšieho. V istom zmysle ma to ľakalo a povedala som si: Ja nikdy
nebudem ako don Bosco. To je pre mňa čosi príliš veľké.

Autor: Uti � Foto: archív redakcie

Mám srdce, aby som milovala

Veľakrát som sa chcela
vrátiť späť, veľakrát som

bola vyľakaná.
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Rok dvestoročnice – svätý rok dona
Bosca – otvoria na jeho 199. narode-
niny, 16. augusta 2014, aby vyvrcholil
presne na dvojsté výročie jeho naro-
denia v roku 2015. Na toto jubileum
sa saleziánska rodina pripravovala tri
roky, ktoré boli venované poznávaniu
histórie, pedagogiky a spirituality dona
Bosca. A ako súčasť prípravy počas
viacerých rokov putovali cez všetky
krajiny, kde pôsobia saleziáni, aj re-
likvie dona Bosca (v apríli 2013 nav-
štívili Slovensko).

Samotná dvestoročnica bude tema-
ticky zameraná na „Poslanie dona
Bosca s mladými a pre mladých“.
Podľa dona Bosca sú totiž práve sa-

motní mladí protagonistami výchovy
a evanjelizácie svojich rovesníkov, keď
„robia dobro svojim kamarátom“.

Počas predstavenia aktivít k tomuto
roku ešte vo februári don Pascual Chá-
vez, deviaty nástupca dona Bosca
a vtedajší hlavný predstavený salezi-
ánov, povedal: „Nebude to nostalgický
pohľad dozadu, ale príležitosť na ob-
novenie úsilia ísť za mladými a spre-
vádzať ich v ich snaženiach.“ A gene-
rálna matka sestier saleziánok Yvonne
Reungoat označila toto jubileum za

„nové volanie vložiť sa do poslania vý-
chovy mladých“.

Centrom osláv počas celého jubilej-
ného roka budú miesta života dona
Bosca – Turín, Castelnuovo Don
Bosco, Chieri – a ich okolie. Navštíviť,
vidieť, dotknúť sa prostredia života
a činnosti svätca mladých je vždy veľ-
kou pomocou pre pochopenie jeho
diela, jeho ducha a jeho osobnosti.

V spolupráci so saleziánskou rodinou
pri príležitosti tohto výročia veľkého
turínskeho svätca samotná Turínska
arcidiecéza pripravuje mimoriadne vy-
stavenie Turínskeho plátna od 19. ap-
ríla do 24. júna 2015. Do Turína príde
aj pápež František, aby si uctil sa-
motné plátno, ale aj aby so salezián-
skou rodinou oslávil jubilejný rok.

Rok dvestoročnice narodenia dona
Bosca bude rokom osláv, zameraný na
osobu svätca, ktorého myšlienky a prí-
klad sú aj po dvesto rokoch výsostne
aktuálne, lebo sa týkajú výchovy mla-
dých. Je to príležitosť spoznať a ešte
viac pochopiť tohto veľkého muža
Cirkvi a jeho prínos pre oblasti vý-
chovy a duchovného života.

Bude to nové volanie
vložiť sa do poslania
výchovy mladých.

Autor: Rastislav Hamráček SDB � Foto: archív redakcie

Začína sa svätý saleziánsky rok
Dvestoročnica narodenia dona Bosca 1815 – 2015

Celý saleziánsky svet začne v auguste oslavovať jubilejný rok pri príležitosti dvojstého výročia
narodenia otca a učiteľa mládeže – svätého Jána Bosca. Centrom pozornosti bude Turín a okolie, ale
najmä osobnosť dona Bosca a jeho poslanie k mladým. Saleziánska rodina sa chce ešte viac usilovať
prežívať jeho heslo „Da mihi animas, caetera tolle“.

Don Bosco, číslo
200 a radostní ľudia –

to sú tri prvky, ktoré
charakterizujú aj oso-

bitné logo pre toto
výročie.

Rodný domček sv. Jána Bosca v Becchi, Castelnuovo Don Bosco
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Odkiaľ pochádzaš a aké boli tvoje detské roky?
Detstvo som prežila v dedinke Dúlov neďaleko Ilavy. Po-
chádzam zo štyroch súrodencov. Rodičia nás viedli k pra-

covitosti a dali nám základy kresťanského života. Učili
nás podeliť sa a myslieť na druhých. Dali nám pocítiť, že
nikomu nenadŕžajú, lásku sme dostávali rovnako. Mo-
mentálne sú už na dôchodku. V detstve som rada čítala
knihy a s obľubou si spomínam na životopisy o svätej Ag-
neške, blahoslavenej Laure Vicuňovej či svätej Márii
Gorettiovej.

Kde si študovala?
Po základnej škole som išla na zdravotnícku školu do
Banskej Bystrice. Po dvoch rokoch sa mi podarilo pre-
stúpiť bližšie do Trenčína. Ako rehoľná sestra som diaľ-
kovo vyštudovala teológiu v Košiciach.

Ako sa rodila tvoja cesta povolania?
Raz som čítala, že istá slovenská misionárka pôsobí
v Peru a že kto chce, môže jej niečo poslať na misie.

Keďže ma rodičia viedli k veľkodušnosti a schopnosti po-
deliť sa, poslala som jej nejaké veci. Vtedy som ešte
veľmi nerozmýšľala nad povolaním. Bol to skôr dobrý
skutok. Nad svojou cestou som sa vážne zamýšľala až
počas strednej školy. Vtedy začali prichádzať do našej de-
diny sestry saleziánky z neďalekej Dubnice a viedli
stretko pre dievčatá, na ktoré som chodila. Cez ne som
sa dostala k saleziánskej charizme a k životopisu Márie
Dominiky Mazzarellovej. Neskôr ma jedna z nich aj du-
chovne sprevádzala. Po strednej škole som nastúpila na
cestu formácie. Keďže bola totalita, formácia bola tajná,
a preto o tom nevedeli ani moji rodičia. Prvé sľuby som
skladala v roku 1993 v Mornese a večné sľuby o šesť ro-
kov neskôr v Bratislave.

Kde si pôsobila?
Po sľuboch som bola jeden rok v Michalovciach, potom
tri roky v Humennom a opäť som sa na štyri roky vrá-
tila do Michaloviec.

