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

Vstúpili sme do nového roku 2015. Čo nám
prinesie? Máme sa tešiť či obávať? Bude naša
mládež rásť v dobrom alebo podľahne klam-
ným lákadlám? Budú naše rodiny miestami
skutočnej lásky alebo ich čaká rozklad? Bude
sa náš národ prehlbovať vo viere alebo ju
stratí?

Panna Mária nás učí, aby sme sa pozerali
vpred s nádejou, pretože dejiny sú v Božích ru-
kách. Vo svojom Magnificate velebí Pána,
svojho Spasiteľa, že ukázal silu svojho ramena,
povýšil ponížených a pyšných rozptýlil, hlad-
ných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil
naprázdno. Nám sa niekedy zdá, že je to práve naopak, že pýcha a aro-
gancia vládnu, že kto je bohatý, ten sa má stále lepšie, že Pán Boh na nás
zabudol. Ktorý pohľad je realistickejší, ten Máriin alebo ten náš? Odkiaľ
Mária čerpala nádej a istotu?

Mária sa mohla pozerať na dejiny z perspektívy nádeje, pretože spoznala
spásu, stretla Boha, svojho Spasiteľa. Nádej pramení zo skúsenosti spásy,
nie z ideálnej a bezproblémovej situácie. Koho sa Boh dotkol, ten dokáže
vnímať znaky jeho prítomnosti a silu jeho lásky aj tam, kde sa zdá, že všetko
ide zlým smerom. Tajomstvo Vianoc hovorí tiež o ľudskej bezcitnosti
a zlobe, ale predovšetkým o sile Božej lásky, ktorá sa môže zdať nepatrná
a malá, ako je novonarodené dieťa, a predsa jej moci sa nič nevyrovná.
V temnote zažiarilo svetlo.

O donovi Boscovi sa hovorilo, že má zázračnú izbičku. Vchádzajú do nej
ľudia ustarostení, smutní, znechutení a vychádzajú z nej s rozžiarenou tvá-
rou, odhodlaní a pevní. Don Bosco dostal v deviatich rokoch od Panny Má-
rie úlohu, aby bol pokorný, silný a statočný. V pokore dieťaťa sa denne otvá-
ral Božej spásnej sile a potom mohol kráčať vpred aj uprostred ťažkostí
a bojov s pokojom a odvahou. Túto svoju nádej, dôveru, pokoj mohol ďa-
lej vlievať do ubolených duší.

Prajem vám všetkým požehnaný nový rok, aby bol presvietený svetlom
viery a nádeje.

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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Rok 2015, rok dvojstého výročia, uviedol vo všet-
kých krajinách do pohybu široké pastoračné pro-
gramovanie, ale predovšetkým začal obdobie vďaky.

Oceňovanie a úžas nad
tým, čo nám Pán daro-
val počas týchto úrod-
ných dvesto rokov, si
vyžaduje životný štýl
a postoj, ktorý ho
posilňuje: vďačnosť.
Áno, oslavy jubilej-
ného roka, ktorými
prekypuje celý svet,
nevyhnutne podnecujú
k vďačnosti, ktorú si
treba – ako každú
čnosť – osvojiť a usku-
točňovať. Je to úloha
na celý život a dovoľte
mi navrhnúť tri spô-
soby, ako ju konkrétne
prežívať.

Vedieť kontemploVať

Aby sme vedeli ďakovať, na prvom mieste je po-
trebné vedieť kontemplovať; náš pohľad musí byť
schopný sústrediť pozornosť na dejiny našej sale-
ziánskej rodiny. Počas týchto dvesto rokov od naro-
denia dona Bosca sme sa cítili bezvýhradne milo-
vaní. Práve preto, že vďačnosť sa živí pokorou,
potrebujeme nájsť čas na vyzrievanie našich skutoč-

ných apoštolských motivácií: aby sme si nezmýlili
smer, aby sme sa nezastavili, aby sme sa neunáhlili
ani neuviazli v nikdy sa nekončiacich alebo neplod-
ných aktivitách, ale aby sme sa dokázali otvárať Bo-
žej milosti.
V kolotoči mnohých iniciatív a aktivít, ktorými bu-
deme oslavovať dvojsté výročie narodenia nášho otca
dona Bosca, musíme dbať o čas zvnútornenia, osvie-
ženia, oslobodeného od hluku, aby sme sa zverili Bo-
žej prozreteľnosti a boli v našej odpovedi slobodní.
Náš pastoračný život nás – zasadených ako takých
každý deň do tisícich záväzkov, občas chytených do
pasce nekonečnými poľami činnosti – vyzýva zobrať
vážne veľkodušný čas na to, aby sme sa každý deň ne-
chali prekvapiť, aby sme dúfali v Božie prisľúbenia
s tým istým postojom, aký prežíval don Bosco. Dves-
toročnica sa musí dotknúť v prvom rade sŕdc ľudí.

S Božou Silou

Na druhom mieste si pripomeňme, ako veľká vý-
chovná láska prenikla život dona Bosca od začiatku
až do konca, od prvých krokov až ku sklonku jeho ži-
vota, od piatich rokov až po sedemdesiattri. V živote
saleziána nejestvuje mŕtvy čas. V Božom prísľube
ani vo veľkodušnej odpovedi človeka, ktorý je povo-
laný, nejestvujú zadné dvierka. Postoj nezištnosti
v apoštolskom živote pramení z tohto presvedčenia:
pracujeme pre Boha a s Božou silou. Logika evanje-
lia je logika milosti (Rim 9, 16; 1 Kor 4, 7) a povola-
nie každého jednotlivca nie je gestom vypočítaným na
vlastnú mieru alebo podľa vlastných kvalít, ale počí-

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

Ángel Fernández Artime
hlavný predstavený saleziánov

a X. nástupca dona Bosca

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

Úžasná ľudská i náboženská vlastnosť,
ktorú nazývame „vďačnosť“

„Hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi
a oslavujte ho. Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista“
(Ef 5, 19 – 20). Nielen v Žaltári, ale počas celého nášho života sa rozličnými spôsobmi
a v rôznych obmenách objavuje zmysel a vyjadrenie vďaky Bohu.
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tajúcim len s Božím prísľubom, ktorý
je nezištným darom. Je to prísľub,
ktorý nemôže byť nesplnený ani mi-
núť sa cieľa. Vnútri saleziánskej ro-
diny sú ľudia rôzneho veku, na kto-
rých ľahko vidieť znaky takéhoto
angažovaného života: ich malé pre-
javy pozornosti, úcta k chlapcom
a dievčatám, ich láskyplná prítomnosť
dosahujú úroveň rovnakej intenzity,
ako je sila toho, koho reprezentujú.

tVorcoVia moStoV

Napokon, vďačnosť otvára dvere náš-
ho života originálnosti, novosti a svie-
žosti. A približuje nás k mladým, kto-
rých máme radi a ktorí majú radi nás,
pričom nadväzujeme putá a upevňu-
jeme hlboké a nezištné vzťahy.
Žijeme v kultúre odmeňovania, kto-
rého najlepším spojencom je márni-
vosť, v generácii, ktorá zmýšľa štýlom
„zaslúžil som si to“ proti kultúre ne-
zištných vzťahov, úprimného a obeta-
vého priateľstva. Pastoračné dedičstvo,
ktoré sme dostali od dona Bosca, jeho
pedagogická a charizmatická múdrosť

je opísaná nie v štúdiách, prieskumoch
alebo objemných traktátoch, ale v skú-
senosti, ktorú prežíva človek, ktorý
trávi mnoho kvalitného času s mla-
dými. Vďačnosť je vo svete vzťahov
zriedkavý tovar. Nové vydanie doku-
mentu „Saleziánska pastorácia mlá-
deže, Základná koncepcia“, predsta-
veného na ostatnej generálnej kapitule
saleziánov, nás vyzýva „urobiť z nášho
domu rodinu pre mladých“ (kapitola
V), požaduje od nás animujúcu prí-

tomnosť, ktorá z nezištnosti urobí ná-
stroj nášho výchovného vzťahu.
Duch Svätý vzbudil v Cirkvi sale-
ziánsku charizmu a my, dedičia tohto
daru, sme povolaní, aby sme boli
„tvorcami mostov“ medzi Bohom
a mladými. Sme povolaní ustavične
navštevovať obidva brehy: novú gene-
ráciu a Pána. Boh miluje každého mla-
dého človeka a každý mladý človek je
hoden Božej dôvery. Práve na tom sa
zakladá priateľská a otcovská prítom-
nosť, ktorá sa v spôsobe konania dona
Bosca prejavovala úprimným priateľ-
stvom a láskyplnou prítomnosťou.
Mladí sú našou zasľúbenou krajinou.
Počas cesty, ako dni plynú, sú oni ho-
riacim krom, z ktorého nás Boh po-
voláva k vďačnosti. Najlepší spôsob,
ako mu môžeme vyjadriť svoju vďaku
za dar dona Bosca, je prežívať život
ako slávnosť a toto poslanie sa nevy-
čerpáva liturgickou modlitbou, ale roz-
širuje sa na celý náš každodenný život.
Keď je srdce naplnené vďačnosťou,

vtedy je potrebné oslavovať. Oslava je
vyvrcholením vďačnosti za mnohé dô-
kazy lásky, ktorých sa nám počas de-
jín našej saleziánskej rodiny dostalo.
Hlas dona Bosca rezonoval omnoho
ďalej ako len v Katolíckej cirkvi, pri-
čom vzbudzoval sympatie vo všetkých
kontextoch a vytváral mosty dialógu
s inými náboženskými kultúrami. Sme
šťastní najmä preto, lebo slovo dona
Bosca prijali mladí s nadšením. Práve
oni prevzali podmanivé saleziánske
heslo, ktoré chcem ponúknuť ako po-
solstvo mladým celého sveta: „Milí
mladí, milujem vás celým srdcom
a stačí mi, že ste mladí, aby som vás
z celej duše miloval.“ Don Bosco to po-
vedal všetkým svojim mladým a ja pro-
sím nášho otca, učiteľa a priateľa
o tento dar.

(Podľa Il Bollettino Salesiano, január
2015)

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

V Božom prísľube ani
vo veľkodušnej odpovedi

človeka, ktorý je
povolaný, nejestvujú

zadné dvierka.
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Bardejov
Pápež pozdravil detský zbor
od saleziánov z Bardejova
Saleziánsky detský zbor Vinimini z Bardejova sa
29. októbra 2014 zúčastnil na tradičnej gene-
rálnej audiencii so Svätým Otcom Františkom.
Ten ich aj osobne pozdravil týmito slovami:
„Srdečne pozdravujem slovenských pútnikov,
osobitne detský spevokol Vinimini z Bardejova.
Milé deti, spievajte Pánovi novú pieseň ústami,
ale predovšetkým svojím kresťanským životom.
S láskou žehnám vás i vaše rodiny vo vlasti. Po-
chválený buď Ježiš Kristus!“ Stretnutie s pápe-
žom považoval každý účastník za najsilnejší
zážitok celej púte. Bernadetke (13) sa na Svä-
tom Otcovi páčilo, „že prechádzal okolo kaž-
dého a požehnával, kýval a osobne nás oslovil,
pozdravil“. Majka (18) svoje dojmy vyjadrila takto: „Páčil sa mi jeho hlas naživo. Mala som z neho zimomriavky. Jeho ochota
myslieť aj na nás z maličkého mesta.“ Vedúca zboru Silvia Demská bola rovnako nadšená: „Bral deti na ruky a objímal tie
malé. Taktiež sa mi páčila jeho charizma a veselosť.“ Deti počas cesty do Ríma navštívili aj iné talianske mestá. rh

Damask
Rezignácia i nádej ľudí v meste
svätého Pavla
Saleziáni stále pôsobia aj v sýrskom
hlavnom meste. „Tu v Damasku
sme rozmaznaní! Sme bez elek-
triny len šesť hodín denne. Inde je
to oveľa horšie. V Aleppo sú bez
vody a elektriny asi dva alebo tri
mesiace.“ Agentúra ANS tiež uvá-
dza, že po takmer štyroch rokoch
„je objektívne situácia o trochu
horšia, ale subjektívna skúsenosť
ľudí je pokojná, pretože život musí
ísť ďalej. Pred tromi rokmi, keď vy-
buchli dva-tri mínomety, zavreli
školy na niekoľko dní a ľudia ne-
rozprávali o ničom inom. Teraz
môže vybuchnúť aj dvadsať bômb
za deň, ale ľudia vedia, že musia ísť
ďalej. Od vypuknutia vojny sa
mladí ľudia, ktorí k nám prichá-
dzajú, veľmi zmenili. Predtým sme
mali okolo 250 detí. Teraz je oveľa
nebezpečnejšie dostať sa sem,
preto máme prevažne starších
a univerzitných študentov, celkovo
okolo 500, všetko kresťanov.
Učíme katechizmus kohokoľvek
a organizujeme kurzy v športoch,
divadle, hudbe a dizajne.“ rh

