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

Celý saleziánsky svet začal od 16. augusta osla-
vovať jubilejný rok pri príležitosti dvojstého
výročia narodenia dona Bosca. Na Slovensku sú
tieto oslavy podfarbené vďačnosťou za 90 rokov
pôsobenia saleziánov v našej krajine. Ďaku-
jeme Bohu za dona Bosca, za jeho nasledovní-
kov a širokú rodinu, ktorá pokračuje v jeho po-
slaní.

Na donovi Boscovi obdivujeme súlad prírody
a milosti. Bol človekom hlboko ľudským a sú-
časne hlboko Božím, plný darov Ducha Svä-
tého. Žil tak, akoby videl Neviditeľného. Svätí
však nechcú byť len obdivovaní. Cez nich nás
Boh provokuje, aby sme sa nimi nechali inšpirovať. Položme si otázku,
ktorá môže byť pre nás zaujímavá. K čomu nás chce inšpirovať don Bosco,
aké črty by sme mali mať, aby sme sa mu podobali? Čo pokladal za naj-
dôležitejšie?

Náčrt odpovede by sme mohli nájsť v jeho sne z roku 1881 o desiatich dia-
mantoch umiestnených na plášti tajomnej postavy. Každý diamant pred-
stavuje jednu dôležitú saleziánsku črtu, čnosť, vlastnosť. Sú to diamanty
veľmi cenné, ale skryté, nachádzajú sa na chrbte plášťa. Nádherné žiariace
diamanty sú umiestnené na najviditeľnejšom mieste, na hrudi, a sú to:
viera, nádej a láska. Láska je na mieste, kde je srdce. Vlastnosti, ktoré don
Bosco považoval za základné tajomstvo svojho povolania a ktoré majú byť
aj najčitateľnejšie pred svetom, sú tri božské čnosti.

Pohľad viery pomáhal donovi Boscovi prekonávať prekážky, púšťať sa do
vecí, ktoré sa zdali nemožné, až bláznivé. Videl čoraz zreteľnejšie, koľko
dobra Boh vložil do sŕdc ľudí, dobra, ktoré je ešte skryté, v stave spánku,
a čaká na prebudenie. Viera chce byť činná v láske. Božia láska, ktorá sa
zmocní človeka, je najväčšou silou, čo spôsobuje premenu sŕdc. Na donovi
Boscovi jasne vidieť, že otvorenosť voči Bohu nepotláča nič, čo je v nás
ľudské, naopak, očisťuje ho, pretvára, zapája, povyšuje.

Nech sa don Bosco z neba za nás prihovára, aby sme každodenne s odva-
hou kráčali po ceste viery, nádeje a lásky.

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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Ústrednou myšlienkou môjho príhovoru bude tento-
raz saleziánsky pohľad. Pohľad na život, svet a mla-
dých očami dona Bosca je a vždy musí byť pohľadom

nádeje, pohľadom člo-
veka, ktorý verí v se-
mená dobra a dobroty
v srdci každého člo-
veka – mladého, otca
i matky.

Kvôli tomu, aby som
zreteľnejšie vyjadril, čo
vám chcem povedať,
začnem svoju úvahu
vychádzajúc z jednej
internetovej stránky,
ktorú mnohí zdieľajú
na sociálnych sieťach.
Táto webová stránka
opisuje našu dobu ako
plnú protirečení: „Pa-
radoxom súčasnosti
v rámci dejín je, že
máme stále vyššie

stavby, ale čoraz nižšiu mravnosť; stále dlhšie diaľnice,
no čoraz obmedzenejší obzor. Míňame viac, ale máme
menej, viac nakupujeme, ale menej sa tešíme. Máme
väčšie domy, no menšie rodiny; viac pohodlia, ale
menej času. Sme vzdelanejší, ale máme menej zdra-
vého úsudku; viac vedomostí, ale menej rozumu; viac
odborníkov, a ešte viac problémov; viac liekov, ale me-
nej zdravia. Jazdíme príliš rýchlo, príliš veľa sa hne-
váme, bývame hore až do rána, vstávame unavení, pri-
veľa pozeráme televíziu a modlíme sa zriedkavo.
Znásobili sme svoj majetok, ale obmedzili svoje hod-

noty. Priveľa rozprávame, príliš málo milujeme a prí-
liš často nenávidíme. Naučili sme sa zarábať si na ži-
vobytie, ale nenaučili sme sa, ako žiť. Pridali sme ži-
votu roky, ale nie rokom život. Doleteli sme na Mesiac
a vrátili sa z neho, ale nedokážeme prejsť cez cestu,
aby sme sa stretli s naším novým susedom. Dobyli sme
vonkajší svet, ale nie vnútorný priestor. Vytvorili sme
väčšie veci, ale nie veci lepšie. Vyčistili sme vzduch,
ale znečistili dušu. Ovládli sme atóm, ale nie pred-
sudky. Píšeme viac, ale učíme sa menej. Viac plánu-
jeme, ale menej uskutočňujeme. Naučili sme sa po-
náhľať, ale nie čakať. Zostrojujeme väčšie počítače, aby
sa do nich zmestilo viac informácií, aby sme vytvorili
viac kópií ako kedykoľvek predtým, ale komuniku-
jeme stále menej. Toto je doba fastfoodov a slabého
trávenia; veľkých ľudí a malicherných charakterov;

veľkých ziskov a úbohých vzťahov. Toto je doba dvoch
príjmov a viacerých rozvodov; krajších domov, ale roz-
bitých rodín. Je to doba, v ktorej je mnoho vecí vo vý-
klade a nič v sklade.“

V podobnom duchu tento text pokračuje ďalej v opise pa-
radoxov našej doby. A musím uznať, že niektoré z tých-
to kontrastov sú bezpochyby pravdivé. Chcem však zdô-
razniť, že jediný svet, ktorý máme tu na zemi, je práve
tento, nie nejaký imaginárny, po ktorom môžeme iba

. . . s m l a d ým i a p r e m l a d ý c h . . .

Keď ide o nich, o chlapcov
a dievčatá, základným záväzkom je

pracovať so všetkou silou našej viery,
aby nad všetkým prevážila absolútna

hodnota človeka a jeho
nedotknuteľnosti.

Ángel Fernández Artime
hlavný predstavený saleziánov

a X. nástupca dona Bosca

Autor: Ángel Fernández Artime SDB � Preklad: Stanislav Veselský ASC

Aby sa vo svete každý deň znovu
zrodila krása

V tomto okienku, ktoré píšem každý mesiac do saleziánskeho bulletinu, pozdravujem svojich bratov
saleziánov, všetkých, čo patria do našej rodiny rozšírenej po celom svete, a mnohých priateľov dona
Bosca, ktorí sú mu blízki, milujú ho a nasledujú ho prácou v saleziánskych domoch.
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nostalgicky túžiť. Máme len tento svet,
v ktorom sa každý deň prebúdzame.
A najodvážnejším, najserióznejším a naj-
hlbším postojom kresťanského a sale-
ziánskeho srdca je obrátiť oči plné pra-
vej nádeje na túto skutočnosť, aby sme
objavili všetky náznaky pozitívnosti,
ktoré sú v nej skryté, a aby sme ich – na-
koľko je to možné – premenili.
Toto je pre naše saleziánske srdce sku-
točné prikázanie, keď ide o výchovu
a evanjelizáciu mladých. Naším zá-
kladným záväzkom je pracovať so všet-
kou silou našej viery pre chlapcov
a dievčatá, aby nad všetkým prevážila
absolútna hodnota človeka a jeho ne-
dotknuteľnosti, hodnota, ktorá je vyššia
než akékoľvek materiálne dobro
a štruktúra.
A toto silné presvedčenie, vyjadrené
dnešným jazykom, ale s tou istou za-
nietenou výchovnou láskou, ktorá
podnecovala dona Bosca, nám umož-
ňuje pozerať sa kriticky na všetky
situácie nášho sveta, ktoré sú eticky
neprijateľné (ako korupcia, vykorisťo-
vanie, násilie, podvody, zneužívanie),
a urobiť silné osobné i komunitné roz-
hodnutia proti týmto bezcitným me-
chanizmom manipulácie.

Je prirodzené, že zoči-voči týmto ne-
gatívam sa mnohokrát môžeme cítiť
premožení tou časťou existencie, ktorá
nás znechucuje. No ako veriaci ne-
smieme dovoliť, aby sa oslabila naša
nádej. Naopak, musíme mať ešte in-
tenzívnejšiu odvahu hlásať, že toto je
viac ako kedykoľvek predtým hodina
skutočnej nádeje! Ale preto si nezat-
várame oči pred nespravodlivými sku-
točnosťami, lež vďaka viere otvárame
srdce Bohu života, ktorý nikdy neod-
chádza (ani z módy, ani preč od nás),
a ponárame sa do každodenného ži-
vota, pričom pevne veríme, že mô-
žeme prispieť k tomu, aby sa stal lep-
ším.

To je možné vďaka pôsobeniu Zmŕ-
tvychvstalého a prítomnosti Ducha
v našich dejinách, ktoré majú svetlé
i tienisté stránky, ale nikdy nie mimo
Boha. Pápež František v exhortácii
Evangelii Gaudium v bode 276 vyslo-
vene hovorí: „Jeho vzkriesenie nie je
vec minulosti; obsahuje životnú silu,
ktorá prenikla svet. Kde už všetko vy-
zerá mŕtve, z každej strany sa začnú
objavovať výhonky vzkriesenia. Je to
sila, ktorej niet páru. Pravda, často sa
zdá, akoby Boh neexistoval: sme sved-
kami prejavov nespravodlivosti, zloby
a krutosti, ktoré sa nezmenšujú. Je
však celkom jasné, že uprostred tem-
noty vždy začína klíčiť čosi nové, čo
skôr alebo neskôr prinesie ovocie. Na
zrovnanom poli sa znovu objaví život,
tvrdohlavý a neporaziteľný. Bude ešte
veľa zlých vecí, ale dobro sa vždy vráti,
znovu vzklíči a rozšíri sa. Každý deň sa
vo svete nanovo rodí krása, vzkriesená
a premenená skrze drámy dejín.“

A vďaka tejto istote viery, že Pán his-
tórie pôsobí v našich dejinách – aj pro-
stredníctvom nášho úsilia a poslania
vychovávateľov a evanjelizátorov –,
sa cítime úzko spätí s týmto naším
svetom a jeho dejinami. Pretože pre
nás – saleziánov, kresťanských vycho-
vávateľov a rodičov vychovávať zna-
mená s láskou sa zúčastňovať na raste
každého človeka, na budovaní jeho
budúcnosti.

Každý náš krok tu a teraz nech je na-
ozaj poznačený týmto životným úsi-
lím.

S oddanou a úprimnou láskou vás po-
zdravuje
Ángel Fernández Artime
hlavný predstavený

. . . s m l a d ým i a p r e m l a d ý c h . . .
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ZAHRANIČIE
Don Karol Maník bude provinciálom saleziánov
na Ukrajine
Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime me-
noval 7. júla 2014 dona Karola Maníka za provinciála saleziánov
na Ukrajine so sídlom v Ľvove. Don Maník nahradí doterajšieho
provinciála dona Onorina Pistrellata, ktorý tam pôsobil od roku
2005. Službu provinciála oficiálne prevezme 15. októbra v prí-
tomnosti hlavného predstaveného dona Ángela Artimeho. „Uve-
domil som si, že Pán Boh ma zobral za slovo, keď som sa posledné
týždne a mesiace modlil za to, aby bol v centre môjho života on
a nie ja a aby som dokázal robiť všetko na jeho chválu a slávu,“
vyjadril svoje dojmy a pocity don Karol Maník. Don Maník na
Ukrajine ešte nebol, bol však na jej hraniciach, keď v apríli 2013
vítal relikvie dona Bosca. Slováci majú na Ukrajine už niekoľko-
ročnú tradíciu, keďže tam viacero rokov pôsobil don Štefan Ur-
ban a v súčasnosti tam pôsobí slovenská saleziánka sr. Andrea
Mladošová. Misijní dobrovoľníci pravidelne organizujú letné tábory v ukrajinských mestách a dedinách a niektorí z ukra-
jinských saleziánov absolvovali formáciu aj v slovenských domoch. ah

SLOVENSKO
Noví saleziáni pre Slovensko a Česko
Aj tento rok sa rozrástla saleziánska provincia na Slo-
vensku, ako aj tá v Česku, o nových spolubratov. V Pop-
rade-Veľkej zložili do rúk svojich provinciálov svoje
prvé rehoľné sľuby štyria mladí muži: Filip Mareš zo
Sebranic a Vlastimil Vajďák zo Zlína, ktorí patria do
Českej saleziánskej provincie, a Slováci Patrik Mižák
z Košíc a Miroslav Podstavek zo Žiliny. Za motto svojho
oznámenia si vybrali vetu: „Pán nepovoláva schop-
ných, ale uschopňuje povolaných.“ Na slávnosti 15. au-
gusta v Kostole sv. Jána Evanjelistu v Poprade-Veľkej ne-
chýbalo ani mnoho mladých z Popradu aj z miest,
odkiaľ noví saleziáni pochádzajú. Mladí saleziáni budú
teraz pokračovať v štúdiu filozofie a pedagogiky v po-
noviciáte v Žiline. rhsdb

ZAHRANIČIE
Don Arribat je ctihodný, pápež uznal jeho hrdinské cnosti
Svätý Otec František poveril 8. júla Kongregáciu pre kauzy svätých vydať dekrét o hrdin-
ských cnostiach Božieho služobníka dona Augusta Giuseppeho Arribata, saleziána kňaza.
Don Arribat tak dostal titul ctihodný. Tento francúzsky salezián vynikal najmä otcovskou
dobrotou voči všetkým. V živote dona Arribata sa uskutočnili slová evanjelia: „Neprišiel
sa dať obsluhovať, ale slúžiť“ (Mt 20, 28). Bol známy tým, že pri chorých zostával celú
noc a počas vojny ponúkal spolubratom, ktorí sa zastavili v dome, svoju izbu i posteľ
a sám spal v kresle alebo strávil noc v kaplnke. Pripisujú sa mu aj zázračné uzdravenia.
Mal neobyčajnú úctu a veľký jemnocit voči každej osobe, najmä voči malým a chudob-
ným. S vždy usmiatou tvárou nikdy nikoho neodohnal. A ak jeho chudá postava a as-
ketizmus pripomínali svätého Jána z Arsu, jeho dobrota a úsmev dosvedčovali, že je hodný
nosiť meno po svätom Františkovi Saleskom – salezián. V roku 1996, 7. januára, Yad Vas-
hem priznal donovi Arribatovi titul „spravodlivý medzi národmi“. ah
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SLOVENSKO
V Šelpiciach odhalili pamätné tabule dvom
významným saleziánom
Na slávnosť sv. Cyrila a Metoda 5. júla v Šelpiciach slávnostne
odhalili a požehnali pamätné tabule dvom rodákom, význam-
ným osobnostiam a saleziánom – donovi Heribanovi a donovi
Nádaskému. Počas svätej omše, ktorú celebroval miestny
správca farnosti vdp. František Mrkva, kazateľ don Karol Ma-
ník predstavil tieto dve osobnosti a ich nasadenie pri ohlasovaní
Krista, šírení kresťanstva a prínos pre vedu a kultúru. Po svä-
tej omši nasledovalo požehnanie tabúľ, ktoré sú umiestnené na
priečelí kostola. Don Jozef Heriban vyučoval biblické vedy
a dvadsať rokov pôsobil ako misionár v Japonsku, neskôr v Ríme na Pápežskej saleziánskej univerzite. Don Augustín
Nádaský pomáhal v Ríme založiť Ústav sv. Cyrila a Metoda a Slovenské gymnázium Antona Bernoláka. Spolupracoval
aj s Vatikánskym rozhlasom na slovenskom vysielaní a po návrate na Slovensko stál pri zrode Gymnázia sv. Jána Bosca
v Šaštíne, kde niekoľko rokov pôsobil aj ako riaditeľ. ah