A ako to bolo s tvojou túžbou po misiách?
Žiadosť ísť na misie som poslala ešte pred večnými
sľubmi. Po skončení štúdia, keď som mala tridsať, som
nastúpila na prípravu na misie – misionársky kurz
v Ríme, ktorý trval rok. Mojím prvým misijným pôso-
bením bolo Gruzínsko. Pôsobila som tam jeden rok,
v dedine, v ktorej žili Arméni. Boli sme komunita troch
sestier. Začiatky boli ťažké, keďže som nevedela jazyk.
Učila som sa arménčinu cez ruštinu, ktorú som si trochu
pamätala zo školy. Pracovala som prevažne ako zdra-
votná sestra v našom misijnom dome. Ľudia k nám pri-
chádzali, keď potrebovali, a my sme im pomáhali, ako
sme vedeli. Za lieky neplatili, lebo nemali ako. Niekedy
sa nám odvďačili v naturáliách. Silnou bola pre mňa skú-
senosť, keď sme liečili chlapca s veľkými popáleninami.
Po troch mesiacoch, keď už bol mimo nebezpečenstva
smrti, nám jeho rodičia povedali, že ešte pred nami boli
v meste u lekára. Ten sa vyjadril, že sa s ním už nedá nič
robiť, nech spokojne zomrie. A nám sa ho podarilo vy-
liečiť.
Cez víkendy som sa zapájala do apoštolskej práce s mlá-
dežou u nás v dome v oratku.

Na Ukrajine sú ľudia vďační

Pochádza z Považia. Vyštudovala zdravotnú školu a teológiu, vstúpila k saleziánkam a odišla
na misie. Jej destináciami sa stali Gruzínsko a Ukrajina. Misionárka Andrea Mladošová FMA.

Autor: Viera Antalíková FMA � Foto: archív Andrea Mladošová FMA

Sestra Andrea so študentkami
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Potom som pôsobila desať rokov na Ukra-
jine v Ľvove. Naša komunita je gréckoka-
tolíckeho obradu. Tu som spoznala aj
krásu a bohatstvo východnej liturgie. Pra-
covala som vo farskej katechéze, pripra-
vovala som deti na prvé sväté prijímanie,
mala som na starosti prípravu animátorov,

oratko v dome… V Gruzínsku som žila
v malej dedine, ale Ľvov je takmer milió-
nové mesto v západnej Ukrajine. Každý
rok sme organizovali prímestské tábory,
ale chodili sme aj na východnú Ukrajinu,
kde sme robili tábory, stretnutia o povo-
laní, duchovné cvičenia, obnovy, krúžky

šikovných rúk, rozdávali sme humani-
tárnu pomoc pre slabo zabezpečené ro-
diny. S tábormi nám viacero rokov pomá-
hajú mladí dobrovoľníci zo Slovenska
z organizácie VIDES.

Mala si alebo máš nejaký vzor svätca?
Vždy bola pre mňa vzorom Mária Do-
minika Mazzarellová. Keď som sa do-
stala na Ukrajinu, bol to svätý Andrej –
apoštol, lebo ja som Andrea a on sa do-
stal až na Ukrajinu. V poslednom čase je
to svätý Cyril a svätý Metod kvôli tomu,
čo prežili, ako evanjelizovali, koľko si
vytrpeli, že boli z Byzancie… a ja som
dlhé roky pôsobila na Ukrajine, kde sa
slúži liturgia v byzantskom obrade.

Spomínaš si na nejaký konkrétny
zážitok či skúsenosť z Ukrajiny?
Tých je veľa. Pamätám si na radosť detí,
keď sme im prišli urobiť prímestský tá-
bor a keď sme o piatej ráno odchádzali
a ony nás už čakali a plačúce nás ne-
chceli pustiť. Alebo dojímavé bolo, keď
som písala meditácie na každý deň a už
sa vopred pýtali, či budú znovu tie kni-
žočky. Dokonca jeden pán priniesol pe-
niaze, len aby sme tie meditácie mohli
znovu vydať. Silné bolo vidieť radosť
dievčat i ľudí, keď sme im premietli film
o Márii Dominike Mazzarellovej a ich
reakcie na ňu – jednoduchá a pritom
svätá.

Sestra Andrea s mladými pred odchodom na prímestský tábor ku Kyjevu

Mladí z VIDES-u s ukrajinskými animátormi v Kyjeve
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V požehnanom stave som prakticky vykoľajená. Mo-
jím najčastejším a najbližším komunikačným part-
nerom je v tomto období wc akéhokoľvek druhu, lo-
kalizácie a kvality. To zároveň znamená, že oná
miestnosť je väčšinu času neprístupná všetkým ostat-
ným. A tak priamo na vlastnej koži okusuje útrapy
raného štádia tehotenstva celá rodina, vrátane jej
najmladších členov. Deti takýmto spôsobom spolu-
nažívajú so svojím novým súrodencom už dlhé me-
siace predtým, ako majú možnosť urobiť mu po pr-
výkrát krížik na čielko. Vnímajú jeho prítomnosť,
blízkosť a tešia sa naňho isto nie iba kvôli vidine voľ-
nejšieho prístupu k toalete, ale predovšetkým pre
neho samého. Veď osoba, ktorá dokáže už pri veľ-
kosti bobuľky hrozna zreorganizovať chod veľkej ro-
diny, musí byť ozaj formát.

Najviac sme prípravy prežívali, keď sme očakávali
našu šiestu, Dominiku. Deti už boli dosť veľké, aby
celý proces okolo vývinu bábätka a organizácie jeho
narodenia prežívali osobne a intenzívne. Pripravovali
postieľku, dievčatá prehrabávali škatule s vecičkami
pre bábiky, medzi ktoré sa často zapletú aj tie
ozajstné, bábätkovské. Chlapci nepozabudli ani na
pragmatickú stránku veci, a tak sme občas začuli
zvolanie smerom do neba: „Pane, pošli nám diev-
čatko! Sme síce len dvaja bratia, ale baby majú väč-
šiu izbu!“ Aká bola ich radosť, keď o pár týždňov zis-
tili, že boli vyslyšaní!

Praktickými prípravami a prežívaním prítomnosti bá-
bätka už pred narodením sa buduje aj láska súroden-
cov voči novému človiečikovi. Neraz sa deti rozprávali

s Dominikou cez brucho. Podpichovali ju,
hovorili jej, ako sa na ňu tešia, volali ju me-
nom. Najsilnejším zážitkom lásky k súro-
dencovi však pre mňa bola udalosť
z 1. júna. Deti za mnou prišli a podávali mi
cereálnu tyčinku. Bola som v období, keď
ma tešilo, ak som v sebe udržala trochu
čaju, cereálna tyčinka bola nad moje mož-
nosti. Povedala som preto: „Ďakujem vám,
moje zlatíčka, ale asi to nedokážem zjesť.“
Nato sa ozval Maťko: „Tak to sa teda po-
snaž, lebo to nie je pre teba, ale pre bá-
bätko ku dňu detí!“ Zjedla som ju so všet-
kým úsilím, ktoré som v sebe ešte našla,
a zvláštne je, že bola prijatá. Tak sa for-
movali vzťahy štedrosti medzi Dominič-
kou a jej súrodencami už od počatia.