Rím
Provinciáli z európy hodnotili rozvoj Projektu európa
Na konci novembra sa stretli saleziánski provinciáli z Európy a spolu s hlavným
predstaveným a jeho radou hodnotili Projekt Európa (PE). Nechýbali dvaja slo-
venskí saleziáni – provinciál z Bratislavy don Jozef Ižold a provinciál saleziánov
na Ukrajine don Karol Maník. Obohatením pri uvažovaní, čo Boh očakáva od nás
na starom kontinente v tejto dobe, bol aj referát saleziána kardinála Angela
Amata o synode o rodine. Hlavný predstavený a jeho radcovia pripravili prehľad
toho, čo sa už podniklo v rámci PE a aké môžu byť nasledovné výzvy. Stav PE po-
tom hodnotili provinciáli v troch základných oblastiach – vnútorné oživenie sa-
leziánov, nové umiestnenie diel a reorganizácia európskych provincií. Toto sú tri
hlavné okruhy PE od začiatku v roku 2008. Po troch dňoch prác načrtol hlavný
predstavený línie rozvoja PE. Ďalšie stretnutie provinciálov Európy je naplánované
na rok 2016. rh
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Krakov
Delegáti z regiónu európa-sever
a stred hovorili o pastorácii
mládeže
Pravidelné stretnutie saleziánov dele-
gátov pre pastoráciu mládeže z nášho
regiónu sa tentoraz konalo aj za účasti
laikov, ktorí spolupracujú v jednotli-
vých provinciách na oddeleniach pas-
torácie. Naša provincia mala takéto
zmiešané zastúpenie dvoch saleziánov
a troch laikov, medzi nimi bola aj pred-
sedníčka Domky. Hlavný radca sale-
ziánov pre pastoráciu mládeže don Fa-
bio Attard oboznámil účastníkov
s novým manuálom pastorácie mlá-
deže. Zdôraznil dlhoročné vznikanie
manuálu a dôležitosť uvádzať do praxe
jeho obsah v jednotlivých provinciách.
Dokument neovplyvní iba smerovanie
jednotlivých oddelení pastorácie mlá-
deže, ale bude mať dosah na celé pro-
vincie v dlhšom časovom horizonte.
Na stretnutí nechýbala možnosť vzá-
jomného zdieľania sa. Zástupcovia jed-
notlivých provincií si vymenili vzá-
jomné skúsenosti a komunikovali
o spôsoboch práce s mladými v ich
provinciách. rh

Bratislava
Ústav pamäti národa udelil cenu
in memoriam saleziánovi antonovi
Hlinkovi
V predvečer Dňa boja za slobodu a de-
mokraciu a spomienky na udalosti
17. novembra 1989 vyvrcholil IV. roč-
ník Festivalu slobody, ktorý organizuje
Ústav pamäti národa. V rámci festivalu
sa v Primaciálnom paláci v Bratislave
uskutočnil slávnostný program oceňo-
vania osobností. Cenu v kategórii Sta-
točný v našej pamäti a v našom srdci –
mimoriadne ocenenie in memoriam –
udelili kňazovi saleziánovi donovi An-
tonovi Hlinkovi SDB (1926 – 2011) za
informovanie prostredníctvom zahra-
ničných rozhlasových staníc o prena-
sledovaní veriacich počas komunistic-
kého režimu. Laudácio na dona
Antona Hlinku počas slávnostného
gala večera za účasti podpredsedov Ná-
rodnej rady SR, poslancov, účastníkov
protikomunistického odboja a politic-
kých väzňov a ďalších hostí predniesol
don Marián Husár. Cenu z rúk pred-
sedu Správnej rady Ústavu pamäti ná-
roda Ondreja Krajňáka prebral sale-
zián don Jozef Kutarňa. ah

Zvolen
Vo Zvolene sa diskutovalo
na spolupracovníckej konferencii
V sobotu 6. decembra 2014 sa na sa-
leziánskej konferencii strediska Zvo-
len stretli saleziáni spolupracovníci,
aby spolu diskutovali na tému „Ako
don Bosco – s mladými a pre mla-
dých“. Počas úvodnej svätej omše,
ktorú celebroval don Jozef Gibala
SDB, si saleziáni spolupracovníci ob-
novili svoje prísľuby. Konferencia po-
kračovala zamyslením nad posolstvom
hlavného predstaveného dona Arti-
meho saleziánskej rodine, hodnote-
ním činnosti saleziánov spolupracov-
níkov vo Zvolene a priblížením
ekonomickej situácie strediska. Po-
obede sa zúčastnení spojili aj so spo-
lubratom Jakubom Matľákom ASC,
ktorý tento rok funguje ako dobrovoľ-
ník v Angole v centre Kala-Kala. Záver
patril zdieľaniu v skupinkách na tému
„Ako ja prežívam svoje povolanie a čo
mi v tom pomáha“. Obohatením toh-
toročnej konferencie boli mladí z Do-
mky. ah

Košice
Vianočný sa zmenil na veľký
Počas prvého novembrového víkendu
sa 120 chlapcov stretlo v Košiciach na
Veľkom hokejbalovom turnaji, aby si
zmeralo svoje sily a zabojovalo o trofej
turnaja hokejbalistu Pištu. Tímy z Mi-
chaloviec, Bardejova, Prešova, Hu-
menného, Námestova, Partizánskeho,
Žiliny, Banskej Bystrice i z Košíc začali
turnaj piatkovým spoločenským veče-
rom, kde slávnostne zložili sľub čestnej
hry. Po žrebovaní a tímových aktivi-
tách už nič nebránilo tomu, aby celú
sobotu prežili družstvá v dramatických
bojoch o umiestnenie v skupinách. So-
botný večer patril slávnostnej večeri
a predstaveniu družstiev. V nedeľných
vyraďovacích zápasoch už každý siahol
na dno svojich síl, no zvíťaziť mohli len
tí najlepší. Do finále sa prebojovali chlapci z Bardejova a Partizánskeho. Toto derby nakoniec zvládli lepšie východniari,
striebro teda putovalo na západ a bronz si odnieslo Humenné. ah
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11. 1. 2015
25. 1. 2015
8. 2. 2015

22. 2. 2015

tV noe 17:25

12. 1. 2015
26. 1. 2015
9. 2. 2015

23. 2. 2015

tV lux 20:20

13. 1. 2015
27. 1. 2015
10. 2. 2015
24. 2. 2015

Každé dva týždne prinášame Tému, Správy a rozprávanie Ja, brat, salezián.

televízna relácia o živote saleziánskej rodiny Saleziánsky magazín
na tV Lux, tV Noe a www.saleziani.sk.

Bratislava
Don Dermek bol trpiteľom
pre vieru
Sté výročie narodenia prof. ThDr.
dona Andreja Dermeka pritiahlo 30.
novembra do Bratislavy na Miletičovu
množstvo veriacich. Počas umelecko-
-poetického pásma zazneli svedectvá
troch priateľov dona Dermeka. Prog-

ram sprevádzal zbor z Kostola Naj-
svätejšej Trojice v Bratislave. Prítomní
boli aj príbuzní dona Dremeka
z Unína, mnoho jeho priateľov, členo-
via saleziánskej rodiny, ale aj vzácni
hostia ako podpredseda parlamentu
Ján Figeľ či starosta Ružinova Dušan
Pekár. Svätú omšu koncelebrovali via-
cerí saleziáni a predsedal jej Mons. Jo-

zef Haľko, bratislavský pomocný bis-
kup. Ten počas svojho štúdia teológie
poznal dona Dermeka ako profesora
Nového zákona a vo svojich slovách
ho označil za trpiteľa pre vieru. Pri prí-
ležitosti tohto výročia predstavili aj
nové vydanie jeho diela o preventív-
nom výchovnom systéme pod názvom
„Nalomenú trsť nedolomí“. ah

Bratislava a Dubnica
Saleziánski mladí
sprevádzali symboly
Svetových dní mládeže
Samotná púť kríža Svetových
dní mládeže sa začala na Slo-
vensku 15. novembra. O štyri
dni nato privítali mladí zo stre-
diska na Miletičovej v Bratislave
symboly Svetových dní mládeže
vo svojej farnosti. Program po-
zostával z modlitby Korunky
Božieho milosrdenstva, animo-
vanej adorácie a svedectva mla-
dých ľudí. Prítomní mali mož-
nosť prísť ku krížu a v tichosti sa
modliť. Na záver sa spoločne
pomodlili ruženec a direktor
strediska don František Kubo-
vič udelil požehnanie. Mladí
pešo odniesli kríž a ikonu do
kostola k františkánom v centre
mesta, kde sa uskutočnila svätá
omša s pomocným biskupom
Jozefom Haľkom. Poslednou za-
stávkou na tejto púti bola Dubnica nad Váhom. 29. novembra na slávnostnej rozlúčke a odovzdaní kríža mladým z Čiech
bol prítomný žilinský biskup Tomáš Galis, ktorý napísal list Svätému Otcovi Františkovi. V liste spomenul, že na Slo-
vensku prebieha „Čistý rok“ ako príprava na Národné stretnutie mládeže P15, ktoré sa uskutoční v Poprade. Bude to
zároveň pozvánka na ďalšie Svetové dni mládeže, ktoré sa budú konať v roku 2016 v Krakove. ah



Teodor sa narodil 21. septembra 1957
v Trenčíne. Základnú školu navštevo-
val vo svojom rodisku v Opatovej nad
Váhom a v Kubrej. V rokoch 1972 –
1976 študoval na Strednej priemysel-
nej škole elektrotechnickej v Dubnici
nad Váhom. Po maturite sa zamestnal
v Elektrotechnickom výskumnom
ústave v Novej Dubnici. V roku 1978
sa presťahoval do Popradu, kde nastú-
pil do Tatravagónky ako skladový ro-
botník. Zároveň sa začal tajne pripra-
vovať na život rehoľníka – saleziána.
Svoje prvé rehoľné sľuby zložil 31. ja-
nuára 1983. Popri zamestnaní pokra-
čoval v tajnom štúdiu teológie
a v apoštoláte. Táto práca s mladými
mu priniesla aj chvíle kríža: štátna
moc ho sledovala a v roku 1987 ho
v Poprade obžalovali z marenia do-
zoru nad cirkvami a náboženskými
spoločnosťami. Uložili mu trest odňa-
tia slobody na šesť mesiacov s pod-
mienečným odkladom na jeden rok.
Teodor pokračoval v rehoľnej formá-
cii, až napokon 30. decembra 1990 ho
biskup Eduard Kojnok v Rožňave vy-
svätil za kňaza.

V máji 1991 sa Teodor stal direktorom
saleziánskeho diela v Bardejove. Od
začiatku bratsky i otcovsky sprevádzal
spolubratov, horlivo pracoval medzi
mladými v saleziánskom stredisku na
Kellerovej ulici, venoval sa veriacim
v Kostole svätej Anny i chudobným
mladým a dospelým Rómom na Poš-
tárke. Svoje veľké technické schop-
nosti vložil do rekonštrukcie sale-
ziánskeho domu, do opravy Kostola
svätej Anny aj do budovania strediska
pre Rómov.V lete 1996 sa stal direk-
torom komunity v Michalovciach. Aj
tu horlivo prežíval svoje povolanie
v nezištnej a obetavej službe ľuďom
i mladým. A rovnako bol citlivý na po-
treby chudobných: živo sa zaujímal
o situáciu Rómov na Angi mlyne, me-
dzi ktorými rozbiehal pastoračnú čin-
nosť. Po šiestich rokoch sa vrátil do

Bardejova, kde mu bola opäť zverená
služba direktora na ďalších šesť ro-
kov. Po jej skončení v roku 2008 aj
naďalej pôsobil v bardejovskej komu-
nite ako ekonóm. Celé roky sa s veľ-
kou láskou venoval pastorácii Rómov
na Poštárke a ľuďom v Bardejove for-
mou drobných, ale veľmi konkrétnych
skutkov milosrdenstva.

Od leta 2011 bol poverený úlohou di-
rektora saleziánskej komunity v Dub-
nici nad Váhom. Vrátil sa do svojho
rodného kraja, aby aj tu štedro roz-
dával zo svojho širokého salezián-
skeho srdca. No nezabúdal ani na
chudobnú rómsku mládež: pravidelne
cestoval na rómsky internát do Krem-
nice, aby duchovne sprevádzal týchto
mladých. Bratom, mladým a farníkom
v Dubnici sa venoval dovtedy, kým
mu to neprekazila ťažká choroba.

Svojou jednoduchosťou, dobrotou,
obetavosťou a nekonfliktnou povahou
sa trvale zapísal do života mnohým
bratov i ľudí v Poprade, Bardejove,
Michalovciach a v Dubnici nad Vá-
hom.