MLADÍ
Don Titus Zeman previedol chlapcov cez hranice
Hlavnou témou júlového saleziánskeho tábora pre chlapcov z Košíc bol tento rok don Titus Zeman. Účastníci tábora si
pripomenuli odvahu mučeníka za povolania, ktorý počas komunistického režimu tajne prevádzal mladých spolubratov
do Talianska. Chlapci už v prvých chvíľach tábora pocítili tvrdosť totalitného zriadenia. Ocitli sa v koži rehoľníkov, ktorí
boli počas barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950 presunutí zo svojich kláštorov do sústreďovacieho tábora v Podo-
línci, kde mali podstúpiť prevýchovu. Postupne sa zoznamovali aj s postavou dona Titusa Zemana. „Dôraz sme kládli
na mučeníctvo dona Zemana a na jeho obetavosť, ktorou zachránil mnoho saleziánskych povolaní,“ vysvetlil Peter Grze-
chynka SDB, hlavný organizátor tábora. Boží služob-
ník Titus Zeman bol salezián, ktorý v rokoch 1950
a 1951 zorganizoval tri prechody prevažne mladých
spolubratov do Talianska, aby tam mohli dokončiť
svoje teologické štúdiá a byť vysvätení za kňazov. Tretí
prechod nebol úspešný a účastníkov výpravy chytili.
Don Zeman zakúsil útrapy vyšetrovacej väzby, faloš-
ných obvinení, mučenia a dvanásť rokov väzenia. Mo-
mentálne prebieha proces jeho blahorečenia. ah

SALEZIÁNKY
Saleziánky sú bohatšie o dve nové sestry

Monika Foltýnová a Daniela Oremová zložili 2. augusta v Kostole Nane-
bovzatia Panny Márie v Šamoríne prvé rehoľné sľuby v Inštitúte dcér Má-
rie Pomocnice (FMA). Samotnému skladaniu sľubov predchádzalo prijatie
rehoľného rúcha. Počas homílie provinciál saleziánov don Jozef Ižold spo-
menul, že dnes sa jeho nosenie nestretáva s úctou, ale často práve naopak.
Sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti na jeden rok prijala v mene Cirkvi pro-
vinciálka saleziánok sr. Jana Kurkinová. Monike a Daniele odovzdala aj Sta-
novy Inštitútu FMA a rehoľný kríž. Slávnostnú liturgiu sprevádzali mlá-
dežnícke zbory z Banskej Bystrice a Bratislavy-Miletičovej. Sr. Monika
Foltýnová sa so saleziánskou charizmou stretla počas strednej školy, neskôr
počas štúdia dejepisu a nemčiny sa prihlásila do Videsu ako misijná dob-
rovoľníčka a práve tu sa zoznámila so sestrami saleziánkami. Sr. Daniela
Oremová vyrastala v saleziánskom stredisku v Banskej Bystrici-Sásovej. Po-
čas štúdia na univerzite sa začala zamýšľať nad svojím povolaním a formá-
ciu začala v roku 2010 v ašpirantáte v Trnave. ah
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MLADÍ
Košičania zažili prekvapenie v Turíne
V sobotu 2. augusta vyrazilo 53 Košičanov na dlhú
cestu za donom Boscom a Dominikom Saviom. Týž-
deň putovali po stopách týchto svätcov a navštívili
miesta ako Colle don Bosco, Mondonio, Chieri
a v neposlednom rade aj turínske Valdocco. Práve
tam na nich čakalo prekvapenie v podobe hlavného
predstaveného saleziánov dona Ángela Artimeho. Po
spoločných fotografiách nasledovala aj krátka auto-
gramiáda a rozhovory. „Oslovilo ma najmä to, akú
veľkú dôveru v Boha mal don Bosco, keď sa nebál
pustiť do stavby baziliky, hoci mal minimum peňazí.
Túžbu po takejto dôvere si nesiem aj do ďalších
dní,“ vyjadrila svoje pocity z púte animátorka Miška.
Okrem putovania a modlitby strávili mladí duchom
aj telom jeden a pol dňa v saleziánskom dome pri
mori v Caorle, kde načerpali sily do ďalšie pôsobenia. „Prajem vám, aby z vás ešte dlho bolo cítiť dona Bosca,“ dodal
vo večernom slovku salezián don Pavol Piatrov. ah

MISIE
Aj v azerbajdžanskom Baku pripravili letné
tábory
Saleziánska komunita v Baku pripravila počas tohto leta pre ta-
mojšie deti a mladých dva tábory: prvý 7. – 12. júla zorgani-
zovali pre deti do 14 rokov z centra Məryəm, druhý v dňoch
4. – 9. augusta zasa pre mládež od 14 rokov z toho istého
centra. Prvý tábor niesol názov „piráti“ a všetky deti sa počas
neho snažili spoločne nájsť poklad a povyberať z vlastností pi-
rátov ako príklad pre seba iba tie dobré: priateľský duch, spo-
lupráca, pracovitosť, húževnatosť, cieľavedomosť, nevzdávať
sa, byť silný. Mládežnícky tábor mal tému „priateľstvo“. Ro-
dinná atmosféra bola počas celého tábora silno citeľná. Svojou
prekvapivou prítomnosťou spestril celý tábor aj krátkodobý
dobrovoľník Samy z Francúzska. Pre všetky deti a mládež po-
tom pokračovali v centre Məryəm aj potáborové a ďalšie voľ-
nočasové aktivity. rsch

SLOVENSKO
Rodiny putovali do Šaštína s „Pomarančom“
T679
Občianske združenie VLNA z Chorvátskeho Grobu, časť Čierna
Voda, ktoré spolupracuje so saleziánmi, pripravilo v máji púť
historickým vlakom k Sedembolestnej Panne Márii do Šaš-
tína. Zo stanice vo Vajnoroch cestovalo vyše tristo účastníkov
v dobových vagónoch z medzivojnového obdobia, ktoré ťahal
oranžový rušeň „Pomaranč“ T679 z roku 1965. S pútnikmi šiel
aj správca farnosti vdp. Jozef Kemp a tiež provinciál saleziánov
don Karol Maník a jeho sekretár don Jozef Kupka, ktorý pas-
toračne pôsobil medzi rodinami na Čiernej Vode. Po svätej
omši nechýbala prehliadka baziliky, v ktorej boli mnohí z pút-
nikov – najmä tí menší – po prvý raz. rhsdb



Don Ján Šutka sa narodil 11. septembra
1930 v Orovnici pri Hronskom Beňa-
diku. Už od detstva v ňom žila túžba
po misiách. Rozhodol sa stať salezi-
ánom – svoje prvé rehoľné sľuby zlo-
žil 16. augusta 1949 v Hronskom Svä-
tom Beňadiku. Udalosti barbarskej
noci 13. apríla 1950 narušili jeho prí-
pravu na kňazské povolanie. Ako se-
minarista bol spolu s ostatnými rehoľ-
níkmi internovaný v Podolínci. Odtiaľ
sa mu podarilo ujsť a tajne prekročiť
hranice do Rakúska. V tom čase,
6. júla 1950, zložila svoje rehoľné
sľuby ako sestra saleziánka aj jeho
rodná sestra Vilma.

Ján Šutka potom v Taliansku napísal žia-
dosť o odchod do misií. Určili ho do Ek-
vádora, kde prišiel v roku 1953. V Cu-
enca zložil svoje doživotné sľuby
16. augusta 1955. Po štúdiách teológie
v kolumbijskej Bogote bol vysvätený za
kňaza 28. októbra 1960.
Potom začal pôsobiť medzi Šuarmi v Su-
cua. V roku 1972 rozbehol projekt diaľ-
kových škôl cez rádio v jazyku šuar aj
v španielčine. Tento systém výučby ča-
som schválilo aj ekvádorské Minister-
stvo školstva. Spolu so šuarskými škol-
skými asistentmi vymysleli aj slová pre
čísla od 6 do 10, keďže Šuari počítali len
od 1 do 5. Don Šutka sa zaslúžil aj o to,
aby školy pre Šuarov neboli oddelené,
ale aby deti Šuarov študovali spolu
s deťmi prisťahovalcov – mestisos. Pre
spoločenské povznesenie aj ich možnú
apolitickú angažovanosť založil Federá-
ciu Šuarov.
V roku 1975 založil záchrannú leteckú
službu, aby aj Šuari z odľahlých oblastí,
kam sa nebolo možné rýchlo dostať
inak, mohli dostať potrebnú zdravotnú
službu. V pralese tak vzniklo postupne
až 140 malých letísk. Letecká služba za-

čala neskôr zabezpečovať aj spojenie
s internátnymi školami pre šuarské deti.
Don Šutka učil Šuarov chovať dobytok,
čo bola pre nich celkom nová vec, keďže
boli predovšetkým lovcami.
Pri tejto práci v Sucua priamo spolupra-
coval s dnes už blahoslavenou salezián-
kou sr. Máriou Troncattiovou, ktorej bol
od svojej kňazskej vysviacky v roku 1960
až do jej smrti v roku 1969 aj spovední-
kom. Neskôr sa stal vicepostulátorom
kauzy jej blahorečenia, ktorého sa na-
pokon dožil v roku 2012 v Ekvádore.
V rokoch 1985 – 1989 bol don Šutka di-
rektorom misie v Méndez-Cuchanza, čo
bolo aj jeho prvé pôsobisko po príchode
do Ekvádoru. V roku 1989 bol meno-
vaný za predstaviteľa saleziánskych šu-
arských misií pri ekvádorskej vláde.
V nasledujúcich rokoch až do roku 1995
pôsobil v Quito okrem iného aj ako pro-
vinciálny radca. Ďalších päť rokov pra-
coval v Macas ako direktor misie až do
jubilejného roku 2000, keď sa tam stal
predstaveným saleziánskej komunity
a farárom. V roku 2003 bol menový za
direktora saleziánskej komunity v meste
Limón. Potom pracoval ešte vo Farnosti
Panny Márie Pomocnice kresťanov v Cu-
enca. Napokon sa presunul do Macas,
kde žil v komunite až do svojej smrti.

Don Ján Šutka za svoju prácu počas vyše
50 rokov medzi Šuarmi dostal v Ekvá-
dore aj uznanie Národného kongresu,
keďže sa pričinil o rozvoj gramotnosti
a celkového povznesenia tohto pôvod-
ného obyvateľstva. „V tých časoch sa na
nás pozerali ako na zvieratá, nemali sme
žiadne práva,“ priznáva poslanec
z kmeňa Šuar a ďakuje „človeku, ktorý sa
v Ekvádore nenarodil, ale urobil pre Ek-
vádor viac ako tisíce Ekvádorčanov“.
V roku 1996 sa don Šutka dožil aj vy-
sviacky prvých diakonov spomedzi Šu-
arov.

Don Ján Šutka zomrel 11. augusta 2014
vo veku 84 rokov bez jedného mesiaca.
Ako salezián zasvätený Bohu prežil bez
piatich dní 65 rokov, kňazom bol 53 ro-
kov. Miestom uloženia jeho telesných
ostatkov sa stala Catedral de la Purísima
v Macas.

Prečo je salezián
na -u?
Hlavný predstavený saleziánov don Ángel
Fernández Artime má od roku 2010 svoj
profil na Facebook-u. Vtedy sa stal pro-
vinciálom v provincii Južná Argentína.

O dôvodoch svojej saleziánskej prítom-
nosti na Facebooku hovorí: „V tom čase
som cítil, že by to mohlo byť zaujímavé
a skutočne dôležité nájsť spôsob a prie-
stor, kde by som mohol byť prítomný me-
dzi saleziánmi, členmi saleziánskej ro-
diny, mladými ľuďmi, priateľmi,
chlapcami a dievčatami. Vnímam to ako
príležitosť komunikovať seriózne, ale
stručne a vždy s posolstvom. Rozmýšľal
som nad tým, že k správam o kongregácii
a saleziánskej rodine a k novinkám mla-
dých ľudí by som mohol každý deň, ak to
bude možné, pozdraviť mladých a sale-
ziánsku rodinu slovkom na ,dobré ráno‘“.

Čo si teda myslieť o sociálnych sieťach?
„Sociálne siete vidím ako výbornú príle-
žitosť na dobrú komunikáciu a skutočnú
spoluprácu. Ale nie sú dokonalé. Sú tu
nebezpečenstvá: musíme byť opatrní, aby
sa niektorí ľudia nestali závislými alebo
neadekvátne neodhaľovali svoje životy,
a tiež dávať pozor na to, aby sme sa vy-
hli niektorým skutočným rizikám, ktoré
nám často zdôrazňujú odborníci.“

A rada saleziánom, ktorí už sú na sociál-
nych sieťach?
„Chcel by som im povedať to, čo hovorím
aj sebe: sme prítomní na týchto virtuál-
nych ihriskách, kde by podľa mňa chcel
byť aj don Bosco v roku 2015. Tiež ho-
vorím sebe aj saleziánom, aby tieto so-
ciálne siete využívali vždy ako vychová-
vatelia a evanjelizátori, priatelia a bratia
pripravení priniesť sem niečo dobré. Po-
vedal by som im, aby sa nebáli týchto mé-
dií a že nie sme naivní. Mali by sme si
zvyknúť byť tam, kde je väčšina mladých
ľudí.“

s a l e z i á n s k y p o h ľ a d

Ján Šutka SDB – misionár v Ekvádore
* 11. 9. 1930 – † 11. 8. 2014
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Zo slov dona Ángela Artimeho

Saleziánska charizma, ktorú Cirkev
dostala cez dona Bosca, „sa formovala
v čase, na kolenách mamy Margity až
po priateľstvá s dobrými učiteľmi ži-
vota a najmä v každodennosti s mla-
dými“, povedal o dare charizmy svä-
tého Jána Bosca hlavný predstavený.

„Veríme, že táto dvestoročnica
bude príležitosťou na autentickú
duchovnú a pastoračnú obnovu
v našej saleziánskej rodine, príle-
žitosťou skutočne oživiť charizmu
a ukázať, ako veľmi je don Bosco ak-
tuálny, ako pre mladých aj vždy bol.
Veríme, že to bude príležitosť na pre-
žívanie zvereného poslania s obnove-
ným presvedčením a silou, vždy pre
dobro detí a mladých na celom svete,
najmä tých, ktorí nás najviac potre-
bujú, chudobní a zraniteľní.“

Don Ángel zdôraznil, že dvestoroč-
nica „bude časom, v ktorom pokorne
prispejeme tým, čo je súčasťou našej
charizmatickej identity: naším úsilím

vnímať a čítať spoločenskú realitu,
najmä tú mládežnícku, ktorá sa nás
dotýka“. Lebo zoči-voči mladým treba
stále udržovať „našu vieru a plnú dô-
veru v nich, v každého mladého, v ich
možnosti a schopnosti; našu istotu
o dobrote ich sŕdc – nech je ich príbeh
akýkoľvek, o možnosti, že budú pro-
tagonistami svojho života, majúc nás
po svojom boku – ak to prijmú, aby
naplno rozvíjali svoje talenty a plné
ľudské a kresťanské povolanie.“

Pozdrav slovenského
provinciála

Drahí členovia saleziánskej rodiny,
milí mladí a všetci priatelia dona Bosca
pod Tatrami!
V sobotu 16. augusta 2014 sa na Colle
Don Bosco začal jubilejný saleziánsky
rok dvojstého výročia narodenia svä-
tého Jána Bosca. Pripomeňme si v tieto
dni, že Pán nám dal dona Bosca za
otca a učiteľa. A on neurobil krok, ne-
povedal slovo a nepodnikol nič, čo by
nesmerovalo k záchrane mládeže.
Podľa svojho hesla: „Daj mi duše,
ostatné si vezmi.“
Prajem nám všetkým, aby sme sa po-
zerali na dona Bosca ako na otca
a učiteľa. Nech je čoraz viac naším
otcom, čoraz viac naším učiteľom – na
ceste s mladými a pre mladých za Kris-
tom.
Zo srdca to želám saleziánskej rodine,
mladým i všetkým priateľom tohto
svätého priateľa mladých na začiatku
osláv dvojstého výročia jeho narode-
nia.
Jozef Ižold, provinciál

Spracoval: rhsdb � Foto: archív redakcie

„Z vŕšku v Becchi vyhlasujeme rok osláv dvojstého výročia narodenia dona Bosca za otvorený.“
Týmito slovami 16. augusta hlavný predstavený saleziánov a desiaty nástupca dona Bosca don Ángel
Fernández Artime oficiálne otvoril jubilejný rok osláv svätca mladých, svätého vychovávateľa
a zakladateľa širokého hnutia na záchranu mládeže. Provinciál saleziánov na Slovensku pozval
saleziánsku rodinu pozerať sa na dona Bosca čoraz viac ako na otca a učiteľa, ktorého nám dal Pán.