Keď sa Domča narodila, nastal trošku prob-
lém, lebo kočík bol len jeden a záujemco-
via o jeho riadenie piati. Kočíkovanie sa
odohrávalo väčšinou v obytných priesto-
roch, bol pomerne mrazivý január, a keďže
zima v tom roku nechcela odísť, sneh sa

Očakávanie bábätka býva pre našu rodinu malou krížovou cestou. Nie preto, že by sme sa nedokázali
zmieriť s blížiacim sa zúžením životného priestoru predovšetkým pri stole a v aute. Ani pre nutnosť
prispôsobenia rodinného rozpočtu novej situácii. Dokonca ani náznaky hroziacej žiarlivosti nie sú
dôvodom našich útrap. Dôvod je pomerne jednoduchý.

Autor: Dominika Rajská � Ilustrácia: Michal Žák

Starší súrodenci
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1. Deti sa učia oveľa viac pozorovaním ako počúvaním.
„Chcela by som mať tvoju chuť pracovať, mama, ale ne-
chcem sa ti podobať v tom, aká si nervózna.“
(Simona, 9 rokov).

2. Príklad má výchovnú hodnotu, pretože to, čo vidíme,
že iní dosiahnu, nás pozýva nasledovať ich a motivuje
nás to konať.

3. Dobrí učitelia vedia, že: „Keď počujem, zabudnem.
Keď vidím, spomeniem si. Keď urobím, pochopím.“
V každom z nás je uložených tisíce gest našich rodičov.
Stačilo vidieť ich správanie, aby sa nám navždy vrylo
do pamäti.
Herečka Monika Vittiová priznáva: „Vzťah s mojou
mamou bol pre mňa určujúci. Jej vďačím za všetku
svoju silu a odvahu, vážnosť a prísnosť, ktorou som pri-
stupovala k svojej práci.“
Čoskoro blahoslavený pápež Pavol VI. spomínal:
„Môjmu otcovi vďačím za príklady odvahy. Mojej
matke za zmysel pre uzobranosť, vnútorný život, roz-
jímanie.“

Tieto svedectvá nás privádzajú k najvážnejšej otázke:
„Deti sa na nás dívajú. Čo vidia?“

4. Príklad je rozhodujúci, pretože dáva vážnosť slovám.
Môžeme pochybovať o tom, čo niekto hovorí, ale ve-
ríme v to, čo niekto koná.
Veľký ruský spisovateľ Fiodor Dostojevskij (1821 –
1881) povedal: „Cítim sa zodpovedný za každého, kto
sa na mňa pozrie.“ Nádherné!

Blažené deti, ktoré majú viac príkladov ako pokarhaní!
Blažené deti, ktoré majú rodičov, čo namiesto slov po-
slúžia príkladom.
Blažené deti, ktorých rodičia aj konajú, čo hovoria.

Jedným z krokov pri výchove nového človeka
je začať žiariť. Lebo vychovávať znamená žiť
to, čo chcete povedať. Vychovávať znamená

žiariť! Príklad má mimoriadnu výchovnú
hodnotu najmenej zo štyroch dôvodov.

Autor: Pino Pellegrino � Preklad: vdb

Umenie vychovávať nie je
pre lenivých ľudí!

ťahal až do Veľkej noci, interiérové steny nášho domu mu-
seli odolávať nárazom kolies dlhodobo. Bolo dojímavé
sledovať, ako sa deti znova a znova snažia škvrny od ko-
lies odstraňovať a ako znova a znova bojujú o madlo ko-
číka s plačúcim bábätkom v snahe byť práve tým dôleži-
tým človekom, ktorý ho utíši, prinavráti mu pokojný
spánok. S koľkou láskou a trpezlivosťou sa sestričke pri-
hovárali, s koľkou ochotou bežali po plienku „grcku“,
ktorú bolo treba pri kŕmení, s akou nehou sledovali radosť
bábätka pri kúpaní! Dokonca ich vzájomné vzťahy začali
byť pozitívne ovplyvňované nehou, ktorú cítili k malej Do-
minike.

Dnes má Dominika šestnásť mesiacov a najobľúbenejším
súrodencom zostáva naďalej. Naďalej jej deti vychádzajú
v ústrety, obdivujú jej pokroky v komunikácii, mobilite,
presadzovaní si vlastnej vôle a naďalej sa tešia, keď môžu
tlačiť kočík. Pubertálne snahy najstarších vyzerať v kaž-

dom okamihu dôstojne sa strácajú v momente stretnutia
s čaptajúcou sestričkou, ktorá im so širokým úsmevom,
otvorenou náručou a výkrikmi „avoooj, taaau!“ nemo-
torne beží v ústrety. Začínajú čeliť aj realite Domkiných
prieskumníckych chúťok. Uvedomujú si, že učebnice a zo-
šity v dosahu jedenapolročných ručičiek nie sú v bezpečí,
rovnako ako pohár džúsu. Ak sa tieto dve veci nebodaj
skombinujú, nastáva katastrofa a rýchla záchrana neza-
chrániteľného, nasledovaná čistením, sušením a nevyh-
nutným prepisovaním poznámok do nového zošita. Mys-
lím, že sa tomu hovorí „škola života“.

Príchod dieťatka do rodiny neznamená pre staršie deti len
ohrozenie ich pozície a nutnosť uskromniť sa. Samozrejme,
že prirodzená potreba navzájom sa akceptovať a deliť je
skvelým výchovným prostriedkom, a ak rodičia kladú dô-
raz na venovanie času všetkým deťom tak, ako to ony po-
trebujú, nemala by byť ani žiarlivosť neriešiteľným prob-
lémom. To je výzva hlavne pre rodičov. Z pohľadu detí však
nový človiečik prináša oveľa viac. Prináša možnosť roz-
množenia ich vzájomnej lásky. Možnosť prirodzeného
rozvíjania opatrovateľských zručností. Možnosť deliť sa
o úsmev, radosť a čas. Možnosť prijímať a vážiť si ďalšieho
človeka takého, aký je. V neskoršom období možnosť tré-
novať si rozumnú argumentáciu pri pokojnej výmene ná-
zorov alebo fyzické schopnosti v otvorenom pästnom sú-
boji. A v neposlednom rade možnosť osobne zistiť, že
mať dôležité veci poriadne odložené je nielen praktické, ale
aj bezpečné a nevyhnutné.