Dobrotivý Boh mu požehnal necelých
24 rokov kňazstva a 31 rokov rehoľ-
ného života. Teodor Gavenda zavŕšil
svoj život v chorobe, ktorú trpezlivo
znášal, a veľmi ďakoval každému, kto
mu pomáhal. Pán si ho povolal do
večnosti v utorok 9. decembra 2014.
Pochovaný je v rodnej Opatovej nad
Váhom.
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Rodina –
prvé miesto ľudského rozvoja

„Ako vychovávatelia veľmi dobre po-
známe dôležitosť rodinného prostre-
dia vo výchove detí, dospievajúcich aj
mládeže. Na dosiahnutie toho je po-
trebný vzor rodiny: skúsenosť do-
mova, kde sa city, postoje, ideály
a hodnoty živo komunikujú aj bez slov
a spontánne – ale veľmi účinne
a trvalo.“

„Rodina slúži životu, keď formuje občanov
zajtrajška, keď im odovzdáva ľudské hod-
noty, ktoré sú základom každého národa,
keď uvádza deti do spoločnosti. Rodina je
totiž všeobecným dedičstvom ľudstva.“

„Rodina je skutočne svätyňou života, mies-
tom, kde možno život prijať ako Boží dar,
miestom, kde ho možno chrániť pred rôz-
nymi útokmi a kde sa môže rozvíjať podľa
požiadaviek opravdivého ľudského rastu.“

„Kresťanské rodiny vedia, že sú ustavične
povolávané otvárať sa potrebám blížneho
človeka. Ony sa môžu a musia buď jed-
notlivo, alebo formou združenia venovať
rôznorodým činnostiam v sociálnej
službe, najmä v takej, ktorá je v prospech
chudobných.“

„Rodina nie je produktom kultúry, vý-
sledkom nejakého vývoja, spoločného
spôsobu života, ktorý má svoje spolo-
čenské usporiadanie. Ona je prirodzenou
inštitúciou, ktorá predchádza každé po-
litické alebo právne usporiadanie. Jej
opodstatnenosť a súdržnosť vyplýva
z pravdy, ktorú ona nevytvorila, pretože
ju priamo chcel sám Boh. Muž a žena sa
bezpodmienečne dávajú jeden druhému
a milujú sa láskou, ktorá je otvorená ži-
votu.“

„Pre veriacich takéto presvedčenie nie je
iba súčasťou rozumového alebo spolo-
čenského poriadku, ale sa opiera o vieru
v Boha.“

s a l e z i á n s k y p o h ľ a d

SPOMIENKA
teodor Gavenda SDB * 21. 9. 1957 – † 9. 12. 2014
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Tieto slová predniesol pápež Fran-
tišek 5. novembra pri generálnej
audiencii v Ríme a vyvolal tým ob-
rovskú radosť nielen v saleziánskej
rodine a Turínskej arcidiecéze, ale
v celej Cirkvi.

Svätý Otec povolil slávnostné vy-
stavenie Turínskeho plátna v dňoch
od 19. apríla do 24. júna 2015 pri
príležitosti dvestoročnice dona
Bosca, veľkého turínskeho svätca.
Mottom tohto vystavenie budú
slová „Najväčšia láska“ podľa Ježi-
šovho výroku z Jánovho evanjelia:
„Nik nemá väčšiu lásku ako ten,
kto položí život za svojich priate-

ľov“ (Jn 15, 13). Vystavenie plátna
sa vyznačuje dvoma črtami: svet
mladých a svet trpiacich; na tieto
dva „svety“ budú zamerané aj
sprievodné aktivity počas tohto ob-
dobia. Turínske plátno bolo napo-
sledy vystavené v roku 2010.

Udalosťou samou osebe bude náv-
števa Svätého Otca Františka
v Turíne 21. júna 2015, pri ktorej
zavíta aj na Valdocco a do Baziliky
Márie Pomocnice, ktorú postavil
don Bosco.

Čo hovorí
plagát
k Heslu 2015
Hlavný predstavený saleziánov dáva
na Silvestra pre saleziánsku rodinu
Heslo na nový rok. Tentoraz heslo
znie: „Ako don Bosco, s mladými
a pre mladých.“

Plagát k tohtoročnému heslu predstavuje
dona Bosca s mladými v situácii určitej ne-
istoty. „Sen Janka Bosca z deviatich rokov
by dnes vyzeral asi takto,“ vysvetľuje sale-
zián Bruno Ferrero, keď komentuje plagát
k Heslu. „S mladými v neistote medzi ne-
bom a zemou, akoby zavesenými a bez ne-
jakého skutočného oporného bodu, stabil-
ného bodu, ktorý by poskytol minimum
istoty, potrebnej pre rozbehnutie sa do ži-
vota,“ dopĺňa don Ferrero a pokračuje:
„Dnešná otázka je – kde sú dospelí? Zasy-
paní výhodami, ktoré si nahromadili, vy-
čerpaní, pesimisti, nemajú takmer nič, čo
by odovzdávali.“ A dodáva, že deti a mladí
sa tak musia zariadiť sami, často zavesení na
facebooku, bez minulosti a bez budúcnosti,
opustení a chudobní. Panna Mária ukazuje

Jankovi Boscovi, že toto je pole jeho práce.
A on ide tam, kde sú mladí. Saleziánska ro-
dina je dnes pozvaná žiť ako don Bosco,
s mladými a pre mladých.

„S radosťou oznamujem, že ak Boh dá, 21. júna budúceho
roka sa vyberiem na púť do Turína, aby som si uctil posvätné
plátno a vzdal poctu svätému Jánovi Boscovi pri 200. výročí
jeho narodenia.“

LÁSKA,
ktorá zanecháva znak

Autor: spracoval rhsdb
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Don Bosco je svätec, ktorý
„ukradol“ srdcia (alebo si nechal
ukradnúť svoje srdce?) mnohým
chlapcom nielen v okolí Turína
v 19. storočí, ale aj mnohým
nám, ktorí žijeme dnes po celom
svete. Stal sa navždy znamením
Božej dobroty, lásky, prijatia, ste-
lesnením postojov Dobrého pas-
tiera.

Niekedy nám však pri svätých
hrozí nebezpečenstvo. Ich krása
a veľkosť nás môžu tak „očariť“,
že si podvedome povieme: Sú
pre nás nedosiahnuteľní. A pri-
tom zabúdame, že aj oni boli ľu-
dia z mäsa a kostí, mali svoje
rôznorodé povahy, slabosti, cit-
livé miesta. Boli krehkí ako my.
Svätosť je dar, milosť a my sme
povolaní dennodenne sa otvárať
tejto Božej milosti a učiť sa ob-
javovať sny, ktoré o nás milujúci
Boh sníval skôr, než sme sa na-
rodili, skôr, než tvoril galaxie
a nádherný vesmír.

Odpusť, don Bosco, že ťa bu-
deme teraz tak trochu ohovárať,
ale to iba preto, aby sme videli,
aký si nám blízky.:) Ukazuješ
nám cestu, ako sa aj my mô-
žeme napriek svojim limitom
stávať svätými.

Spracoval: Maroš Husár SDB � Foto: archív redakcie

„Slabosti“
dona Bosca

Svätci sú ako hviezdy na nebi, ktoré svojím svetlom ticho a skromne volajú, inšpirujú, pozývajú
k nasledovaniu. Ukazujú nám, čo je v živote podstatné, za čo sa oplatí bojovať. Sú to rýdze,
autentické bytosti. Svätci objavujú Boží sen o človeku. Cez ich život sa nás dotýka Láska.

11

Záber z filmu Don Bosco (2004)
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Začneme od detstva. Pietro Brocardo
nám veľmi plasticky opisuje, s čím mu-
sel tento svätec zápasiť. Don Bosco ne-
bol od prirodzenosti trpezlivým, ti-
chým a láskavým človekom (akoby sme
si na prvý pohľad pri čítaní jeho živo-
topisov mysleli). Z dvoch synov mamy
Margity „saleziánskejším“ ako Janko
by sa mohol nazvať jeho brat Jozef,
o ktorom hovoria, že to bol chlapec ti-
chý, citlivý, učenlivý, trpezlivý a takým
aj zostal po celý život. Vždy bežal
v ústrety hosťom, rád sa s nimi zhová-
ral a všetci si ho rýchlo obľúbili.
O Jankovi najstaršie svedectvá tvrdia,
že bol vážnejším a mlčanlivejším,
akoby nedôverčivým chlapcom. Voči
cudzím bol rezervovaný, rozprával
málo, ale všetko si pozorne všímal.
V sne z deviatich rokov už vidno aj
jeho ohnivý a impulzívny, ba tvrdý
temperament, keď zaútočí na malých
rúhačov, aby ich umlčal „údermi
pästí“. Z jeho vlastného priznania
vieme, že mu „ťažko padlo poslúchať
a podriaďovať sa“. Celkom prirodzene
bránil svoje názory a vždy, ako sám
vraví, chcel „uplatniť svoje detské vrto-
chy voči tomu, kto mi rozkazoval alebo
dával dobré rady“. Podľa vlastného vy-
znania mal veľký sklon k pýche a se-
baláske. K pýche ho, prirodzene, zvá-
dzali jeho pekné vlastnosti: sila vôle,
vysoká inteligencia, dobrá pamäť, fy-
zická sila. Boli to vlastnosti, ktoré mu
umožňovali ľahko si získať svojich ro-
vesníkov. V svojich Spomienkach píše:
„Pre moju odvahu a silu mali všetci
kamaráti, aj starší vekom a vyšší po-
stavou, voči mne rešpekt.“

Robert Schiélé, ktorý vychádza z vý-
skumov F. Desramauta, opisuje Jána
Bosca v seminári ako rodeného vodcu.
V prvom roku filozofických štúdií bol
zvolený do čela akéhosi študijného
krúžku. Jeho názory vraj boli „nedis-
kutovateľné“. Nebolo múdre niečo
proti nim namietať, pretože semina-
rista Bosco bol veľmi výbušný. Podľa
neskorších slov jedného z jeho vtedaj-
ších spolužiakov Giovaniho Giaco-
melliho, ktorý sa v posledných rokoch

života dona Bosca stal jeho spovední-
kom, nebol v seminári nikto, kto by sa
nechal uniesť hnevom ľahšie ako on.
Podobne ako na gymnáziu, aj v semi-
nári sa Ján Bosco prejavoval ako človek
nielen vášnivý, ale aj s prchkým tem-
peramentom.

Svedectvá beatifikačného a kanonizač-
ného procesu okrem jeho pekných
vlastností spomínajú aj takéto črty: jeho
farár teológ Cinzano ho nazýva „tvrdo-
hlavým a podivínom“. Kardinál Ca-
gliero pripomína jeho „ohnivú a hrdú
povahu, ktorá neznášala odpor“. Priateľ
Giacomelli svedčí: „Bez čnosti by sa
bol dal určite strhnúť k hnevu. Nikto
z našich kamarátov, a bolo ich veľa,
nemal taký sklon k tejto chybe ako on.“
„Naozaj je pravda,“ hovorí významný
moralista a veľký priateľ dona Bosca
Mons. Bertagna „že Boží sluha mal
veľmi výbušnú, tvrdú a neústupčivú
povahu… keď mu dakto radil, čo ne-
bolo v súlade s jeho plánmi a názormi“.

Don Cerrutti pripomína „silný sklon
k hnevu a vášni… ako aj k povýše-
nectvu“. Don Cafasso hovorieval: „Je
zbytočné prehovárať ho. Vždy bude
robiť podľa svojho, treba ho nechať
robiť tak, ako chce. Donovi Boscovi sa
podarí aj to, čo by som inému neradil.“
Grófka Barolová ho obviní z tvrdohla-
vosti, neústupčivosti a pýchy. Doktor
Govianni Albertotti, ktorý sa staral
o dona Bosca od roku 1872 až do
konca jeho života, tiež podčiarkuje
„vrodenú dosť výbušnú živosť“ a jeho
„ohnivú povahu i hlboké presvedčenie
o správnosti svojich podujatí“. Giro-
lano Moretti, priekopník grafológie,
hovorí vo svojej knihe Svätí podľa
Písma, že povaha dona Bosca je „dosť
ťažko definovateľná“. Tento svätec „sa
musí podrobovať mnohým sebazapre-
niam, proti ktorým sa búria jeho vro-
dené sklony“. Svoj úsudok uzatvára
slovami: „Nepochybne je to vodca,
ktorý ak chce robiť dobre, musí sa ma-
ximálne zapierať, aby správne usmer-
ňoval myšlienky a činy.“

V týchto svedectvách môžeme vidieť
niektoré črty Boscovej osobnosti:
sklon k hnevu a prudkosti, snahu po
autonómii, silné sebavedomie a presa-
dzovanie vlastného presvedčenia. On
sám o tom hovorí: „Keby ma Pán ne-
bol usmernil na túto cestu (cestu ora-
tórií), obávam sa, že by som bol vo veľ-
kom nebezpečenstve odbočiť na krivé
chodníky.“ Týchto niekoľko svedec-
tiev sme vybrali preto, aby sme videli,
že aj don Bosco musel veľa zápasiť so
svojimi vrodenými vlastnosťami
a sklonmi. Iba Boh vie, koľko síl ho
stáli jeho boje.

