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

Malý Janko Bosco nejaký čas po dovŕšení desiatich
rokov zažije stretnutie, ktoré na celý život zasiahne
jeho srdce. Cestou z misijnej kázne sa s ním dá do
reči don Calosso. Tento staručký kňaz stelesňuje
ideál, ktorý malý Janko nosí v srdci. Janko je ním
úplne očarený, otvorí mu svoje srdce a po jeho
boku prežije čas, na ktorý nikdy nezabudne. Don
Calosso je otcom a priateľom, je mu druhým otcom
a zároveň je celou bytosťou kňazom. Ostane
preňho ideálom saleziána. Vo svojich Pamätiach
oratória don Bosco píše: „Bol som šťastný, že sa na-
plnili moje túžby. (…) Nikto si nevie predstaviť, ako
veľmi som bol spokojný. Don Calosso sa pre mňa
stal idolom. (…) Považoval som sa za úplne šťast-
ného a nebolo nič, po čom by som ešte túžil.“ Keď potom don Calosso nečakane
zomrel, „s ním zomrela aj každá moja nádej“, píše don Bosco. „Smrť dona Calossa
bola pre mňa nenahraditeľná katastrofa. Za svojím mŕtvym dobrodincom som ne-
utíšiteľne plakal. Keď som spal, sníval som o ňom. Keď som bol hore, myslel som
naňho. Išlo to až tak ďaleko, že moja matka ma poslala na nejaký čas k ujovi do
Capriglia, lebo sa bála o moje zdravie.“

Ale pre nás dnešných ľudí je zarážajúca interpretácia celej udalosti, ktorú Janko
Bosco prijal zhora: „V tom čase som mal iný sen, v ktorom som bol ostro, tvrdo po-
karhaný, pretože som vložil svoju nádej do ľudí a nie do dobroty nebeského Otca.“

V príbehu, kde sa nám zjavuje saleziánske srdce s takou intenzitou, sa až s dras-
tickou nahotou rovnako odhaľuje aj dráma očisťovania ľudskej lásky. Práve v Pôs-
te máme priestor uvedomiť si, že nielen naša láska k veciam, kariére, peniazom,
ale aj naša láska k priateľom, rodine, opusteným mladým potrebuje byť očisťovaná.
Don Bosco nás jasne upozorňuje, aké veľké riziko tu hrozí a s akou tvrdou školou
je skutočná láska spojená. Aby sme neupadli do toho strašného omylu a neza-
mieňali si vášeň či naplnenie citov a túžob s láskou, ktorá sa teší zo šťastia dru-
hého. Aké dokáže byť príjemné a nenápadné, keď si z ľudí urobíme idoly a vkla-
dáme „svoju nádej do ľudí a nie do dobroty nebeského Otca“. A ako nám je dnes
ťažko uvidieť tvár dobrotivého Otca, keď nám rúca týchto bôžikov, len aby nás pri-
viedol k skutočnej láske ako malého Janka Bosca.

V tomto čase Pôstneho obdobia zverme Ježišovi svoje idoly, poprosme, aby on očis-
til naše srdce a aby sme našli odvahu učiť sa skutočnej láske.

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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Evanjelista Ján opisuje pokorné začiatky malej skupinky Je-
žišových učeníkov. Jeho rozprávanie sa začína tajomne.
Hovorí sa v ňom, že Ježiš tadiaľ „prechádzal“. Nevieme,

odkiaľ prichádzal ani
kam išiel. Nezastavil sa
u Krstiteľa: ide ďalej, ako
je jeho náboženský svet
púšte. Preto Ján odpo-
rúča svojim učeníkom,
aby naňho sústredili
svoju pozornosť: „Hľa,
Boží Baránok.“ Ježiš
prichádza od Boha nie
s mocou a slávou, ale ako
bezbranný a mierny ba-
ránok. Nikdy sa nebude
presadzovať silou, ni-
koho nebude nútiť, aby
v neho veril. Raz bude
obetovaný na kríži. Tí,
čo ho budú chcieť nasle-
dovať, budú ho musieť
prijať slobodne.

Tí dvaja učeníci, ktorí počúvali Krstiteľa, začínajú nasle-
dovať Ježiša bez jediného slova. Je v ňom niečo, čo ich pri-
ťahuje, hoci ešte nevedia, kým je ani kam ich vedie. Ale
keď chceme nasledovať Ježiša, nestačí počúvať, čo o ňom
hovoria iní: je potrebná osobná skúsenosť.

Ježiš sa preto obracia a adresuje im veľmi dôležitú otázku:
„Čo hľadáte?“ Sú to prvé slová, ktorými sa obracia na tých,
ktorí ho nasledujú. Jeho kroky nemožno sledovať hocija-
kým spôsobom. Čo od neho očakávame? Prečo ho nasle-
dujeme? Čo hľadáme? Títo muži nevedia, kam ich môže
priviesť dobrodružstvo nasledovania Ježiša, ale tušia, že on
ich môže naučiť niečo, čo ešte nepoznajú: „Učiteľ, kde bý-

vaš?“ Nehľadajú v ňom veľkú učenosť. Chcú, aby im po-
vedal, kde býva, ako žije a aké má plány. Túžia po tom, aby
ich naučil žiť. Ježiš im hovorí: „Poďte a uvidíte!“

Ako Jánovi učeníci, aj my sme sa v určitej chvíli nášho života
dali na cestu, aby sme nasledovali Ježiša – možno bez toho,
žeby sme ho zatiaľ poznali príliš dobre, možno bez toho,
žeby sme s istotou vedeli, čo znamená byť jeho učeníkmi
v štýle dona Bosca. Je pravda, že don Bosco je človek fasci-
nujúci, schopný pozitívne znepokojiť srdce ľudí, schopný
strhnúť celé spoločenstvá k Bohu života – aj tak, že sa ne-
odtrhnú od každodennosti, od bežného života, od jednodu-
chosti a od „normálnosti“ akéhokoľvek občana akejkoľvek
kultúry na tejto zemi. Nie vždy sa človek pýta, čo podporuje
aktuálnosť dona Bosca, čo ho poháňalo, keď žil, a čo dnes po-
háňa jeho dielo, že ľudí tak priťahuje a oduševňuje. A Ježiš
sa v istej akoby náhodnej chvíli na nás pozerá – ako kedysi
na Jánových učeníkov – a pýta sa: „Čo hľadáte?“ Aj ja sa vás
dnes pýtam: „Saleziánska rodina, čo hľadáte?“

Ježišov plán pastorácie povolaní

Je veľmi dôležité, aby na túto otázku mohol odpovedať
každý osobne aj spoločne, ako telo Cirkvi. Potrebujeme sa
naučiť počúvať Ježišovo slovo s otvoreným a s čo najviac
očisteným srdcom aj s našou obnovenou schopnosťou po-
čúvať. Učeníci, o ktorých hovorí evanjelium, skôr než po-
čúvali Ježiša, počúvali Krstiteľa: „Hľa, Boží Baránok!“, pri-
čom zakúsili vo svojom srdci túžbu hľadať vo svojom živote
niečo viac. A tak aj Šimon počúvol svojho brata Ondreja,
ktorý mu povedal: „Našli sme Mesiáša“ a „priviedol ho
k Ježišovi“. Rozoznať a počúvať hlas sprostredkovateľov je
prvou podmienkou.

Aj my ako saleziánska rodina sme boli povolaní stať sa spro-
stredkovateľmi, ktorí privádzajú k Ježišovi iných, v našom
špecifickom prípade najmä mladých. Sme teda povolaní

. . . 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

Saleziánska rodina, čo hľadáte?
Naša saleziánska rodina, ktorá sa nachádza takmer v každom kúte Zeme, je vyzvaná, aby sa
premieňala na Ježišov dom, na jeho príbytok, kde môže ktorýkoľvek človek z akýchkoľvek pomerov,
ale najmä tí najnúdznejší, zažiť Ježišovo pozvanie: „Poďte a uvidíte!“
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omnoho viac počúvať Boha a druhých a zá-
roveň byť pripravení, aby sme sa my sami
stali sprostredkovateľmi, mediátormi, ktorí
privádzajú k Ježišovi. Toto je moje pre-
svedčenie už od začiatku a delím sa oň
s vami, aby ste o tom mohli byť presvedčení
aj vy. My ako saleziánska rodina sme po-
volaní k väčšiemu počúvaniu Boha a dru-
hých, najmä mladých, ktorí sú pre nás
všade a na rozličných perifériách výzvou.

Po tom, čo učeníci odpovedali trochu pre-
kvapení, s rozpakmi a pýtali sa ho, kde
býva, Ježiš vyslovil svoju výzvu, ktorou sa
dnes obracia aj na nás: „Poďte a uvidíte!“
To je Ježišov plán pastorácie povolaní.

Milovaní, naša saleziánska rodina, ktorá sa
nachádza takmer v každom kúte Zeme, je
vyzvaná, aby sa premieňala na Ježišov
dom, na miesto, kde býva, kde môže kto-
rýkoľvek človek z akýchkoľvek pomerov,
ale najmä tí najnúdznejší, zažiť Ježišovo
pozvanie: „Poďte a uvidíte!“. Ale môžeme
sa rovnako pýtať, ktorý bol Ježišov dom.
V evanjeliách totiž vidíme Ježiša takmer
stále putovať, a keď je „v dome“, je hosťom
u niekoho, kto ho prijal, pretože dobre
vieme, že nemal ani „kde hlavu skloniť“.

Dávajme teda pozor, aby sme sa príliš ne-
naviazali na štruktúry našich domov a diel,
na naše diela a inštitúcie. Určite sú veľmi
chvályhodné a záslužné, ale dávajme si
pozor na prázdny triumfalizmus, ktorý nás
napokon vyprázdňuje. Očkovacou látkou,
ktorá je prevenciou alebo pôsobí proti tejto
chorobe, je kontemplovať Ježiša, ktorý
stále putuje, pretože práve putovanie je
scenár Rabiho s jeho učeníkmi. Totiž čo
znamená byť učeníkom, ak nie človekom,
ktorý nasleduje svojho učiteľa?

Boh nechce, aby sme boli
sedmospáčmi!

Spomeňte si na veľmi známy príbeh Sa-
muela, pretože je typickým textom o po-
volaní. Boh volá: „Samuel, Samuel!“ A Sa-
muel odpovedá: „Tu som!“ Ale chcem
zdôrazniť iný aspekt. V príbehu sa zdá, že
Boh sa usiluje zabrániť Samuelovi, aby spal.
Text hovorí, že „Pán zavolal“, potom „Pán
volal zasa“ a ešte „Pán opäť, tretí raz volal“,
až napokon „Pán prišiel, zastal si a volal
ako predtým“.
Prvá pripomienka je, že Boh sa neunaví
tým, že nás povoláva, a druhá, že ne-
chce, aby sme boli sedmospáči. Milí čle-
novia saleziánskej rodiny, opakujem: Boh
nechce, aby sme boli sedmospáči! Dá-
vajme si veľký pozor na nemálo rozší-
rený hriech: sebauspokojenie, čiže sto-
tožnenie sa s vnútornými prežitkami,
potešenie a spokojnosť, že sme spolu,
a dávanie do stredu seba samých ako sku-
piny a inštitúcie. Keď sa človek cíti veľmi
podľa svojej chuti a je príliš rozmazná-
vaný v teple „sladkého domova“, vtedy
ľahko zaspí. A zaspatá rodina spáčov
nikdy nemôže byť súčasťou Cirkvi, ktorá
vychádza, ako nám to dnes predkladá pá-
pež František a ako je to od počiatkov
vlastné našej saleziánskej DNA.