„Pane, pošli nám dievčatko!
Sme síce len dvaja bratia, ale baby

majú väčšiu izbu!“
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sveter
Mirka Murcková –
Tonj, Južný Sudán
Dnes ráno tu bola veľká
zima (skoro ako na Slo-
vensku, v poslednej
dobe sú tu veľké te-
plotné rozdiely) a chla-
pec vedľa mňa bol len
v tričku a triasol sa od
zimy. Spýtala som sa
ho, či si zabudol sveter,
a on odpovedal, že žia-
den nemá… Zaujímala
som sa ďalej. Sú piati
súrodenci, rodičov už
nemajú, otec pred ča-

som zomrel na rakovinu a mama krátko po ňom. Vlast-
nili síce kravy, ktoré dostali za vydaj sestry, ale tie im
jednej noci ukradli. O chlapca sa teraz stará švagor. Žijú
z toho, čo si dopestujú. Ešte raz sa ma pýtal, ako sa po-
vie sveter, aby povedal bratovi, nech mu kúpi. Na druhý
deň mi zvestoval, čo sa dozvedel – brat mu povedal, že
na sveter nemajú peniaze…
Tvrdil, že má 14 rokov, aj keď vyzeral na 11 – tu to-
tiž väčšina ľudí nevie, kedy sa narodili, pretože sa to
nikde nezapisuje. A vôbec, na veku predsa nezáleží,
však? Chlapec je veľmi šikovný, rád kreslí, hrá na kla-
víri a super tancuje, už ma pozval na návštevu.
Takýchto prípadov je veľa. Viem, že nemôžem za-
chrániť celý svet, ale možno môžem spôsobiť, aby
dnes bolo niekomu teplejšie alebo aby mal krajší

deň, alebo… Je veľa spôsobov, lebo láska je kreatív-
na, stačí otvoriť oči a srdce.

Myš verzus vtáčIK
Adriana Kerestešová – Kala-Kala, Angola
Každý utorok pripravujeme s Dianou večeru pre chlap-
cov, ktorí mali v predchádzajúcom týždni narodeniny.
Prichádzajú k nám do dobrovoľníckeho domu, kde

Autor: spracoval Peter Jacko SDB � Foto: archív Misijné oddelenie SDB

SALEZIÁNSKE misijné DOBROvoľníctvo
„… nemajú nikoho, kto by sa ich ujal“

Takto don Bosco pochopil dôvody, prečo boli turínske väznice plné
mladých delikventov. Sám sa ujal ich veľkej biedy a spolu s ním aj
všetci, ktorí sa zapojili do jeho diela.
Nielen saleziáni, ale aj mnohí mladí na Slovensku už viac ako
dvadsať rokov odpovedajú na výzvu starať sa o tých, ktorí nemajú
nikoho. Saleziánski misijní dobrovoľníci sú mladí muži a ženy, ktorí
sa dávajú do nezištnej služby poslaniu dona Bosca so zvláštnou
pozornosťou voči najchudobnejším. Ich skúsenosti
a zážitky sú často veľmi vzrušujúce, ale zároveň aj úplne
normálne, z bežného každodenného života.
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môžu jesť do prasknutia a vypiť toľko
Coca-Coly, koľko sa do nich vmestí.
Jedna taká oslava mi obzvlášť utkvela
v pamäti.
António, prezývaný Hviezda, je taký
náš miestny filozof. Má 18 rokov, zbož-
ňuje výroky a poéziu, stále rozpráva
o láske a o šťastí. Ako si tak pochlipká-
val multivitamínový džús, hovorí mi:
„Adriana, myslím si, že tu, v Kala-Kala,
nie si šťastná.“ Zarazená som sa opýtala:
„A to už prečo?“ António zahryzol do
kuraťa, trochu ho pochrumkal a pokra-
čoval: „No vieš, nedáva to logiku. Odišla
si zo Slovenska do Angoly, ďaleko od
svojej rodiny a frajera, aby si pracovala
v centre s chlapcami z ulice. Často vás
otravujeme, klopeme vám na dvere,
stále od vás niečo chceme, niektorí vo
vzťahu k vám zabúdajú na rešpekt. Do-
konca tvrdíš, že tu nedostávaš žiaden
plat, čo ti teda vôbec neverím, lebo nie
je možné, aby si to všetko podstúpila
a nič za to nechcela.“ Úprimne som od-
povedala: „No vidíš. A napriek tomu
všetkému som tu šťastná.“ António na-
mietal: „Nie, to je nemožné. Predstav si
myš v kurníku plnom kuracích hovien.
Povedz mi, je šťastná?“ Zmrazilo ma.
Silno som ho chytila za ruku: „Teraz si
ty predstav vtáčika uprostred lúky plnej
kvetov. Povedz mi, je šťastný?“

nedeĽnÉ varenIe
Jakub a Barbora Hendrychovci –
Nairobi, Keňa
Každú nedeľu má mama John, naša ku-
chárka, voľno, a tak musí variť niekto
namiesto nej. Minulý semester si to celé
oddrel Kimani, jeden z našich vysoko-
školákov, ktorý bol v tom čase u nás vy-

chovávateľom. Tento semester sme sa
však rozhodli, že si to podelíme medzi
sebou. To znamená, že raz za mesiac
vyjde rad na nás dvoch.
Varenie zahŕňa rannú prípravu čaju
s mliekom a chystanie obeda a večere.
A to všetko pre sedemdesiat hladných
krkov našich chlapcov. S obedom sme
stavili na miestnu klasiku a začali sme
variť ryžu so šošovicou. Doma by nám
to nikdy nenapadlo, ale je to veľmi
chutná kombinácia. Na tunajšie kenské
pomery je typická práve ryža s akými-
koľvek strukovinami. Na večeru sme
pripravovali ugali (superhustú kuku-
ričnú kašu) so sukuma wiki (je to niečo
ako kelové listy). K dispozícii sme mali
aj ryby. Obyčajne tu z nich robia takú
rybiu „omáčkopolievku“, ktorá je na-
ozaj nechutná. Mäso sa v nej stratí a sú
tam len kosti a nejaké šupiny. Musím
povedať, že nič horšie som tu ešte ne-
jedol. A tak sme si povedali: nie! Toto
naozaj variť nebudeme. Z blízkeho sa-
leziánskeho seminára sme požičali gril

a všetky ryby sme pekne ugrilovali.
Bolo to úplne super a chlapci sa obli-
zovali až za ušami. Škoda len, že tých
rýb nebolo viac. Boli plné mäsa a…
jednoducho super.
Celodenné varenie je taká príjemná
zmena. Dni sú tu dosť podobné, a tak
keď sa človek motá celý deň okolo
hrncov a varí pre sedemdesiat veľmi
hladných chlapcov, a navyše sa mu to
ešte aj podarí, je to skvelý pocit. Aj na-
priek tomu, že večer sme smrdeli ako
vyúdené špekáčiky.
Samozrejme, že s prácou nám pomá-
hajú aj chlapci, ktorých práca v ku-
chyni veľmi baví. Väčšinou preto, že
to znamená aj nejakú extra porciu na-
vyše. Síce sa skoro celý deň ani neza-
stavím, ale je to zábava.