V svojich Spomienkach píše o svojich
siedmich predsavzatiach, ktoré si dal
pri vstupe do seminára: „Och, koľko
starých vecí je vo mne, ktoré treba
odstrániť. Môj Bože, odstráň všetky
moje zlozvyky… Áno, môj Bože, urob,
nech si v tejto chvíli oblečiem nového
človeka, teda nech od tejto chvíle zač-
nem nový život, celkom podľa tvojej
nebeskej vôle, a nech spravodlivosť
a svätosť sú ustavičným objektom mo-
jich myšlienok, slov a skutkov. Nech je
tak…“ Ján Bosco si bol vedomý svojich
ohraničení, prijal sa aj so svojimi sla-
bosťami a vytýčil si cestu, ako ísť ďalej.
Predsavzatia sa počas jeho životnej
cesty prehlbujú a zjednodušujú. Aldo
Giraudo píše: „V živote a formácii
dona Bosca nikdy nechýbali prekážky
a veľmi konkrétne psychologické aj
morálne ťažkosti a sám sa viackrát pre-
zentuje ako osoba so svojou duchov-
nou ohraničenosťou.“ To však donovi
Boscovi nezabráni, aby sa po celý život
otváral láskavému a nežnému sprevá-
dzaniu Boha. Preto sa stal svätým.
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Misijné manželstvo jedných saleziánov
spolupracovníkov

Autor: Oľga Krížová � Foto: archív MS

Vždy som obdivovala prezieravosť dona Bosca nielen v jeho priamej práci s mladými, ale aj vo vzťahu
k svetu vôbec. Jednou z jeho prozreteľných rozhodnutí bolo založenie Združenia saleziánov
spolupracovníkov. Koľko dobra títo ľudia už priniesli svetu! Chcem sa podeliť o jeden, nie až taký malý
príklad. Aj za ním stojí don Bosco.

Na konci septembra som bola pozvaná
na stretnutie „Helenkárov“ (chrámový
zbor), ktorí oslavovali svojich 48 rokov
v Kostolíku sv. Heleny v Trnave. Na
stretnutí po svätej omši sa aj spomí-
nalo. Medzi prvými boli dnes už po-
maly sedemdesiatnici, potom stredná
generácia – niektorí sa už roky nevi-
deli. A potom najmladší – tridsiatnici,
dvadsiatnici i -násťroční, čo nestačili
otvárať oči, odkiaľ sa tí všetci vzali. Zis-
tilo sa, že od dona Bosca.

Ale poporiadku. Majka Bystrická sa
narodila v Trnave a mala nábožných
rodičov. Veľmi skoro ju priťahovala
denná účasť na svätej omši a vždy po-
kukovala po chóre, odkiaľ prichádzali
pekné melódie, ale hlavne piesne.
Doma mali harmónium. Začala cvičiť
a postupne sa odvážila aj hrať, ale len
v malom Kostolíku sv. Heleny. „Svoj“
kostolík neopúšťala a usilovne cvičila.
Postupne okrem starších žien prichá-
dzali na chór vďaka jej príťažlivosti aj
spolužiačky a deti, ktoré pomáhali
spievať. V roku 1966 na Vianoce za-
ložila ozajstný „zborček“. Pravidelné
nácviky prinášali ovocie pri skrášľo-
vaní liturgie. Do tohto všetkého ju in-
tenzívne povzbudzoval (vtedy ešte len)
profesor Ivan Gróf. Až neskôr v ňom
spoznala saleziána, ktorý ju duchovne
viedol a stal sa aj zakladateľom stre-
diska saleziánov spolupracovníkov
v Trnave. Neskôr sa objavil Stanko,
Trnavčan, hlboko veriaci a hudobne
nadaný (dokonca hral v nejakej ka-

pele). Don Ivan im fandil a oboch ich
povzbudzoval k objavovaniu krásy spo-
ločného života pre Boha a Cirkev.

A tu sa začína účinkovanie Božieho
požehnania na manželstve, ktoré ja
bez nadsadenia volám misijné. Majka
a Stanko Veselskí patrili medzi prvých
saleziánov spolupracovníkov v Trnave.
Okrem toho, že vychovali sedem detí,
z ktorých jeden je salezián kňaz, odo-
vzdali práve cez zbor „Helenkárov“
orientáciu života mnohým mladým.
Stanko popri svojej práci „zaskakoval“
niekedy Majku na svätých omšiach,
zbor oživil hlavne v oblasti inštru-
mentálnej, hľadal a nachádzal spolu-
pracovníkov, „len aby to dobre fungo-
valo“. Po čase zanechal svoje pôvodné
povolanie a stal sa organistom vo far-
skom Kostole svätého Mikuláša
v Trnave. Ale zbor a mladých neopus-
til. Majka pri siedmich deťoch a ro-
dinných problémoch, ktoré nikoho ne-
obchádzajú, chodila každé ráno,
v zime, v lete, na bicykli na „štvrť na
sedem“ ráno do kostolíka hrať a zasa
rýchlo naspäť, lebo deti bolo treba vy-
chystať do školy… medzitým opatera
a smrť rodičov, choroba, ktorá vystra-
šila, ale aj upevnila celú rodinu. No
Majka a Stanko sa nevzdávali. „Sme
predsa saleziáni!“ Mysleli na iných,
hľadali piesne, nácviky neprestali, zbor
sa schádzal a fungoval. Eucharistia
a Pomocnica kresťanov boli ich silou.

Starali sa o duchovné dobro tých, ktorí
chodili do zboru. Modlili sa za nich,
povzbudzovali a pomáhali im v du-
chovnom živote (kniha, spovedník,
dobré slovo, priateľstvo…) Čas šiel,
zboristi dorastali, zakladali si rodiny
(často aj v rámci zboru). Postupne vo-
dili do zboru svoje deti a tie zase ne-
skôr svoje deti. Čím to je, že toto spo-
ločenstvo „Helenkárov“ prežilo tak
dlho? Iste – Božia milosť, v tomto prí-

pade v podobe saleziánskej charizmy,
ale hlavne námaha, pokora, láska
a vytrvalosť ľudí, ktorí sú ochotní
s touto milosťou spolupracovať. Sú
šťastní, majú radosť zo života,
z piesne, z Božej oslavy, jeden z dru-
hého. Táto radosť im dáva silu ísť za
dobrom, dáva im tichú nádej preko-
návať ťažkosti kvôli dušiam a pre
nebo, ale aj pokoru, že je to on či ona,
kto nás drží. Keď som ich oboch videla
v tú nedeľu ráno po svätom prijímaní,
ako pokorne kľačia vedľa seba, nevní-
majú nikoho a nič ani seba navzájom,
iba toho Jedného, pochopila som ta-
jomstvo tejto „partie“.

Majka a Stanko Veselskí z Trnavy
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„Videli sme, že jednou z foriem, ako
rozširovať úctu k tomuto Božiemu slu-
žobníkovi, bude aj divadlo, ktoré
môže byť pre druhých takým oboha-
tením. Možno to bude prístupnejšie
pre ľudí, ktorí o donovi Titusovi iba
niečo počuli,“ hovorí režisér divadla
salezián kňaz Jozef Skala.

Na tvorbe predstavenia sa podieľal aj
súčasník dona Titusa, dnes už
85-ročný don Anton Srholec. Prispel
vlastnými spomienkami, ba dokonca
hre prepožičal aj svoj nezameniteľný
hlas. „Don Anton Srholec vystupuje
v tomto divadle dvakrát. Jednak je tam
jeho autentický hlas, ktorý sprevádza
diváka v určitých momentoch dejom,
a zároveň ako postava, ako priamy

účastník deja počas úteku za hranice –
hrá ho jeden z našich študentov,“ do-
pĺňa o osobe tohto významného kňaza
a saleziána don Jozef Skala.

„Divadlo má za úlohu priblížiť život
dona Titusa dramatickým spôsobom
a poukázať na niektoré jeho dôležité
vlastnosti, okrem iného na vernosť po-
volaniu, odvahu nasadiť svoj život
a schopnosť odpovedať na potreby svo-
jej doby,“ prezradil autor scenára sa-
lezián študent Daniel Holúbek.

Predstaviteľ dospelého kňaza Titusa
Zemana salezián kňaz Bohuš Levko
o osobe a postave, do ktorej sa v di-
vadle vžíval, hovorí:
„V živote dona Titusa hralo rozhodu-

júcu úlohu to, že ho ako chlapca
Panna Mária uzdravila z choroby. Vy-
rastal vo veriacej rodine, no vďaka
tejto skúsenosti nadobudol presvedče-
nie, že je povolaný, aby sa stal sale-
ziánom. Jeho povolanie jasne videli aj
saleziáni v Šaštíne, kam malý Titus
prišiel študovať. Preto ho podporovali,
hoci jeho rodina mala problémy s fi-
nančným zabezpečením štúdia. Po
kňazskej vysviacke sa don Titus uplat-
nil ako profesor na gymnáziu. Bol
veľmi obľúbený, hoci bol prísny. Mys-
lím, že to bolo jeho vyrovnanosťou,
ktorá vyplývala z vernosti Božiemu
volaniu bez kompromisov.“

Autor: spracoval rhsdb

„Osobnosť Božieho
služobníka dona Titusa

Zemana môže dnešnému
človeku poskytnúť pohľad
na to, že sa netreba nikdy

vzdávať. A pohľad na
slobodu, ktorú si treba

vážiť a pre ktorú sa oplatí
riskovať. Oplatí sa riskovať
aj svoj život za vieru, za

to, aby mohol človek
zrealizovať to,

k čomu ho Boh volá.“
Jozef Skala, režisér divadla

Storočnica Božieho služobníka

Titusa zemana
narodil sa 4. januára 1915 v Bratislave-Vajnoroch

Tento rok oslavujeme sto rokov od narodenia Božieho služobníka dona Titusa Zemana. Mladí saleziáni
z komunity študentov filozofie v Žiline, z tzv. ponoviciátu, pripravili pre túto príležitosť divadelné
predstavenie s názvom Titus Zeman: Cesta za slobodou.
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Predstaviteľ komunistického profesora
Vránu salezián študent Vlastimil Vaj-
ďák – z českej saleziánskej provincie –
dodáva svojej postave v predstavení
bonus originálnosti rodnou češtinou:
„Do života dona Titusa tvrdo zasiahol
rok 1948 a nástup komunizmu v našej

krajine. Dalo by sa povedať, že mal
šťastie. Keďže pôsobil na fare, nebol
spolu s ostatnými rehoľníkmi sústre-
dený v tábore v Podolínci. Veľmi mu
však ležal na srdci osud saleziánskeho
diela na Slovensku. Bol preto rozhod-
nutý priniesť akúkoľvek obetu, aby ho
pomohol zachrániť. Keď ho navštívil
don Ernest Macák a požiadal ho, aby
organizoval tajné výpravy za hranice,
už dlho nerozmýšľal. Napriek tomu,
že si uvedomoval to obrovské nebez-
pečenstvo, v jeho očiach nešlo o ne-
jaké dobrodružstvo, ale o nasledovanie
Božej vôle.“

Titus zeman SDB
Boží služobník
mučeník za záchranu duchovných
povolaní

4. januára 1915
narodený v Bratislave-Vajnoroch
6. augusta 1932
prvé rehoľné sľuby ako salezián
23. júna 1940
vysvätený za kňaza
1943 – 1946
profesor chémie
31. augusta 1950
prvý ilegálny prechod do Talianska
9. apríla 1951
pokus o tretí prechod nevyšiel
ŠtB ho zatkla
22. februára 1952
odsúdený na 25 rokov väzenia
10. marca 1964
podmienečne prepustený
8. januára 1969
zomrel v Bratislave
11. januára 1969
pochovaný v Bratislave-Vajnoroch

titus Zeman: cesta za slobodou
Réžia: Jozef Skala
Postavy: Titus Zeman, malý Titus, otec,
mama, chlapec Jožko, lekár, starší
kňazi, chlapec Vilo, chlapec Milan,
Ernest Macák, Jozef Bokor, Anton
Srholec, Anton Hlinka, Andrej Der-
mek, mladý salezián, komunista prof.
Vrána, strážnici, zväzáčka
Živý hlas: Anton Srholec
Kulisy: Miroslav Podstavek a Jozef
Martinek

Viac o donovi titusovi Zemanovi, Božom služobníkovi s povesťou
mučeníka, nájdete na www.tituszeman.sk.
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Čas na stíšenie a počúvanie ducha Svätého
Duchovné cvičenia viedol Mons. Thomas Menam-
parampil, emeritný saleziánsky arcibiskup z Indie. Po-
čas nich zazneli aj tieto slová: „Byť hlboko veriacimi

osobami, apoštolsky inšpirovanými, ktoré spoločne
hľadajú cestu zvnútra… Altruizmus vyprchá zo srdca
človeka, ale naším poslaním je kričať evanjelium svo-
jím životom!“ Sestry zakončili duchovné cvičenia pri
Márii Pomocnici a donovi Boscovi v Turíne.

niekoľko štatistík
Táto generálna kapitula FMA bola 23. v histórii In-
štitútu. Zúčastnilo sa na nej 194 účastníčok, 113 ses-
tier bolo na kapitule po prvýkrát a jedna – sr. Aure-
lia Rossi – po siedmykrát. Priemerný vek účastníčok
bol 56,4 rokov. Päť sestier bolo pod hranicou 40 ro-
kov a dvanásť prevýšilo vek 70 rokov. Priemerný po-
čet rokov zasväteného života bol 32,88.