Milovaní bratia a sestry saleziánskej ro-
diny, prebuďme sa a prebuďme svet! Naša
charizma je živšia ako kedykoľvek pred-
tým, nie vďaka našej cnosti, ale z milosti
Boha, ktorý nás nikdy neopúšťa, vďaka sile
jeho povolania, vďaka svedectvu našich
drahých svätých, blahoslavených a ctihod-
ných našej obrovskej saleziánskej rodiny
a vďaka svedectvu tisícov sestier a bratov,
ktorí nás predišli alebo sú dnes medzi
nami. Ale predovšetkým je to charizma
živá viac ako kedykoľvek predtým, pretože
ešte sú milióny mladých, najmä mladých na
rôznych geografických a existenciálnych
perifériách, ktorí kričia k Bohu, neraz
veľmi hlasito, no mnohí v hlbokom tichu
plnom bolesti, opustenosti a utrpenia.

Mária, hviezda nášho osobného života
i života našich spoločenstiev, Pomocnica,
Matka a Učiteľka našej spirituality, ktorá
je prítomná už od počiatkov až podnes,
nech nás posilní, nech nás prebudí a po-
vzbudí, aby sme prežívali spoločenstvo
medzi sebou, v Cirkvi a v spoločnosti, aby
sme boli nástrojom kultúry stretnutia tam,
kde sme, a aby sme žili našu charizmu ako
veriace spoločenstvo, ktoré vychádza,
ktoré plní poslanie, kde každý z nás môže
rásť ako skutočný učeník misionár a uče-
níčka misionárka a žiť ako don Bosco,
s mladými a pre mladých.

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

Keď sa človek cíti veľmi
podľa svojej chuti a je príliš

rozmaznávaný
v teple „sladkého domova“,

vtedy ľahko zaspí.
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Štrbské Pleso, Osrblie
Svetová zimná univerziáda prebehla aj
za pomoci študentov zo saleziánskej školy
Od 24. januára do 1. februára sa na Slo-
vensku konala Svetová zimná univerziáda.
Slovensko sa stalo spolu so Španielskou Gra-
nadou usporiadateľskou krajinou týchto
„olympijských hier univerzitných študentov“.
V areáli biatlonu v Osrblí a na Štrbskom
Plese prebiehali preteky v lyžovaní, severskej
kombinácii a v skokoch na lyžiach. Všetky
priame prenosy zo športovísk zabezpečovala
stanica Eurosport. A práve do produkcie te-
levíznych prenosov sa vďaka spolupráci sa-
leziánov s firmou Globalproduction dostali
dvaja žiaci zo Strednej odbornej školy sv. Jo-
zefa Robotníka v Žiline: Dominik Bačkor
a Tomáš Fečo. Sprevádzal ich majster odborného výcviku. Obaja študenti tak dostali jedinečnú príležitosť spolupodieľať
sa na výrobe programu na športovom podujatí svetového významu. Z tejto spolupráce by mal časom vzniknúť výukový
didaktický materiál – študenti v niekoľkých voľných chvíľach zaznamenávali pozadie výroby a nadväzovali nové kon-
takty s talianskymi kolegami, hoci len v anglickom jazyku. rhsdb
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Čad, Chagoua
Hlavný predstavený saleziánov navštívil komunitu v Čade
Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime spolu so svojím sekretárom navštívil saleziánske dielo
sv. Františka Saleského v meste Chagoua. Privítali ich študenti, učitelia a vedúci oratória mládežníckeho centra. Don
Anaclet Munyakindi, direktor saleziánov v N´Djamene, vo svojom príhovore opísal situáciu saleziánov vo vnútrozem-
skom africkom štáte Čad. Hostí potom privítali a uctili si tradičnými gestami: podali im vodu z typického tropického
ovocia kalabaš a hlavnému predstavenému ponúkli tradičný oblek miestnych autorít. Don Artime sa počas svojho pro-
gramu osobitne stretol aj s mladými, ktorým sa saleziáni v Čade venujú. „Počas slávnostnej omše, ktorú koncelebrovali
domáci bratia saleziáni, všetci prítomní cítili ducha bratstva,“ informoval don Alexandre Filbert Akono. mm
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India, Guwahati
Viac než 5 300 saleziánskych
študentov sa zomklo pre mier
Vyše 5 300 študentov z 12 salezián-
skych škôl a ostatných zložiek sale-
ziánskej rodiny v Guwahati sa 30. ja-
nuára zúčastnilo mierového pochodu,
ktorý sa uskutočnil ako súčasť osláv
200-tého výročia narodenia dona
Bosca. Pochod ulicami hudobne spre-
vádzali tri skupiny z miestnych škôl.
Po prechode ulicami program pokra-
čoval na školskom ihrisku, kde v po-
daní zboru z hosťovskej školy zazneli
ďalšie piesne. Prítomným sa prihovoril
provinciál, ktorý vo svojom príhovore
pripomenul potrebu mieru v dnešnom
celosvetovom vývoji a dodal, že pokoj
je možný, ak my všetci po ňom bu-
deme túžiť. Hlavný hosť programu Dr.
Dhruba Jyoti Saikia dodal: „Don
Bosco, svätý vychovávateľ a priateľ
mladých, bol apoštolom mieru a posol
sociálneho zmieru. Mierový pochod
bol vyjadrením našej viery v to, že po-
koj je možný. Najdôležitejšie ideály
dona Bosca – pokoj, láska a súcit – by
mala nasávať aj súčasná generácia.“
jm

Bratislava
Stretnutie direktoriek –
dozrievanie v úlohe predstavenej
V polovici januára sa po prvýkrát
v tomto roku stretli direktorky komu-
nít sestier saleziánok, tentoraz v hlav-
nom meste. Pravidelné dvojmesačné
stretnutie sestry venovali návratu
k historickým prameňom inštitútu
a pokračovaniu v procese obnovy pas-
torácie. Zamerali sa na dozrievanie za-
kladateľky sv. Márie Dominiky Maz-
zarellovej v úlohe predstavenej.
Oboznámili sa s duchom prvých tla-
čených Stanov, v ktorých svetle Mária
Dominika vyzývala sestry k vzájom-
nému napomínaniu, aby tak rýchlejšie
napredovali na ceste k Bohu. Postupne
sa stále viac učila, čo znamená napo-
mínať s láskou. Na konkrétnych prí-
kladoch z jej života potom direktorky
demonštrovali jej postoje voči sestrám
a dievčatám. V bloku o obnove pasto-
rácie v provincii facilitátor Ján Mihálik
oboznámil sestry s doterajším priebe-
hom prác rozlišovania v Laure. Pred-
stavil závery stretnutí predsedníčok
stredísk a predsedníctva Laury.
V rámci tohto procesu sa riešil aj vzťah

medzi organizáciou a zainteresova-
nosťou FMA, ako aj samotná vízia bu-
dúcnosti tejto organizácie. in

Košice
Nové CD a DVD mladých z Luníka
IX
Po skoro dvojročnom čakaní mohli Sa-
leziáni dona Bosca z Luníka IX kon-
com decembra konečne uskutočniť
prezentáciu nového CD a DVD s ná-
zvom Rodas Tiro drom (Hľadáme
Tvoju cestu). Tento projekt sa poda-
rilo zrealizovať aj vďaka finančnej pod-
pore z programu Kultúra národnost-
ných menšín 2014. CD so štrnástimi
rómskymi gospelovými piesňami na-
hrali mladí zo skupiny eL9 v spolu-
práci s prizvanými hudobníkmi.
Okrem niektorých prevzatých piesní
sa na disku nachádza aj deväť vlast-
ných piesní z dielne samotnej skupiny.
DVD tiež obsahuje prezentáciu zo ži-
vota Saleziánov dona Bosca na Luníku
IX. L9

Žilina
Saleziánske divadelné talenty sa postarali
o vypredanú sálu
Saleziánski dobrovoľníci a animátori vytvorili
v spolupráci so žilinskými saleziánmi divadelné
predstavenie „Iba jeden…?“. Pri príležitosti roku
osláv 200-tého výročia narodenia otca a učiteľa
mládeže sv. Jána Bosca odohrali na začiatku fe-
bruára divadelnú komédiu vo vypredanej Veľkej
sále Domu odborov v Žiline. Réžie predstavenia sa
ujal 16-ročný študent gymnázia. „Je to veľkolepá
a mimoriadna oslava svätca, a preto si zaslúži
viac času, priestoru, nácvikov a zapojených jed-
notlivcov. Dali sme tam mnoho zaujímavých a no-
vých prvkov moderného divadla a vyzeralo to
veľmi pekne,“ uviedol režisér Tadeáš Bolo.
Do trojhodinového predstavenia bolo zapojených šesťdesiat hercov a tanečníkov i desiatky aktívnych pomocníkov, ktorí
predstavenie zabezpečili po technickej stránke. „Keďže sme chceli zapojiť tých, ktorí sú ochotní, využívali sme viaceré
talenty našich dobrovoľníkov a animátorov. Či už schopnosti a cit pre kostýmy, kulisy, scénografiu, svetlá, alebo herecké
a tanečné umenie, aby sa v tom mohol každý nájsť,“ priblížil scenárista a dramaturg salezián Marián Drahoš. Žilinský
biskup Mons. Tomáš Galis všetkým udelil záverečné slávnostné požehnanie a vyzval ich k životu po boku s donom Bos-
com. jm
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saleziani.sk

8. 3. 2015
22. 3. 2015
5. 4. 2015
19. 4. 2015

TV Noe 17:25

9. 3. 2015
23. 3. 2015
6. 4. 2015

20. 4. 2015

TV Lux 20:20

10. 3. 2015
24. 3. 2015
7. 4. 2015

21. 4. 2015

Každé dva týždne prinášame Tému, Správy a novú rubriku Svedectvo.

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

Taliansko, Turín
7. medzinárodný kongres Panny
márie Pomocnice kresťanov
V Turíne a na Colle don Bosco sa 6. – 9.
augusta 2015 bude konať 7. medziná-
rodný kongres Panny Márie Pomocnice
kresťanov. Je to dobrá príležitosť na to,
aby sa stretli všetky zložky saleziánskej
rodiny a spoločne oslávili dvojsté výročie
narodenia dona Bosca a zároveň pouva-
žovali nad rodinou v kontexte novej

evanjelizácie. „Motto – Z domu Márie
do našich domovov – nám ukazuje ma-
terinskú prítomnosť Panny Márie a zá-
roveň vyzýva všetkých účastníkov, aby
naozaj žili rodinným životom,“ povedal
jeden z organizátorov. Don Bosco vie aj
v dnešnej dobe povedať o rodine veľa.
Jeho vlastný príbeh, výchovný systém
a spiritualita sú stále zdrojom rodinného
ducha, ktorý sa zrodil na Valdoccu a roz-
vinul sa pod ochranou Márie. Organizá-

tori vyzývajú všetkých, aby sa zapojili.
Jednou z možností je vytvoriť krátke vi-
deo v taliančine, angličtine alebo špa-
nielčine, ktoré bude odpovedať na
otázky: Čo znamená prítomnosť Márie
Pomocnice kresťanov pre teba? Ako Má-
ria obnovuje naše rodiny? Videá je po-
trebné poslať do 30. apríla 2015 na
ans.sdb@gmail.com. Tie najzaujímavej-
šie budú prezentované počas kongresu.
mm

Bardejov
Salezián ocenený za zásluhy o rozvoj
mesta
Don Alojz Ondrejka, 84-ročný, v salezián-
skom prostredí známy ako don Luigi, dostal
19. januára cenu primátora za zásluhy o roz-
voj mesta Bardejov. Ocenenie mu udelili
okrem iného aj „za celoživotné vykonávanie
neoceniteľných služieb a šľachetného dobro-
denia pri komplexnej výchove mladého člo-
veka, pri práci s rómskou komunitou, ktorá aj
napriek príslovečnej skromnosti prenikla ďa-
leko za hranice mesta“. Cena je tiež výrazom
poďakovania, úcty a uznania „za systema-
tickú a cieľavedomú prácu pre človeka – bez
rozdielu veku, etnika, spoločenského a so-
ciálneho postavenia“. Primátor pri ocenení
vyzdvihol aj „citlivý a láskavý prístup a osobný
príklad pri výchove pokračovateľov salezián-
skeho diela“. Don Alojz Ondrejka sa narodil
27. januára 1931 v Novákoch, 16. augusta
1948 zložil svoje prvé rehoľné sľuby. Po bar-
barskej noci v roku 1950 tajne odchádza do
Talianska, kde bol po ukončení teológie
1. júla 1959 v Ivrei vysvätený za kňaza. Pô-
sobil v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda
v Ríme, neskôr v Bazileji ako misionár pre
Slovákov vo Švajčiarsku. V roku 1997 sa vrá-
til na Slovensko. rhsdb



Postup pre ZAMESTNANCOV
Ak ste do 15. februára 2015 požiadali svojho zamestnáva-
teľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených pred-
davkov na daň, potom:
1. Doneste zamestnávateľovi tlačivo „Potvrdenie o zapla-
tení dane“, aby vám ho potvrdil.
2. Z tohto „Potvrdenia“ si viete vypočítať, koľko sú tie 2 %
z vašej zaplatenej dane. Poukázať ich môžete iba vtedy, ak
je to suma aspoň 3 eurá.
a) Ak ste v roku 2014 odpracovali 40 dobrovoľníckych ho-
dín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech Saleziánov
dona Bosca poukázať až 3 % z vašej zaplatenej dane. Túto
podmienku spĺňajú všetci saleziánski dobrovoľníci. Prosím,
napíšte nám email na: lucia.stasselova@sdb.sk a my vám
potvrdenie obratom vystavíme.
3. Do tlačiva „Vyhlásenie“ – ktoré ste dostali s týmto číslom
nášho časopisu – doplňte sumu, ktorú ste si vypočítali.
4. Obe tieto tlačivá, teda „Vyhlásenie“ spolu s „Potvrde-
ním“, doručte do 30. apríla 2015 na daňový úrad podľa
miesta vášho bydliska.
5. Daňové úrady potom do 90 dní prevedú vaše 2 % na účet
Saleziánov dona Bosca.