Predstav si myš v kurníku
plnom kuracích hovien.
Povedz mi, je šťastná?

savIo o. z.
Poslaním
občianskeho
združenia
SAVIO je podporovať misijné
poslanie dona Bosca k chudobným,
zvlášť mladým žijúcim v núdzi.

salezIánsKe MIsIjnÉ
doBrovoĽníCtvo

Staň sa jedným z nás a zapoj sa do prí-
pravy dobrovoľníkov

Ponuka:
– služba v saleziánskych misiách
– vyučovanie a doučovanie v školách
– vedenie rôznych krúžkov a aktivít pre
deti
– pomoc pri evanjelizácii
– služba ľuďom v núdzi
– odborná i manuálna práca v misijnom
dome

Podmienky:
– vek 20-30 rokov
– výborné zdravie a fyzická kondícia
– absolvovanie prípravy dobrovoľníka
– zmysel pre spoločenstvo
– ochota pracovať na sebe a nechať sa
formovať
– aktívna znalosť jedného cudzieho jazyka
– skúsenosť výchovnej práce s deťmi

Kontakt:
Peter Jacko SDB, dobrovolnictvo@sdb.sk
Prihlasovací formulár na
www.saleziani.sk.

Uzávierka prihlášok: 8. 9. 2014
Prvé stretnutie: 19. – 21. 9. 2014 –
Liptovská Štiavnica (Ružomberok)
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Narodil sa v roku 1901 v Suchej nad Parnou. Ako de-
vätnásťročný vo výprave, ktorú organizoval don Fran-
tišek Sersen, odišiel do Talianska do saleziánskeho
domu Sacro Cuore, ktorý sa nachádza v Ríme hneď
vedľa hlavnej železničnej stanice Termini.

O dva roky nato začal Silvester v mestečku Genzano no-
viciát (1922/23). Po skončení ďalších dvoch rokov filo-
zofických štúdií (1923 – 1925) a po následnej dvojroč-

nej pedagogickej praxi v saleziánskom ústave v Rimini
(1926 – 1927) bol poslaný na teologické štúdiá na be-
nediktínsku teologickú fakultu sv. Anzelma do Ríma.

Za kňaza bol vysvätený 19. septembra 1931 v Ríme.
V nasledujúcich troch rokoch (1932 –1935) pôsobil
na Slovensku v noviciáte vo Svätom Beňadiku ako
prefekt. Následne ho znovu poslali do Ríma, kde na
fakulte sv. Anzelma dosiahol doktorát z teológie a na
Scuola vaticana di archivistica diplom z knihovedy
a archivistiky. Potom vyučoval niekoľko rokov mo-
rálku na teologických vysokých školách. Najprv

u Svätého Kalixta (San Callisto) v Ríme, kde zároveň
zastával aj funkciu prefekta, a následne v Bollengu.

Keď v roku 1940 po schválení Svätou Stolicou vzniklo
v Turíne Ateneo Pontificio Saleziano, don Taliga sa
stal riadnym profesorom morálky a zároveň i vedúcim
knižnice. V roku 1943 ho zavolali domov na Slo-
vensko, aby pomohol ako profesor na novozaloženej
Saleziánskej vysokej teologickej škole. Najprv pôsobil
vo Svätom Beňadiku, a keď sa v roku 1946 vysoká
škola presunula do Svätého Kríža nad Hronom, odi-
šiel tam aj on.

Z tohto obdobia je nezabudnuteľná jeho obdivuhodná
obetavosť a spolupatričnosť s chudobnými a trpiacimi,
hlavne počas frontových udalostí. Istý jeho hrdinský čin
zostal v pamäti viacerých saleziánov a v ústnej tradícii
sa prenášal ďalej. Bezprostredne po jednej prestrelke
medzi partizánmi a nemeckými vojakmi zostal na ceste
pri Psiaroch (malej dedinke, dnes už miestnej časti obce
Hronský Beňadik) ležať nejaký neznámy zranený člo-
vek. Don Taliga s nasadením vlastného života v tejto na-
pätej situácii (z jednej strany cesty boli nemeckí vojaci
a z druhej partizáni) prišiel s vozíkom k tomu človeku,
naložil ho a previezol do Zlatých Moraviec, kde bola ne-
mocnica.

V roku 1949 sa Silvester Taliga vrátil znovu do Ta-
lianska a opäť ho poverili ako školeného knihovníka
vedením – vo funkcii riaditeľa – knižnice v Ateneo
Pontificio Saleziano. Keď sa Ateneo premiestnilo
z Turína do Ríma, premiestnila sa i knižnica a s ňou
aj don Taliga. Pod jeho vedením sa táto knižnica pos-
tupne stala jednou z najväčších a najmodernizova-
nejších univerzitných knižníc sveta.

Priekopník knihovedy –
don Silvester Taliga

V roku 1969 zomrel v Taliansku uznávaný slovenský priekopník knihovedy, ktorý položil základy
jednej z najväčších univerzitných knižníc Európy. Hovoríme o saleziánovi donovi Silvestrovi Taligovi,
nesmierne pracovitom a skromnom človeku, ktorého povahovým rysom bolo, že sa nesnažil vôbec

o svojich zásluhách hovoriť a tým menej ich zveličovať.

Autor: Zlatko Kubanovič SDB � Foto: archív redakcie

Preukaz S.Taligu do knižnice Gregoriánskej pápežskej univerzity
v Ríme z roku 1941
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Po násilnom zrušení Saleziánskej spo-
ločnosti na Slovensku v roku 1950 via-
cerí saleziáni začali pomýšľať na odchod
do exilu. Za rôznych okolností sa to po-
darilo približne osemdesiatim. V týchto
ťažkých časoch bol práve don Taliga po-
verený od hlavného predstaveného v Tu-
ríne, aby mal dohľad nad týmito sloven-
skými saleziánmi v exile. Trochu
nadnesene povedané, bol ich „provin-
ciálom“.