Viac k téme nájdete na www.saleziani.sk.

Don Bosco,
otec a učiteľ,

s mladými
a pre mladých
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Najviac sa mi páčili chvíle strávené v ti-
chu a modlitbe uprostred toho hluku
a zhonu, ktoré napríklad mesto Turín
ponúka. Veľmi obohacujúce boli aj
chvíle strávené v rozhovoroch s ostat-
nými. Najviac mi (možno paradoxne)
povedalo práve Sväté písmo. Je zaují-
mavé, že človek niekedy potrebuje
prejsť takú diaľku, aby si uvedomil, aké
vzácne veci má doma poruke. Okrem
suvenírov som si priniesol najmä nové
priateľstvá, zážitky a skúsenosti, ktoré
ešte potrebujú čas, aby dozreli.
Šudi, 19

Oslovilo ma najmä to, akú veľkú dô-
veru v Boha mal don Bosco, keď sa ne-
bál pustiť do stavby baziliky, hoci mal
minimum peňazí. Jeho dôvera v Božiu
prozreteľnosť je to, čo na mňa najviac
zapôsobilo, a túžbu po takejto dôvere
si nesiem aj do ďalších dní. Preto naj-
silnejším zážitkom pre mňa bola mod-

litba v Bazilike Panny Márie Pomoc-
nice na Valdoccu. Tiež ma očaril prí-
klad svätého Dominika Savia a jeho
túžba po svätosti. Z Turína som sa vrá-
tila domov plná myšlienok, z ktorých
môžem ako saleziánska animátorka
ešte veľmi dlho čerpať.
Miška, 21

Najviac sa mi páčil deň strávený na
Colle don Bosco, kde sme mohli vidieť
rodisko dona Bosca a krásnu baziliku.
Veľmi ma očarila aj Bazilika Márie Po-
mocnice na Valdoccu, v ktorej sme sa
mohli stretnúť so svätým donom Bos-
com, Dominikom Saviom alebo svätou
Máriou Mazzarelovou. Ich rodné
domy mi napovedali, že to boli síce len
obyčajné skromné príbytky, a predsa
sa tam narodili takí veľkí svätí. Domov
som prišla s pocitom, že som bola na
svätých miestach, ktoré vidieť je ne-
opísateľný pocit, a doteraz vo mne do-

znievajú zážitky. Túto púť odporúčam
zažiť každému!
Amy, 16

Na púti po stopách dona Bosca ma
očarila majestátnosť Baziliky Panny
Márie Pomocnice a Colle don Bosco,
hlavne však veľké množstvo ľudí z rôz-
nych kútov sveta, ktorí sa do Talianska
na posolstvo dona Bosca prišli pozrieť.
Zároveň sa mi veľmi páčila priateľská
nálada všetkých z Kalvárie v Košiciach,
ktorí sa na púti zúčastnili a vytvárali
príjemnú atmosféru. Inak obyčajný ta-
liansky vidiek sa tak stal aj vďaka his-
tórii, ktorá sa tam odohrala, miestom
plným spirituality a motivácie. Domov
som prišiel nielen s množstvom pek-
ných zážitkov, ale aj skúsenejší
o pohľad na svet očami dona Bosca,
ktorý dokáže inšpirovať ostatných, ako
urobiť tento svet krajším miestom.
Tomáš, 26

Spracovala: Alžbeta Hrušovská � Foto: archív redakcie

Ísť a vrátiť sa s pohľadom dona Bosca

Počas jubilejného saleziánskeho roka, dvojstého výročia narodenia dona Bosca, budú na miesta jeho
života putovať mnohí z celého sveta. Malé Slovensko nemôže chýbať. Cesty, výlety či púte –
akokoľvek to nazveme – poznačené týmto jubileom sa začali už v lete. Medzi prvými boli aj mladí
z Košíc zo strediska na Kalvárii. Dali sme im štyri otázky: čo ťa očarilo, čo sa ti najviac páčilo, čo ti
niečo povedalo a s čím si sa vrátil/a domov.

11
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Laikovi žijúcemu vo svete, ktorý túžil
po hlbšom kresťanskom živote, don
Bosco píše:
Postavte si pred seba všetky vaše cesty,
všetko pekné a krásne, čo vám život
dal, a snažte sa uvedomiť si, že všetky
tieto radosti sú ničím oproti sviatos-
tiam, ktoré nám Boh dal… V praxi to
znamená: denne sa zúčastňovať na
svätej omši a vykonať si meditáciu,
poobede si vykonať duchovné číta-
nie… nie však všetko naraz, ale po-
stupne sa ponárať do týchto vecí.

Don Bosco ako duchovný učiteľ po-
máha prekonávať obavy a ťažkosti ná-
božných ľudí. Istej panej píše: Vlaž-
nosť, ak nie je spojená s rozhodnutím
našej vôle, nemôže byť hriechom.
Myslím si, že tu ide skôr o duchovnú
suchotu, ktorá môže byť aj veľmi zá-
služnou pred Pánom.

Istému grófovi píše veľmi dôverne
a jasne. Aby mu vysvetlil duchovnú
cestu, upriamuje ho na tri skutočnosti:
na vzťah k sebe, k svojim najbližším
a k svojim veciam. Vo vzťahu k sebe ne-
treba zabúdať na nesplnené predsavza-

tia zo spovede, na zabudnuté rady.
Treba si denne spytovať svedomie a pri-
pomínať si to. Najdôležitejšia podľa
dona Bosca je trpezlivosť s povinnos-
ťami, najmä v rodine, viac dôvery v Bo-
žiu dobrotu, pokoj ducha, ktorý pra-
mení z pokory pred Pánom. Dôležitý je
aj vzťah k blížnym. Don Bosco odpo-
rúča, aby sa gróf staral o ich duchovné
dobro, aby mali možnosť plniť si svoje
náboženské povinnosti a aby sa k nim
správal tak, žeby ho mohli chváliť v ži-
vote aj po smrti. Dobrota a vľúdnosť
však musia byť spojené so schopnosťou
napomínať a dávať dobré usmernenia.
Vo vzťahu k veciam sa don Bosco veľa
nerozpisuje. Zo svojho nadbytku by mal
markíz podporiť nejaké dobré dielo,
o čom budú spolu neskôr hovoriť.

Istého zememerača don Bosco chváli, že
napriek ťažkostiam v živote a v práci si
zachoval vieru, a pripomína mu, že
všetky tie namáhavé skutočnosti ho upo-
zorňujú na to, aby neskladal svoju dô-
veru do svetských úspechov, lebo len
v živote s Bohom je opravdivé a trvalé
šťastie. A povzbudzuje ho: pokračuj vo
svojej práci, praktizuj svoju vieru účas-

ťou na sviatostiach, zvlášť častou svä-
tou spoveďou, a staraj sa o svojho
zostarnutého otca. A napokon ho po-
vzbudzuje, aby mu pomohol s prekla-

dom niektorých dobrých príbehov
z francúzštiny, žeby ich mohol použiť
pre Katolícke čítanie, ktoré don Bosco
vydával.

Jednej matke a manželke, ktorá v ro-
dine prežíva veľké ťažkosti, don Bosco
píše: Ťažkosti v rodine sa teraz zdajú
ako tŕne, ale postupne sa premenia
na ruže. Pohľad na kríž a Ježišova
modlitba „nech sa stane tvoja vôľa”,
to Boh chce od vás… Rany v rodine
treba ošetrovať, nie rezať. Treba sa
povzniesť nad to, čo nás mrzí, hovoriť
so všetkými a radiť lásku a pevnosť, to
je to, čo môže napomôcť k tomu, aby
sa vyšlo z najhoršieho.

Spracoval: Pavol Grach SDB � Foto: archív redakcie

Pokračuj vo svojej práci,
praktizuj svoju vieru

účasťou na sviatostiach
a staraj sa o svojho
zostarnutého otca.

Don Bosco je náš
duchovný otec a priateľ

Duchovné rady dona Bosca

Korešpondencia dona Bosca obsahuje listy nielen
kňazom či biskupom, ale aj mnohým aktívnym laikom,
ustarosteným rodičom, ľuďom z chudobných i bohatých vrstiev
spoločnosti. Nachádzame v nej mnohé podnety a smernice
duchovného života, ktoré im don Bosco adresoval. Obsahujú
v sebe dva základné rozmery: povzbudenie k nábožnosti
a k hlbokému duchovnému životu a zároveň povzbudenia
k činnej láske a k plneniu si povinností svojho stavu.



d v e s t o r o č n i c a

Písal sa rok 1861. V oratóriu na Val-
doccu v Turíne už druhý rok existuje
rehoľa saleziánov a práve títo v onom
roku zakladajú tajnú komisiu, aby zbie-
rala a dokumentovala činy, udalosti a
slová ich milovaného otca. A keďže
Turín je v tom čase aj miestom rozvoja
talianskej fotografie, saleziáni zatúžia
mať portrét dona Bosca. O to viac, že
vtedy trpel tuberkulózou a zdalo sa, že
sa to už nezlepší. Ale don Bosco sa od-
mietal fotiť, nechcel si robiť popularitu
(v tom čase sa fotografie zhotovovali
predovšetkým kvôli spomienke). Pod-
volil sa až potom, čo naňho takmer
srdcervúco naliehal mladý Cagliero,
jeho veľký pomocník v oratóriu. Takto
vidíme, že kvôli svojim mladým napo-
kon don Bosco prijal, že sa dá vyfoto-

grafovať. Postavil sa k tomu veľmi ori-
ginálne – chcel aj túto vec zapojiť do
svojho výchovného poslania. Úlohou
poveril jedného z bývalých žiakov ora-
tória a vtedy už fotografa Františka
Serru; a ten to veľmi rád prijal. „Počuj,
Serra, ak si v Božej milosti, dobre. Ale
ak nie si, tak to nechaj, nestrácajme
čas, nevyjde ti to,“ povedal mu don
Bosco. A keď sa fotografie podarili,
chlapci v oratóriu začali spontánne vy-
krikovať: „Serra je v Božej milosti!“
Spoveď a Božia milosť boli témy, o kto-
rých don Bosco neváhal hovoriť v akej-
koľvek situácii. Toto sa udialo na Tu-
ríčnu nedeľu 19. mája 1861. Svedčí
o tom aj kronika jedného z prvých sa-
leziánov dona Ruffina.

Prvá fotografia, z ktorej však originál
nemáme, iba pravdepodobnú repro-
dukciu, zobrazuje dona Bosca upro-
stred chlapcov. Tak o tom píše don
Ruffino a dodáva, že o dva dni vznikla
ešte jedna. Don Bosco to sám chcel.
Mal ideu, aby ho fotografia reprezen-
tovala vo chvíli spovedania. Zobraze-
nie, ktoré dnes poznáme – don Bosco
spovedá –, je podľa všetkého výrez na
výšku, pričom originál bol na šírku.
Don Bosco potom zvážil, že táto vyjad-
ruje najlepšie jeho apoštolát, a preto
požiadal ďalšieho odchovanca oratória
Bartolomeja Bellisia, ktorý sa živil ako
kreslič, aby mu fotografiu prekreslil
na väčší formát (59 x 45cm). Tento ob-
raz don Bosco zavesil do predsiene
svojej pracovne, aby všetci mohli hneď
spoznať, že tu – v oratóriu pod jeho

vedením – ide o duše. Chlapcom, kto-
rého don Bosco pozval na fotenie, aby
„hral“ penitenta, bol jeho neskorší
tretí nástupca Paolo Albera. „Poď
sem,“ povedal mu, „kľakni si a opri
svoje čelo o moje, tak sa nepohneme!“
Na to, aby sa fotografia podarila, mu-
seli ľudia zostať dlhší čas bez pohnutia.
Výraz tváre dona Bosca na tomto zá-
bere je sústredený a pokojný. Aj takto,
prostredníctvom tohto vtedy „nového
média“, chcel komunikovať, akú veľkú
pozornosť venuje práve spovedi a pe-
nitentovi.

Tieto dve fotografie nám don Bosco za-
nechal s jasným cieľom: cez ne chcel
vyjadriť, kým je a aké je jeho poslanie:
kňaz pre mladých a medzi nimi.

Spracoval: rhsdb � Foto: archív redakcie

Ako don Bosco
(ne)chcel svoju fotografiu

V čase, keď sa saleziánske poslanie v modernom svete posúva aj k novým technológiám
a na digitálny kontinent, môže byť užitočné poznať, aký postoj zaujal don Bosco vo svojom čase

k vtedy novému médiu, k fotografii.

13



14

r o k s e d e m b o l e s t n e j

Písal sa 1. január 2010. Začínal sa nový
rok, keď človek prežíva vianočnú ra-
dosť a teší sa z Kristovho narodenia.
Rodina si navzájom praje len to dobré
do nového roka, všade vládne atmos-
féra pokoja a lásky. No v to ráno sa
stalo niečo, čo neprajem žiadnej ma-
mičke, ktorá čaká bábätko.

Čakali sme už tretie dieťa a veľmi sme
sa tešili. Bola som v štrnástom týždni
tehotenstva. Všetko sa to zbehlo príliš
rýchlo. Veľké bolesti brucha, silné
krvácanie, manžel musel zavolať zá-
chranku, rýchly odvoz do nemocnice.
Myslela som, že po ceste umriem, vy-
krvácam a že je to môj koniec. Pamä-

tám si, ako som sa celou cestou mod-
lila k Panne Márii, aby som to prežila,
veď som mala doma manžela a malé
deti, ktoré mali vtedy desať a sedem
rokov. O bábätko sme prišli a potom
nasledovali veľmi ťažké dni.

Nechápala som, ako to mohol Boh do-
pustiť, prečo sa mi to stalo, a hnevala
som sa na neho. Bola som úplne na
dne. Celý môj duchovný život sa mi
zosypal a niekedy som mala chvíle, že
sa mi ani nechcelo žiť. Aj napriek
tomu som sa snažila pristupovať k svia-
tosti zmierenia a vyrovnať sa s tým, no
nejako sa mi to nedarilo.

Až raz, keď som sa zúfalo modlila v Ba-
zilike v Šaštíne ako ešte nikdy pred-
tým, nastal úplný obrat. Pri pohľade na
Sedembolestnú Pannu Máriu, ktorá
drží v rukách svojho mŕtveho syna,
som si uvedomila, že len ona môže
naplno pochopiť moju bolesť matky,
ktorá prišla o svoje dieťa. A ona mi
môže vyprosiť uzdravenie mojej ubo-
lenej duše a zároveň aj obnoviť moju
vieru, dôveru v Boha.