Postup pre FYZICKÉ OSOBY
1. Vypočítajte si svoje 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby.
Poukázať môžete čiastku minimálne 3 eurá.
2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené ko-
lónky na poukázanie 2 % z dane v prospech jedného pri-
jímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania
uviesť v prípade, že chcete poslať peniaze pre Saleziánov
dona Bosca, nájdete nižšie.
3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote,
ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do
31. marca 2015) na váš daňový úrad (podľa miesta bydliska)
a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
4. Daňové úrady potom do 90 dní prevedú vaše 2 % na účet
Saleziánov dona Bosca.

Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY
1. Vypočítajte si svoje 1,5 % z dane z príjmov právnickej
osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať
v prospech prijímateľa, musí byť však vyššia než 8 eur.
2. Ak vaša firma v roku 2014 až do termínu na podanie da-
ňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31. marca
2015):
a) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na
verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môže
poukázať iba 1,5 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní,
že poukazuje iba 1,5 % z dane – VYPLNÍ v IV. časti ko-
lónku 3.
b) darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na
verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môže
poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že po-
ukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky) – VYPLNÍ
v IV. časti kolónky 1 a 2.
3. V daňovom priznaní pre právnické osoby v IV. časti sú
už uvedené kolónky na poukázanie 1,5 % (2 %) z dane
v prospech jedného prijímateľa.
4. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového
priznania ďalší list papiera ako prílohu a uveďte tam všetky
potrebné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich
prospech poukázať. V kolónke 4 (IV. časť) uveďte, koľkým
prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
5. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli vaše
2 % na účet Saleziánov dona Bosca.

Údaje, ktoré potrebujú FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY
uviesť do daňového priznania:
IČO: 00586421
Právna forma:
Účelové zariadenie cirkvi – rehoľné spoločenstvo
Názov:
Saleziáni dona Bosca – Slovenská provincia
Ulica: Miletičova
Číslo: 7
PSČ: 821 08
Obec: Bratislava
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Darujte
svoje 2 % saleziánom

V tomto čísle nášho časopisu nájdete tlačivá „Vyhlásenie“ a „Potvrdenie o zaplatení dane“ potrebné
na poukázanie 2 % z vašej dane pre saleziánov. Tlačivá môžete stiahnuť aj na našej webstránke

www.saleziani.sk.
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Srdečne vás pozdravujeme z Turína, v ktorom mo-
mentálne trávime svoj čas štúdiom teológie a zdoko-
naľovaním sa v poznávaní dona Bosca, nášho svätého
zakladateľa. Nachádzame sa v miestnej štvrti Cro-
cetta. Našu komunitu tvorí 98 spolubratov zo 16 kra-
jín sveta (Haiti, Srí Lanka, Bielorusko, Nigéria, India,

Malta, Sýria…) a medzi nimi sme aj my, momentálne
ôsmi saleziáni zo Slovenska. Náš teologický študen-
tát je prvým saleziánskym študentátom na svete. Za-
ložil ho v roku 1923 dnes už blahoslavený don Filip
Rinaldi, tretí nástupca dona Bosca. Spomeňme, že
v tomto študentáte pôsobili a študovali už aj v čase ko-
munizmu, ba aj pred ním, viacerí Slováci. Toto bolo
miesto, kde kráčali za svojím saleziánskym a kňaz-
ským povolaním mladí spolubratia, ktorých previedol
do Talianska z komunistického režimu Boží služobník
don Titus Zeman.

Sme teda v Turíne, aby sme tu pokračovali vo svojej
rehoľnej formácii a príprave na kňazstvo. Okrem
teologickej fakulty náš dom ponúka bohatú pasto-
račnú činnosť, ktorá sa uskutočňuje v oratóriu, v kos-
tole a na vysokoškolskom internáte, kde sa poskytuje
ubytovanie a formácia 95 študentom z celého Ta-
lianska.

Popri každodennom štúdiu máme možnosť pravidelne
chodiť na apoštolskú činnosť do miestnych častí mesta
i do vzdialenejších miest a farností. To znamená, že

každý spolubrat raz za týždeň – zvyčajne v sobotu
a v nedeľu – ide na svoj apoštolát za mladými, aby im
tam, v ich prostredí, odovzdal našu charizmu, cha-
rizmu dona Bosca. Táto aktivita je pre nás veľmi obo-
hacujúcim prvkom v každodennom živote.

Najpočetnejší? Neviem, či sme najpočetnejšia, ale is-
totne sme jedna z najväčších saleziánskych komunít
na svete. Keďže je nás pod jednou strechou tak veľa,
život musí byť premyslený do najmenších detailov
a na všetko existujú úlohy a zodpovednosti spolu-
bratov (kto rozsvieti svetlá v kaplnke, kto nakrája
chlieb, kto nosí lieky a stará sa o chorých spolubra-
tov…). Takmer každá aktivita je sprevádzaná zvone-
ním zvončeka, ktorý je na všetkých chodbách a oz-
namuje nám Božie volanie (zvon Boží, hlas Boží). Nie
vždy je jednoduché a ľahké si na to zvyknúť a osvo-
jiť si tento denný kolobeh, ale postupom času to ide,

V roku dvojstého výročia narodenia dona Bosca sa kroky mnohých aj zo Slovenska budú uberať
do Turína, kde žil a pracoval priateľ, otec a učiteľ mladých. V tomto meste pod Alpami funguje
medzinárodný saleziánsky teologický inštitút, kde študujú aj naši mladí spolubratia. Poprosili sme ich,
aby nám trochu priblížili svoj život.

Autor: Michal Cedzo SDB � Foto: archív autora
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Každá aktivita je sprevádzaná
zvonením zvončeka, ktorý je na

všetkých chodbách a oznamuje nám
Božie volanie (zvon Boží, hlas Boží).

Ako žijú naši
študenti teológie v Turíne

Niektorí naši študenti teológie
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a dokonca to môže nejednému spolu-
bratovi pomôcť v ľahšom organizovaní
si dňa. Spoločné momenty v komunite
sú pevne dané, zväčša ide o modlitby
a Eucharistiu, stravovanie a komunitné
večery. Okrem týchto spoločných mo-
mentov máme teda množstvo času na
štúdium a na zodpovednú prípravu
na naše budúce poslanie vychovávate-
ľov – pastierov.

Nepatrne sa nám naskytá otázka, aké
to musí byť žiť v takej veľkej komunite
a s toľkými bratmi s rozdielnymi tra-
díciami, zvykmi, kultúrou a obyčajmi.
Odpoveďou by mohlo byť jedno slovo:
zábavné. Toto veľké množstvo bratov
prináša krásu multikulturálnosti, ktorá
nám pomáha rozšíriť si svoje obzory
a názory. Človek si tu uvedomí, že
svet okolo nás je omnoho väčší, než je

naše malé a krásne Slovensko. Je to
obohacujúce aj zo saleziánskeho po-
hľadu, lebo máme možnosť podeliť sa
so skúsenosťami z našich stredísk
z celého sveta. Je zaujímavé dozvedieť
sa, akým spôsobom pracujú oni s mla-
dými, ako sa snažia vyriešiť rôzne
otázky a ťažkosti, ktoré ich stretávajú.
Mnohé otázky sa nám Slovákom
možno ani nevynoria, ale mnohé zasa
s pribúdajúcou sekularizáciou prichá-
dzajú aj k nám a je zaujímavé počuť
bratov, kde táto vlna už dorazila, ako
sa s ňou museli vyrovnať a ako teda
môžeme v budúcnosti reagovať my.

Na záver chceme všetkým čitateľom
časopisu Don Bosco dnes zaželať po-
žehnaný jubilejný rok dvestoročnice
a uistiť vás o našich modlitbách za
celú saleziánsku rodinu pri nohách
dona Bosca a Márie Dominiky Maz-
zarellovej v Bazilike Panny Márie Po-
mocnice kresťanov.
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Budova teologického inštitútu v štvrti Crocetta v Turíne

Komunita študentov teológie v Turíne
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Niekoľko svedectiev
z oratória na Valdoccu
„Nikdy som také čosi nezažil. Jeho
tvár bola usmiata a žiarila dobrotou,
a tak prv, ako by mi niekto niečo po-
vedal, už som si ho obľúbil.“

„Keď som dona Bosca videl po prvý
raz a zažil jeho otcovskú dobrotu,
s akou ma prijal, vzbudil vo mne taký
hlboký a potešujúci dojem, ktorý mi
nikdy nevymizne z mojej pamäti.“

V roku 1924 prichádzajú prví sale-
ziáni aj na Slovensko. Don Bosco je od-
vtedy tu medzi nami (ani totalita ne-
zničila jeho prítomnosť).

V roku 2013 sme mohli na Slovensku
v rámci príprav na dvestoročnicu na-
rodenia dona Bosca privítať jeho re-
likvie. Približne 80 000 ľudí prišlo,
aby si ich uctilo a povedalo donovi
Boscovi svoje ďakujem.

Don Bosco medzi nami. Dotkol sa ma…
Autor: Marián Husár SDB � Foto: © Vlado Škuta

Obľúbený svätec inšpirujúci svojím úsmevom, dôverou v Božiu prozreteľnosť, neúnavnou
pracovitosťou, nasadením pre duše až do krajnosti: Daj mi duše, ostatné si vezmi… Jeho tvár vyžaruje
dobrotu, láskavosť, srdečnosť… Siroty, chlapci z neúplných rodín, mládež, ale aj všetci dospelí, ktorí
sa s ním stretli, boli očarení a cítili, že don Bosco ich má skutočne rád. Stal sa pre mnohých
znamením Božej dobroty a lásky. Hovorili o ňom, že žil, akoby videl Neviditeľného.

Ponúkame vám unikátnu knihu,
ktorú ste napísali vy sami!
Unikátna kniha k dvestoročnici dona
Bosca – Don Bosco medzi nami, Do-
tkol sa ma…
• Výber z kroník, kde ste písali svoje
vďačnosti, prosby, modlitby, osobné
príbehy o tom, ako don Bosco a cez
dona Bosca samotný Pán vstúpil do
vášho života.