„Ako klerici sme doštudovali,“ píše sa-
lezián don Andrej Pavlíny, ktorý v tých
ťažkých 50-tych rokoch utiekol zo Slo-
venska. „Stávali sme sa kňazmi. Don
Taliga dobre vedel, ako nám srdce stís-
kalo, keď sme nemohli mať pri našich
kňazských vysviackach svojich naj-
drahších. I tu jeho vynaliezavá láska
urobila všetko možné, aby sme sa po-
čas primícií cítili ozaj šťastní. Písal, or-
ganizoval, prosil našich dobrodincov
v Amerike a po celom svete, aby sa nás
ujali v týchto dňoch. A naše drahé
dobrodinky začali každému primi-
ciantovi posielať kalich a iné primičné

dary. … No don Taliga nemyslel iba na
naše slávnostné životné chvíle. Staral
sa o to, aby si väčšina z nás po vy-
sviacke mohla vykonať odborné štú-

diá. A tak prosil, presviedčal predsta-
vených, aby nám umožnili pokračovať
na vysokých školách. Koľko práce ho
to stálo, koľko uponižovania, koľko
horkostí.“

Osobitnú zmienku, pozornosť a ob-
div si zasluhuje jeho práca v zaria-
dení, v ktorom končili mladí delik-
venti, ktorí kvôli svojmu veku nemohli
ísť do normálneho väzenia. Ide o tu-
rínsku polepšovňu La Generala, ktorú
don Taliga počas svojho mnohoroč-
ného pobytu v Turíne pravidelne
každú nedeľu a sviatok navštevoval.
V podobnej práci pokračoval, aj keď
prišiel do Ríma na Ateneo. Vyžiadal si

od predstavených povolenie, aby mo-
hol vykonávať pastoračnú službu v is-
tom chlapčenskom ústave Casa Gio-
cosa, v ktorom boli ubytovaní mladíci
prevažne s ľahkou a strednou mentál-
nou retardáciou.

Pozemský život dona Taligu sa zavŕšil
21. decembra 1969. Keď istému sale-
ziánovi zvestovali jeho smrť, vyjadril sa
takto: „Don Taliga bol svätý salezián. Ja
osobne ani nepovažujem za potrebné
modliť sa zaňho. Lebo ak sa don Taliga
nedostane do neba, tak sa tam nedos-
tane nikto iný. Ja sa radšej budem mod-
liť k nemu, aby za mňa orodoval.“

Don Taliga zomrel vo veku 68 rokov
života, v 46. roku rehoľných sľubov
a 38. roku kňazstva. V srdciach mno-
hých, ktorí ho poznali, zostal nepo-
chybne človekom osobne statočným
a obetavým, veľmi pracovitým a lás-
kavým, ale aj ako ten, ktorý sa snažil,
aby slovenskí saleziáni, ktorí utiekli
do exilu, mali možnosť rastu a ďal-
šieho vzdelávania.

... nemyslel iba na naše
slávnostné životné

chvíle...

Vľavo Anton a Karol Sersenovci, uprostred don Taliga v roku 1969 na Saleziánskej pápežskej univerzite v Ríme. Na fotke vpravo stojí don Taliga na ľavej strane.
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Okolo polnoci 24. apríla 1950 prišlo pred kláštor
v Šaštíne viacero autobusov so žandármi. Pätnásť mi-
nút na zbalenie a potom sa autobusy so všetkými sa-

leziánmi pohli. Kam? Do Podolínca? Alebo azda do
Ruska, až na Sibír? Nakoniec predsa len tábor v Po-
dolínci. Tam už boli sústredení redemptoristi, tešite-
lia, verbisti i dominikáni.

podpíšete?
Začiatkom mája prišla ponuka: Podpíšte, že vystupu-
jete z rehole a pôjdete domov. Každý dostal do rúk
formulár, kde okrem iného stálo: Podpísaný X. Y., roz-
hodol som sa vystúpiť z rehole a zapojiť sa do civil-
ného života. Súdruhovia plných tridsať minút čakali
na podpisy, potom termín predĺžili na dvanásť hodín,
dvadsaťštyri a napokon na štyridsaťosem. Nikto ne-
podpísal. A tak sa 22. mája asi deväťdesiat mladých
rehoľníkov muselo prezliecť do civilu a odísť na pre-

školenie do Kostolnej na Považí. Potom pracovali na
Priehrade mládeže pri Púchove. Medzi nimi bolo i šty-
ridsať saleziánskych bohoslovcov.

Na život v Podolínci don Ernest Macák vo svojich zá-
piskoch spomína: „V tábore vládol väzenský poria-
dok. Dva razy denne sme všetci museli nastúpiť na
dvor na kontrolu, či niekto neušiel. Po rannom ná-
stupe nás zadelili do práce. Od jari až do Sviatku
všetkých svätých nedovolili v Podolínci nijaké náv-
števy. Márne naši drahí obchádzali podolínsky tábor,
s nami sa nestretli. Boli sme na tom horšie ako od-
súdení väzni.“

Spomedzi saleziánov sa veľký husársky kúsok poda-
ril práve donovi Ernestovi Macákovi. V júli 1950
z Podolínca tajne ušiel, pobudol vonku a zasa sa
tajne vrátil: „Raz napoludnie, keď bolo v záhrade veľa
rehoľníkov a zdalo sa, že okolnosti budú priaznivé,
rozostavili sme sa každý na svoje miesto. Niekoľko
bohoslovcov vyjde na vežu k zvonom a sadá si do ob-
loka. Majú pozorovať, či nejaký žandár neobchádza
tábor. V prípade nebezpečenstva majú nenápadne
ukazovať biely uterák. V okamihu, keď mi hlavná
spojka hlási, že vzduch je všade čistý, bleskovo sa vy-
driapem na múr a rýchlo zmiznem… Bohoslovci po-
tom po celý týždeň na nástupoch kryjú moju neprí-
tomnosť v tábore. Precestujem za ten čas osemsto
kilometrov a všetko vo veľkom strachu. Nemám pri
sebe nijaký osobný preukaz a v rýchlikoch bývajú
zavše policajné kontroly. Pán je so mnou. V Šenkvi-
ciach sa stretávam s Titusom Zemanom; ochotne pri-
jíma môj návrh, a teda ho zapojím na linku, po kto-
rej budú naši klerici utekať do Rakúska a odtiaľ ďalej.
Podarí sa mi stretnúť sa i s klerikmi v Kostolnej a na
Priehrade mládeže a v dohodnutý deň, dohodnutým
vlakom sa vraciam do Podolínca. Na veži v obloku se-
dia už spojky, uterák nerozprestierajú, to znamená,

Ako žiť v nových pomeroch
90 požehnaných rokov (4)

Komunistický režim zhromaždil a uväznil v šaštínskom kláštore viac ako tristo saleziánov, vrátane ich
nádejného dorastu. To bol však len začiatok toho, ako chcela vládna moc zlikvidovať aj túto rehoľu.