Modlila som sa dlho, aj som si dosť po-
plakala, no snažila som to všetko odo-
vzdať do jej a zároveň Božích rúk. Od
tohto dňa môžem povedať, že sa to za-
čalo v mojom živote meniť, pomaly
som sa s tým vyrovnávala, našla som
si opäť cestu k Bohu. Sú chvíle, keď mi
je pri spomienke na tento kríž smutno,
ale jedno viem isto: Kedykoľvek mô-
žem prísť do Baziliky k Sedembolest-
nej Matke a odovzdať jej všetko, čo ma
trápi, lebo viem, že ona ma vždy vy-
počuje a pochopí.

Autor: Andrea Pavlovská, www.bazilika.sk � Foto: Zuzana Hake

Len ona pochopí matku,
ktorá stratila dieťa
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Ako dieťa som bol v čase hlbokej totality na
púti v Šaštíne. Pochádzam od Trnavy, a tak
mi bola úcta a kult k Panne Márii od detstva
veľmi blízke. Keď som skončil strednú vše-
obecnovzdelávaciu školu (SVŠ), prihlásil
som sa na Lekársku fakultu do Brna. Ja,
obyčajný chlapec z dediny, syn robotníka
a družstevníčky, bez akýchkoľvek známostí
a protekcií, čo bolo v čase totality potrebné.
Na pohovory som vyšiel prvý raz sám
z domu bez akéhokoľvek sprievodu. Z okna
vlaku som zazrel Baziliku v Šaštíne a tak
som si vzdychol: Panna Mária, moja matka,
ak mám byť dobrým lekárom, prihovor sa
za mňa u svojho syna, aby ma prijali. Ak by
som mal byť lekárom, ktorý si svoju prácu
nevykonáva dôsledne, nech ma radšej ne-
prijmú.

Veni, vidi, vici. Urobil som pohovory, cestou
späť som pohľadom na šaštínsku baziliku
svoju modlitbu zopakoval, pridal som k tomu
v tichosti ruženec a o desať dní mi prišla
správa, že sa mám prihlásiť do prvého roč-
níka lekárskej fakulty. Školu som úspešne
dokončil, ešte v piatom ročníku som sa ože-
nil a poslednú skúšku na fakulte som vyko-
nal deň pred narodením môjho prvorode-
ného syna Petra. Hneď po promócii som
nastúpil na miesto lekára do Trnavy.

O pätnásť mesiacov sa mi narodil druhý syn
Pavol. Ich výchova bola taká, že v sobotu ve-
čer alebo v nedeľu skoro ráno sme chodili po
celom kraji na rôzne miesta na nedeľné
sväté omše. Manželka a matka mojich detí
bola učiteľka, ja lekár… a pred každým kos-
tolom stáli ľudia, ktorí udávali, kto chodí do
kostola. Niekoľkokrát sme boli udaní, no
napriek tomu sme si svoje kresťanské po-
vinnosti plnili, hoci to bolo niekedy deťom
proti vôli. Cestou zo svätej omše sme v aute
rozoberali nedeľné liturgické texty a kázeň,
ktorú sme počuli. A tak aj synovia odo mňa
počuli, že ich mám veľmi rád, ale keby mali
opustiť Pána Boha, radšej si želám ich smrť.

Aj pre manželku boli tieto slová hrozné.
Deti nám vyrástli, bolo treba zvoliť si povo-
lanie. Starší syn sa prihlásil na lekársku fa-
kultu, no neprijali ho. Povedal, že o rok to
skúsi znova. Mladší syn si o rok povedal to
isté a tak sa o rok hlásili na lekársku fakultu
obaja. Prijali ich. Aj oni si zvolili štúdium
v Brne.

Počas štúdia sa mladší syn zoznámil s diev-
čaťom mladším o tri roky z ateistickej rodiny.
Mali sa veľmi radi a plánovali si spoločný ži-
vot. Namietal som, že nesúhlasím s týmto
vzťahom, že obaja musia hľadieť jedným
smerom a obaja musia byť rovnakého zmýš-
ľania, ak si chcú založiť rodinu a vychovávať
deti. A správna cesta je tá, akou boli vycho-
vávaní oni. Keďže Hanka mala Pavla rada,
sľúbila, že bude v Brne chodiť na nábo-
ženskú výchovu pred udelením sviatosti.
A tak ich vzťah napredoval. Priblížil sa
druhý rok, koniec náboženskej výučby
Hanky na Farskom úrade v Brne. A jej úlo-
hou bolo oznámiť toto rozhodnutie rodi-
čom, lebo aj oni mali vo svojej rodine po-
riadok, ale trochu iný: Či v zime, či v lete,
každý víkend sa išlo na hory, lyžovačku, tu-
ristiku alebo veslovanie – skrátka víkend
bol zasvätený zdraviu. A to, čo sa chystalo,
bol radikálny zásah do rodinného programu.
Hanka sa bála povedať rodičom, že dva roky
chodila na náboženskú výchovu, pomôcť jej
chcel syn Pavol. Ona však tvrdila, že to musí
urobiť sama. Obaja boli smutní a ja som vi-
del, že sa ich vzťah chýli k rozchodu. Z na-
šej strany sme robili prípravy na sviatosť
krstu, prvého svätého prijímania, birmovky.
Malo to byť asi o štyri týždne, na Bielu so-
botu. Budúcej neveste som nechal vyšiť
peknú krstnú košieľku s dátumom narode-
nia a predpokladaným dátumom krstu.

Manželku som mal na kúpeľnej liečbe a roz-
mýšľal som, ako synovi a svojej budúcej ne-
veste pomôcť. Zohnal som si telefón na Han-
kinu rodinu a zavolal som im, že pôjdem

okolo Hodonína, či sa u nich môžem navečer
zastaviť. Súhlasili, že ma budú čakať. Keď
som išiel okolo Národnej svätyne v Šaštíne,
zastavil som sa u našej Matky a Patrónky
a prosil som, aby sa prihovorila u svojho
syna, nech na mňa zošle Ducha Svätého,
aby som zvládol misiu, ktorú som si pred-
savzal. Pridal som k svojej modlitbe aj ruže-
nec, ktorý som sa cestou v aute modlil, a opäť
som povedal: Panna Mária, už toľkokrát si mi
v živote pomohla, ak má byť vzťah Pavla
a Hanky dobrý, pomôž mi ho zachrániť a do-
praj im šťastie, ktoré hľadajú. Sadol som si do
auta a zanôtil som pieseň „Ó, Mária, Matka
naša, ó, ty Sedembolestná“ a išiel som do
cieľa svojej cesty, aby som sa prvýkrát stretol
so svojimi budúcimi svatovcami.

Čakali ma. Po bežnom predstavení a zví-
taní som vytiahol príčinu svojej návštevy.
Hankina mama sa na mňa pozerala ako na
jehovistu, otec však povedal, že aj on v det-
stve veril, dokonca miništroval. Ale to už
bolo dávno, sobášení neboli, deti pokrstené
nemali. Vytiahol som potom takú ženskú
zbraň – vyšitú detskú košieľku –, ktorú som
mal pre Hanku pripravenú ku krstu na Bielu
sobotu. Sviatosti mala mať vyslúžené v trnav-
skej katedrále, keď dostane potvrdenie z far-
ského úradu, kde sa dva roky pripravovala.
Vtedy zmäklo srdce rodičov a divili sa, prečo
im to Hanka nepovedala. Povedal som im:
„Nechcela vás raniť a takto chcela obetovať
svoju lásku.“ Vtedy súhlasili, ale povedali, že
na obrady neprídu, lebo už majú zaplatené
na veľkonočné sviatky hory. Sľúbil som im,
že ich potom do tej istej katedrály, kde
Hanka prijme všetky sviatosti, pozvem na
svadbu – sviatosť manželstva, čo sa stalo asi
o rok.

Dnes tvoria Pavol a Hanka šťastnú rodinu.
Obaja sú lekári. Majú dve dcéry, ktoré po ne-
deliach chodia spievať do chrámového
zboru. Hybnou silou náboženského života je
Hanka.

Autor: MUDr. Bohuslav Dobrovodský, www.bazilika.sk

Zázraky sa dejú aj dnes
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Prinášame najzaujímavejšie pasáže druhej časti veľkého rozhovoru s novým provinciálom saleziánov
na Slovensku. Don Jozef Ižold hovorí o saleziánoch a mladých, o Cirkvi, o kríze povolaní…
Celý rozhovor nájdete na www.saleziani.sk.

Autor: Rastislav Hamráček SDB � Foto: archív redakcie

SALEZIÁNI A MLADÍ

Ako by si zhodnotil „kondíciu“ sale-
ziánov na Slovensku v tomto období?
Veková kondícia je dobrá aj vekový prie-
mer provincie, keď to porovnáme s inými
časťami Európy. Potom aj túžba žiť sale-
ziánsky život naplno, to naozaj v bratoch
je: budovať komunity a pracovať. Bratia sú
horliví, mladí sú pri nich a oni pri mla-
dých. Toto sú krásne prvky, za ktoré
máme ďakovať, že sú prítomné. Samo-
zrejme, s nižším vekovým priemerom sú-
visia aj krehkosti a mladí bratia, ktorí ešte
nejako zápasia a dozrievajú v týchto zá-
pasoch. Duchovná hĺbka niekedy trochu
mešká. V pastorácii máme túžbu dávať,
približovať Boha mladým, nie vždy to však
vieme a v tom sa tak hľadáme. Nádej je
veľká a, samozrejme, potrebujeme aj
trpezlivosť kráčať dopredu a rásť.

Don Bosco sa venoval predovšetkým
chudobným, opusteným mladým. Keď
sa pozrieš na Slovensko, kto sú chu-
dobní mladí na Slovensku dnes?
Venujeme sa aj rómskej mládeži, ktorá ur-
čite patrí medzi chudobnú mládež. Keď sa
však rozprávame s bratmi, o koho sa sta-
rajú a kde vnímajú rozmer chudoby, väč-
šina povie, že tam patria skoro všetci, čo
chodia do našich oratórií, zvlášť možno tí,
ktorí nedostali dobrú výchovu doma, po-
chádzajú z rozbitých rodín, z rodín, kde je
napätie. Je to dosť veľká časť. A mladý
ako taký je už chudobný – to hovorieval aj
don Bosco, že sa stará o chudobnú, ohro-
zenú a opustenú mládež. Ohrozená mlá-
dež, to je vlastne každý mladý človek,

ktorý si razí cestu životom a ešte je v tom
neistý. Medzi mladými, ktorí chodia do
oratiek, a rómskou mládežou, je, zdá sa
mi, ešte veľa takých, ktorí sa motajú, tú-
lajú, možno už ani nie po uliciach, ale
doma po internete… Hľadať cestu k nim je
asi výzva pre nás.

V deväťdesiatych rokoch mali
mnohé rehole u nás veľa povolaní
a aj semináre. Čo je podľa teba za
tým, že to rokmi klesá?
Je to celkový trend v Európe, keď sa po-
zeráme na štatistiky západného sveta,
a nie iba západného. My nie sme izolo-
vaný ostrov. Určite je v hre veľa faktorov:
môže to byť konzum, proces sekularizácie,
menejpočetné rodiny… Ale asi nemôžeme
všetku vinu zvaliť na tieto vonkajšie sku-
točnosti. Za tým bude zrejme aj to, že ne-

vieme byť dostatočne presvedčiví, viero-
hodní. Ešte sme asi nenašli taký silný spô-
sob, ako ukázať krásu zasväteného života
a prežívania duchovného povolania dneš-
nému mladému človeku.

V staroveku a stredoveku bolo veľmi
typické pre tých, čo chceli žiť mníš-
skym životom, že utekali zo sveta –
fuga mundi. Bolo to aj motto prvých
mníchov, ktorí žili na púšti, v sa-
mote… Dnes by sa asi povedalo, že je
to veľmi nemoderné utiecť zo sveta.
Má toto fuga mundi ešte nejaký vý-
znam alebo nový rozmer?
Don Bosco napísal jeden okružný list, kde
hovorí, že apoštoli neopustili polia, domy
len tak, ale ich opustili pre Krista. A kto
chce nasledovať Krista, má opustiť všetko.
Možno forma opustenia sveta je iná, ale

Slovensko asi nebude celé kresťanské,
na to sa máme pripraviť
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v srdci ostáva toto oslobodenie sa od všet-
kého a objavenie Boha, ktorý ma oslobo-
dzuje. Napokon on je ten, ktorý je tým po-
kladom, čo mi Boh ukáže, a ja som vďaka
pokladu ochotný všetkého sa vzdať. Roz-
mer opustiť všetko pre Boha je, myslím si,
večne platný.

Rehoľníci by mali byť v tomto svete
ľuďmi, ktorí provokujú – už možno
len tým habitom, ktorý nosia. Provo-
kujú teda či neprovokujú saleziáni ako
zasvätení dnes na Slovensku?
Svätý Otec František povedal rehoľníkom,
keď sa stretli, že by mali byť hluční. To
rozprával aj mladým. My nemáme také
provokatívne prvky v našom vonkajšom
správaní. Don Bosco chcel, aby sme boli
úplne normálni. Neprovokujeme svojím
oblečením ani tým, že žijeme v tichu alebo
životom, ktorý sa veľmi odlišuje od života
bežného človeka. Saleziáni by mali pro-
vokovať láskou, prácou, že sa dávajú…
chudobou, pretože si nenechávajú nič pre
seba, čiže láskou a službou mládeži, ktorá
je chudobná. Či provokujeme? Tak nie-
kedy aj my sme spohodlneli, môžeme po-
vedať, že nie vždy sme na tej úrovni dona
Bosca, žeby sme sa vkladali naplno do
toho, čo robíme. Ale zasa máme veľmi
veľa saleziánov, ktorí tak zdravo provo-
kujú práve týmto darovaním seba.

CIRKEV DNES

Čo je pre teba Cirkev?
Cirkev je Kristova nevesta, Boží ľud, mys-
tické telo Kristovo – to sú také pekné ob-
razy. Cirkev je miesto, kde žije živý Kristus
vo svojom ľude. Takže Cirkev má aj ľudský
rozmer, aj inštitucionálny – sú tam štruk-
túry, ľudia, organizácia, ale má aj hlboký
rozmer. Cez všetky tieto ľudské štruktúry,
ktoré sa môžu meniť, my vieme, že Boh
dáva svoje milosti ľuďom, odovzdáva im
svoju pravdu, silu sviatostí. Cirkev je
miesto, kde Boh stretáva človeka.

Ako vnímaš vplyv pápeža Františka
na život Cirkvi? Stretol si sa s ním
v Ríme na konci marca.
Tak, je to veľká postava a myslím si, že je
darom Boha pre dnešný svet. Má mnohé

saleziánske prvky, povedal by som, neviem,
či je to vplyvom prvých misionárov sale-
ziánov, ktorí odišli do Latinskej Ameriky,
keď ich tam don Bosco poslal, ale jeho
skromnosť, taká tá jednoduchosť, otvore-
nosť, priamosť. A zároveň v ňom vidno
hlbokú radosť a jej zdroj je niekde v Bohu.
Toto komunikuje a vie to odovzdávať takým
spôsobom, že to ľudia vidia, vnímajú.