• Kniha plná úprimnosti a ľudskosti.
• Môže sa stať inšpiráciou k modlitbe
a zamysleniu.
• Kniha s prílohou, kde si cez fotore-
portáž môžete opäť sprítomniť čas pre-
žitý pri relikviách.
• Táto kniha obsahuje mnohé osobné
svedectvá, ako Boh cez dona Bosca
ukazuje svoju lásku.
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Prosím, aby som už
konečne vedel písať diktáty.

(pýsať)

Svätý don Bosco,

vkladám pod tvoju

ochranu svoje vlastné

deti a všetky deti,

na ktoré si nikto

nespomína, o ktoré sa

nikto nestará. Priveď

ich k pravej viere.

mama Ľudmila

Ako 14-ročný z ulice somhral pingpong
pod heslom „BázeňBožia“. Teraz ako80-ročný som sa s nímstretol! Ďakujem za jehoslová: „Modlite sa
za krásnu smrť.“
Uvedomujem si,

čo hovoril.

Keď prišla tá barbarská

noc, mal som 14 rokov.

Dnes mám 74 rokov.

Prvýkrát som plakal

od bolesti, onemel som

v úžase, či je niečo také

možné. Zvykali sme si

veľmi ťažko. Po 60-tich

rokoch sa mi opäť tlačia

slzy do očí, samy od seba,

som šťastný, sú to slzy

šťastia. Ďakujem ti, Pane,

že som sa dožil dnešného

dňa.

oratorián Jaro C.

Don Bosco, ďakujem, že ma máš rád
takého, aký som, že ti na mne záleží
a že mi pomáhaš v tom, v čom mipomáhaš.Tvoj chlapec:)

Svätý don Bosco, veľmi by som ťa prosila

za mojich rodičov, ktorí sa rozviedli a začali

sa veľmi hádať. Pomôž im, aby sa mali

aspoň trochu lepšie. Ďakujem.
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Andrej Dermek:
Nalomenú trstinu nedolomí…
P r e v e n t í v n y s y s t ém dona Bo s c a p r e v y c h o v á v a t e ľo v
Recenzia: Marián Husár SDB � Foto: archív SDB

Vždy som obdivoval 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.
V dnešnej dobe, v ktorej sa často ako
rodičia, učitelia a vychovávatelia trá-
pime s tým, ako byť sympatickou
a príkladnou autoritou pre deti a mlá-
dež, prichádza na knižný trh inšpira-
tívna a vzácna kniha dona Dermeka
Nalomenú trstinu nedolomí… Preven-
tívny systém dona Bosca pre vychová-
vateľov.

Toto dielko je zaujímavou ponukou na
pomoc vo výchove. Je zhrňujúcim po-
hľadom na preventívny systém dona
Bosca, ktorý sa don Dermek snažil ak-
tualizovať pre Slovensko v danej dobe
(80. roky 20. storočia). Neadresoval
ho len saleziánskym inštitúciám, ktoré
ani vtedy oficiálne nemohli existovať,
ale štýl dona Bosca ponúkol aj rodi-
nám a animátorom. Cez túto publiká-
ciu môžeme načrieť do hlbokej skúse-
nosti dona Bosca, spoznávať výchovný
systém, ktorý sa nezrodil za „písacím
stolom“, ale priamo v praxi, v živote.
Tento svätý priateľ mladých nám za-
nechal poklad, z ktorého môžeme
stále ťažiť pri sprevádzaní nových ge-
nerácií. V dobe, v ktorej je mládež vy-
stavená najrozličnejším negatívnym
vplyvom a tlakom, potrebujeme ako
vychovávatelia o to viac čerpať zo svie-
žich prameňov opravdivej a hlbokej
skúsenosti. Preventívny systém dona

Bosca je stále aktuálny, už roky prináša
svoje ovocie. Vťahuje nás do tajom-
stva výchovy. Stáva sa nástrojom, cez
ktorý vstupujeme do hlbokého vzťahu
s deťmi a mládežou. Opiera sa o troj-
člen – rozum (vychovávateľská mú-
drosť), náboženstvo (viera) a láskavosť.

Knihu zostavovatelia nazvali podľa ži-
votného hesla, ktorým sa don Dermek
riadil: „Nalomenú trstinu nedolomí“.
Dielko dopĺňa krátky životopis dona
Dermeka a je popretkávané jeho za-
ujímavými myšlienkami a skúsenos-
ťami. Kniha je obohatená fotografiami
i humornými výchovnými príbehmi.

Všetkým, ktorí si objednajú knihu
Andreja Dermeka Nalomenú trstinu
nedolomí…, venujeme v rámci dves-
toročnice dona Bosca malé, ale
vzácne prekvapenie – darček v po-
dobe knihy Chorých uzdravoval.
Túto knihu vám zašleme zdarma.

Andrej Dermek v nej ponúka hlboké
meditácie nad Božím slovom, nad
tými časťami evanjelia, v ktorých Ježiš
uzdravuje najrôznejšie telesné, du-
ševné i duchovné choroby a neduhy.
Autor uvažuje o postoji Krista, Vyku-
piteľa. Aj dnes potrebujeme Kristovo
uzdravenie z nemoty, slepoty, otupe-
nosti srdca… Kniha ponúka širší po-
hľad na niektoré evanjeliové state a je
vhodná na rozjímanie aj osobné uva-
žovanie.

Andrej Dermek so svätým Jánom Pavlom II.
v Ríme v roku 1990
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„Veľký týždeň prežívali v celej jeho liturgickej kráse
v Ríme. Svätý Otec ich prijal na zvláštnej audiencii. Boli aj
na vyslanectve našej republiky pri Svätej Stolici. Medzi pút-
nikmi bolo aj veľa našich spolupracovníkov a dobrodincov,
ktorí už dlhší čas s veľkým záujmom sledujú vývoj sale-
ziánskeho diela v našej vlasti a radi ho podporia. Pri zo-
stavovaní programu púte si vyslovili žiadosť, aby mohli nav-

štíviť aj turínsku baziliku Panny Márie Pomocnice, kde sú
vzácne pozostatky svätého dona Bosca, nášho zaklada-
teľa. Tento pekný návrh všetci prijali. Ale aj naši hlavní
predstavení mali z toho veľkú radosť, keď sa dopočuli, že
príde do Turína púť z ČSR. A to preto, lebo poznajú veľ-
kodušnosť našich spolupracovníkov, ktorí ozaj milujú svä-
tého dona Bosca a veľmi napomáhajú jeho diela. Ako sami
predstavení vravia, je málo takých štátov, kde by sa za

krátke desaťročie tak veľmi saleziánske dielo zakorenilo
a rozšírilo ako u nás. A komu treba ďakovať? Zrejme,
okrem Prozreteľnosti, našim obetavým spolupracovníkom
a spolupracovníčkam. Preto nie div, že ich v Turíne tak
srdečne všetci vítali. Naši bohoslovci, čo na turínskom sa-
leziánskom medzinárodnom bohosloveckom ústave štu-
dujú, boli pútnikom celkom k dispozícii. Najprv bola spo-
ločná svätá omša. Slúžil ju vodca púte. Bolo neobyčajne
dojímavé, keď sa za zvukov mohutného organa Baziliky
Madony dona Bosca ozvali naše krásne mariánske piesne
ako: „K nebesám dnes zaleť pieseň…“ atď. Všetci pútnici
laici pristúpili k svätému prijímaniu a kňazi slúžili svätú
omšu pri bočných oltároch veľkej svätyne. Po svätej omši
vodca púte prehovoril. (…) Po týchto slovách pána profe-
sora sa všetci pútnici dlho modlili pred zázračným obrazom
Pomocnice a pri pozostatkoch svätého dona Bosca. Prosili
za seba, za svojich domácich a za tých, čo sa im do mod-
litieb odporúčali. Dôkladne si obzreli baziliku, zastavili sa
pri ctihodnom chovancovi svätého dona Bosca Dominikovi
Saviovi, ktorý tu tiež odpočíva a očakáva svoje skoré po-
výšenie na oltár, a po krátkom občerstvení si išli pozrieť
izby, kde býval náš svätý zakladateľ. Sú ešte celkom za-
chovalé. Aj so zariadením ako za života svätého dona
Bosca. Na každého akosi milo tieto miesta, kde svätý don
Bosco žil a umrel, pôsobia.“

O tejto púti písalo aj medzinárodné vydanie Bollettino Sa-
lesiano v máji 1937 a označilo ju za „impozantnú púť“. Zá-
roveň taliansky článok hovorí o pláne hneď druhej veľkej
púte z Československa v lete toho istého roka.

Autor: spracoval rhsdb

Prvá púť z Československa
k svätému Jánovi Boscovi

V roku dvestoročnice narodenia dona Bosca putujú aj mladí z niektorých našich stredísk do Turína,
kde je uložené telo svätca. Spolupracovníci, podporovatelia a dobrodinci saleziánskeho diela
z Československa putovali do Turína prvý raz len tri roky po svätorečení zakladateľa saleziánov.
Strávili tam celý deň, utorok 30. marca 1937. O púti a atmosfére písal v júni 1937 aj vtedajší náš
časopis Saleziánske zvesti. Pútnici mali vtedy možnosť vidieť práve prebiehajúcu stavbu –
rozširovanie Baziliky Márie Pomocnice, ktorú postavil don Bosco. Prinášame vám časť
z pôvodného článku.

Bazilika na Valdoccu v Turíne začiatkom 20. storočia



„Plátno“ je ľanová ručne tkaná látka obdĺžnikového tvaru, 4,36 m dlhá a 1,1 m široká, je na nej dvojitý obraz tela
muža, ktorý zomrel na následky mučenia a ukrižovania. Podľa kresťanskej tradície je to plátno, do ktorého bolo

zavinuté telo Ježiša Krista pri pochovaní. V poslednom storočí bolo plátno podrobené mnohým vedeckým
skúmaniam, ale zatiaľ sa nedá s úplnou istotou potvrdiť, že telo zobrazené na ňom patrilo Kristovi. Isté však je, že

obrazy na plátne jasne predstavujú drámu a pomáhajú uvažovať nad udalosťami Umučenia Pána. Svätý Ján Pavol II.
v roku 1998 o plátne povedal: „Pre veriaceho človeka je podstatné predovšetkým to, že plátno je zrkadlom evanjelia.“

Turínske plátno
Láska, ktorá zanecháva znak

Spracoval: podľa „Andrej Paulíny – Turínske plátno“ rhsdb
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Plátno v evanjeliu
Všetci štyria evanjelisti jednohlasne sved-
čia o tom, že Ježišovo telo bolo po jeho
smrti sňaté z kríža, zavinuté do plátna
a uložené do kamenného hrobu. Matúš
spomína čisté plátno (Mt 27, 59), Marek
a Lukáš hovoria, že Jozef z Arimatey
plátno kúpil (Mk 15, 46), a Ján, ktorý bol
osobne prítomný pri Ježišovej smrti a po-
chovaní, spomína, že telo zavinuli „do
plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov
zvykom pochovávať“ (Jn 19, 40).

Neúplné dejiny
Turínskeho plátna
Prvé zmienky o plátne podľa historických
dokumentov sú z roku 1349. V tom čase ho
vlastnil francúzsky gróf Goffréd I. de
Charny v mestečku Lirey blízko Paríža.
Plátno mal v osobitnej kaplnke vystavené na
uctievanie. V roku 1453 sa plátno dostalo
do vlastníctva vojvodu Ľudovíta Savojského,
ktorý preň v meste Chambéry postavil oso-
bitnú kaplnku dnes známu ako Sainte Cha-
pelle. Pápež Sixtus IV. v roku 1464 dal ve-
riacim vedieť, že on považuje plátno za
vzácnu relikviu a že v ňom bolo skutočne
zavinuté mŕtve telo Ježiša Krista a zane-
chalo na ňom tajomné stopy. To, že sa táto
vzácna relikvia napokon dostala do Turína,
nevedomky zapríčinil svätý biskup Karol
Boromejský z Milána. Počas hrozného
moru v roku 1576 dal sľub, že ak mor pre-
stane, pôjde peši do Chambéry (400 km od

Milána) uctiť si „Pánovu tvár“. Aby savojský
kráľ Emanuel Filibert ušetril kardinálovi
dlhú cestu, v roku 1578 dal potajomky pre-
niesť relikviu do Turína, čo bolo vtedy
hlavné mesto Savojského kráľovstva. Od-
vtedy je plátno uložené v Turínskom dóme.