Novinkou bolo, že niektoré momenty z kapituly sa
dali sledovať naživo, ako aj to, že na kapitule sa na
istý čas zúčastnili zástupcovia laikov.

otvorenie 23. generálnej kapituly
Na slávnosti otvorenia sa 22. septembra 2014 zú-
častnili rôzne cirkevné autority: kardinál João Brazde
Aviz, prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného
života, kardináli Tarcisio Bertone a Raffael Farina
a tiež don Ángel Fernández Artime, hlavný predsta-
vený saleziánov, so svojím vikárom Francescom Ce-
redom. Kardinál João Brazde Aviz ponúkol úvahu
o zasvätenom živote. Poukázal na tri dimenzie: vrá-
tiť sa k hlbokému nasledovaniu Krista, žiť podstatu
charizmy zakladateľa a otvoriť sa aktuálnej kultúre.
„Nech Otec prebýva s vami: ak sa cítite byť doma, ste
domovom aj pre mladých,“ týmito slovami zakončil
svoj príhovor. Hlavný predstavený saleziánov don
Ángel Fernández povzbudil kapitulárky slovami:
„Túžba byť domom s mladými, ktorý evanjelizuje,
bude od vás chcieť statočnosť v prežívaní evanjeliovej
radikálnosti; prekonať nostalgiu za minulosťou, aby sa
mohlo ísť dopredu k plodnej budúcnosti.“
V úvode kapituly generálna matka predniesla správu
o živote Inštitútu za obdobie 2008 – 2014. Členky ge-
nerálnej rady zodpovedné za oblasť formácie, pasto-
rácie, saleziánskej rodiny, sociálnej komunikácie, eko-
nomiky a sestry vizitátorky predstavili danú realitu
zverenej oblasti. V Inštitúte na celom svete bolo k 31.
12. 2013 celkom 12 959 sestier. Ak by sme rast Inšti-
tútu chceli vyjadriť v číslach, určite by viedli krajiny Af-
riky a Ázie, kde je každoročne veľký príliv povolaní.
Naopak, Inštitút v Európe za posledných šesť rokov za-
znamenal zníženie počtu sestier, a to až o 986 sestier.
Je to odraz starnúceho kontinentu a situácie mladých,

Začiatkom septembra odcestovala provinciálna predstavená sr. Jana Kurkinová FMA a jej vikárka
sr. Monika Skalová FMA do Talianska, kde sa zúčastnili na 23. generálnej kapitule. Generálna kapitula
je zhromaždením predstavených a zvolených sestier jednotlivých provincií z celého sveta. Kapitula sa
začala 22. septembra a skončila sa 15. novembra 2014. Predchádzali jej duchovné cvičenia
v Mornese, v rodisku sv. Márie Dominiky Mazzarellovej. Sestry na kapitule potvrdili vo funkcii
generálnu predstavenú a zvolili niektoré nové členky generálnej rady.

Spracovala: sr. Viera Antalíková FMA � Foto: archív FMA

Byť s mladými domom,
ktorý evanjelizuje

S hlavným predstaveným saleziánov Ángelom Fernándezom
Artimem SDB
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ktorí sa ťažko rozhodujú pre konkrétny
celoživotný projekt.

V plnom prúde
Ďalšie dni sa niesli v duchu práce na
kapitulárnom dokumente s názvom
„Rozšírte pohľad“ a podtitulom „Byť
misionárkami radosti a nádeje s mla-
dými“. Sestry diskutovali o zmene
niektorých bodov Stanov. Celkovo
bola práca na kapitulárnom doku-
mente rozdelená do piatich častí. Jed-
nou z tém bolo: Ako ohlasovať Ježiša
vo svete, ktorý sa mení, a generácii,
ktorá sa mení?

Stretnutie s laikmi a mladými
Po prvýkrát bolo počas kapituly stret-
nutie s laikmi a s mladými z rôznych
častí sveta. Medzi mladými bola aj zá-
stupkyňa zo Slovenska Júlia Čižmá-
rová z Dolného Kubína, predsedníčka
organizácie Laura, združenie
mladých. Mladí reagovali na štyri
otázky k téme kapituly: Ako ohla-
sovať Ježiša vo svete, ktorý sa
mení? Aká je nová vízia komu-
nity s mladými? Aké proroctvo
rehoľného života sa dnes poža-
duje? Ako sa postaviť k dnešnej
kultúre komunikácie? Najčastej-
šie výzvy, ktoré zaznievali z úst
mladých smerom k sestrám, boli:
„Zostaňte s nami, ukážte nám,
že ste šťastné vo svojom povo-
laní, dajte nám dôveru – nerobte

veci, ktoré nemusíte robiť, buďte že-
nami modlitby, zapojte nás do svojej
modlitby, buďte autentické vo svojom
povolaní, sestra nemôže žiť sama pre
mladých, potrebuje komunitu, buďte
matkami, ktoré počúvajú, sprevádzajú,
budujte dom s celou saleziánskou ro-
dinou…“

Voľba matky a jej rady
Koncom októbra po prípravných
dňoch uvažovania sestry pristúpili
k voľbe generálnej rady. V prvý deň
potvrdili za generálnu matku na druhé
volebné obdobie sr. Yvonne Reungoat.
Generálnu radu tvorí sedem radkýň
z minulého obdobia: sr. Chiara Caz-
zuola – generálna vikárka, sr. María
Luisa Miranda – radkyňa pre sale-
ziánsku rodinu, sr. Alaíde Deretti –
radkyňa pre misie, sr. Vilma Tallone –
ekonomika a administratíva, vizitá-

torky – sr. Silvia Boullosa, sr. Lucy
Rose Ozhukail a sr. Marija Peče. Ďalej ka-
pitula zvolila sedem nových radkýň:
sr. Nieves Maria – radkyňa pre formáciu,
sr. Maria Teresa Cocco – radkyňa pre
mládežnícku pastoráciu, sr. Moreira Ma-
ria Helena – radkyňa pre sociálnu ko-
munikáciu, vizitátorky – sr. Mukase Ru-
zagiriza Chantal, sr. Neves Phyllis,
sr. Paola Battagliola a sr. Inoue Sumiko
Maria Assunta. Sekretárku si generálna
matka vyberá sama. Opätovne bola me-
novaná sr. Piera Cavaglia.
Sestry v rade sú teda zo štyroch kon-
tinentov, chýba iba Austrália. Na tieto
asi najsilnejšie momenty kapituly si
slovenská provinciálka sr. Jana Kurki-
nová spomína takto: „Silnou bola pre
mňa skúsenosť blízkosti a spolupatrič-
nosti hlavného predstaveného dona
Ángela. Prišiel medzi nás v deň voľby,
ráno slávil svätú omšu, potom zotrval
v dome, až kým nebola zvolená gene-
rálna matka, a večer opäť prišiel spolu
s ďalšími bratmi z generálnej rady, aby
boli s nami počas večere a na večer-
nom programe. Okrem toho gene-
rálna matka takmer každý deň v nie-
ktorom momente dňa povedala: volal
hlavný predstavený, písal správu
hlavný predstavený… Bolo to veľmi
silné vnímať túto blízkosť a rodinnosť.
Chápala som to ako veľkú výzvu do
našich miestnych realít.“

Finále kapituly
V posledný týždeň generálnej kapituly,
ktorej témou bolo „Byť dnes s mla-
dými domom, ktorý evanjelizuje“, pre-

behlo hlasovanie o úpravách bo-
dov Pravidiel a pokračovali práce
na záverečnom dokumente. Sestry
dostali možnosť byť na audiencii
u Svätého Otca Františka, ktorý
ich pozval premeniť komunity na
miesta evanjelizácie, byť proroc-
kým svedectvom a výchovnou prí-
tomnosťou všade tam, kde sú.
Majú byť misionárkami radosti
a nádeje… a vo všetkom dávať do
centra Krista.

19

Slovenské sestry saleziánky s predsedníčkou Laury Júliou Čižmárovou

S generálnou matkou Yvonne Reungoat FMA
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dozvedeli sme sa, že ste na vašej škole
vyhrali celkom nové ihrisko. o čo išlo?
Zapojili sme sa do súťaže vyhlásenej obchodným re-
ťazcom LIDL Slovensko. Bola to ekologická hra, ktorá
spočívala v zbere plastových fliaš.

Čo pomohlo, že ste vyhrali?
Podarilo sa nám dobre motivovať našich žiakov aj pe-
dagógov. Vyhlásili sme súťaž jednotlivcov aj celých ko-
lektívov tried.

ako prebiehal taký zber fliaš?
Zažili sme veľa úsmevných situácií. V jednom ob-
chode to už vzdali a po šiestich hodinách nepretrži-
tého odovzdávania fliaš nás poprosili, aby sme sa
sami postavili na miesto pracovníka, ktorý fľaše pri-
jímal a triedil. Alebo v inom obchode nám preda-
vačky doniesli občerstvenie. Niektoré obchody, najmä
ku koncu súťaže, bolo potrebné „obsadiť“ už o šies-
tej ráno.

Čo ste vyhrali?
Spomedzi 467 škôl z celého Slovenska sa nám poda-
rilo získať skvelé tretie miesto. Nazbierali sme
153 000 plastových fliaš, z ktorých sa dá vyrobiť
17 000 futbalových dresov. Odmenou bolo multi-
funkčné ihrisko v hodnote 35 000 EUR.

prečo ste vyhrali?
Myslím si, že je to o takom zomknutí sa. Naším mot-
tom na škole je: Kráčame spoločne.
Vieme spoločne pracovať, tešiť sa aj vychutnať si od-
menu za našu prácu.

keď sme už pri tom, povedz nám niečo
o vašej škole…
SOŠ sv. Jozefa Robotníka je saleziánska stredná od-
borná škola (jediná rehoľná škola takéhoto typu na
Slovensku) s výbornou tradíciou založená v roku
1991. Máme vyše tisíc vyučených absolventov, z toho
viac ako tristo maturantov. Poskytuje úplné stredné
vzdelanie pre chlapcov v učebných aj študijných od-
boroch. Škola má v súčasnosti 350 žiakov a okrem
profesionálneho rastu ponúka aj silnú skúsenosť zod-
povednej kresťanskej výchovy v duchu saleziánskeho
preventívneho systému.

Teoretické vyučovanie zabezpečuje kvalitné posky-
tovanie teoretických odborných vedomostí, ale ne-
zabúdame ani na cudzie jazyky (anglický a nemecký).
Po úspešnom získaní výučného listu môžu naši žiaci
pokračovať v štúdiu, ktoré ukončia maturitnou skúš-
kou. Takto naši absolventi majú možnosť pokračovať
v štúdiu aj na vysokých školách príslušných smerov.

aké odbory máte na škole?
Z učebných profesií sú to: autoopravár (mechanik,
elektrikár, lakovník), stolár, murár, maliar. Máme je-
den študijný odbor grafik digitálnych médií. Na nad-
stavbovom štúdiu ponúkame odbory: dopravná pre-

Autor: Juraj Vojtáš � Foto: archív SOŠ

Pri príležitosti výnimočnej výhry
saleziánskej školy sme sa
porozprávali s jej riaditeľom
Mgr. Viliamom Riškom SDB.

20-ročný sen sa stal skutočnosťou
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vádzka, drevárska a nábytkárska vý-
roba, stavebníctvo. Okrem toho po-
núkame možnosť získať vodičské
oprávnenie skupiny B, C, zváračský
preukaz a certifikát Slovenskej ob-
chodnej a priemyselnej komory. Sú
to možno odbory najmä pre chlap-
cov, ale aj dievčatá si nájdu niečo;
oslovil ich najmä odbor grafik digitál-
nych médií.

a čo žiaci zo vzdialenejších
oblastí?
Súčasťou školy je školský internát.
Jeho cieľom je výchovná starostlivosť
v čase mimo vyučovania, ktorú za-
bezpečujú saleziáni a vychovávatelia
v duchu dona Bosca preventívnym sys-
témom. V našom školskom internáte
je ubytovaných sto chlapcov z celého
Slovenska.
Deň v internáte sa riadi denným prog-
ramom, v ktorom je priestor na
osobné voľno, záujmovú činnosť, štú-
dium, vychádzky, ale aj na modlitbu
a svätú omšu.

dnes sa na Slovensku veľa
rozpráva o prepájaní teórie
s praxou…
Na túto výzvu sa nám darí odpovedať
veľmi dobre. Praktické vyučovanie za-
bezpečuje odborný výcvik. Žiaci zís-
kavajú praktické zručnosti a učia sa
zodpovednosti a samostatnosti. Od-
borný výcvik v 1. ročníku prebieha
v školských dielňach a v 2. a 3. roč-
níku si môžu časť odborného výcviku
vykonávať v servisoch viacerých re-
nomovaných automobilových firiem.
Naši žiaci sa učia na konkrétnych au-
tách a výrobkoch. Toto je pre nich vý-
bornou prípravou na pracovné uplat-
nenie po ukončení štúdia.