Aké výzvy stoja pred Cirkvou na Slo-
vensku?
Počas rokov totality Cirkev na Slovensku
prešla skúškou, bola aj silno očistená, zís-
kala si kredit medzi ľuďmi. Kňazi, ktorí
trpeli, boli väznení… myslím si, že nárast
povolaní v deväťdesiatych rokoch bol aj
ich zásluhou. Toto je veľké bohatstvo
Cirkvi na Slovensku, že sme si naozaj pre-
šli takou očistou. Ale tak ako v každej
dobe a v každej krajine, aj nám hrozí, že
už keď tie ťažké časy pominú, potom sa už
človek necíti ohrozený a možno sa v ňom
prejavia všetky tie ľudské faktory, niekedy
aj túžba po moci, ako to asi vyskakuje aj

v nás ľuďoch, ktorí máme duchovné po-
volanie. Na to si máme dávať pozor. A vý-
zvy do budúcna: Slovensko už asi nebude
celé katolícke, kresťanské, na to sa máme
pripraviť. Vedieť byť príťažlivou Cirkvou.
Aj keď neoslovíme všetkých, aj keď nebu-
deme mať vo svojich rukách riadenie zá-
konov, určovanie chodu spoločnosti, ale
mali by sme byť Cirkvou, ktorá svedčí,
svedčí o tom, že tento svet neuspokojí člo-
veka. A tu vidím mnohé zdroje: máme na
Slovensku ľudí, ktorí sú otvorení pre du-
chovné veci, spoločenstvá, ktoré tu žijú,
takže napriek ťažkostiam, niekedy napä-
tiam a znechuteniam a tak ďalej, vidím
veľa prvkov nádeje.

Keď sa pozeráš na nás saleziánov, sme
po 27. generálnej kapitule. Čo mô-
žeme alebo máme nádej, že budeme

prinášať do tejto Cirkvi na Slovensku?
Myslím si, že saleziáni svojím príspevkom
vložili niečo do Cirkvi cez iniciatívy, cez
spôsob pastorácie, vedenia táborov, bir-
movancov, dobrovoľníkov… Teraz nás asi
čaká svedectvo komunitného dávania sa.
Komunita, ktorá svedčí, vytvára vzťahy,
aby sme ako saleziáni nepracovali sami,
ale vedeli zapájať aj ostatných. Don Bosco
rozprával o rodinnom duchu. Možno
prídu nové iniciatívy, nové nápady, ale to,
čo sa mi zdá podstatné, je, aby sme pri-
nášali takého radostného rodinného du-
cha, ktorý stavia na Božej láske a pretvára
vzťahy, aby boli príťažlivé aj pre druhých.

PANNA MÁRIA

Napokon… Ty a Panna Mária v tvojej
skúsenosti.
Ja mám Pannu Máriu spätú s ružencom
a potom s pobožnosťami: májová pobož-
nosť, litánie, na čo sme ako chlapci mini-
štranti chodili. Ruženec je pre mňa mod-
litbou, ktorá mi pomáha aj vtedy, keď mi
je ťažko alebo som roztržitý, či nahnevaný,
ruženec je pre mňa spôsob, ako cez Pannu
Máriu čerpať z Božích zdrojov. Možno je-
den taký silný zážitok, kde som si uvedo-
mil Máriinu prítomnosť ešte viac okrem ro-
kov mladosti, kde som aj na gitare hral
a spieval „Mária, matka mladých“ a vnímal
som, že to platí aj pre mňa. Raz som bol
dosť vážne chorý a už som nechcel nikoho
a nič vidieť, iba byť v tej posteli ako malé
dieťa. Vtedy som si uvedomil, že je tu
Mama. Tak ako mama stojí pri svojom die-
ťati, že aj ja mám Mamu v nebi, ktorá je
Mamou všetkých. Myslím si, že taký
zdravý detinský spôsob, za ktorý sa ani
dospelý človek nemusí hanbiť, vo vzťahu
otvorenosti, počúvania. Aj cez takúto skú-
senosť som to trochu zakúsil, našiel.

A pútnické miesto?
No, my sme chodili na Staré Hory. Keď
som bol ašpirant a stretol som saleziánov,
začali sme chodiť do Šaštína. Aj na bicyk-
loch s mladými. Tam som si premodlieval
svoje povolanie – nebol som ešte na sto
percent rozhodnutý a pamätám si tam
takú silnú modlitbu pred bohostánkom
a pred Pannou Máriou. Tak, asi Šaštín.

Forma opustenia sveta je
iná, ale v srdci ostáva toto

oslobodenie sa od
všetkého a objavenie

Boha.
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Keď som mala šesť rokov, chodila som s bratom do
štátnej základnej školy. V tom čase sa však jeho trieda
musela presunúť na dopoludňajšie vyučovanie, a tak
som potom popoludní cestovala autobusom sama.

Mama uvažovala, ako
vyriešiť situáciu, aby
sme mohli opäť s bra-
tom dochádzať na vy-
učovanie spolu. Na-
vrhla mi teda, aby som
prestúpila do školy ses-
tier saleziánok, aj keď
sme vedeli, že to bude
ťažké, lebo každý rok
dostávali množstvo pri-
hlášok. Tá škola bola
sen a ani som nedú-
fala, že by sa mohol
stať skutočnosťou.

V to ráno, keď sme pri-
šli na pohovor s riadi-
teľkou, mama mi pove-
dala, aby som sa najprv
išla pomodliť do ka-
plnky k Panne Márii.
Ona zatiaľ šla do riadi-

teľne. Zdalo sa mi to veľmi správne, a tak som na ko-
lenách pred krásnym obrazom Pomocnice odriekala
mnoho Zdravasov. Hľadela som na tvár Madony a jej
pokojný pohľad, ktorým sa na mňa dívala, mi hovoril,
že myslí len na moju žiadosť.
Neviem povedať, ako dlho trval rozhovor mojej mamy
v kancelárii riaditeľky. Minútu… alebo večnosť? Jediná
vec, ktorú si pamätám, bola usmiata tvár mamy, keď
si kľakla vedľa mňa a povedala, že je to vybavené. Moje
detské srdce sa zmenilo na kompletný orchester plný
hudby so silnými údermi bubnov. V rukách som mala
nebo. Naše slzy boli znakom úprimnej vďačnosti
Panne Márii Pomocnici.

Od toho dňa, na ktorý nikdy nezabudnem, až podnes,
som ešte stále v tejto „škole Panny Márie Pomocnice“.
Vychodila som tam celú základnú aj strednú školu.
Tam som objavila svoje povolanie učiteľky, a tak som
u nich študovala aj magisterskú prípravku, ktorá mi
umožnila zapísať sa na univerzitu, kde som potom
skončila pedagogiku. Po štúdiách som do tejto školy na-
stúpila ako učiteľka, neskôr som sa stala zástupkyňou
a dnes som tu riaditeľkou strednej školy.

Súčasne s profesionálnou formáciou vyzrievala vo mne
saleziánska duchovnosť v rámci Združenia spolupra-
covníkov. V nasledovaní dona Bosca som nachádzala
podporu, silu a istotu o hodnote výchovy mladých.
Ako pätnásťročná som zložila prísľub saleziánskej spo-
lupracovníčky. Don Bosco si už získal moje srdce a mňa
robilo šťastnou, že môžem svoju energiu venovať to-
muto domu, ktorý sa stal mojím domovom. Spolupra-
covníčkou sa neskôr stala aj moja mama a môj otec
i brat vytvorili s nami veľmi tesný zväzok. Ako miestna

a provinciálna koordinátorka spolupracovníkov som
robila všetko pre rast Združenia a zhodnotenie prí-
tomnosti laikov vo veľkých saleziánskych dielach.

Keď som spoznávala svoju životnú cestu, táto skúsenosť ro-
diny bola pre mňa základom. A tak keď som sa rozhodla
neskôr vstúpiť medzi Dobrovoľníčky dona Bosca (VDB),
moja radosť bola radosťou rodinnou. V klobúku, do kto-
rého som zbierala, mám len hlbokú skúsenosť spoločen-
stva s kňazmi, so sestrami FMA, so spolupracovníkmi,
s mladými. Rodina, sestry, bratia, poslanie, zanietenie,
Panna Mária Pomocnica, don Bosco, oratórium, výchova,
evanjelizácia, spoločenstvo – to všetko sú pre mňa syno-
nymá rovnakej dôležitosti; sú abecedou darovanou od
Boha na budovanie jednej z najkrajších skutočností Cirkvi:
saleziánskej rodiny.

„Uzavrieť do krátkeho rozprávania srdce môjho života je zaiste trochu ťažké, ale chcela by som sa
podeliť o to, čo tvorí najdôležitejšiu časť a jadro môjho osobného príbehu. Cesta, na ktorej som jasne
cítila, ako ma Panna Mária osobitne vzala za ruku a viedla k objaveniu môjho šťastia.

Autor: M. A. M. � Foto: archív redakcie

Rodina s veľkým „R“… Rodina Radosti

V nasledovaní dona Bosca som
nachádzala podporu, silu a istotu

o hodnote výchovy mladých.



9 0 r o k o v

Je to postačujúce na to, aby sme prostred-
níctvom výstavy povedali „všetko“? Aby
sme nezabudli na nikoho, na žiadne obdo-
bie, udalosť či dôležitý moment v dejinách?
Túto otázku sme si kládli veľmi často. Od-
poveď bola a je jasná – nestačí. Ale nesta-
čilo by to ani vtedy, keby sme vydali knihu,
dve, tri… Ani keby sme natočili hodnotný
dokument. Ani keby sme otvorili všetky
kroniky alebo zverejnili tisíce ďalších foto-
grafií. Ani keby sme doplnili mnoho iných
mien a osôb, ktoré akýmkoľvek spôsobom
napomáhali dielo dona Bosca u nás… Ani
tak by sme nepovedali všetko o týchto krás-
nych a hodnotných 90 rokoch pôsobenia
saleziánov na Slovensku.

Čo vlastne táto výstava ponúka a aký má
význam?
Výstava má byť miestom stretnutia. Stret-
nutia a spoznania saleziánov dona Bosca na
Slovensku počas ich 90-ročného pôsobe-
nia. Miestom stretnutia bratov, širšej sale-
ziánskej rodiny, rodín s deťmi, aj tých skôr
narodených, ako aj širokej verejnosti. Mies-
tom stretnutia s dejinami, ale aj súčasnos-
ťou.

Výstava je tiež miestom rozhovoru. Roz-
hovoru rodičov s deťmi, starších rehoľní-
kov s mladšími, jednotlivých zložiek ro-
dín, medzi priateľmi navzájom. O tom,
ako to bolo. A kde si každý môže nájsť ten
svoj kúsok osobne prežitého alebo preží-
vaného v dnešných dňoch.
Výstava je tiež miestom snívania. Sen,
ktorý mal kedysi malý chlapec a ktorý ži-

jeme naďalej. Snívajte teda s donom Bos-
com a saleziánmi. Snívajte o tom, ako sa to
začalo a ako to pokračuje, kde je to „vaše
miesto“ v tomto sne.

V neposlednom rade výstava prináša
miesto spoznávania vlastností a čností blíz-
kych saleziánom, ktoré ich zdobili a na-
ďalej zdobia. Toto by sme radi prostred-
níctvom výstavy chceli povedať.

Rád by som ešte poznamenal dve málo vní-
mané, ale dôležité skutočnosti, čo sa týka
realizácie a formy výstavy. V prvom rade
treba povedať, že výstava nie je výtvorom
historikov, nejde o odbornú prezentáciu či
chronologickú sondu dejinami pre odbornú
verejnosť ani o náhradu odbornej litera-
túry a podobne. Druhou, praktickou strán-
kou výstavy je skutočnosť, že nám zále-
žalo na tom, aby sa výstava mohla dostať
kdekoľvek na Slovensku pri čo najmenších
technických a personálnych nárokoch.
Preto je jednoduchá, ľahko prenosná, zlo-
žiteľná, bez sprievodných predmetov, ná-
ročného uchopenia či materiálu.

Výstavu sme predstavili verejnosti na Dni
vďačnosti saleziánskej rodiny v Šaštíne
29. augusta. Postupne počas rokov 2014 –
2015 zavíta možno aj do vášho mesta
alebo saleziánskeho strediska. A možno
podnieti k stretnutiam, rozhovorom, spo-
mínaniu či k snívaniu a… k vďačnosti.
Prajeme vám pekné momenty pri pre-
hliadke tejto našej výstavy.

Autor: Peter Novák, spoluautor výstavy � Foto: archív redakcie

O putovnej výstave k výročiu

Úctyhodných 90 rokov histórie na zhruba 50 fotografiách a doplňujúcich
obrázkoch. K nim zopár krátkych slov, viet, poznámok, úryvkov z listu či
básne na niekoľkých farebných paneloch.
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Ako sme výstavu pripravili
Hľadali sme jej ideu, vymýšľali sto rôz-
nych možností, nakoniec sme sa
zhodli na jednej, napísali, vybrali, vy-
hodili a odsúhlasili texty a fotografie,
znova vrátili vyhodené a zmenili od-
súhlasené… Potom prišiel čas zosu-
marizovať všetok pripravený historický
materiál, fotografie, informácie, pod-
klady, texty, zladiť grafiku, spustiť tlač
a urobiť posledné záverečné práce.
Nakoniec, a vlastne ako začiatok všet-
kého, slávnostne predstaviť a otvoriť
výstavu verejnosti.

Už 90 rokov žijeme
na Slovensku sen dona Bosca
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Sestra Anna Mihálová sa narodila a pokrstili ju
24. septembra 1908 v Bošáci pri Trenčíne. Bola dcé-
rou hlboko veriacich rodičov. O Inštitúte dcér Márie
Pomocnice (FMA) sa dopočula od svojej spoluro-
dáčky Emílie Žákovicovej, ktorá poznala jedného sa-
leziánskeho klerika. Po skončení strednej školy u ses-

tier Notre Dame v Trenčíne 16-ročná Anna odišla
spolu s Emíliou v roku 1925 do Talianska.

Noviciát absolvovali v Nizze Monferrato, kde
5. augusta 1928 zložili prvé sľuby. Zaujímavosťou je,
že spolu s nimi ich skladala aj budúca generálna
matka sestra Ersília Canta. Krátko potom sestra Anna
podala žiadosť do misií.

Jej spolusestry juniorky o nej hovorili ako o vzore re-
hoľníčky. Len päť mesiacov po zložení sľubov, ako
dvadsaťročná, odišla na misie do Strednej Ameriky. Od
15. decembra 1928 vyše päťdesiat rokov nepretržite

účinkovala v štátoch Honduras, Guatemala, El Salva-
dor, Nikaragua a Kostarika. Večné sľuby zložila 5. au-
gusta 1934 v San José de Costa Rica. Celý život za-
svätila tamojšej mládeži, ale vždy mala rada svoju
vlasť a bola hrdou Slovenkou.

V prvých rokoch rehoľného života pracovala ako
asistentka postulantiek. Potom bola učiteľkou
v škôlke, na základnej škole a asistentkou v internáte.
Učila aj na gymnáziu, a to angličtinu, telesnú vý-
chovu, náboženstvo a hudbu. Vyučovala tiež vo ve-
černej škole a bola asistentkou v oratóriu.
Sestra Anita, ako ju v Amerike nazývali, bola dlhé
roky riaditeľkou rôznych dievčenských kolégií. Jej

Prvé sľuby skladala s budúcou
generálnou matkou

Autor: Kamila Novosedlíková FMA � Spracovala: Viera Antalíková FMA

Anna Mihálová FMA (1908 – 1981)

Ľudia tu nemali ani stoly, ani
stoličky. Deti aj učiteľka sedeli

na zemi. Predsavzala som si, že čo
bude v mojich silách, to zmením.