Kde však bolo plátno do roku 1349? Židia
všetko to, čo súviselo s mŕtvolami, hrobmi
a pohrebnými plátnami, považovali za ob-
radne nečisté. Týchto vecí sa nedotýkali,
neuchovávali ich, aby sa „nepoškvrnili“.
Tým sa vysvetľuje, že spočiatku nemáme

žiadne záznamy o vzťahu k plátnu. Je však
pravdepodobné, že keď sa neskôr kresťa-
nia zbavili strachu z „obradného znečis-
tenia“, toto plátno si začali vážiť a sta-
rostlivo chrániť. Prvý cirkevný historik
Euzébius spomína, že dva roky pred zni-
čením Jeruzalema, teda v roku 67, akýsi
kresťan odniesol „vzácne predmety“ do
Sýrie. Keď neskôr pápež Silvester I. (314 –
335) na Nicejskom koncile nariadil, aby sa

svätá omša slávila na oltári pokrytom ľa-
novým plátnom posväteným biskupom,
odvolával sa na čisté plátno, do ktorého
bolo zavinuté Kristovo mŕtve telo. Existuje
tiež správa, že v roku 544 v Edesse (te-
rajšom mestečku Urfa v Turecku) sa ucho-
vávala zvláštna podobizeň „neurobená ru-
kou človeka“. Mnohí vedci spájajú túto
informáciu s Turínskym plátnom. Svätý
Ján Damascenský (zomrel v roku 749)
spomína plátno vo svojej homílii,
v ktorej bráni sväté obrazy. Liturgia mo-
zarabského obradu z 9. storočia obsahuje
v textoch na sobotu po Veľkej noci tieto
slová: „Peter videl čerstvé stopy na plátne
zomrelého, ktorý vstal z mŕtvych.“ Na-
pokon, z viacerých prameňov vysvitá, že
od roku 944 sa plátno nachádzalo v Cari-
hrade, kde preň postavili zvláštnu kaplnku
blízko cisárskeho paláca. V roku 1147 si
počas návštevy Carihradu plátno uctil aj
kráľ Ľudovít VII. No v roku 1204 dobyli
Carihrad križiaci. Odvtedy až do roku
1353, keď je plátno už v Lirey pri Paríži,
zmienky o ňom chýbajú.

Muž na plátne –
mučený a ukrižovaný
Turínske plátno je vzácne tým, čo na ňom
je – tajomné odtlačky ľudského tela. Alebo
presnejšie, je vzácne pre to, čo tieto od-
tlačky naznačujú, a tak vedú k uvažovaniu
nad utrpením a smrťou Ukrižovaného
Pána.

š p e c i á l

„Tento obraz – vtlačený
do plátna – hovorí

k nášmu srdcu a pohýna
nás vystúpiť na vrch

Kalvárie, pozerať sa na
drevo kríža, ponoriť sa do
výrečného ticha lásky.“

(pápež František, 30. marca 2013)
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Začnime od hlavy. Na čele vidieť viaceré
krvavé zrazeniny (1). Sú to stopy po ra-
nách, ktoré zapríčinili ostne tŕňovej ko-
runy. Aj na zadnej časti hlavy vidieť stopy
po venci z tŕnia (2). Táto koruna, ktorú vo-
jaci uplietli z tŕnia, bola znakom potupy
a bolesti.

Na tvári, ktorá je úchvatná vo svojom po-
koji, vidieť jasné znaky po ranách a opuch-
linách. Sú to stopy po úderoch päsťou
alebo palicou. Aj nos je zdeformovaný:
zrejme po brutálnom údere palicou sa zlo-
mila nosná chrupavka (3).

Na celom tele, ale najmä na chrbte a dol-
ných končatinách jasne vidieť stopy rán po
bičovaní (4). Tieto rany idú takmer vždy
do páru a možno ich napočítať vyše 120.
Rímsky bič (flagellum) pozostával oby-
čajne z dvoch kožených remienkov, ktoré
sa končili olovenými guľôčkami.
Bičovanie bol ukrutný trest a mnohí od-
súdenci počas neho zomierali. Z presného
výpočtu rán (číslo 120 musíme deliť
dvoma) sa dá ďalej usúdiť podľa smeru,
ktorým rany dopadali, že Ježiša, ohnutého
a priviazaného k menšiemu stĺpu, bičovali
pravdepodobne dvaja kati.

Na pravom pleci vidieť širokú pomliaž-
denú odreninu (5). O niečo menšiu stopu
badať aj na ľavom pleci. O aké rany ide?
Tieto rany sú zrejme od priečneho brvna

kríža, ktorý si odsúdený musel vyniesť.
Z Turínskeho plátna sa dá usúdiť, že od-
súdenec niesol na svojich pleciach iba
priečne rameno kríža (tzv. patibulum), na
ktoré mu na mieste popravy kati pribili
ruky. Patibulum bolo dlhé okolo dvoch
metrov a mohlo vážiť približne 50-60 kg.
Odsúdenec na krížovej ceste zaiste viac
ráz padol pod ťarchou priečneho ramena.
Jasne o tom svedčí aj plátno, na ktorom vi-
dieť, že pravé koleno je viac opuchnuté
a pokryté ranami.

O momente ukrižovania dlhými štvor-
hrannými klinmi svedčia na plátne zre-
teľné stopy na zápästiach rúk a nie na
dlaniach (6), ako sa dlho myslelo. Dlane
by neboli udržali váhu celého tela. Kliny
tak stále ostali v kontakte s nervami
a každý aj najmenší pohyb zapríčiňoval
križovanému neopísateľné bolesti. Z od-
tlačkov Turínskeho plátna možno vyčítať,
že nohy boli pribité skrížene, ľavá na pra-
vej, jediným klincom (7). Na ľavej nohe
vskutku vidieť väčšiu ranu a v strede cho-
didla na pravej nohe je tmavý bod. Je to asi
miesto, skade vyšiel klin (8).

Agónia ukrižovaného sa začala okolo po-
ludnia a pretiahla sa až do tretej hodiny.
Rozličný smer potôčikov krvi na plátne
jasne dokazuje, že ukrižovaný, visiac na
kríži, sa občas snažil zmeniť polohu. Keď
jeho telo, vysilené od toľkých múk, viselo

sklesnuté na dreve kríža, krv z jeho rán na
zápästiach tiekla po dĺžke ramien. Keď sa
nešťastník trocha nadvihol, aby sa neza-
dusil, opierajúc sa pritom celou váhou
o klin na nohách, krv, tečúca z rán, zme-
nila smer a padala na zem. Z týchto po-
tôčkov krvi, ktoré menili smer, možno
usudzovať, že križovaný po nabratí vzdu-
chu do pľúc mohol osloviť okolostojacich.

Na otázku, aká bola klinická príčina smrti
ukrižovaného, by sme mohli odpovedať:
asfyxia, zadusenie. Treba si uvedomiť, že
ukrižovaní boli pribití na kríž a že váha ce-
lého tela zaťažovala mechaniku dýchania,
a tým spôsobovala strašné kŕče. Hrudný
kôš sa hýbal s veľkou námahou. Vzduch sa
nedostával do pľúc a škrtil hrdlo. Telo osi-
nievalo, teplota sa zvyšovala, prichádzali
zimomriavky a závraty. Ukrižovaný sa po-
stupne už nevládal ani len nadvihnúť, aby
nabral aspoň trochu vzduchu. Kŕče za-
siahli dýchacie svaly a bránicu a srdcová
činnosť sa zastavila.

Kto je ten muž? – dôkazy
Celý rad okolností nás núti uznať, že ukri-
žovaný človek, zavinutý do Turínskeho
plátna, bol Ježiš Kristus, o ktorom hovoria
evanjeliá. Bičovanie, korunovanie tŕním
aj prerazenie srdca kopijou – všetko, o čom
píšu evanjeliá, je výrazne zdokumento-
vané odtlačkami na tejto posvätnej relikvii.
Tá dokonalá zhoda medzi zápismi evanje-
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listov a stopami na Turínskom plátne je
veľmi výrazným dôkazom, že nejde o ho-
cikoho z nespočetného množstva mužov,
ktorých Rimania kedy ukrižovali, ale že ide
o Ježiša z Nazareta, Spasiteľa ľudstva.

V roku 1978 výskumná skupina STURP
z USA pomocou odborných technológií a fo-
tografických, chemických i fyzikálnych vý-
skumných metód skúmala plátno celých
päť dní. Plátno bolo podrobené rozboru po-
mocou počítačov, röntgenových lúčov, spek-
trografie, mikrochemických, a dokonca aj
serologických metód. Skupina získala pre-
svedčenie, že plátno je pravé a akýkoľvek
falzifikát je úplne vylúčený. Obraz na plátne
nemohol byť vytvorený ľudskou rukou.
Nikde ani najjemnejšou mikroskopickou či
chemickou technikou neboli nájdené stopy
nejakého pigmentu, farby, ťahov štetca, na-
nášania farieb alebo riedidla. Ďalší odbor-
níci pomocou postupov, aké používa NASA
pri výskume planét, zistili, že obraz na
plátne má vlastnosti trojrozmerného ob-
razu. Neskôr sa podarilo vytvoriť plastický
model celej postavy. Takéto niečo nie je
možné pri žiadnom umeleckom obraze.

V roku 1988 bol uskutočnený test uhlíko-
vou metódou C 14. Výsledky prekvapili
celú verejnosť: výskum urobený s dovole-
ním turínskeho arcibiskupa v troch špe-
ciálnych laboratóriách v Oxforde, Tuscone
(USA) a Zürichu hovoril, že ide o plátno
z rokov 1260 až 1390. Zdalo sa, že to po-
piera všetky dovtedajšie skúmania a vý-
sledky. Neskôr vedci prišli s vysvetlením,
prečo uhlíková metóda prišla s týmto zá-
verom: túto metódu možno s uspokojivým
úspechom použiť na určenie doby vzniku
tých predmetov, ktoré boli stále uložené
v tých istých podmienkach (napr. v hro-
boch, pyramídach a pod.). Turínske plátno
však bolo podrobené v mestečku Cham-
béry ohňu a má na sebe ohoreniny. Okrem
toho bolo často vystavované na uctievanie
a tým prišlo do styku s rozličnými pove-
ternostnými podmienkami. Vedci uhlíko-
vej metódy neprihliadali na túto skutoč-
nosť, že totiž plátno bolo veľa ráz
obohatené uhlíkom, a teda ich skúšku ne-
možno považovať za presnú.

Napokon, dôkazom sú aj svedectvá osôb,
ktoré dosvedčujú existenciu plátna už stá-
ročia pred jeho prenesením do Európy.
Prečo by sme mali spochybňovať svedectvo
svätého Jána Damascenského spred roku

749? A prečo spochybňovať liturgické texty
mozarabickej liturgie a správy o prítom-
nosti plátna v Edesse, v Carihrade a o exis-
tencii kaplnky blízko cisárskeho paláca,
kde bola relikvia vystavovaná každý piatok?

V roku 1898 napokon vznikla aj prvá foto-
grafia plátna. Urobil ju amatér – advokát Se-
condo Pia. Po vyvolaní obrazu na senzibil-
nom skle zistil, že obraz utýraného,
zbičovaného mŕtveho človeka na plátne je
vlastne optickým negatívom a fotografický
negatív je v dôsledku toho pozitívom.
Fotografie, ktoré urobil s dokonalejšími fo-
tografickými prístrojmi v roku 1933 Giu-
seppe Enrie pri vystavení plátna pri príleži-
tosti 1900 rokov od Kristovej smrti a v roku
1969 profesor Judica Cordiglia za pomoci
Woodových lúčov, len potvrdili intuíciu pr-
vého fotografa Seconda Pia.