Autor: Štefan Turanský SDB � Foto: archív redakcie

Podolínec v roku 1950
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že žandári a civilní vedúci tábora ne-
vedia doteraz nič.“

pohĽadnICa z prIehrady
Od mladých spolubratov z Priehrady
mládeže dostávajú spolubratia sem-tam
nejaké správy, ale tajnými cestičkami.
Raz odtiaľ prišla takáto pohľadnica:
„Náš každodenný život? Je zariadený
takmer tak, ako keď sme ho spolu s te-
bou trávili tam kdesi na Záhorí u našej
mamy. Ráno je krásny biely chlieb, ako
si nám ho ty dával. Teda chlieb pše-
ničný, lenže ty si nám ho dával aj na
krásnej mise... Izbietka našej čaty je
svedkyňou zvláštnych udalostí... Máme

ju krásne vyzdobenú. Najmä na jej čel-
nej strane prevláda červená farba a v ta-
kom krvavom poli obraz našej najkrajšej
hviezdy, najlepšieho úderníka Domi-
nika… Neboj sa, nezabudnem nikdy na
tie krásne ideály, ktoré dozrievali mi-
nulé rôčky. Áno, musím byť úderníkom,
borcom za krajšie ideály, než boli ľudia
za buržoázie... Vieš, ťažko to ide, borba
je tvrdá, no vieš, s Pomocníčkou vy-
trváme!“ Za celou tou socialistickou ter-
minológiou sa skrýval hlboký duchovný
život mladých rehoľníkov.

v KataKoMBáCh
Niektorí rehoľníci boli sústredení
v kárnom tábore v Pezinku. Tam sa
22. septembra 1950 situácia vyriešila:
starší nastúpili bez milosti k lopate za
„vojakov“ do PTP , mladší odišli do-
mov. V polovici októbra don Ernest
definitívne ušiel z Podolínca. A roz-
hodol sa, že bude pomáhať mladým
spolubratom v prežívaní povolania
v nových okolnostiach. Tajný úkryt si
našiel v byte u istej panej v Žiline ne-
ďaleko železničnej stanice. Tam za
ním zvyčajne chodili spolubratia, nie-
ktorí precestovali i dvesto-tristo kilo-
metrov. Don Ernest spomína: „Krátko
sme sa pomodlili k Duchu Svätému
a pridali sme aj vrúcny Zdravas.
Vrúcny, lebo za dve-tri hodiny stret-
nutia som chcel dosiahnuť ľudsky tak-

mer nemožné: aby sa brat tak rozo-
hnil, žeby mu jeho nadšenie vystačilo
na dva-tri mesiace, kým sa opäť ne-
stretneme.“ Vyše sto spolubratov bolo
v tom čase doma a vo vojenských tá-
boroch. A tak čoskoro don Ernest za-
čal písať okružné listy. Niekoľko ich
napísal i don František Valábek, ktorý
bol zástupcom provinciála dona Jo-
zefa Bokora. Don Ernest začal do-
konca organizovať aj krátke dvoj-troj-
dňové duchovné cvičenia v malých
skupinkách na bytoch, neskôr na cha-
tách. Trvalo to dva roky. Potom chytili
aj jeho.

väzenIa
Režim viedol niekoľko vykonštruova-
ných procesov a do väzenia sa dostali
mnohí spolubratia, vrátane predsta-
vených. Odsúdili ich za to, že tajne or-
ganizovali rehoľný život spolubratov.
Celkom 44 saleziánov prešlo väze-
niami a ich súhrnný trest bol vyše tris-
topäťdesiat rokov väzenia.

V päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch
sa trochu zmenila situácia v tom, že
postupne viac ako dvadsať saleziánov
pracovalo na farách. Bolo to so súhla-
som provinciála aj biskupa. Ale ani na
farách to nemali ustlané na ružiach.
Štátna moc sa na nich stále dívala ako
na nepriateľov štátu.

Priehrada mládeže 1950 Andrej Brunclík (1930– 2005) ako ptp

Mladí saleziáni na Priehrade mládeže, rok 1950
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Celonárodná púť
k patrónke Slovenska
Koná sa na samotný sviatok Sedembolest-
nej 15. septembra. Oficiálne púte sa ko-
najú od roku 1732, keď bola socha Se-
dembolestnej vyhlásená za milostivú.
V roku 1927 bola Sedembolestná Panna
Mária vyhlásená za patrónku Slovenska.

Púť zaľúbených
Je pre tých, čo spolu chodia, sú zasnú-
bení alebo manželia. Pri Sedembolestnej
môžu ďakovať i prosiť za svoj vzťah a na-
čerpať zo svedectva iných. Púť sa koná vo
februári, spravidla cez víkend po sviatku
svätého Valentína. Uskutočnilo sa už šesť
ročníkov.

Púť mužov
Už sedemkrát sa vždy v sobotu po Veľkej
noci stretajú iba muži, aby sa spolu modlili,
povzbudili vo viere a v chlapskej spiritualite.

Púť mamičiek v požehnanom stave
Témou je život ako obrovský dar, vďačnosť
zaň, modlitby o požehnanie pre počaté ži-
voty. Púť sa koná v druhú májovú nedeľu,
ktorá je Dňom matiek.

Púť miništrantov (a ich kamarátiek)
Je určená pre deti, chlapcov i dievčatá.
Okrem svätej omše nechýba veselý pro-
gram aj poučné témy. Púť nadväzuje na

tradíciu dvoch veľkých pútí miništrantov,
ktoré sa uskutočnili začiatkom deväťde-
siatych rokov. Termín púte je spravidla
prvá májová nedeľa.

Turíčna púť
Druhá veľká púť celoslovenského charak-
teru, určená pre všetkých veriacich. Jej
tradícia je tiež stáročná. Koná sa počas ví-
kendu, v ktorom sa slávi Zoslanie Ducha
Svätého.

Púť motorkárov
Uskutočnilo sa už päť ročníkov pre tých,
ktorí jazdia na motorkách a hľadajú cestu
nielen pozemskú, ale i nebeskú. Počet
účastníkov sa počíta podľa počtu moto-
riek. Púť má svoje miesto v kalendári vždy
v poslednú júnovú sobotu.

Púť gréckokatolíkov Bratislavskej
eparchie
Konalo sa už päť ročníkov vždy v sobotu
na sviatok Spolutrpiacej Bohorodičky.

Púť nalomených sŕdc
Je určená pre ľudí zranených vo vzťahu,
v odlúčení manželstva, po rozvode. Pro-
gram po svätej omši je skôr komorného cha-
rakteru s veľkou citlivosťou na situácie účast-
níkov. Púť sa koná v prvú októbrovú nedeľu.