Sestra Anna mala mnoho darov. Bola úprimná a pripravená prijať rôzne služby bez toho, aby iných
zaťažovala svojimi problémami. Veľmi milovala Inštitút dcér Márie Pomocnice a bola schopná preň
prinášať aj veľké obety. Sestry, ktorým bola direktorkou, ju mali veľmi rady a skutočne ju obdivovali.
Bola to žena hlbokej viery a prejavovala ju v darovaní sa a v službe blížnym. Vyše 50 rokov strávila
na misiách v strednej Amerike.
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práca bola taká výnimočná, že si vy-
slúžila pochvalu a uznanie od vyso-
kých svetských autorít.

Na misiách prežila aj veľmi ťažké chvíle
počas zemetrasenia v Manague a krva-
vej občianskej vojny v Nikarague.

„Poslali ma do Strednej Ameriky. Keď
som tam prišla, dali mi koňa. Bála som
sa ho, musela som však rýchle vysad-
núť, lebo moja spolusestra už uháňala
preč. V pralese bol vyrúbaný len úzky
chodník. Kôň sa ustavične potkýnal
a veľa ráz som z neho spadla. Napo-
kon sme prišli na veľké priestranstvo,
kde stálo niekoľko chatrčí. Bolo tam

veľa ľudí, manželia mali 16 aj 17 detí.
Všetci ma čakali a vítali. Jedna ba-
bička uvarila vajíčko a chcela mi ho
podarovať. Skryla ho teda pred vnú-
čatami do kopy sena a potom ho ne-
mohla nájsť. Ľudia tu nemali ani stoly,
ani stoličky, deti aj učiteľka sedeli na
zemi a tak sa učili náboženstvo. Hlad
a bieda, to bolo všetko, čo mali. Pred-
savzala som si, že čo bude v mojich si-
lách, to zmením. Keď mali sestry ne-
zvládnuteľné deti, poprosili ma, aby
som sa ich ujala.“

Istá sestra spomína: „Rozprávala nám
o jednom neposlušnom chlapcovi, kto-

rého k nej preradili. Keď na hodine ná-
boženstva deťom hovorila, ako Joze-
fovi bratia predali svojho najmladšieho
brata, tak mocne to na chlapca za-
účinkovalo, že sa polepšil. Ani sestry
tomu nechceli uveriť, kým neuvideli tú
zmenu. Popri vyučovaní musela Anna
dohliadať aj na kuchyňu a údržbu ce-
lého areálu školy. Zamestnávala teda
otcov mnohodetných rodín a postu-
pom času ich dostala z chatrčí do
mesta a ich deti začali chodiť do škôl.“

Iná sestra dopĺňa: „Anna spomínala,
ako chodila k jednému boháčovi na
pílu po dosky na opravu domov. On
mal veľké množstvo dreva a ponúkol

sa, že jej ho predá. Sestra Anna sa
však nedala a pripomenula mu, že je
jeho dlhoročnou zákazníčkou, aby jej
dal dosky zdarma. Majiteľovi píly sa to
nezdalo, a tak mu rozpovedala jedno
vhodné podobenstvo. On sa premohol
a drevo jej nakoniec predsa len daro-
val. Anna ho rozdala chudobným ro-
dinám a tie si mohli postaviť domčeky,
za čo jej boli veľmi vďační.“

Po štyroch desaťročiach sa sestra Anna
vrátila do vlasti. Rozpráva o tom jej
príbuzná: „Bola riaditeľkou školy.
Učila od najnižších ročníkov až po
maturitné, veľmi chudobných, ale aj

veľmi bohatých. Raz do jej triedy cho-
dili aj bohaté sestry, ktoré sa však učili
zle, pretože mali všelijaké iné záujmy,
a Anne dalo poriadne zabrať, aby
z nich vychovala dobré žiačky. Ich
otec bol učiteľke za to veľmi vďačný.
Zaujímal sa, odkiaľ pochádza, a ona
mu na mape Európy ukázala malú
bodku. Pýtal sa jej, koľko rokov nebola
doma, a keď povedala, že štyridsať,
poznamenal, že určite by rada navští-
vila vlasť. ,A ako rada,‘ odpovedala
mu. ,Nemám už rodičov, ale mám
sestru a ďalšiu rodinu.‘ O niekoľko
dní jej pán doniesol peniaze na cestu.
Ona to oznámila generálnej matke do
Turína, ale keď priletela do Talianska,
mesiac musela čakať, lebo jej úrady
nechceli dovoliť vstúpiť do Českoslo-
venska v habite. Ona sa však odmietla
vyzliecť z rehoľných šiat. Pán Boh jej
pomohol a nakoniec predsa mohla
dôjsť do Bošáce. Bola to veľká radosť.
V Turíne jej sestry dali adresy salezi-
ánov a saleziánok, kde pracovali alebo
kde boli sústredené. Vtedy v našej ro-
dine nemal nikto auto, a tak ju môj
manžel všade povozil. Boli v Sládeč-
kovciach, kde sestry na farme chovali
kačice.“

Sestra Anna navštívila vlasť a svoju
rodnú obec v roku 1969 a potom
krátko pred svojou smrťou v roku
1980.

Počas rakoviny, ktorá ju postihla, sa
postupne všetkého vzdávala, aj svo-
jich nádejí na život. Jej posteľ sa pre-
mieňala na oltár, na ktorom s láskou
a pokojne ponúkala samu seba. Istá jej
spolusestra spomína: „Keď som ju
krátko pred smrťou videla, povedala
som si: ,Boh sa neponáhľa, pre kaž-
dého má svoj čas. Dôležité je, aby sme
si to uvedomili a boli pripravení prijať
ho, keď prichádza.‘“ Sestra Anna Mi-
hálová zomrela 18. augusta 1981 na
Kostarike vo veku 73 rokov.
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Lacnejšou verziou tohto trestu je triedenie sezón-
neho oblečenia. Synovi navŕšime do izby kopu s po-
kynom, aby si všetko vyskúšal a vytriedil veci, do kto-
rých sa už nezmestí. Škodoradostnejší rodič môže
pridať úlohu: rozdeliť použiteľné oblečenie na kôpku
vecí vhodných na von, vhodných do kostola a vhod-
ných do školy. Kandidát na najprotivnejšieho rodiča
roka ešte k tomu nechá syna všetko nositeľné oblečko
vyvetrať na balkóne, úhľadne poskladať a podľa druhu
vzorne uložiť do skrine s poznámkou, že ak tento pro-
ces potrvá pridlho, prípadne bude sprevádzaný frfľa-
ním, chlapča s oblečením pomôže aj menšiemu bra-
čekovi. Podobný efekt ako práca s oblečením má aj
strihanie, umývanie či akákoľvek iná úprava chlapcov
mladšieho veku.

Žila som s tým, že takýto trest mám stále v zálohe. Až
sa v jedno sobotné ráno stalo, že do jedálne k raňajkám
zostúpila veľmi čudesná chlapčenská dvojica. V tom
prekvapení som im nielenže zabudla zaželať dobré
ráno, ale zabudla som aj zatvoriť ústa, moje telo zos-
talo zaseknuté v nádychu, a keby sa ma jeden z tých
zvláštnych chlapcov neopýtal, či som v poriadku, asi by
som zabudla aj vydýchnuť. Obraz nezvyčajnej podoby
našich synov by sa tak stal tým posledným, čo moje oči
za života uzreli. Áno, boli to, aspoň podľa pohybov
a hlasu, naši synovia. Boli však štýlovo oblečení, tričká
mali zladené so šialeným odtieňom vyčesaného, na-
gélovaného číra, šmrncnutého zmývateľnou farbou
na vlasy, ktorú ktosi tajne kúpil na školskom výlete za
peniaze na malinovku. Za synmi vošli do jedálne aj
dcéry, hrdé na svojich bratov. Okamžite mi bolo jasné,

že chlapci výsledný efekt nedosiahli svoj-
pomocne, ale aj to, že sa celkom priučili.
Keď mi o pár dní neskôr starší syn oznámil,
že nemá žiadne normálne tričko, potre-
buje novú košeľu a to obočie, ktoré po mne
zdedil, som si mohla odpustiť, bola som nú-
tená prijať fakt, že nákupy oblečenia, stri-
hanie a celkové poľudšťovanie detí viac
u nás trestom nebudú. Naopak, začala som
v tomto smere ťahať za kratší koniec.

Môj outfit a celkový výzor odrazu nie je
cieľom kritiky len zo strany dcér. Už aj od
synov som sa dozvedela, že by som mohla
mať viac obľúbených vecí ako tú jednu
sukňu, ktorou vraj budem zametať ulice,
kým sa celkom nerozpadne. Účes mám
z druhého storočia, imidž z časov nevoľ-
níctva. Nestačím sa čudovať. Súrodencami
je dostatočne školená aj najmladšia
dcérka. Vo svojom jeden a pol roku ak-
tívne využíva slovíčka „nie!“ a „toto!“ aj
vo vzťahu k oblečeniu, gumičkám a to-
pánkam. Jej prvým viacslabičným slovom

Ak chcú rodičia efektne a efektívne potrestať malého synčeka, stačí ho zobrať na nákup oblečenia.
Taká hodinka a pol strávená skúšaním nohavíc, tričiek, ustavičným prezliekaním, kombinovaním
šiltovky s ponožkami a obrázkom na spodnej bielizni urobia svoje. Po návrate domov úplne vysilené
dieťa padá bezmocne na posteľ s tichou túžbou, aby už raz a navždy vyrástlo a nemuselo zažívať
podobné martýriá.

Autor: Dominika Rajská � Ilustrácia: Michal Žák

Oblečenie, nákupy, kostol a práčka
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Výchova sa začína od očí, nie od uší.

Dnes deti počúvajú očami.

Keď sa Roberto Benigni zmieňuje o svojej
skúsenosti s Federicom Fellinim, hovorí: „Keď
stojíte pod dubom, asi na vás padne nejaký žaluď.“

Skutky zavážia viac ako slová. Ruža by mala
rovnakú vôňu, aj keby sa volala inak.

Nie donucovať, ale viesť k obdivu.

Iných narovnávame jednoducho tým, že my chodíme
vzpriamení.

Výchova je viac o dávaní príkladu, ako o poučovaní.
Ak deti žijú v ovzduší elektriky, budú elektrizovať.

Kto rozpráva o diéte s plnými ústami, sám si
protirečí.

Keď v púšti nie sú hviezdy a noc je úplne tmavá,
zostávajú stopy. Príklady sú ako stopy!

Ako spieva opát, tak odpovedá brat.

Zelená čerešňa dozrieva pohľadom na červenú
čerešňu. (palestínske príslovie)

Zlí vychovávatelia nikdy nevypestujú dobré plody.
(holandské príslovie)

Ak jarabica vzlietne, mláďa nikdy nezostane na
zemi. (africké príslovie)

Autor: Pino Pellegrino � Preklad: vdb

boli „papuče“. Zakaždým, keď Dominička toto svoje za-
klínadlo vysloví, zažiaria sa jej oči a s radosťou sa roz-
behne k akémukoľvek typu obuvi, ktorú má práve v zor-
nom uhle. Ak sa jej následne podarí topánky obuť, jej
radosť nemá konca kraja. Je úplne jasné, že aj ona sa ča-
som stane nemilosrdnou kritičkou maminých outfitov.

Musím úprimne priznať, že výhrady detí voči mojej
osobe sú v niečom oprávnené. Taktiež som rada, že pes-
tovanie vkusu už nie je privilégiom dcér. Stojí však pred
nami ako rodičmi nová výzva, ktorú sme zatiaľ pome-
novávali len v prípade najstaršej dcérky. Synovia nám
v posledných dňoch ukázali, že ich nesmieme vynechať.
Ide o úlohu nezostať na povrchu. Úlohu učiť deti (a učiť
sa s deťmi) aj v tomto smere hľadať rovnováhu. Nebyť ex-
trémom, ktorý si na seba neoblečie nič, čo by nemalo do-
statočný počet pásikov, fajočiek alebo imidžoviek v ne-
ónových farbách a zároveň nedávať dôvod na to, aby nás

podľa vonkajšieho vzhľadu pokladali za čudákov. Starať
sa o seba, vážiť si sám seba a byť pekným je dobré, žia-
duce, potrebné. Telo je darom, chrámom Ducha, a tak
máme povinnosť zaobchádzať s ním dôstojne, s láskou
a úctou. Ak však v krásnom tele zahníva duša, zápach ne-
potlačí ani prvotriedny parfum. Preto s manželom sebe
aj deťom pripomíname nevyhnutnosť vnútornej krásy,
dobrosrdečnosti a lásky, tréning charakteru, dôležitosť du-
chovnej sprchy pri svätej spovedi, exkluzívnosť klenotu
úsmevu. Načo by nám boli krásne biele zuby, keby boli
skryté za zúrivosťou zovretými perami? Ako by sme
mohli šíriť posolstvo lásky, ak by sme ľudí odpudzovali
svojím zjavom? Krása spočíva v rovnováhe.

A tak kým naše potomstvo odkráča do kostola, starostlivo
sa upravuje. Nie len v nedeľu, aj vo všedné dni vidíme zo
skríň trčať iba nohy a vychutnávame si pohľad na spolu-
prácu detí v dolaďovaní detailov. Naša radosť sa však stáva
dokonalou až vtedy, keď deti po ukončení svätej omše, po-
čas ktorej pristúpili k svätému prijímaniu, s búrlivosťou
všetkým deťom vlastnou vybehnú na oratkovské ihrisko.
Tam sa už nerieši starostlivo upravený účes ani oblečenie,
podstatná je veselosť a hra. Nemusím však byť prorokom,
aby som dokázala predpovedať, že detské oblečenie príde
onedlho na rad znova. Budem ho riešiť ja a nebudem pri
tom takmer celá strčená do skrine, ale do práčky…

S manželom sebe aj deťom
pripomíname nevyhnutnosť vnútornej
krásy, dobrosrdečnosti a lásky, tréning

charakteru…
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„Moje misionárske povolanie sa zrodilo v oratóriu môjho
rodného mesta. Ako chlapec a neskôr ako animátor som
často počúval rozprávania o našich misionároch, najmä
o donovi Šutkovi a našich spolubratoch na Sibíri. Neskôr
som počas saleziánskej formácie viackrát stretol spolubra-
tov pracujúcich na Sibíri a po prvom roku pedagogickej

praxe som požiadal provinciála, aby som mohol pokračo-
vať na Sibíri v Jakutsku. Tam som prežil dva nádherné roky
v oratóriu a mládežníckom stredisku.

Počas štúdia teológie v Turíne som sa v roku 2010 dal k dis-
pozícii hlavnému predstavenému. Ako diakon som mal po-
čas leta peknú dvojmesačnú misijnú skúsenosť v noviciáte
v Sunyani (Ghana). Potom som sa dozvedel, že hlavný
predstavený ma opäť určil na Sibír. Po kňazskej vysviacke
som sa v septembri 2011 zúčastnil kurzu pre nových mi-
sionárov v Ríme a dostal som misijný kríž z rúk dona Pas-
cuala Cháveza. Kvôli diplomatickej byrokracii bolo veľmi
ťažké získať prechodný pobyt. Nakoniec som ho dostal až
potom, ako som cestoval rok a pol každé tri mesiace me-
dzi Slovenskom a Ruskom.

Je mnoho výziev, ktorým musíme v našej misii čeliť. Ja-
kutsk je tristotisícové, mnohonárodnostné mesto. Katolíci
tvoria nepatrnú menšinu, ktorú miestni ľudia často pova-
žujú za sektu. Som farárom v našej farnosti, ktorá má pri-

bližne 150 pokrstených: okrem Filipíniek, ktoré tu pri-
cestovali za prácou, väčšina z našich veriacich je prvou ge-
neráciu katolíkov. Sme mladou a vitálnou kresťanskou ko-
munitou. Snažíme sa dobre animovať našich farníkov,
pretože ich formácia nám dáva nádej rásť nielen v kvantite,
ale najmä v kvalite.
Patríme do Irkutskej diecézy, najrozsiahlejšej diecézy na
svete (má len 45 kňazov). A náš Jakutský dekanát má roz-
lohu 3 milióny km2 (ako celá India), no pri tom len milión
obyvateľov. Surová kontinentálna klíma spôsobuje výkyvy
teplôt počas roka od -60° C v zime do +40° C v lete.