Vystavenie 2015
Už od stredoveku sú záznamy o tom, že
plátno bolo vystavované k úcte. V rokoch
1578 – 1700 bolo vystavované vždy
4. mája, keď sa slávil liturgický sviatok
Posvätného plátna. Po roku 1700 bola re-
likvia vystavovaná len pri zvláštnych uda-
lostiach savojskej kráľovskej rodiny, ktorá
toto jedinečné plátno vlastnila.
V 20. storočí bolo plátno vystavené k úcte
veriacim celkom sedem ráz, v rokoch

1931, 1933, 1969, 1973, 1978, 1998 a po-
tom v jubilejnom roku 2000. Naposledy
priame vystavenie plátna povolil pápež
Benedikt v roku 2010 a prišlo si ho vtedy
do Turína pozrieť spolu s pápežom vyše
dva a pol milióna pútnikov. Druhý raz
v treťom tisícročí bolo Turínske plátno vy-
stavené prostredníctvom televízneho pre-
nosu na Bielu sobotu 30. marca v roku
2013 v rámci Roka viery.

„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 Bos-
covi pri 200. výročí jeho narodenia,“ oz-
námil Svätý Otec 5. novembra 2014 pri
generálnej audiencii v Ríme.

Svätý Otec povolil slávnostné vystavenie
Turínskeho plátna v dňoch od 19. apríla
do 24. júna 2015 pri príležitosti dvesto-
ročnice dona Bosca. Mottom tohto vysta-
venia budú slová „Najväčšia láska“ podľa
Ježišovho výroku z Evanjelia podľa svä-
tého Jána: „Nik nemá väčšiu lásku ako
ten, kto položí život za svojich priateľov“
(Jn 15, 13). Vystavenie plátna sa vyzna-
čuje dvoma črtami: svet mladých a svet
trpiacich. Pre tieto dve skupiny budú po-
čas tohto obdobia pripravené aj sprie-
vodné aktivity.

„Pre veriaceho človeka je podstatné pre-
dovšetkým to, že plátno je zrkadlom evan-
jelia. Keď uvažujeme o Turínskom plátne,
zaiste si uvedomíme, že podobizeň na
ňom úzko súvisí s tým, čo evanjeliá hovo-
ria o Ježišovom umučení a smrti, že každý
citlivý človek, ktorý naň hľadí, pocíti vnú-
torné pohnutie a otras. Kto sa priblíži
k plátnu, zároveň si uvedomí, že plátno
nepriťahuje pozornosť na seba, ale sme-
ruje k tomu, ktorému má slúžiť podľa dob-
rotivého rozhodnutia Božej prozreteľnosti.
Turínske plátno je naozaj neobyčajný
znak, ktorý nás vedie k Ježišovi, pravému
Slovu Otca, a vyzýva ľudí, aby svojím ži-
votom nasledovali príklad toho, ktorý za
nás obetoval seba samého.“

Svätý Ján Pavol II. v Turíne 24. mája 1998

Turínske plátno má aj svoju samostatnú webstránku www.sindone.org.
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Ako don Bosco, s mladými,
pre mladých!
Takto znie tohtoročné Heslo. Čítajúc si
túto vetu pred odchodom som jeho
prvú časť „ako don Bosco“ akosi pre-
hliadla. Bolo predsa jasné, že to bude
niečo o donovi Boscovi, myslela som
si. O to viac ma však potom zaujalo,
keď sme sa v prvej časti programu vra-
cali k osobe dona Bosca, znovu sme si
pripomenuli jeho históriu, pedagogiku
a spiritualitu. Dnes robíme veľa vecí,
podstatné však je robiť veci ako don
Bosco – to bolo jedným z posolstiev,
ktoré si z týchto dní odnášam.

S mladými
Žiť s nimi, byť medzi nimi, poznať
a milovať ich svet, neuspokojiť sa len s
akousi sympatiou voči svetu mladých,
ale znovu objaviť zápal preň. Žiť s mla-
dými neznamená len „robiť“ niečo s
nimi, pre nich, ide skôr o to „byť“ s
nimi, byť tu pre nich, nosiť ich vo svo-
jom srdci. Povzbudivým momentom
bola aj chvíľa, keď hlavný predstavený
don Ángel Fernández Artime zakázal

sťažovať sa na náročné okolnosti, na
mladých, na dnešnú Cirkev a pod.
Máme predsa pracovať v týchto pod-
mienkach, s týmito mladými, v tejto
Cirkvi a urobiť všetko, čo sa dá.

Pre mladých
V priblížení tejto časti Hesla zaznie-
valo zdôraznenie vyjsť na periférie,
k najchudobnejším mladým, lebo pe-
riféria je „to podstatné v našej sale-
ziánskej DNA“.

Program týchto Dní spirituality sale-
ziánskej rodiny tvorili okrem predsta-
venia Hesla aj rozličné vstupy týkajúce
sa témy Hesla, predstavenie skúseností
z praxe, práca v skupinách, čas mod-
litby, večerné slovká, divadlo a pome-
dzi to čas na neformálne rozhovory.
A práve vtedy sme mali možnosť zažiť
aj hlavného predstaveného takého, aký
je, porozprávať sa s ním, či dokonca
poprosiť ho o odkaz pre Slovensko.

Jednou zo silných vecí, ktoré sa dali
vnímať na stretnutí, bola rodinnosť.

Na jednom mieste sa stretli rôzne
zložky saleziánskej rodiny, zástupcovia
z rozličných krajín, ľudia, ktorí sa
často videli po prvýkrát, no napriek
tomu tam vládla atmosféra, v ktorej
bolo cítiť, že nás niečo podstatné spája
a tvoríme jednu rodinu – saleziánsku
rodinu. V tejto atmosfére nás všetkých
hlavný predstavený ešte viac vyzýval
vytvárať jednotu zložiek saleziánskej
rodiny, zasvätených aj laikov vo všet-
kom, čo robíme – premýšľať spoločne,
plánovať spoločne, pracovať spoločne
aj modliť sa spoločne.

Dni saleziánskej spirituality ukončil
hlavný predstavený záverečným prí-
hovorom, v ktorom poukázal na nie-
koľko podstatných prvkov. Ja osobne
som odchádzala s množstvom podne-
tov, no predovšetkým si zo stretnutia
odnášam dve veci: výzvu k jednote
a spolupráci saleziánskej rodiny a dô-
ležitosť evanjelizácie mladých. A, sa-
mozrejme, aj Heslo na tento rok:
„Ako don Bosco, s mladými, pre mla-
dých!“

Dni spirituality saleziánskej rodiny v Ríme sú časom, keď hlavný predstavený predstavuje
saleziánskej rodine Heslo na daný rok. Sú časom načerpania nových podnetov, stretnutia saleziánskej

rodiny a možnosťou nechať sa znovu inšpirovať donom Boscom. Keď som počula o možnosti
zúčastniť sa ich, po minuloročnej skúsenosti som veru neváhala.

Autor: Katarína Porubská � Foto: ANS
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Radosti a bolesti početnej rodiny
Svätá Terézia sa narodila v kastílskej Avile 28. marca
1515. Mozaika jej detstva je vyskladaná kamienkami
veselými i smutnými. Milá epizódka rozpráva, ako Te-
rezka utekala s bratom do krajiny Maurov, aby do-

siahli mučeníctvo. Ako dvanásťročná prežila bolesť zo
smrti milovanej mamy a zároveň pochopila, že jej
matkou je Panna Mária.

Vstup do kláštora, kríza a obrátenie
Výchovu dostala v kolégiu sestier augustiniánok, kde
počula príbeh povolania jednej rehoľníčky. To ju
ovplyvnilo natoľko, že vstúpila ku karmelitánkam

do kláštora Vtelenia v Avile. Po zložení sľubov
v roku 1537 vážne ochorela a takmer zomrela, ale na
príhovor svätého Jozefa sa zázračne uzdravila. Na-
sledovalo dlhé obdobie duchovnej krízy, v ktorom
úplne zanedbala modlitbu. Terézia začala nový život
po svojom obrátení ako 39-ročná pri pohľade na so-
chu Krista pokrytého ranami: „Socha na mňa hlboko
zapôsobila, lebo živo znázorňovala, koľko pre nás Je-
žiš vytrpel. Pri myšlienke na nevďačnosť, s akou som
odpovedala na tieto rany, ma zachvátila taká bolesť,
že sa mi zdalo, že mi pukne srdce. Vrhla som sa
k jeho nohám a v záplave sĺz som prosila, aby mi dal
silu viac ho neuraziť.“

Mystička, spisovateľka a pútnička
V roku 1558 sa u nej objavili mystické javy a prvá ex-
táza. Keď ju spovedníci počúvali, prikázali jej napísať
o týchto mystických milostiach knihy. Prvé dielo z jej
pera Život alebo Kniha o Božom milosrdenstve je
autobiografického charakteru na spôsob Vyznaní svä-
tého Augustína. Ďalšie dielo pôvodne titulované Upo-
zornenia a rady Terézie od Ježiša svojim sestrám re-
hoľníčkam, svojim dcéram neskôr nazvané Cesta
dokonalosti napísala pre svoje novicky v kláštore svä-
tého Jozefa a je pokračovaním učenia o modlitbe.
V knihe Vnútorný hrad alegoricky prirovnáva dušu
k hradu obkolesenému múrmi (telo), pre vstup je po-
trebné prejsť bránou (modlitba) a siedmimi komna-
tami, aby sa prišlo do hlavnej komnaty, v ktorej býva
kráľ hradu, Boh.
Jej hlboká mystická modlitba je spojená s neuveri-
teľnou aktivitou, preto svätú Teréziu nazývajú aj
pútničkou. V roku 1562 založila prvý reformovaný
kláštor svätého Jozefa v Avile, za ním nasledovalo
ďalších sedemnásť. Jej nevšedné mystické zážitky,
kláštorné reformy a rôzne náročné pomery doby
spôsobili, že bola roky vyšetrovaná inkvizíciou, ale
nebola uznaná za vinnú. 15. 10. zomrela vyčerpaná
so slovami: „Nakoniec zomieram ako dcéra Cirkvi.

Spracovala: Adriana Sárkozyová FMA � Foto: internet

Svätá Terézia z Avily je fenoménom ženskej svätosti už celých 500 rokov. Dramatický život,
sympatická povaha, hlboká mystika a hlboká ľudskosť stále priťahujú pozornosť. Keďže okrem
karmelitánskej rodiny inšpiruje aj mnohé iné, pozrieme sa na ňu saleziánskym mikroskopom.
Možno práve preto, že don Bosco bol od nej mladší o tristo rokov, dal si od nej poradiť a vybral
si ju za patrónku svojich kongregácií.

Žena, ktorú mal don Bosco rád

Juan Rodríguez Juárez: Panna Mária Karmelská so svätou Teréziou
a svätým Jánom z Kríža
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Už je čas, Ženích môj, aby sme sa uvi-
deli.“
Do zoznamu svätých ju zapísal v roku
1622 Gregor XV. Titul Učiteľka Cirkvi
jej udelil pápež blahoslavený Pavol VI.
v roku 1970 a jej liturgický sviatok sa
slávi 15. októbra.

Tereziánska spiritualita
Terézia čerpala zo spisov cirkevných
otcov, čítala najmä Hieronyma, Au-
gustína a Gregora Veľkého. Duchovne
dozrievala aj vďaka priateľstvu so svä-
tým Jánom z Kríža.
Boha vnímala cez človečenstvo Ježiša
Krista v rozpore s rozšíreným teolo-
gickým prúdom doby, ktorý hlásal, že
uvažovať nad Kristom ako človekom je
prekážkou v napredovaní v duchov-
nom živote. Jej obľúbenými svätcami
boli Panna Mária a svätý Jozef. Na-
priek všetkým protivenstvám Terézia
milovala Cirkev a bola za ňu ochotná

dať život. Preferovala čnosti: chudobu
a slobodu od materiálnych vecí; vzá-
jomnú lásku ako základ komunitného
a sociálneho života; pokoru ako lásku
k pravde a ľudské čnosti láskavosť,
skromnosť, radosť a vzdelanosť. Mod-
litba pre ňu znamená priateľsky nav-
števovať Boha, lebo prichádzame za
tým, o kom vieme, že nás miluje.
Modlitba je priateľstvo človeka s Bo-
hom, pričom Boh ponúka priateľstvo
človeku ako prvý.