Púť ružencových bratstiev
Pre veriacich, ktorí sú zapojení do ružen-
cových bratstiev. Schádzajú sa v Šaštíne
vždy na prvú októbrovú sobotu.

250. výročie posviacky Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne

Púte sú v Šaštíne po celý rok
pre rôzne skupiny

Sedem bolestí Panny Márie
5. ježišovo ukrižovanie a smrť
(Jn, 19, 16 – 30)

Ježišovo ukrižovanie – chvíľa, v ktorej
ako bolestná ozvena v Máriinom
vnútri naplno zaznievajú slová Sime-
onovho proroctva. Hoci Božia Matka
zažíva vrchol svojich bolestí, svätopisci
nechávajú Máriu mlčať. Rovnako ako
Ježiš v úlohe syna – z toho, čo vytrpel,
naučil sa poslušnosti (Hebr 5, 8) –, aj
Mária sa v úlohe matky naučila po-
slušnosti Božej vôli. Toľkokrát sa veci
v jej živote diali úplne inak, akoby si
predstavovala. Jej odpoveď bola vždy
rovnaká – poslušnosť. Teraz stojí pod
krížom a opäť nerozumie… Hľadí na
to, ako Boh necháva zomierať svojho
syna. Nekričí, ničomu nebráni. Napo-
dobňuje tichého, odpúšťajúceho Krista.
Dôveruje, že všetko, čo Boh robí, je
dobré.

Ak práve prežívaš agóniu na svojom
kríži alebo ako Mária s bolesťou hľadíš
na utrpenie iného a pýtaš sa „prečo?“,
premietni si v mysli tento obraz. Keď
Boh z vlastného syna spravil obetného
Baránka a z jeho matky Sedembo-
lestnú, prečo si myslíš, že ty nemusíš
trpieť? Len mu dôveruj.
/brat/

Spracoval: rhsdb � Foto: Ľudmila Machová

Život v Národnej bazilike Sedembolestnej sa nesie predovšetkým
v znamení pútí. Každoročný program v sebe zahŕňa už niekoľko
tradičných pútí.

programy pútí v šaštíne nájdete na www.bazilika.sk.
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dôvera v Boha – nech ťa nič
neznepokojuje
Láska k Bohu urobila z dona Bosca
človeka úplne poddajného Božej vôli.
„Nech ťa nič neznepokojuje“ bolo jeho
častým vyjadrením, ktoré vštepoval
najmä predstaveným. Videl som ho po-
čas mnohých nešťastných situácií, po-
čas požiarov, keď sa pokazil nejaký
stroj. On pozdvihol oči k nebu a pove-
dal: „Nech sa deje tvoja vôľa, Pane: ak
prijímame z jeho rúk dobro, prečo ne-
prijímame s odovzdaním aj nešťastie?“
A bez toho, aby sa pozastavoval pri
škodách, hneď premýšľal, ako ich od-
strániť. Keď v roku 1887 zemetrase-
nie vážne poškodilo mnohé naše
domy, najmä v Ligúrii, don Bosco ne-
bedákal a veľmi dbal o to, aby tým

ostatní netrpeli, a vôbec nepozeral na
seba samého.
(don Giulio Barberis)

„Neznepokojujme sa v nebezpečenstvách
a v ťažkostiach; modlime sa s dôverou
k Bohu a on nám pomôže tak, ako to sľú-
bil tým, ktorí pracujú pre neho“ – odpo-
rúčal don Bosco. Keď zažíval nešťastie,
dokázal prijímať skúšky, pretože vnímal
Boha ako otca, ktorý miluje svoje deti.
Dobrú noc!

raj – dobre si oddýchneme
Keď sme vídavali dona Bosca veľmi
unaveného, odporúčali sme mu od-
dych a odpočinok. On odpovedal:
„Ach, keď budeme v raji, potom si
dobre oddýchneme. Áno, tam budeme

spokojní, ak sa budeme usilovať!“ Myš-
lienka na raj ho viedla k veľkým die-
lam. Ak zažíval veľké ťažkosti, po-
vzbudzoval seba samého a opakoval:
„V raji tieto veci už nebudú.“
(don Giulio Barberis)

„Raj nie je stvorený pre lenivcov.“ „V raji
sa užívajú všetky dobrá naveky.“ „Prázd-
niny si užijeme v raji.“ Toto sú myš-
lienky dona Bosca, ktoré jasne pouka-
zujú na to, že vnímal pozemský život
v perspektíve večného života, a tak
každá obeta má svoj význam a je dôle-
žitá.
Dobrú noc!

O pokoji
„Ježišov pokoj je Osobou – je to Duch
Svätý! V deň svojho zmŕtvychvstania
príde Ježiš do večeradla a jeho po-
zdravom je: „Pokoj vám. Prijmite Du-
cha Svätého.“ Toto je Ježišov pokoj: je
to Osoba, jeden obrovský dar. A keď je
Duch Svätý v našom srdci, nikto nám
nemôže vziať pokoj. Nikto! Je to defi-
nitívny pokoj! A v čom spočíva naša
práca? Zachovávať tento pokoj. Strážiť
ho. Je to veľký pokoj, ktorý nepochá-
dza odo mňa, nie je môj, pochádza od
inej Osoby, ktorá mi ho daruje. Je od
Osoby, ktorá je vnútri môjho srdca
a ktorá ma sprevádza po celý život.
Mám ho od Pána!“

O bolesti
„Niekto plače, pre-

tože nemá zdravie,
iný preto, že je sám
alebo nepochopený…
Dôvodov pre bolesť je veľa. Ježiš za-
kúsil v tomto svete utrpenie a poníže-
nie. Zozbieral ľudské bolesti, niesol
ich na svojom tele, pocítil ich až do
špiku kosti jednu po druhej. Poznal
každý druh súženia, morálne i fyzické.
Zakúsil hlad a únavu, horkosť neuz-
nania, bol zradený a opustený, bičo-
vaný a ukrižovaný.“

O radosti
„Radosť je ako znamenie kresťana.
Kresťan bez radosti alebo nie je kres-
ťan, alebo je chorý. Nie je iná mož-
nosť! Jeho zdravotný stav nie je dobrý!
Zdravie kresťana – to je radosť! Raz
som povedal, že niektorí kresťania
majú tvár ako paprika v octe… Aj
dušu, a to je zlé! To nie sú kresťania.
Kresťan bez radosti nie je kresťan. Ra-
dosť je pečaťou kresťana. Aj v boles-
tiach, trápeniach a v prenasledovaní.“

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!

Foto: it.wikipedia.org
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