Najbližšia katolícka a saleziánska komunita Aldan je od nás
vzdialená 520 km. A sú tu jediné katolícke a saleziánske spo-
ločenstvá na tomto rozsiahlom území. Ako saleziáni tu
máme obrovské pole práce medzi mladými. V dôsledku po-
četných rozvodov a alkoholizmu je tu mnoho detských do-
movov. V Jakutsku študuje približne 25-tisíc študentov. Na
sociálnom poli je tiež veľa práce. Naša saleziánska komunita
teraz prežíva chúlostivé obdobie: znova patríme do Sloven-
skej provincie po tom, čo bola ukončená existencia Vý-
chodného okruhu (niečo ako provincia). Boli sme tu natrvalo
prítomní štyria spolubratia v dvoch rehoľných komunitách
Aldan a Jakutsk. Dvaja z nás sa vrátili na Slovensko a na-
miesto nich prišli dvaja noví, ktorí sa už snažia vybavovať si
prechodný pobyt. Tento personálny problém trvá už tri roky,
no máme nádej, že sa nám ho podarí vyriešiť.
Príďte nám pomôcť rozprávať o Ježišovi do krajiny večného
ľadu!“

Autor: Ján Chovaňák SDB, misionár na Sibíri � Foto: archív Misijné oddelenie SDB

Rozprávame
o Ježišovi v krajine večného ľadu!
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Čo považujete dnes za hlavné
misijné výzvy?
Našou základnou úlohou je zachovať živé
misionárske srdce dona Bosca. Potrebu-
jeme ho znovu objaviť, vrátiť sa k donovi
Boscovi. Musíme si osvojiť misijný projekt
dona Bosca, poznať jeho príbeh, jeho od-
vahu premieňať na skutočnosť misijný
sen. Saleziáni dnes rozvíjajú dôležité mi-
sijné úlohy v tradičných misijných oblas-
tiach ako Afrika, Latinská Amerika, ale
otvárajú sa aj nové miesta ako prvá sale-
ziánska prítomnosť v Amsterdame či vo
veľkom ázijskom obrovi. A nakoniec mu-
síme vstúpiť aj na nový „digitálny konti-
nent“.

Ako vnímate aktuálnosť misijnej
otázky?
Pre mňa je veľmi potešujúce vidieť veľkú
ochotu nových generácií saleziánov z Af-
riky, z Indie, z Nyamaru ísť na misie…
Dostávame stovky žiadostí prichádzajú-
cich od mladých saleziánov, ktorí sú
ochotní ísť na misijné územia. Je tiež

veľmi pekné a povzbudzujúce vidieť, že
tam, kde boli misionári, sú aj misionárske
povolania. Svedectvo zostáva naďalej
živé.

Ako vyzerá práca v misiách?
Misijná práca je prácou v synergii. V mi-
nulosti boli misionári určitým druhom
„superľudí“, všetko záviselo od ich sily
a energie. Dnes sa to zmenilo. Misia je

práca tímu, misia je komunita. Pracujú
kňazi, sestry, laici, zasvätení… všetci vy-
tvárajú jednu rodinu. Dnes je misia v pr-
vom rade o vytváraní jednej rodiny.

Čo by ste povedali tisíckam ľudí,
ktorí podporujú naše misie na
celom svete?
ĎAKUJEME! Ďakujeme za vašu pod-
poru, za vašu spoluúčasť i za každú ná-
mahu. Musíme povedať, že misie žijú
vďaka týmto ľuďom a ďalší ľudia žijú
vďaka misiám. Misie sú okno, ktoré sa
otvára svetu i Bohu.

V minulosti ste pracovali v Afrike.
Ako vidíte tento kontinent v tomto
historickom okamihu?
Afrika je plná života, plná utrpenia, ale aj
nádeje. Don Bosco je v Afrike veľmi mi-
lovaný. Možno to vidieť na uliciach
a v radosti tamojších obyvateľov. Pre-
ventívny systém je tam veľmi aktuálny.
Afrika okrem iného zažíva veľmi dobré

a rozhodujúce obdobie. Zapúšťame tam
korene a je to čas, aby sa africkí saleziáni
stali prvými zodpovednými za sale-
ziánske dielo. Je potrebné aj naďalej spre-
vádzať tento proces. Africký kontinent
zároveň prežíva obdobie veľkej nestabi-
lity, a preto je veľmi náročné pracovať na
rôznych projektoch a diskutovať o dlho-
dobých otázkach.

Zdroj: infoans.org � Foto: archív Misijné oddelenie SDB

„Dnes je misia v prvom rade rodina“

Misia je práca tímu, misia
je komunita. Pracujú
kňazi, sestry, laici,

zasvätení...

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

Don Guillermo Basanes je od apríla 2014 novým hlavným radcom pre saleziánske misie. Ešte ako
provinciál jednej africkej provincie navštívil v roku 2008 aj Slovensko. Prinášame vám rozhovor s ním
o saleziánskych misiách.

Tehlička 2014 – ĎAKUJEME!

V Pôstnom období prebiehala na ce-
lom Slovensku verejná zbierka Te-
hlička, ktorú každoročne organizuje
saleziánska rozvojová organizácia SA-
VIO o. z.

Do zbierky sa zapojilo 165 subjektov
a mnoho individuálnych darcov. No-
vinkou boli aj aktivity pre rodiny, kto-
rými sa mohli priamo z domu zapojiť
do tejto iniciatívy. Celý projekt bol za-
meraný na podporu centra Kala-Kala
v Angole, ktoré sa venuje chlapcom
z ulice.
Výťažok 86 530 € (hrubý výnos
zbierky) poputuje do tohto centra na
dostavbu ubytovacích priestorov a na
samotný chod centra.
Všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky
a do pôstnych aktivit, úprimne ďaku-
jeme za podporu, dôveru i prejavené
sympatie.

Don Guillermo Basanes SDB
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Jozef Babiak sa narodil 12. októbra 1900 v Suchej nad
Parnou pri Trnave. Pochádzal z viacdetnej rodiny,

ktorá bola veľmi nábožensky založená. On a jeho tri
sestry sa zasvätili Bohu – Jozef sa stal saleziánskym
kňazom a dievčatá rehoľníčkami.

Don Jozef sa k saleziánom dostal zvláštnym spôso-
bom – cez knihu. Keď ako mladík zacítil povolanie
a začal uvažovať o duchovnom stave, rozhodoval sa
medzi jezuitmi a františkánmi. Obe tieto rehole veľmi
dobre poznal, pretože v ich kostoloch v Trnave často
miništroval. Nakoniec sa priklonil k františkánom
a začal sa intenzívnejšie pripravovať. Tu sa mu dostal

do rúk životopis dona Bosca, ktorý napísal dekan
z Horných Orešian a rektor seminára v Trnave Pavol
Jedlička. Tento životopis ho tak oslovil, že sa rozho-
dol stať saleziánom.

Keď v roku 1920 klerik Sersen so súhlasom rímskeho
provinciála saleziánov spustil projekt, ktorým začal
organizovať príchody slovenských mladíkov do Ta-
lianska, hneď sa prihlásil aj Jozef. V roku 1922 vstú-
pil do saleziánskeho noviciátu v mestečku Genzano
neďaleko Ríma. Rehoľnú obliečku prijal z rúk pr-
vého saleziánskeho kardinála Giovanniho Cagliera
(1838 –1926). Z archívnych prameňov sa dozve-
dáme, že rok predtým prijal z jeho rúk aj sviatosť bir-
movania.

Po noviciáte Jozef dokončil v Genzane i filozofické
štúdiá. V roku 1926 začal vykonávať trojročnú peda-
gogickú prax v Ríme v saleziánskom dome Sacro
Cuore. Ešte počas praxe začal so štúdiom teológie,
ktoré dokončil v roku 1932 doktorátom na Grego-
riánskej univerzite. V tom istom roku bol aj vysvätený
za kňaza. Jeho prvým pôsobiskom sa stal Šaštín, kde
bol poverený úlohou katechétu tamojších gymnazis-
tov.

V rokoch 1934 – 1936 ho poslali do Svätého Beňa-
dika, kde sídlil saleziánsky noviciát (magistrom no-
vicom bol vtedy don Ivan Špan, slovinský salezián).
Aj v Beňadiku poverili dona Babiaka úlohou kate-
chétu a zároveň bol administrátor neďalekej farnosti
Kozárovce.
V roku 1935 hlavný predstavený v Turíne uznal, že
je vhodné, aby aj Slováci mali svojho magistra. Z via-
cerých možných kandidátov vybrali práve Jozefa a po-

Prvý slovenský magister novicov
don Jozef Babiak

Prvý slovenský saleziánsky magister don Jozef Babiak stál pri formovaní niekoľkých ročníkov
saleziánov a aj preto nie je ľahké o ňom písať. Každý salezián, s ktorým som sa rozprával
a ktorému bol don Babiak magistrom, vyzdvihuje na ňom niečo iné. Niekto obdivoval jeho nábožnosť,
iný pracovitosť, ďalší zasa skromnosť. Ale v jednom sa všetci zhodli – prejavovali mu mimoriadnu
úctu a rešpekt.

Autor: Zlatko Kubanovič SDB � Foto: archív redakcie

Slovenskí saleziánski klerici v Ríme 1922 – 1923.
Klerik Jozef Babiak v dolnom rade je posledný vpravo.
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zvali ho do Talianska, aby sa zaškolil
v noviciáte Villa Moglia. V roku 1936
ho vymenovali za magistra novicov.
Túto funkciu zastával až do tragickej
barbarskej noci zo 14. na 15. apríla
1950, keď boli členovia saleziánskej
spoločnosti zaistení.

Don Babiak ako magister otvoril dvere
k spiritualite dona Bosca celým roční-
kom slovenských, ale aj českých sale-
ziánov, ktorí mu boli za to veľmi
vďační. Jeho obľúbenými salezián-
skymi formačnými materiálmi (okrem
tých od dona Bosca) boli diela veľ-
kého saleziánskeho teológa a generál-
neho duchovného direktora kongre-
gácie dona Giulia Barberisa (1847 –
1927) a vtedajšieho hlavného pred-
staveného dona Pietra Ricaldoneho
(1870 – 1951), ktoré s veľkou horli-
vosťou prekladal z taliančiny do slo-
venčiny.

Po násilnom zrušení saleziánskej spo-
ločnosti aj dona Babiaka internovali
do Podolínca, odkiaľ sa mu podarilo

v roku 1951 utiecť. Najprv sa usadil
v Rakúsku v noviciáte v Oberthal-
heime. Tam zostal, okrem krátkeho
obdobia v rokoch 1953 – 1954, ktoré

strávil v talianskom Foglizzo Cana-
vese, až do roku 1966. Vtedy ho
hlavní predstavení poverili úlohou ria-
diteľa Slovenského gymnázia v budove
Ústavu svätého Cyrila a Metoda
v Ríme, ktorý spravovali slovenskí sa-
leziáni.

V roku 1970 bol poverený úlohou eko-
nóma v saleziánskej komunite sv. Lo-
renca (San Lorenzo) v Ríme na Cine-
città. V nasledujúcom roku ho poslali
do saleziánskeho domu v mestečku
Latina. Tam najprv tiež zastával úlohu
ekonóma a potom spovedníka vo far-

nosti. Osobitne sa vyznačil neúnav-
ným navštevovaním nevládnych a sta-
rých ľudí, ktorým vysluhoval sviatosti.

Do svojej vlasti, ktorú nesmierne mi-
loval, sa don Jozef Babiak už nikdy ne-
vrátil. Zomrel na infarkt 20. februára
1980 v požehnanom veku 80 rokov ži-
vota, v 57. roku rehoľného života
a v 48. roku kňazstva. Je pochovaný
na cintoríne v mestečku Latina v Ta-
liansku. V srdciach mnohých, ktorí ho
poznali, nepochybne zostane osob-
nosťou prekypujúcou energiou, hú-
ževnatosťou a pevnou vôľou.

Ako magister otvoril dvere
k spiritualite dona Bosca

celým ročníkom
slovenských, ale i českých

saleziánov.

Spevácky zbor Inštitútu Pia XI. v Ríme, 30. mája 1932. Don Jozef Babiak, v centre fotky vľavo.
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Kňazmi tajne
V septembri 1950 nás klerikov, ale aj viacerých, čo ani
neboli odvedení, previezli na vojenskú službu do Stra-
šíc. Každý deň sme chodili pracovať na stavby. Cez
Vianoce pustili niektorých našich na dovolenky do-
mov. Využili ju na to, aby mohli byť tajne vysvätení za
kňazov. Aj ja som o tom začal silne uvažovať. Podarilo
sa mi vybaviť si zdravotnú dovolenku a spolu so spo-
lubratom Jankom Beňom sme si premysleli plán, ako

to uskutočníme. V sobotu podvečer 6. 1. 1951 som pri-
cestoval do Rožňavy. Zaklopal som na vchodové dvere
do kláštora u sestričiek, ktoré boli tajnou spojkou s bis-
kupským úradom. Sestričke, ktorá mi otvorila, som vy-
slovil dohodnuté heslo „Caritas Christi urget me“.
K večeru, keď pricestoval Janko, to oznámili otcovi bis-
kupovi Pobožnému a ten s veľkou ochotou prišiel

a počas svätej omše nám udelil diakonát i kňazstvo.
Bolo to v tajnosti večer na sviatok Epifánie. Otec bis-
kup každému napísal potvrdenie a my sme sa srdečne
poďakovali aj sestričke, ktorá nám posluhovala počas
obradov.

Stany, byty, fary, lazy – s mladými
Počas nasledujúcich rokov pokračovala naša vojenská
služba, lepšie povedané pracovný tábor (PTP), ktorý
trval skoro 40 mesiacov. Keď sa to skončilo, prišiel
som k rodičom do Žiliny a tu som sa aj zamestnal.
Skrytou stránkou bol však môj saleziánsky život a pas-
toračná činnosť s mládežou. Hneď som nadviazal
kontakty s niektorými vyspelejšími chlapcami. Začali
sme sa spolu stretať na rozhovory, výlety, ale i du-
chovné obnovy a postupne aj na duchovné cvičenia.
Zvlášť zaujímavé boli duchovné cvičenia pod stanmi
v Súľovských skalách, v Janošíkových dierach pri Ter-
chovej, v lesoch v Jasnej pod Chopkom a na chate pod
Veľkým Manínom pri Považskej Bystrici. Spočiatku to
bolo pod stanmi, neskôr v bytoch, na farách, v sa-
motách na lazoch, vo víkendových chalupách, ale naj-
viac na chatách. Raz sme zažili na duchovných cvi-
čeniach pod stanmi perné chvíle – v Jasnej pod
Chopkom. Vtedy sme ich ani celkom nedokončili.
Dva stany sme si postavili v lese neďaleko chaty Ko-
liesko, kde som mal dobrého známeho čašníka Jožka,
ktorý mal byť tiež s nami na duchovných cvičeniach,
ale práve vtedy nemohol dostať voľno. K nemu som
vždy zašiel, keď nám niečo chýbalo. V predposledný
deň nám došiel chlieb, a preto som hneď po rannej
meditácii zabehol k nemu. Bol celý vystrašený, lebo
vraj v noci akási banda vykradla poštovú pobočku
vedľa ich chaty a že ktosi mu spomenul, či v tom
nemá prsty ten jeho zarastený priateľ, ktorý cho-

Rehoľný život pod dozorom ŠtB
a bez rehoľných domov

90 požehnaných rokov (5)

Domy rehoľníkov si komunisti rozobrali, a tak boli saleziáni štyridsať rokov bez rehoľného domova.
Ale Boh je silnejší ako diabol. Vie posilniť i slabých ľudí.
Prinášame výber zo spomienok zosnulého dona Miroslava Kyselu (1924 – 2005).