Sú vaši žiaci úspešní?
V posledných piatich rokoch sme ne-
chýbali ani raz na celoslovenskom fi-
nále súťaže Autoopravár Junior Castrol
s vynikajúcimi výsledkami (dvakrát
prvé miesto, raz druhé a dvakrát tre-
tie miesto). Okrem toho, úspechy ne-
nechali na seba čakať ani v odboroch
stolár a murár. Zaujímavosťou je aj

dvakrát prvé a dvakrát tretie miesto
v súťaži KIA Innovation Award, ktorá
odmeňuje nové vynálezy v oblasti au-
tomobilov. Také sú úspechy našich žia-
kov a oni takto zvyšujú prestíž našej
školy. Tento rok sa nám podarilo
z takmer 500 škôl na Slovensku získať
3. miesto. Ukazuje to, že ak sa naši
žiaci za niečo nadchnú, vedia sa zom-
knúť a podať výnimočné výkony.

Je táto škola aj čímsi
nezvyčajná?
Aby sa v našom regióne nestratila
technická zručnosť mladých, organi-
zujeme pre chlapcov druhého stupňa
ZŠ atraktívnu akciu CECHCAMP. Je to
saleziánsky prázdninový tábor na-
plnený okrem rôznych hier a zábav aj
nevšedným odskúšaním si svojich
zručností v odboroch autoopravár, sto-
lár a murár. To by ste sa čudovali, ako
vedia siedmaci zvárať alebo rozoberať
auto.

a keď žiaci poobede vyjdú
zo školy?
Ponúkame im širokú paletu krúžkov:
futbalový, hokejbalový, cyklistický, vo-
lejbalový, hudobný, počítačový a iné.
V zime využívame naše viacúčelové
ihrisko ako klzisko. Počas roka sa za-
pájame do športových podujatí ako
futsalová liga a organizujeme rôzne
športové turnaje (hokejbal, futbal,
florbal). Raz mesačne organizujeme
víkendové podujatia plné zábavy,
práce a putovania prírodou. Medzi
tradičné akcie patrí: zoznamovací vý-
let pre budúcich prvákov, duchovné
cvičenia, púť do Šaštína, štedrá ve-
čera, fašiangové zábavy, tanečný kurz,
divadlo.

SoŠ sv. Jozefa robotníka
Saleziánska 18
010 01 žilina
tel.: 041/ 72 34 102,
0911 344 848
e-mail: sos@sdb.sk
www.sos.sdb.sk
č.ú.: 4260026918/3100
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Každé zlyhanie naštrbí vzťah me-
dzi rodičom a dieťaťom, a aj keď sú
vzájomné ospravedlnenia úprimné,
čisté, dojímavé, po konfliktoch zo-

stáva trpká príchuť
zranenia, ktorého
hojenie si vyžaduje
čas. Najťažšie sa mi
reaguje pri hádkach
medzi deťmi. Vtedy
si hovorím, že chá-
pem, ako sa cíti Boh,
keď sa pozerá na
svojich milovaných,
ktorí sa navzájom
trápia a ubližujú si.
Bolí to viac, ako
keby som prežívala
frontálny útok na
seba. Som bez-
mocná, medzi na-
hnevanými deťmi
neviditeľná a nepo-
čuteľná. Vtedy hľa-
dám rovnováhu me-
dzi povinnosťou
zasiahnuť a dôverou
v detskú ochotu vzá-
jomný konflikt vy-
riešiť vlastnými si-
lami, uzmieriť sa
a dať svoje vzťahy do
poriadku. Hľadám
v sebe zvyšky diplo-
macie a racionality,
zbieram všetku silu

na odloženie emócií bokom, aby bol
môj zásah pokojný, vyrovnaný a mal
efekt. Väčšinou taký nie je a nemá
efekt. Je jednoznačne jasné, že ne-

dokážem správne riešiť konflikty me-
dzi deťmi, chýba mi k tomu potrebná
múdrosť vo výchove a sila ovládnuť
emócie, ktoré lomcujú celým mojím
vnútrom. Keď som si tento fakt uve-
domila, začala som si svoje zlyhania
zaznačovať. Vytvorila som si zápis-
ník, ktorý nesie názov: Príbehy o zly-
haní. Zapisujem si do neho svoje vý-
chovné faux pas. Uvažujem nad
svojím konaním, skúmam, ako som
mohla situáciu riešiť inak, lepšie, cie-
lenejšie. Zároveň si do nej zapisujem
nápady, ako deti stmeľovať. Nazvala
som si ich „preventívne aktivitky“.
Zväčša ide o manželove nápady, keď-
že on má v tomto smere oveľa viac
tvorivosti, schopnosti preniknúť ku
koreňu problému, definovať ho a vy-
myslieť spôsob, ako mu v budúcnosti
predchádzať. Je pokojnejší, jeho zo-
pár výchovných zásahov má väčší
a trvalejší efekt ako mojich milión
dvestotisíc, ktorým sa však v každo-
dennom kontakte s deťmi nemám
šancu vyhnúť. O to viac si uvedomu-
jem nutnosť neprestajne sa výchove
učiť, predovšetkým na vlastných chy-
bách a zlyhaniach. Vo svojom zápis-
níčku mám hneď v úvode niekoľko
poznámok, ktoré si musím zakaž-
dým prečítať, aby som sa dokázala
z depresie a sebaľútosti vyplývajúcej
z výchovného zlyhania vrátiť naspäť
do nádeje a výchovnej tvorivosti.
Tieto poznámky sú povzbudivé myš-
lienky, ktoré som počula v kázňach,
vo svätej spovedi alebo som ich čítala
v knihách. Tu sú niektoré z nich:

Odkedy som sa stala mamou, trápim sa tým, že som zlá matka. Nechám sa rýchlo vytočiť. Som
hlučná, keď sa nechám vytočiť. Som protivná, keď som hlučná. Deti ma nerešpektujú, lebo som

protivná. Keď ma deti nerešpektujú, vytočí ma to. Malý kolobeh s veľkými následkami.

Autor: Dominika Rajská � Ilustrácia: Michal Žák

Príbehy o zlyhaní
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– Boh ti zveril deti do opatery, pre-
tože ti dôveruje. Si pre ne jedinou a je-
dinečnou mamou.

– Nie si dokonalá, ako nie je do-
konalá žiadna matka. Ber to ako fakt
a neporovnávaj sa s inými.

– Modli sa za svoje deti a za vzťahy
v rodine. Premodlievaj aj svoje uvažo-
vanie o výchovných zlyhaniach, aby si
si uvedomila, kde sa stala chyba.

– Pokiaľ miluješ, nie si zlou mat-
kou, lebo tvoja láska je mocnejšia ako
tvoje zlyhanie, deti to vedia a cítia.

– Boh je všemocný, je Láska. Ak
zlyháš, odovzdaj svoje zlyhanie Láske,
jemu, aby ho pretvoril a vo svojom
milosrdenstve napravil, čo si pokazila.

– Pri výchove sa raď so svojím
manželom, kedykoľvek to bude
možné, spoločne sa modlite, spoločne
hľadajte riešenia, navzájom za sebou
stojte a podporujte sa. Deti budú vidieť
a cítiť, že ste vo výchove jednotní.

– Ak si si vedomá nespravodlivého
zásahu voči deťom, ospravedlň sa.
Tvoja autorita tým neutrpí, prejavíš
svoju pokoru, ukážeš deťom, že zly-
hanie je ľudské a ospravedlnenie je
cestou k náprave vzťahov. Nebudú sa
báť zlyhania a prijatia zodpovednosti
zaň. Ak sa dokážeš ospravedlniť ty,
dokážu to aj deti.

– Hľadaj cesty a spôsoby, ako prak-
ticky využívať vo výchove preventívny
systém dona Bosca.

Keď si prečítam úvodné myšlienky,
zapíšem si situáciu, ktorú sme s deťmi
prežili, a to, ako som ju riešila. Potom
si niekoľkými vetami zhodnotím svoj
postup, analyzujem chyby a napíšem
niekoľko poznámok k tomu, ako by
som podobnú situáciu mala riešiť
v budúcnosti.

príklad:
každodenný BoJ
S upratoVaním
Prišli za mnou dve staršie dcérky,

že mladšie dve sabotujú ich snahu
upratať izbu. Mali odložiť poskladanú
bielizeň, poukladať hračky a upratať
pracovné stoly, aby sa na nich nevy-

skytovalo, okrem pomôcok nevyhnut-
ných na učenie, nič. Mladšie diev-
čence však namiesto ukladania hračky
rozhadzovali a prehrabávali sa v čisto
opratej a zloženej bielizni. Prišla som
teda hore do izby, rozdelila prácu
a stanovila čas, kedy prídem skontro-
lovať, či je všetko hotové. Potom som
sa zahrabala do odpovedania na e-mai-
ly, prípravy večere, telefonátov
a ani som si nevšimla, že od môjho po-
kynu uplynul dvojnásobok času, ako
som stanovila na upratanie. Vystrelila
som hore schodmi ako raketa v snahe
aspoň predstierať očividne zanedbanú
dôslednosť. Po vstupe do izby som vi-
dela, že situácia sa vôbec nezlepšila,
naopak, malé dievčatá urobili ešte
väčší neporiadok. V hneve som dcér-
kam vytkla, že neurobili, čo som po-
vedala, nakričala som na ne pospomí-
najúc hory-doly od nezodpovednosti
až po neposlušnosť, prikázala som
starším, aby pomohli mladším, a od-
dupotala som naspäť do kuchyne.
A aby celá rodina poriadne pochopila,
ako veľmi som rozhorčená, treskla
som prvými dvierkami, ktoré mi prišli
do cesty. Pri večeri som nezabudla po-
spomínať všetky krivdy a neprávosti
voči mojej osobe a autorite, ktoré pri-
niesol nielen deň, ale aj týždeň, me-
siac, rok. Nemožno sa čudovať, že po-
čas môjho monológu bola väčšina očí
v zúfalstve upretá na strop jedálne,
ktorý v momente uväznenia v prie-
store nahrádzal nebo. Všeobecne za-
mračené obočia ustúpili do úzadia až
pri večernej modlitbe, keď sme si
všetci priznali svoju chybu, ospravedl-
nili sa a odišli spať v pokoji.

Problém medzi deťmi: pocit ne-
spravodlivosti, lebo jedny pracujú
a druhé sa ulievajú. Pocit nesprávneho
riešenia situácie z mojej strany.

Problém medzi mnou a deťmi:
neposlušnosť.

Moja chyba: nedostatočné a ne-
jednoznačné rozdelenie úloh pri upra-
tovaní: už na začiatku som mala kaž-
dému dieťaťu prideliť jeho vlastnú
úlohu, za ktorej dokončenie bude zod-

povedné. Keďže som tento bod ne-
zvládla, mala som byť aspoň dôsledná
pri kontrole a dodržať čas, ktorý som
stanovila na upratanie. Situáciu v izbe
som mala riešiť pokojne, zdržať sa vý-
čitiek. Mala som zostať v izbe s dcér-
kami a dohliadnuť na prácu mladších,
povzbudiť ich, oceniť snahu, poradiť,
ktorá vec kam patrí. Pri večeri som sa
mala zdržať akýchkoľvek komentárov
a narážok na upratovanie, namiesto
toho som sa mala zamerať na povzbu-
denie, pochvalu a ocenenie aj naj-
menšej snahy.

Pozitívum: ospravedlnenie a pri-
navrátenie pokoja počas večernej mod-
litby.

Predsavzatie: do budúcnosti dá-
vať jednoduché, presné, jednoznačné
a konkrétne pokyny konkrétnym de-
ťom tak, aby boli ony schopné pride-
lené úlohy zvládnuť. Problémy riešiť
pokojne, premyslene a s láskou, pri
riešení sa zamerať len na problém, ne-
spomínať veci z minulosti. Ešte pred
snahou o riešenie problému sa s po-
korou obrátiť na Pána v modlitbe o po-
moc.

Medzi preventívne aktivitky na
zlepšenie vzťahov, ktoré mám zazna-
čené vo svojom zápisníčku, patrí aj
moja obľúbená, ktorú som si nazvala
„anjeli pre jedného“. Aby sme si opä-
tovne uvedomili, akým veľkým darom
je každý člen našej rodiny, zameriame
sa ne neho počas celého jedného dňa.
Sme jeho anjeli. Všímame si jeho po-
treby, robíme mu radosť, trávime
s ním viac času, pripravujeme prekva-
penie, ktoré mu odovzdáme večer pri
modlitbe spolu s lístkom, na ktorom sú
napísané alebo nakreslené jeho dobré
vlastnosti, ktoré obdivujeme, vyjad-
rené, čo pre nás znamená a ako veľmi
ho máme radi. Je to deň toho jedného.
Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť,
že ide o úžasnú nakopávačku do ďal-
šieho života, do ďalších bojov
o prijatie ľudí takých, akí sú, o prijatie
seba samého.
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Rok zasväteného života začal písať svoju históriu, a keďže zasvätený život žije uprostred dejín
sveta, chceme, aby ste aj vy žili uprostred zasvätených. Pozývame vás kráčať s nami.