Mária Mazzarellová a svätá
Terézia
Na duchovnú a ľudskú formáciu Márie
mala spiritualita svätej Terézie značný
vplyv. Jej učenie o modlitbe nasávala
čítaním knihy Život alebo sprostred-
kovane cez diela Jozefa Frassinettiho,
priateľa a učiteľa dona Pestarina, ktorý
prevzal veľa z učenia svätej. Dcéry
Nepoškvrnenej, laické združenie za-

ložené v roku 1855, do ktorého pred
založením Inštitútu FMA patrila aj
Mária, na svojich týždenných stretnu-
tiach čítali knihu, v ktorej boli úryvky
z Cesty dokonalosti a Teréziin auten-
tický komentár k modlitbe Otče náš.
Ferdinand Maccono SDB, prvý živo-
topisec a postulátor kauzy matky Maz-
zarellovej, píše, že každá členka na-
priek chudobe a pomerom doby
vlastnila túto knižku, čo svedčí o dô-
ležitosti, akú jej prikladali. Keď sa Má-
ria stala generálnou matkou salezi-
ánok, povzbudzovala sestry k spojeniu
s Bohom, k modlitbe a k vzájomnej
sesterskej pomoci, čo malo korene
v tereziánskej spiritualite.

Voľba dona Bosca
Don Bosco vybral svätú Teréziu za pa-
trónku Inštitútu dcér Márie Pomoc-
nice, lebo chcel nadviazať na tradíciu
združenia Dcér Nepoškvrnenej, z kto-
rého pochádzali prvé FMA. Teréziina
spiritualita v súlade so saleziánskou
oceňuje človeka a zjednocuje ho
v modlitbe. Donovi Boscovi, ktorý mal
veľmi ľudské srdce, bolo blízke pria-
teľstvo a vzťahy k Bohu aj k blížnemu.
Nájsť Boha znamená prebývať v jeho
láske, oslobodiť sa od seba samých
a žiť v radosti. A to sú body, na kto-
rých sa dvaja svätci fantasticky zhodli.
Na návšteve komunity v Alassiu sa
don Bosco opýtal sestier: „Ste všetky
veselé? Želám vám svätosť, zdravie,
vedomosti a radosť! Staňte sa svätými
Teréziami! Pamätajte, že zlý duch má
strach z veselých ľudí. Bude vás po-
kúšať, aby ste sa znechutili kvôli
množstvu práce!“

Radosť z objavovania Božej
lásky
Pápež František 15. októbra 2014 pri
vyhlásení jubilejného roka pri príleži-
tosti 500. výročia narodenia svätej Te-
rézie zhrnul jej posolstvo: „Radosť,
modlitba, priateľstvo, spätosť s dobou,
v ktorej žila, najmä radosť z objavova-
nia Božej lásky, ktorá pobáda k vzá-
jomnej láske a poukazuje na to, že
toto všetko sa živí modlitbou.“

Svätá Terézia z Avily
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Niekedy pri pohľade na tieto hory prepadám zúfalstvu
a sebadôvera sa mi stráca rovnako ako autoritatívnymi
trpaslíkmi zakríknutému Bilbovi. Nezriedka zdrhám.
S nechuťou štverať sa do výšok nevyhnutností hľadám
zámienky, ako sa dostať od týchto strachženúcich hôr
čo najďalej. Postačí hocaká drobná výhovorka, ba-
nálny dôvod, ako keď sa chcel Bilbo vrátiť domov kvôli
tomu, že si zabudol zobrať vreckovku. Dôsledkom mo-
jich útekov sú však znova hory: vyššie, ozrutnejšie,
hory, ktoré za mňa nik nezdolá, hoci najbližší ma
môžu istiť a istia. Po vynaložení námahy, víťaznej lik-
vidácii špecifického domáceho pohoria, v čistote a po-
koji novonadobudnutých rovín si však vždy a znova
uvedomím, aké jednoduché by bolo pokorovať kopce
bielizne, riadov a hračiek ešte skôr, ako je nevyh-
nutné pri výstupe na ne použiť kyslíkovú podporu;
skôr, ako z veľkosti malokarpatských pahorčekov do-
rastú do výšok vysokohorských štítov. Postačí na to
trpezlivá a neúnavná vernosť.

Vernosť je v manželstve, rodine, rodičovstve základ-
ným kameňom. Keď opadáva pod vplyvom povinností
eufória citov, keď atmosféru romantiky naruší každo-
dennosť, keď deti vyrastú z veku, kedy ich možno
s hlbokou bázňou voči Stvoriteľovi obdivovať ako do-
konalé, pokojne spinkajúce bábiky, keď by sme zvo-
niaci budík najradšej otrieskali o zem (čo nemôžeme,
lebo je súčasťou tak nevyhnutného mobilu) a spali ďa-
lej ignorujúc, že je pondelok ráno a nie sme Nastenkou
v Mrázikovi a žiadne srdcervúce prosby nevrátia späť
vychádzajúce slnko, vtedy prichádza rad na vernosť.

Vernosť sľubu, čo sme pred oltárom vyriekli človeku,
ktorý leží hneď vedľa (ideálne neleží, ale verný svo-
jej prísahe „v dobrom a zlom“ vstáva zároveň, prí-
padne ak ide o človeka ašpirujúceho na proces svä-
torečenia, verný prísahe „milovať a ctiť“ už dávno
vstal a uvaril čaj).

K slovu sa však dostáva aj vernosť, ktorá z rozhod-
nutia vstúpiť do manželstva a založiť si rodinu vy-
plynie až neskôr. Vernosť v zotrvávaní pri jednodu-
chých prácach, ktoré akoby ani neboli vykonané:
jedlo sa zje, riady sa umyjú, bielizeň sa operie a uloží
a odrazu tu stojí vysmiate, od hlavy po päty špinavé
dieťa a hlási, že stretko bolo super a že mu z tých hier,
lezenia po stromoch a meditovania nad Písmom akosi
škŕka v žalúdku. Evidentne je tu opäť čas pre vernosť.
Tentoraz je v hre výchovná vernosť: vychovávať v du-
chu preventívneho systému, s láskavosťou a veselos-
ťou, v rovnováhe s dôslednosťou a rozhodnosťou.
S vynaložením všetkých síl opomíname fakt, že ono
špinavé dieťa si na stretko oblieklo najnovšie rifle, že
hneď po príchode zo školy ofrfľalo školskú jedáleň
a v momente vybrakovalo chladničku, že pripraviť ve-
čeru z toho, čo doma zostalo, znova zmobilizuje
všetku našu tvorivosť a budeme vzývať dona Bosca,
aby nám prezradil svoje know how pri rozmnožovaní
gaštanov, či žeby bolo fajn tie dve vajcia v chladničke
aspoň strojnásobiť. Púšťame sa znova do zdolávania
možno trochu otravnej hory neustále sa opakujúcich
činností.

Autor: Dominika Rajská � Ilustrácia: Michal Žák
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Vernosť (v) jednoduchosti

Vždy som milovala hory. Únavu pri ich zdolávaní striedanú eufóriou pri pohľade zo skalnatého vrcholu
na panorámu okolia, slnkom zaliatu dolinu, z ktorej sme pred niekoľkými hodinami s bázňou hľadeli
do takmer nedostupných výšok. Pri slove „hora“ sa mi v predstavách vybavili tatranské, z pohľadníc
notoricky známe aj menej frekventované štíty či hrebeň Nízkych Tatier, Martinské hole, ale aj Osamelá
hora, na ktorú sa štverá banda trpaslíkov a jeden malý hobit. Ako ten krpec Bilbo, vytrhnutý zo svojej
teplej, útulnej izbičky s dostatkom zásob jedla a pohodlia, si občas pripadám, keď vytrhnutá zo snov
o lone zarosených horských strání stojím pred každodennou realitou iných hôr. Namiesto romanticky
zasnežených, zakvitnutých, začučoriedených Božích zákutí mi otvárajú svoju náruč vrchy použitých
riadov, balvany kociek, leporel, bábik a papučiek, hory oblečenia korunované bielymi ponožkami
našich rôznovekých Božích darov.
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Vernosť týmto povinnostiam nazvala
jedna moja kamarátka z pôrodnice
prejavom stredoveku. Pre mňa je však
najväčším prejavom lásky, aký môže
mama svojej rodine poskytnúť. Nie,
to naozaj nie je ľahké a v rodinách si
musíme neraz vedome a racionálne,
jasne a konkrétne pripomínať svoje od-
hodlanie zotrvať v nekonečnom prí-
behu varenia, prania, upratovania,
počúvania škôlkárskych vtipov, naku-
povania, vstávania do práce, prebaľo-
vania, umývania jednej skupiny detí
a spolu prežívania radostí, riešenia pro-
blémov, trápení a úloh druhej skupiny
detí. Spokojný smiech z horného po-
schodia a vďakyvzdávanie za obeta-
vosť rodičov pri večernej modlitbe
však prinášajú istotu, že naše snahy
majú zmysel, nachádzajú odozvu
u tých, pre ktorých sú vynakladané,
znejú z ich úst príjemne, upokojujúco
ako vietor na vrchole hory (keď una-
vení a šťastní sedíme v bezpečí horskej

chaty a zohrievame si ruky na šálke
čaju s vysokohorskou prirážkou, jed-
ného z najdrahších mätových čajov,
aký sme si kedy mali možnosť vychut-
nať).

Vernosť rodine a svojmu rodičovskému
poslaniu by som nebola schopná nikdy
dosiahnuť, nebyť tej hlavnej, základnej
vernosti, v ktorej sa s manželom stre-
táme: vernosti Bohu, sviatostnému ži-
votu a modlitbe. Na nej stojí a padá
všetka ostatná vernosť. Ona dáva zá-
ruku vytrvalosti v každodennom vý-
stupe na storaké druhy hôr. Ona je
záchranným lanom, skobami, karabí-
nami, kyslíkovou maskou. Je zárukou,
že ak zablúdime, dokážeme sa vrátiť
späť, ak spadneme, budeme schopní
vstať, ak stratíme motiváciu pre vý-
stup, vždy tu bude Niekto, kto dodá
nádej, potiahne, potlačí, odbremení.
Bez tejto vernosti, spoliehajúc sa len
na vlastné, obmedzené sily, by sme

neboli schopní zdolať ani „kopčúrik“,
nieto horu.

Tak sa dostávam vždy k tomu istému,
jednoduchému záveru. Každé ráno sa
musím zas a znova rozhodovať pre
vernosť, zvoliť si ju ako bázu pre po-
kojný a vyrovnaný deň. Ak zostanem
verná modlitbe, dôvere v Božiu po-
moc, láske svojho manžela, svojim
každodenným povinnostiam, ich zvlá-
danie bude podstatne jednoduchšie
a ušetrí mi veľa síl. Tie sa dajú inves-
tovať tvorivejšie ako do znovunadobú-
dania poriadku, znovunachádzania
rovnováhy a boja so stresom. V ušet-
renom čase, psychickej pohode a du-
chovnej vyrovnanosti si napríklad mô-
žeme vybehnúť do blízkych lesov…
alebo môžem pomôcť deťom so zdolá-
vaním hôr ich na poslednú chvíľu od-
ložených domácich úloh.
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Všimli ste si, že prežívame Rok zasväteného života? Don Bosco zasvätil svoj život službe Bohu
a výchove mladých. Odvtedy má saleziánske zasvätenie túto osobitnú črtu – venovanie sa mladým.
Don Bosco do svojho poslania vždy zapájal aj mnohých laikov, spolupracovníkov. Ale sám si
uvedomil, že potrebuje aj tých, ktorí naplno zasvätia svoj život Bohu a službe výchovy mladých. Preto
on sám založil dve rehole, ktorých členovia sú zasvätení Bohu rehoľnými sľubmi, a neskôr vznikli aj
ďalšie takéto zložky saleziánskej rodiny. Dnes ich máme na Slovensku štyri: dve rehole – Saleziáni
dona Bosca a Dcéry Márie Pomocnice a dva sekulárne inštitúty – Dobrovoľníčky dona Bosca
a Dobrovoľníci s donom Boscom. Niektorých z nich sme poprosili o krátke svedectvo. Položili sme im
jednoduchú otázku: Ako tvoje zasvätenie obohacuje tvoju výchovnú prácu?