Autor: Štefan Turanský SDB � Foto: archív saleziánov

Chata v Ábelovej doline
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dieva za ním, čím myslel vraj mňa,
lebo som sa vtedy pár dní neholil, a že
má prísť ZNB s vojakmi prečesať lesy
okolo. Odporúčal mi, aby sme čím
skôr zmizli. Vrátil som sa k našim
dvom stanom, pokojne som s chlap-
cami poraňajkoval a potom som vy-
svetľoval, že vznikla situácia, ktorá by
mohla byť nebezpečná, preto si mys-
lím, že by bolo dobre presťahovať sa
niekam inam. Keďže boli veľmi zve-
daví, čo nám hrozí, tak som aj spo-
menul, čo sa stalo, a preto by bolo
dobre poskladať stany a odísť. Jedného
odrazu pochytila taká panika a strach,
že vyskočil a chcel utekať lesom preč.
Rozhodne som ho zadržal a prikázal
zachovať pokoj a baliť sa. Literatúru
a veci na svätú omšu sme zabalili do
igelitových vreciek a schovali pod
skaly. Ostatné veci sme dali do ruksa-
kov a po dvoch odchádzali na autobu-
sovú zastávku k Demänovskej jaskyni.
Ja som odišiel na motorke so stanmi.
O niekoľko dní som prišiel po scho-
vané veci. Všetko som našiel v po-
riadku.

ŠtB poznala mnohé detaily
Po piatich rokoch v Žiline som sa roz-
hodol pre odchod do Bratislavy, kde
som sa mohol lepšie stratiť z očí ŠtB
a pomohlo mi to aj v diaľkovom štúdiu
na stavebnej fakulte, ktoré som práve
absolvoval. Ale aj tu si ma našli. Jed-
ného dňa prišli na pracovisko dvaja
súdruhovia od ŠtB a požiadali ma, aby
som šiel s nimi. Postupne sa ma vypy-
tovali na celý môj život. Overovali si
všetky údaje z mojej minulosti. Chví-
ľami som bol prekvapený, že poznali
mnohé podrobnosti. Odrazu sa ma
spýtali, kedy a za akých okolností som
bol vysvätený za kňaza. Ja som to stále
popieral. Poznali také detaily, ktoré
som si už ani sám nepamätal. Znovu
a znovu sa pokúšali o to, aby som sa
priznal najmä k stretnutiam so sale-
ziánmi a známymi. Potom ešte chceli
vedieť niektoré kontakty, ale keď nič
nemohli zo mňa vytiahnuť, pozname-
nali, že si ešte neskôr pohovoríme
o mojom živote a stykoch v Žiline, lebo

vedia o mne, ako som sa stretal s mla-
dými. Asi po deviatich hodinách vyše-
trovania ma prepustili. Čakal som, aké
dozvuky to bude mať v zamestnaní,
v škole a v celom mojom živote. Ob-
medzil som všetky kontakty s ľuďmi,
najmä so spolubratmi na minimum.
Po nejakom čase ma znovu ešte nie-
koľkokrát zavolali na vyšetrovania.

Za Dubčeka prišiel don
Dermek
Rok 1968 priniesol veľké nádeje pre
náboženský život, a teda aj pre život
a činnosť saleziánov. Komunikácia me-
dzi nami sa začala živšie prejavovať,
a to nielen doma na Slovensku, ale aj
s predstavenými v Taliansku. Na Slo-
vensko prišiel aj regionálny radca pre
strednú Európu don Ter Schure (v roku
1985 sa stal biskupom v Holandsku).
Stretol sa s mnohými spolubratmi jed-
notlivo i v skupinách, urobil aj kon-
zultáciu na nového inšpektora a pro-
vinciála, lebo don Jozef Bokor, ktorý
bol vo funkcii inšpektora od roku
1939, krátko predtým, 1. 4. 1968, zo-
mrel. Čoskoro nato bol vymenovaný
za nového inšpektora don Andrej Der-
mek, ktorého všetci spolubratia prijali
s nadšením. Don Dermek potom na-
vrhol členov inšpektoriálnej rady, čo sa
nezverejnilo, lebo nikto nepredpokla-
dal, že politické uvoľnenie bude trvalé.

Predstavení v Ríme to schválili, ale
nikde nezaregistrovali. Iba don Der-
mek vystupoval verejne ako predsta-
vený saleziánov na Slovensku. Za
svojho hovorcu pred štátnymi orgánmi
ho zvolili aj viacerí predstavení reholí.
Snažili sa získať slobodu pre verejné
účinkovanie reholí. Dokonca i práv-
nici prehlásili, že rehole v roku 1950
neboli platne zrušené. Nádeje čoskoro
zanikali, keď nás 21. augusta 1968
okupovali sovietske vojská. Získaná slo-
boda sa však už celkom nestratila.
Mnohí tajní kňazi sa dostali do pasto-
rácie. Uskutočňovali sme mnoho akcií
s mládežou. Boli sme smelší, vytvárali
sa komunity, hoci sme ešte nemali
domy. Jediný Šaštín sa naplnil sale-
ziánmi. Farárom sa stal don Ján Viz-
váry. Pôsobil tam don Mihálik, don
Butaš, prišiel aj Bohuš Mošať a Janko
Malženický. V rokoch 1969 – 1975
zvolával inšpektor don Dermek pravi-
delne mesačne inšpektoriálnu radu,
hoci vo verejnom živote prebiehala po-
litická „normalizácia“. Muselo sa to
diať veľmi tajne. Riešili sme problémy
personálne, komunitné, formačné
i ekonomické. Don Dermek sa snažil
všetko riešiť podľa svojho životného
hesla: „Nalomenú trstinu nedolomíš,
hasnúci knôt nezahasíš.“

Anton Jančovič s miništrantmi
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V týchto kaplnkách sa nachádzajú mra-
morové oltáre stĺpového typu s veľkými
obrazmi uprostred. Smerom od oltára
po ľavej strane je prvý oltár venovaný
zakladateľovi saleziánov, ktorí v Šaštíne
pôsobia od roku 1924. Oltár zobrazuje
sv. Jána Bosca a nad jeho postavou je
Panna Mária Pomocnica kresťanov, kto-
rej úctu veľmi rozširoval. Okolo svätca
sú zobrazení chlapci – prví adresáti
jeho celoživotného poslania kňaza a vy-
chovávateľa. Na obraze nechýba ani sv.
Mária Dominika Mazzarellová, spolu-
zakladateľka ženskej rehole saleziánok.

Druhý oltár je zasvätený sv. Pavlovi,
pustovníkovi. Je to ten svätec, ktorý je
považovaný za prvého pustovníka a po
ktorom bola pomenovaná mníšska re-
hoľa pavlínov. Vznikla v 13. storočí
v Uhorsku a títo mnísi na pozvanie ar-

cibiskupa Esterházyho zriadili v roku
1733 svoj kláštor aj v Šaštíne.
Tretia kaplnka na ľavej strane je ve-
novaná sv. Anne, jej manželovi sv. Jo-
achimovi a na obraze sú aj so svojou
dcérou – malou Máriou. Je to rodina
svätých starých rodičov. Tento jediný
bočný oltár nie je mramorový, iba dre-
vený.

Na pravej strane chrámu, severnej, je
prvá kaplnka zasvätená Svätej rodine,
čo mal byť zrejme pôvodne oltár sv. Jo-
zefa. Takto je to však motív rodiny
a manželstva.
V druhej kaplnke napravo nájdeme
maľbu sv. Jána Nepomuckého, kto-
rého anjeli nesú do neba. Tento svätec
je jedným z veľmi populárnych na na-
šom území. Kaplnka tak privádza
k myšlienkam na svätú spoveď.
Napokon tretí oltár na severnej strane
patrí svätým anjelom strážcom. Na ob-
raze je archanjel Rafael, ktorý sprevá-
dza na ceste Tobiáša, ako to poznáme
zo Svätého písma.

Národná svätyňa v Šaštíne je miestom
po stáročia prednášaných modlitieb
k Sedembolestnej a ako chrám je aj
miestom spoločenstva Cirkvi. Toho
spoločenstva, ktoré tvoríme spolu so
svätými. Preto ak strávime v bazilike
viac času, môže to oživiť aj náš vzťah
k tým, ktorí sa za nás prihovárajú.

250. výročie posviacky Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne

V bazilike možno stráviť čas
aj so svätcami

Sedem bolestí Panny Márie
6. Snímanie Ježiša z kríža
(Lk 23, 50 – 54)

Pomaly doznievajú urážky a rúhania,
lebo ten, ktorý mal zomrieť za ľud, je
už mŕtvy, divadlo sa skončilo. Golgo-
tou sa ozýva plač a ďalšie údery kla-
diva, ktoré tentoraz vyrážajú klince
z Ježišových rúk. Božieho Baránka,
ktorý bol vyzdvihnutý, aby všetkých
pritiahol k sebe, ukladajú tam, odkiaľ
prišiel – do lona matky. Bolesti plná
Mária zblízka vidí každú stopu po mu-
čení, tŕne, klince, krvou nasiaknuté
drevo kríža. Plače. Dostala ďalšiu ne-
ľahkú úlohu. Dokonalá matka doko-
nalého syna sa opäť stala matkou –
matkou Jána, Márie Magdalény, apoš-
tolov, ale aj stotníka, Piláta, farizejov –
matkou vrahov vlastného dieťaťa. Aj to
je jedna z bolestí Márie, ktorá sedí pod
krížom s mŕtvym synom v náručí.

My všetci máme účasť na Ježišovej
smrti a Mária je aj našou matkou.
S rovnakou láskou, akou umývala
každú Ježišovu ranu, tíši bolesť aj tvo-
jich rán. Tak ako milovala a starala sa
o Ježiša, tak zahŕňa láskou aj teba.
Mária je Ježišovým darom pre teba.
Ona svoje materstvo prijala. Ako naň
odpovedáš ty?
/brat/

Spracoval: rhsdb � Foto: Vlado Škuta

Keď pútnik vstúpi do Národnej svätyne, jeho pohľad je hneď upätý
na hlavný oltár k Sedembolestnej. Kto však strávi v bazilike viac
času, isto sa pozastaví aj pri bočných kaplnkách. Na oboch
stranách chrámovej lode sú tri a tri.

Programy pútí v Šaštíne nájdete na www.bazilika.sk.
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Eucharistia – Pred Oltárnou
sviatosťou
„Výnimočným spôsobom sa prejavovala
viera dona Bosca v jeho úcte voči Eu-
charistii. Viackrát som ho videl navští-
viť Ježiša v Oltárnej sviatosti. Navonok
pôsobil pokojne a úctivo, čo očividne
poukazovalo na plné pochopenie vzne-
šeného gesta, ktoré vykonával. Keď už
bol starší a nemohol tak často prísť do
kostola, neraz som videl, že uprel zrak
smerom k nemu a vrúcne sa modlil.
Často opakoval a aj nás viedol k tomu,
aby sme opakovali: ,Nech je pochvá-
lená, oslávená a zvelebená…‘ Jeho
omše boli niečím, čo priťahovalo po-
zornosť. Nikdy nevynechal príležitosť
slúžiť omšu, zabrániť mu v tom mohla
len vážna príčina. Hoci ho v posled-
ných rokoch života trápili rôzne ne-
duhy a takmer mu znemožnili pokľak-
núť si, videl som, že napriek veľkej

námahe nevynechá žiaden obrad. Ne-
spomínam si, žeby som ho niekedy vi-
del citeľne urýchliť nejaký obrad.“
(don Giulio Barberis)

Správanie dona Bosca vysvetľuje vedo-
mie Ježišovej prítomnosti v Eucharistii.
Svojich chlapcov učil: „Diabol sa ničoho
nebojí viac než dobre prijatého svätého
prijímania a častých návštev Oltárnej
sviatosti.“ On sám im v tom šiel príkla-
dom.
Dobrú noc!

Anjel strážca – Kamarát, ochrana
a priateľ
„Don Bosco mal vo veľkej úcte anjela
strážcu. Ako mladý kňaz vydal z úcty
k nemu knižočku, ktorá sa veľmi roz-
šírila a povzbudila mnohých ľudí, aby si
ctili svojich anjelov strážcov. Sám skom-
ponoval chválospev na anjela strážcu,

ktorý si spievali a dodnes spievajú deti
na cestách. Tretie zo svojich oratórií
chcel otvoriť na počesť anjela strážcu.
Kajúcnikom pri spovedi a svojim mla-
dým chovancom často odporúčal, aby
sa modlili k svojim anjelom strážcom,
najmä na cestách, v pokušeniach, v ne-
bezpečenstve. Viacerí mi hovorili o mi-
lostiach, ktoré dosiahli vďaka tejto úcte,
ktorej ich učil don Bosco.“
(don Giulio Barberis)

Svojich chlapcov učil: „Pamätaj, že máš
anjela, ktorý je tvojím kamarátom,
ochrancom a priateľom. Ak sa chceš za-
páčiť Ježišovi a Márii, nechaj sa viesť
svojím anjelom strážcom.“ Je to ďalší
pomocník v boji proti hriechu, ktorého
don Bosco odporúčal a ešte aj dnes od-
porúča svojim chlapcom.
Dobrú noc!

O slobode
„Skutočnú slobodu dáva vždy Pán!
Predovšetkým slobodu od hriechu, od
egoizmu vo všetkých formách: slo-
bodu darovať sa a urobiť to s radosťou
ako Panna Mária z Nazaretu, ktorá je
slobodná od seba samej, neuzatvára sa
vo svojom stave – a mala by na to
veľmi dobrý dôvod! –, myslí však na
toho, kto je v tej chvíli vo väčšej núdzi.
Je slobodná v slobode Boha, ktorá sa
uskutočňuje v láske. Toto je tá slo-
boda, ktorú nám Boh daroval a my ju
nesmieme stratiť: sloboda adorovať
Boha, slúžiť mu a slúžiť mu aj v našich
bratoch.“

O jarme
„Pánovo jarmo spočíva
v tom, že s bratskou
láskou zoberieme na
seba bremeno tých
druhých. Keď sa nám raz dostalo Kris-
tovho občerstvenia a útechy, sme po-
volaní, keď príde náš čas, stať sa ob-
čerstvením a útechou pre bratov,
s tichým a pokorným postojom, napo-
dobňujúc Majstra. Miernosť a pokora
srdca nám pomáhajú nielen prevziať
na seba ťarchu druhých, ale aj ne-
zmýšľať o nich cez naše osobné ná-
hľady, naše posudzovanie, našu kritiku
alebo našu ľahostajnosť.“

O budúcnosti
„Budúcnosť je celkom iste v Božích ru-
kách, on je prozreteľný a uisťuje nás, že
sú tu ruky prozreteľného Otca. To ne-
znamená popierať ťažkosti a problémy,
ale vidieť ich ako prechodné a preko-
nateľné. Ťažkosti, krízy spolu s Božou
pomocou a dobrou vôľou všetkých
môžu byť prekonané, premožené a pre-
menené.“

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

Z
kn

ih
y

D
on

Bo
sc

o
–

M
yš

lie
nk

y
na

do
br

ú
no

c,
vy

da
va

te
ľs

tv
o

D
on

Bo
sc

o
20

14



32

s a l e z i á n s k e m i s i e