Autor: redakčný tím webstránky ZŽ

Webstránka nielen pre zasvätených

Chceme vám ponúknuť hodnoty, ktoré si každý môže
vziať, obohatiť sa a aj svoj život urobiť novým. Ponú-
kame nahliadnutie do našich radov, čím žijeme, čím
sa formujeme. Prinášame odpovede na otázky
o zmysle zasväteného života a jeho význame i poslaní.

Prostredníctvom článkov chceme podnecovať rast
v kvalite, podporovať ľudské, duchovné, intelektuálne
a kultúrne vzdelanie aj formáciu. Ponúkame možnosť

načerpať, osviežiť sa, ale aj navzájom sa podeliť zo
svojich „zásob“ a poskytnúť svoje myšlienky, postoje,
pohľady a skúsenosti.

Jednoducho, je tu možnosť na chvíľu sa zastaviť a do-
priať si v turbulentnej spoločnosti čas na seba, na du-

chovný doping a doplnenie zdrojov pre zdravý život
povolania.

Na www.zasvatenyzivot.sk vás cez týždeň čaká:
– správy zo života zasvätených nielen na Slovensku,
ale aj v zahraničí;
– týždeň začíname témou z rubriky spiritualita, teo-
lógia, psychológia, médiá a obmieňa ju blog, kronika,
reportáže, zápisky z misií a rôzne interview;
– tento rok môžete každý piatok sledovať novinku –
reláciu „Na 5 minút s nami“ o zaujímavých témach
zo zákulisia zasväteného života;
– cez víkend je k dispozícii príprava na nedeľu s ko-
mentárom k Božiemu slovu.

Našu webstránku nájdete aj na facebooku a na twit-
teri, stačí si vyhľadať zasvätený život a udomácniť sa.
Čakáme vás!

Pozývame vás sledovať webstránku
www.zasvatenyzivot.sk.
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Nikdy som po tom netúžila, veď mne
je s mojou rodinou dobre. Na tieto
otázky som dodatočne dostala odpo-
veď. Pán oslovuje do služby niekto-
rých zvnútra, teda v srdci, a niekto-
rých zvonku, teda na výzvu
predstaveného. V mojom prípade to

bol silný vnútorný hlas, ktorý som ne-
dokázala zamietnuť. Pán ma prekvapil
a ja seba samu tiež. Manžel bol roz-
hodnutý ísť, no čakal, či aj ja poviem
áno. Odovzdaní do Božej prozreteľ-
nosti sme sa s dôverou dali k dispozí-
cii a šli sme na Sibír.

Je známe, že zima na Sibíri je dlhá,
s teplotami okolo mínus 50, leto zasa
veľmi teplé, no trvá len tri mesiace.
Tesne pred naším návratom domov,
koncom mája, bolo o polnoci tak
vidno, že sme mohli čítať knihu na
balkóne a ľudia na ulici sa bicyklovali.
Medzi dedinami sú veľké vzdialenosti

a cesty neboli ani zďaleka európske.
Tajga je široká, plná voľne žijúcej
zveri. Rieka Lena je dlhá, mohutná,
a keď v zime zamrzne, je z nej spo-
ľahlivá cesta aj pre kamióny; most cez
ňu zatiaľ neexistuje. Ryby sú tam
chutné a domorodci ich vedia loviť aj

v zime. Všetko toto je romantické, no
zároveň ťažké a málo pohodlné.

„Čo ste tam vlastne robili?“ To bola
najčastejšia otázka, ktorú sme dostávali
po návrate. Praktických úloh na splne-
nie bolo naozaj dosť: vo farnosti, kde je
oratórium aj kostol, sú nateraz iba
dvaja slovenskí bratia saleziáni. Man-
žel pomáhal okolo domu a kostola, pri
úprave trávnika, údržbe auta a v mno-
hom inom. Moja úloha bola hlavne
v kuchyni, každodenná strava a tiež
pečenie koláčov a starostlivosť o kvety,
bielizeň, šitie, upratovanie a pod. Tieto
praktické veci sú tam veľmi potrebné,

ale iné je ešte dôležitejšie: jednoducho
byť tam. Byť s nimi, s tými ľuďmi, ktorí
uverili v Pána Ježiša a potrebujú sve-
dectvo viery. Normálnym ľudským
prístupom sme získali mnohé vzácne
priateľstvá, lebo ruský človek má
veľké, štedré a vďačné srdce.

V tamojšom prostredí kresťanstvo za-
stupuje Pravoslávna cirkev. Katolícka
ako keby ani nebola kresťanská, po-
kladajú ju skoro za sektu, bohužiaľ.
V Jakutsku majú domorodí Jakuti,
Evenkovia, Čukčovia a Eveni svoje prí-
rodné náboženstvo, silný vplyv mal
ateistický marxizmus-leninizmus a na-
pokon aj tam prenikol konzumizmus
a liberalizmus. Výsledkom toho všet-
kého je spoločnosť, v ktorej nájsť
úplnú rodinu je vzácnosť. Je tam veľa
slobodných mamičiek a mnohé detí
sú v detských domovoch. Veľkým
problémom ruskej spoločnosti je tiež
alkoholizmus, preto tí, čo uverili
v Pána Ježiša, nenachádzajú vo svojom
prirodzenom prostredí pochopenie
a povzbudenie vo viere. Náboženská
tradícia je minimálna, osobný vzťah
s Bohom a spoločenstvo bratov a ses-
tier sú tam teda životne dôležité.

Po našej trojmesačnej misii aj napriek
mnohým ťažkostiam mám nádej, že
sme poslúžili a povzbudili. Milým zis-
tením je to, že sme určite viac dostali.
Pán veľkoryso a bohato odmení ľudí,
čo sa s dôverou odovzdávajú do jeho
vôle. Bohu vďaka.

Manželia Jarkovskí z Popradu odces-
tovali v novembri na svoju misiu na Si-
bír opäť.

na Sibíri majú ľudia veľké, štedré a vďačné srdce

Minulý rok sme boli na tri mesiace spolu s manželom na misijnom pobyte v Jakutsku. Zdá sa mi to
dobré obzrieť sa s určitým časovým odstupom a prehodnotiť prežité. Hneď na úvod by som povedala,
že vždy som obdivovala ľudí, čo išli na misie. Misijné poslanie kresťana chápem, ale prečo by som mala
ísť práve ja?

Autor: Jarkovská Mária � Foto: archív manželov Jarkovských
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Je 5. december 2013. Hlavným mestom Bangui sa
ozývajú ohlušujúce výstrely. Do saleziánskeho domu

Galabadja prichá-
dzajú v skorých ran-
ných hodinách celé
rodiny, ktoré opustili
svoje domovy a hľa-
dajú bezpečný úkryt.
Muž s dieťaťom na
rukách rozpráva sa-
leziánom o tom, ako
pred vlastným očami
prišiel o manželku
a dve deti. Tragických
príbehov pribúda.
Večer je v centre už
2 000 utečencov,
koncom týždňa štvor-
násobok. Druhý sale-
ziánsky dom Damala
sa stáva útočiskom
pre 13 000 ľudí. Pred
saleziánskou ošetrov-
ňou stoja rady cho-
rých a ranených,
ktorí potrebujú po-
moc, kým liekov je
čím ďalej, tým menej,

a s neutíchajúcim prílevom utečencov sa komplikuje aj
distribúcia potravín a matracov. V priebehu mesiaca
konflikt eskaluje. U saleziánov je 25 % z presídleného
obyvateľstva hlavného mesta, stovky ľudí čakajú pred
ich bránami – obete nenásytného boja o moc.

Vo väčšine afrických štátov došlo k dlhoročným vnú-
troštátnym konfliktom v dôsledku mocenského zá-
pasu po dosiahnutí nezávislosti. V Stredoafrickej re-
publike (SAR) to nebolo inak. Z kolonialistického
područia Francúzska sa SAR vymanila v roku 1960.

Odvtedy krajinou otriasali štátne prevraty, pri moci sa
striedali diktátori a armáda. V deväťdesiatych rokoch
sa dostalo k vláde prodemokratické hnutie, v roku
2003 ho však opätovne vystriedala armáda, ktorá
viedla počas nasledujúcich rokov neutíchajúce boje
s ozbrojenými skupinami rebelov. Postupne silnel
vplyv rebelskej koalície Séléka, ktorá v roku 2013 pre-
vzala moc. Novým prezidentom sa stal jej líder Mi-
chel Djotodia.

Nespokojnosť zo strany prívržencov predchádzajúceho
prezidenta sprevádzali násilné boje a masové presíd-
ľovanie obyvateľstva. Napriek očividným mocenským
motívom začal byť konflikt prezentovaný ako nábo-
ženský stret, v ktorom na jednej strane stála väčšinová
moslimská koalícia Séléka a na strane druhej prevažne
kresťanské protivládne hnutie anti-Balaka. Najhoršie
masakre občianskej vojny sa začali koncom roka 2013,
po ktorých bol prezident Djotodia nútený rezignovať.
Nová nádej svitla pre krajinu v júli 2014, keď bola me-
dzi hnutiami podpísaná mierová dohoda. Formálne
ukončenie konfliktu, žiaľ, nezodpovedá realite a o po-
kojnej situácii v krajine sa stále nedá hovoriť.

Ako to už v ozbrojených konfliktoch býva, najväčšími
obeťami je zákonite najzraniteľnejšia časť obyvateľ-
stva – deti. To potvrdzujú i smutné štatistiky v SAR.
Asi 2,3 milióna detí, čiže polovica celkového počtu
obyvateľov, bolo do určitej miery zasiahnutých kon-
fliktom; 6 000 maloletých sa stalo súčasťou ozbroje-
ných skupín, kde sú využívané nielen na vojenské
účely, ale aj ako sexuálni otroci. Vojna sa podpísala aj
na vzdelávaní a 70 % detí prestalo kvôli konfliktu
chodiť do školy. Na ulici zostali tisíce opustených
detí, pre ktoré je návrat do lavíc jedinou šancou na
normálny život.

Saleziánske centrá boli pred prepuknutím konfliktu
plné radosti a života. V stredisku Galabadja zabez-

Bez vzdelania sú bezbranné
Desatina presídleného obyvateľstva, tisíce obetí na životoch, nedostatočná zdravotná starostlivosť,
podvyživené deti, vyrabované školy, mládež verbovaná do armády. V pozornosti saleziánskej zbierky
Tehlička 2015 je krajina, v ktorej ešte donedávna vládlo násilie, neistota, strach, pomsta a opäť
násilie. Stredoafrická republika.

Autor: Peter Jacko SDB � Foto: archív Savio o. z.
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pečili saleziáni chod základnej školy,
mládežníckeho centra a knižnice,
svoju činnosť neskôr rozšírili o roz-
behnutie škôlky, strednej školy, kli-
niky, dvoch sociálno-výchovných cen-
tier a učňovských dielní v Damala.
Stolárska, elektrotechnická, autome-
chanická a poľnohospodárska dielňa,
tehelňa a centrum výpočtovej tech-
niky; to všetko fungovalo na dennej
báze v službe mladým pod salezián-
skou taktovkou, nehovoriac o počet-
ných voľnočasových aktivitách pre
deti a mládež a živé farské spoločen-
stvo. Počas konfliktu centrá úplne

zmenili svoju pôvodnú funkciu – pre-
menili sa na úkryty pre tisíce presíd-
lených obyvateľov. Dnes je už väčšina
utečencov vo vlastných príbytkoch
a centrá postupne obnovujú svoju čin-
nosť. V bezpečnom a pozitívnom škol-
skom prostredí sa snažia nahradiť
opusteným deťom domov, o ktorý pri-
šli – ak ho nenájdu v škole, definitívne
sa ním stane ulica. Strediská sú však
v dezolátnom stave, chýba základné
vybavenie tried, učebnice a zošity, vy-
učovanie často prebieha pod holým
nebom a kapacity škôl nezodpovedajú
reálnym potrebám.

Vzdelanie je jedinou spoľahlivou ces-
tou rozvoja. Saleziánske občianske
združenie Savio každoročne počas
Pôstneho obdobia organizuje zbierku
Tehlička, ktorou sa snaží odpovedať
na naliehavé výzvy o pomoc. Vzhľa-
dom na situáciu v SAR budú finančné
prostriedky vyzbierané v rámci tohto-
ročnej Tehličky použité na podporu
štúdia najchudobnejších detí a mla-
dých v hlavnom meste SAR, na za-
bezpečenie učebných pomôcok, roz-
šírenie kapacít tried a podporu
výchovných voľnočasových aktivít.
Okrem finančnej pomoci existuje

mnoho spôsobov, ako prispieť k na-
plneniu tohto šľachetného cieľa. Pro-
stredníctvom internetovej stránky
www.tehlicka.sk sa môžu do počet-
ných pôstnych aktivít Tehličky zapojiť
celé rodiny, farnosti, spoločenstvá
i školy, a zvýšiť tak opusteným deťom
SAR šancu na lepší život. Aby sa dobro
šírilo.
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Kniha 52 jednoduchých spôsobov
je určená predovšetkým rodičom,
ktorí to so svojimi deťmi myslia
vážne a chcú im odovzdať prak-
tickú vieru. Rozhovory o viere ne-
musia odkladať na zvláštne príle-
žitosti či výnimočné situácie. Práve

naopak. Všetko v živote
môže byť dôvodom, ná-
metom na takýto roz-
hovor. Neraz aj my ro-
dičia a vychovávatelia
môžeme debatu nasme-
rovať správnym sme-
rom. Len niekedy si
musíme chcieť dať po-
radiť.

Rozhovor s dieťaťom,
ktorý vedieme s určitým
zámerom, nám zároveň
umožní stráviť so svojím
synom či dcérou neopa-
kovateľné chvíle spoloč-
nej modlitby. Ak sa nám
napríklad zverí s neja-
kým zložitým problé-
mom, ktorý prežíva
v škole či s kamarátmi,
ak vidíme, že ho niečo
trápi a nechce v tejto
chvíli o tom hovoriť,
môžeme nenútene na-
vrhnúť spoločnú krátku
modlitbu za túto situ-
áciu.

52 kapitol rozoberá tie najrozma-
nitejšie témy zo života. Kapitoly
sa dajú používať rôzne, dokonca je
dovolené aj preskakovať a vybrať si
práve tú, ktorá sa nám hodí na
našu životnú situáciu.

Každá kapitola má presnú štruk-
túru. Začína sa vymenovaním vie-
roučných tém, obsiahnutých aj
v názve kapitoly, a situáciami, na
ktoré sa dá aplikovať (napríklad
zmena v živote, napätie, stereotypy,
neznáme situácie, morálna voľba,
hrdinovia, pochybnosti…), nasle-
duje krátke zamyslenie, ktoré môže
pomôcť rodičom lepšie sa sústrediť
na tému, potom je našepkanie, ako
začať rozhovor, prípadne nadviazať
na tému, nájdeme tam aj príslušné
čítanie zo Svätého písma a krátku
modlitbu, ktorú sa môžeme po-
modliť spoločne s dieťaťom.

Rozhovor by mal prebiehať priro-
dzene, bez nátlaku či zastrašova-
nia. Jeho úlohou je vytvoriť miesto,
kde sa dieťa bude cítiť bezpečne na
to, aby sa nám mohlo zveriť s tým,
ako prežíva svoju vieru. Nezabud-
nite, že Duch Svätý bude pri vás
rovnako, ako vy túžite stáť pri svo-
jom dieťati.

Autor knihy Jim Campbell je uzná-
vaným teológom, otcom dvoch
dospelých detí a starým otcom
šiestich vnúčat. Využíva svoje teo-
logické vedomosti, čerpá z náuky
Cirkvi a pritom sú jeho nápady
veľmi prosté a nenáročné. Pre-
svedčte sa.

52 jednoduchých spôsobov,
ako sa so svojimi deťmi zhovárať o viere

Ako rodičia sme neraz nepopolárni tým, že na všetko máme svoje riešenie a nedokážeme svoju
ratolesť dopočúvať do konca, vlastne, skáčeme do reči. Niekedy, a to je teória Jima Campbella, autora
ďalšej zo série kníh o výchove, stačí dieťa pozorne počúvať a dobrá rada, ktorú sme mu chceli dať, sa
sama zrodí v jeho srdci. Jednoducho, príde na to samo.

Autor: Adriana Reguliová
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Mária z Nazareta nám ponúka in-
špiráciu. V evanjeliu ju vidíme, ako
sa najprv vyhlási za „služobnicu
Pána“ (Lk 1, 38) a potom je pri
návšteve Alžbety v láskyplnej čin-
nosti, v službe Bohu, v pomoci
a službe príbuznej.

Mária najprv premýšľa, modlí sa
a kontempluje Božiu veľkosť, lebo
on ju vo svojej dobrote urobil mi-
lostiplnou, a potom uskutočňuje
konkrétnu službu. Stále ju pritom
vedie láska k svojmu Pánovi. Po-
dobne ako Ježiš, ktorý neskôr
o sebe povie, že sa neprišiel dať ob-
sluhovať, ale slúžiť a položiť svoj ži-
vot (porov. Mt 20, 28). Mária robí
tak isto a vo svojom konaní zjavuje
štýl samotného Boha.

Počas svojej cesty do Ain-Karim
a v službe svojej príbuznej Alžbete
Mária zostáva úplne zjednotená
so svojím Pánom. Nebola roz-
tržitá, nezabudla, koho nosí pod
srdcom, ani na moment sa nero-
zladila. Zároveň nič neubrala z lás-
ky k tomu, pre koho konala
službu. Kráčala cestami z Naza-
reta do Ain-Karim, evanjelium ho-
vorí, že sa ponáhľala, ale vždy
pevná, zasadená, zakorenená
v Bohu, ktorý bol stále s ňou.
Ak sa o donovi Boscovi hovorilo,
že bol stále v činnosti, vždy bol za-
valený množstvom práce pre svo-
jich chlapcov a pre mnohých ďal-

ších, rovnako bolo
známe, že „žil tak,
akoby videl Neviditeľ-
ného“ (Stanovy, čl. 21).
V omnoho hojnejšie
miere, ak vôbec tú
mieru možno ľudsky
zmerať, prežívala túto
skúsenosť Mária z Na-
zareta. Ona bola „slu-
žobnica Pána“ a tiež sa
o nej povedalo „Pán
s tebou“.

Vidíme v nej prekrásnu
harmóniu dvoch prv-
kov: veriť Bohu a konať
pre Boha, s láskou kon-
templovať tajomstvo
Boha a slúžiť toľkým
Božím deťom v kon-
krétnych historických
chvíľach. Na ceste z Na-
zareta do Ain-Karim nás
Mária učí duchovnej
ceste služby – činnosti
a kontemplácie. Je to
cesta do hornatého
kraja, cesta na vrch. Je
to výstup, ktorý stojí ná-
mahu. Každý, kto sa
na túto cestu vydá,
však môže kráčať s Učiteľkou,
ktorá to kráčanie už zvládla. Na
tejto našej ceste nás učí súladu
vnútorného a vonkajšieho ži-
vota.

Mária, učiteľka súladu
činnosti a kontemplácie

Činnosť a kontemplácia sú dve slová, o ktorých sa veľa diskutuje. Vynára sa otázka, na čo je lepšie
sa zamerať. Potrebuje sa Cirkev viac činiť alebo viac kontemplovať? Môže vôbec v dejinách existovať
nejaká prospešná činnosť bez kontemplácie?

Spracoval: podla časopisu Maria Ausiliatrice rhsdb
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mária – meď z kupoly
„Keď mal don Bosco zaplatiť
cenu za meď z kupoly na kos-
tole Márie Pomocnice, v je-
den deň potreboval 3 000 lír,
pretože prišiel čas vyplatenia.
Vybral sa na cesty, aby získal
túto sumu. Zrazu stretol jed-
ného človeka, ktorý mu pove-
dal: Ja hľadám práve vás. Môj
pán ma poslal, aby som vám
odovzdal túto obálku. Don
Bosco sa pozrel a našiel v nej
3 000 lír. Don Bosco mi roz-
povedal tento príbeh a dodal:
Aká dobrá je Madona.“
(don Giulio Barberis)

Keď mal don Bosco začať ne-
jaké dielo pre svojich chlapcov
alebo na Božiu oslavu, nikdy
nešetril vopred zo strachu, že
by nemal čím platiť. Keď ho po-
čuli hovoriť o projektoch, ktoré
chcel uskutočniť – a všetci ve-
deli, že je chudobný –, niektorí
ho považovali za blázna. Ale
on nekonečne dôveroval Pro-
zreteľnosti a pomoci Márie. Ve-
del, že ona nezabúda na po-
treby chlapcov a že im pomôže.
Dobrú noc!

Spoveď – deň a noc
„Bolo obdivuhodné vidieť,
s akou snahou sa don Bosco
usiloval pritiahnuť mladých

k spovedi. Triasol sa pri po-
myslení, že by nejaký mladík
mohol byť pred Bohom v ne-
milosti, a hovorieval, že by
prelial aj vlastnú krv, aby ich
zachránil. ,Venujem sa vám
deň i noc, aby som vám po-
mohol spasiť si dušu! Príďte
v ktorúkoľvek hodinu, aj po-
čas obeda, ak chcete. Nepo-
šlem preč nikoho, kto chce
získať Božiu milosť.‘ Táto hor-
livosť za duše ho viedla
k tomu, aby trávil dokonca
celé noci v spovednici, viedla
ho k tomu, aby pracoval pre
mladých, viedla ho k presved-
čeniu, že každé poníženie,
keď chodil prosiť bohatých
o milodary a rôzne iné láska-
vosti, aby podporili jeho
chlapcov, je ničím.“
(don Giulio Barberis)

Don Bosco hovorieval svojim
saleziánom: „Chcete, aby sa ľu-
dia chodievali spovedať do va-
šich kostolov? Robte dve veci:
1. často o tom hovorte z kaza-
teľnice; 2. umožnite veriacim
spovedať sa.“
Zo svedectva dona Barberisa
vyplýva, ako don Bosco usku-
točňoval rady, ktoré dával.
Dobrú noc!

O starobe
Staroba je osobitným spôsobom časom milosti,
v ktorom Pán pre nás obnovuje svoje povolanie:
Volá nás udržiavať a odovzdávať vieru, volá nás
modliť sa, osobitne prihovárať sa za druhých, volá
nás byť blízkymi tým, ktorí to potrebujú. Starí ľudia,
starí rodičia majú schopnosť chápať obzvlášť ťažké
situácie: je to úžasná schopnosť! A keď sa modlia za
tieto situácie, ich modlitba je silná, je mocná!

O manželstve
Láska Ježiša, ktorý požehnal a posvätil spojenie
manželov, je schopná udržať lásku a obnovovať ju,
keď sa ľudsky vytráca, naruší, pominie. Kristova
láska môže prinavrátiť manželom radosť zo spoloč-
ného kráčania, pretože toto je manželstvo: spo-
ločná cesta muža a ženy, na ktorej je úlohou muža
pomôcť svojej žene, aby sa stala viac ženou, a úlo-
hou ženy pomôcť svojmu manželovi, aby sa stal viac
mužom.

O dôvere
Pán nedáva každému rovnaké veci a rovnakým spô-
sobom: pozná nás osobne a zveruje nám to, čo je
správne pre nás. Ale u všetkých, u všetkých je niečo
rovnaké: tá istá obrovská dôvera. Boh nám dôve-
ruje, Boh do nás vkladá nádej! A to je pre všetkých
rovnaké. Nesklamme ho! Nenechajme sa zmiasť
strachom, ale oplaťme dôveru dôverou!

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!
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Názov– FF rádio – hovorí o viere
a ohni: Faith je po anglicky viera,
Fire znamená oheň.
prvé F znamená znak viery a jej hod-
notu, jej potrebu, ktorú mladý človek
cíti.
druhé F, oheň, symbolizuje Ducha
Svätého ako darcu milostí od Krista,
ale aj dynamiku mladého človeka.

FF rádio orientuje svoje vysielanie na
hľadajúcich alebo aj „utekajúcich“ od
duchovna s prioritou naplnenia zmyslu
terajšieho aj budúceho života ľudským
a duchovným posolstvom Ježiša Krista
a jeho Cirkvi preferovaním antropolo-
gického rozmeru kresťanskej viery.

Na internetovej stránke www.ffra-
dio.sk nájdete okrem streamu vysiela-

nia aj svedectvá, víkendové diskusie,
sekciu Najpočúvanejšie zo sveta gos-
pelu a každý deň súťaže o hodnotné
ceny pre mladých.

Projekt FF rádia je zverený pod
ochranu sv. Michala Archanjela – pa-
tróna rozhlasu a Rádia Lumen, pod
ochranu sv. Františka Saleského, pa-
tróna novinárov, i blahoslaveného
Pavla VI.

Nové rádio pre mladých – na internete

Živé vysielanie FF rádia iba na internete, denne od 18:00 – 21:00 h

= nedeľa – streda 18:00 – 21:00 ::: FF live (naživo)
= štvrtok 18:00 – 21:00 ::: FF live diskusia (naživo)
= piatok 18:00 – 21:00 ::: Študentské šapitó + Gospelparáda (záznam)
= sobota 18:00 – 21:00 ::: FF diskusia (repríza zo štvrtka)

FF rádio ponúka
• zameranie na mladých ľudí
• kresťanské hodnoty
• duchovné slovo
• diskusie
• myšlienky
• hudbu pre mladého kresťana
• podporu radostného, pokojného,
zodpovedného prežívania mladost
ducha i tela

Krátky duchovný obsah, diskusie, kvalitná hudba pre mladého moderného kresťana. S cieľom
pomáhať naplniť terajší i budúci život ľudským a duchovným posolstvom Ježiša Krista a jeho Cirkvi.
Taký je projekt pre mladých pod názvom FF rádio.
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