Autor: spracovala redakcia

Naše zasvätenie
a výchova mladých

dobrovoľník s donom Boscom (CDB) – Ján
Zasvätenie ako CDB dáva smer môjmu životu a mo-
tiváciu v mojej viac než 40-ročnej práci s učňovskou
mládežou. Ako člen saleziánskej rodiny sa usilujem,
nakoľko je to možné, uplatňovať preventívny systém
ako metódu výchovnej práce, ktorá je naplnením
môjho poslania, práce, ktorú môžem ponúknuť Pá-
novi. Na donovi Boscovi si vážim jeho nadčasovosť
a pohľad na mládež, ktorý je stále aktuálny, jeho prí-
klad obetavosti, prácu, pôsobenie pre dobro ľudových
vrstiev a medzi tými, ktorí sa ocitli takmer na okraji
spoločnosti.

dcéra Márie Pomocnice (FMA) –
sr. Eva Rušinová
V prvom rade musím podotknúť, že keby som nebola
zasvätená, asi by som sa nedostala k výchove. S isto-

tou by som skončila na inom ži-
votnom fleku. Takže s povola-
ním mi Boh ulial zo saleziánskej
charizmy, čo znamená venovať
sa mladým. Mladí často nahá-
ňajú strach alebo uvádzajú do
bezradnosti rodičov, vychováva-
teľov, učiteľov a iných „ľov“.
Mňa dlhodobo očarila veta:
„K Ježišovi prichádzali všetci
mýtnici a hriešnici.“ Slním sa

s radosťou na tom fakte, že on, sám vtelený Boh, ne-
pôsobil ako odpudzovač slabých, hriešnych, blúdia-
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cich, hľadajúcich a rada si spolu s ta-
kými sadnem k Ježišovi. Mám rada
mladých, ich náboj, túžby, netrpez-
livé hľadanie a všetko s tým spojené.
Chcem si ich všímať, počúvať a rozu-
mieť im. Túžim napĺňať to, čo sa stalo
mne – že Boh ma videl a pozval ísť za
ním… s nimi, s mladými. To je ná-
plňou zvláštneho a vzácneho daru sa-
leziánskeho zasvätenia.

salezián kňaz (SDB) –
don Peter Varga
Uff, ako moje zasvätenie obohacuje
moju výchovnú prácu? Táto otázka ma
zaskočila, lebo znie veľmi vznešene.
A bežne takto neuvažujem.
Keď som sa stal saleziánom, prevažo-
valo vo mne presved-
čenie, že som sa za-
svätil, lebo ma oslovil
don Bosco, jeho práca
s mladými a aj ja sa
mám cez túto prácu
posvätiť, je to moja

cesta k Bohu – Láske, k duchovnému
rastu. Práca s mladými ma učí trpezli-
vosti, láskavosti… Teraz sa to preklápa
na druhú stranu. Zisťujem, že patriť
Bohu je dôležitejšie než samotná
práca, ktorú môže robiť hocikto, kto
má chuť a potrebné vzdelanie. Byť re-
hoľníkom však dáva tejto práci inú di-
menziu. Dimenziu tajomstva Božej
lásky, ktorá napĺňa moje bytie a cezo
mňa sa zjavuje svetu. Ako sa píše v na-
šich Stanovách, stávame sa znamením
a znakom Božej lásky…

dobrovoľníčka dona Bosca
(VDB) – Mária
Moje zasvätenie neprináša nič, ak môj
život nie je zameraný na Ježiša Krista.

Vnímam veľmi silno,
že ak si nenachádzam
dosť času byť s ním,
nemám ani silu, ani
nápady, ani trpezlivosť
so sebou či s druhými.
Ak v sebe živím túžbu

po ňom a neprehliadam jeho denné
volanie k modlitbe, v mojej škole to za-
necháva pečať, voňavé prostredie,
ktoré sa tajuplne dotýka kolegov i žia-
kov a ja o tom nemusím vôbec vedieť.
Ani nepotrebujem. Sú to Božie veci.
Nemám žiaden podiel na tom, keď sa
to deje, nemám sa teda čím „pochvá-
liť“. Vernosť tomuto Pánovmu volaniu
každý deň, hoci to vyzerá dosť sta-
ticky a „nečinne“, pohýna aj druhých.
Napríklad niekedy sa stane, že sa
urobí kus dobra, na ktorom som sa
chcela podieľať, a medzitým vďaka
druhým vnímavým ľuďom sa toho
niekto chytí a veci idú nepochopiteľne
rýchlo a dobre. Ale keď sme s ním, je
vlastne jedno, či veci idú dobre, alebo
neklapú. To, že sme s ním, odovzdaní
do jeho rúk, je zárukou, že robíme
pod jeho vedením a môžeme počítať
s jeho nasadením a silou. Vždy. Kto
neverí, nech si to vyskúša.
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Povedzte nám niečo o sebe…
Volám sa Selva Kumar Kamalakannan. Kamalakannan je
meno môjho otca, ktorý umrel v novembri minulého
roka. Moja mama sa volá Mária Muthu. Mám troch star-
ších bratov a iba jednu staršiu sestru, ja som najmladší.
Moji bratia sú ženatí a sestra vydatá, žijú spokojným ro-

dinným životom. Každý z nich je požehnaný jedným die-
ťaťom v rodine. Pochádzam z malinkej dediny Suragany
z tradične katolíckej oblasti v štáte Tamilnadu na juhu In-
die. Viem, čo to znamená byť hladný a čo je to chudoba.
Spávali sme siedmi v malom dome na dlážke. A z tejto
chudobnej rodiny ma Boh povolal stať sa saleziánom kňa-
zom a dúfam, že aj svätým. Moja mama je pre mňa zdro-
jom sily v duchovnom živote a v modlitbe. Keď som oz-
námil svojej rodine, že sa chcem stať misionárom, nebolo
im ľahko. No ja som im povedal, že keď od nich odídem
ďaleko, Ježiš k nim príde bližšie. A koho chcete – Ježiša
alebo mňa? Vtedy schválili moje rozhodnutie.

Ako ste stretli saleziánov?
Náhodou. Nebolo to také super, ako keď don Bosco
stretol Miška Magoneho. Bolo to celkom obyčajné
stretnutie. Saleziáni navštívili našu školu a rozprávali
o svojej činnosti. Mne sa to zapáčilo, lebo dovtedy

som o nich nič nevedel. A tak sa začala moja komu-
nikácia s nimi.

Je Azerbajdžan vaším prvým misijným mies-
tom?
Samozrejme, Azerbajdžan je moja prvá misia. Nikdy
predtým som nikde necestoval, okrem Talianska, kde
som na misijnom kurze prijal misijný kríž.

Sám ste si vybrali Azerbajdžan alebo vám to
bolo pridelené?
Nemal som žiadnu špeciálnu túžbu ísť do konkrétnej
krajiny. Don Václav Klement, predošlý hlavný radca
pre misie, sa ma dvakrát spýtal, kam by som chcel ísť.
Ja som mu vždy odpovedal, nech ma pošle tam, kde
je skutočná potreba. A tak ma poslal do Azerbaj-
džanu. Nevedel som nič o tejto krajine a vtedy som
po prvýkrát počul jej meno. Prijal som to ako Božiu
vôľu.

Aký je hlavný rozdiel medzi saleziánskym štý-
lom práce a komunitou tu a u vás doma?
Okrem niekoľkých malých rozdielov je práca sale-
ziánov tá istá, keď to porovnám s mojou krajinou.
Všetci pracujeme na tom istom cieli – záchrana duší
a zvlášť mladých ľudí.
Rozdielny je, samozrejme, komunitný jazyk. Doma
sme hovorili po anglicky a tu je to ruština. Tiež sú od-
lišné niektoré modely myslenia, keďže pochádzame
z rôznych krajín. Čo je spoločné, je saleziánsky duch:
bratská komunita, radosť a optimizmus. Mám rád
túto komunitu s bratmi rôzneho veku a rôznych cha-
rakterov.

Z vášho pohľadu – aké sú najväčšie výzvy
evanjelizácie v tejto krajine?
Osobne nevidím nejakú ťažkosť v tomto smere, lebo
ak robíme Božie dielo, tak je to vlastne Duch Svätý,
ktorý koná. Čo Boh chce, to aj spraví, a čo nechce, to
nikto nemôže vykonať. A evanjelizácia nezávisí len od

Pochádzam z malej dedinky
Suragany

Od októbra pôsobí v našej slovenskej saleziánskej provincii ďalší spolubrat Ind; prvým bol don David
Maria Jerald. Aj tento druhý indický spolubrat pracuje od novembra 2014 v našej misii

v Azerbajdžane v Baku. Don Selva Kumar Kamalakannan.

Spracovala: Veronika Ďuricová � Foto: archív SDB

Don Selva Kumar Kamalakannan v strede
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ľudí tu prítomných. Je to pre nás väč-
šia výzva k modlitbe, lebo, ako píše Lu-
káš, „Bohu nič nie je nemožné“. Ak je
to tak, potrebujeme sa len modliť
a modliť a ostatné spraví on. Ja jedno-
ducho kráčam so svetlom svojej viery.

Aké sú vaše súčasné aktivity,
čomu sa momentálne venujete?
Keďže som tu nový, nie sú mi zatiaľ
pridelené žiadne osobitné zodpoved-
nosti. Mojou najväčšou úlohou je učiť
sa ruštinu, ktorá je jazykom komu-
nity. Okrem toho slúžim anglické
sväté omše a pomáham v pastoračnej
práci s anglicky hovoriacimi farníkmi.
A tiež sa začínam oboznamovať s prá-
cou Charitasu.

Čo vás prekvapilo, čo ste neoča-
kávali, že tu stretnete?
Počas misionárskeho kurzu v Ta-
liansku som stretol dona Martina Bon-
kála a on mi trošku priblížil Azerbaj-
džan, jeho polopúšte, prírodu a ja som
predpokladal, že tu bude horúco ako
v Indii. Na moje veľké prekvapenie je
tu veľmi chladno a veterno. Najväčším
prekvapením boli saleziáni, ktorých
som tu stretol. Nemyslel som si, že tu
bude tak veľa zanietených bratov rôz-
neho veku. A tiež ma prekvapila svo-
jou krásou časť pobrežia Baku – Bul-
vár. Vždy ma teší pohľad, ktorý
poskytuje.

Aké sú vaše prvé dojmy z krajiny
a ľudí?
Baku je mesto vetrov. A skutočne to aj
tak je. Cítim to každý deň. Je to dobre
fungujúce a nádherne osvetlené mesto.
Ľudia sú tu veľmi jednoduchí, emo-
cionálni a majú hlbokú potrebu života
a lásky. Zatiaľ sa tu cítim príjemne.

Máte aj nejaké ťažkosti?
Prv než som sem prišiel, vedel som, že
sa budem musieť učiť ruštinu a neskôr
azerbajdžančinu. Myslel som si, že to
bude proste intelektuálna práca. No
realita bola iná. Naučiť sa jazyk nie je
len intelektuálna práca, je to záležitosť
celej osoby: musím začať od začiatku,
ako začínajú malé deti, lebo pokiaľ ne-
ovládam jazyk, som v mnohých veciach
závislý od ostatných. Strava a kultúra sú
tiež iné ako v mojej krajine. No cítim,
že Pán mi pomáha a formuje ma, aby
som mohol pracovať v tejto vinici.

Chutí vám azerbajdžanská ku-
chyňa?
Ešte som sa nenaučil mená a recepty
miestnych špecialít, ale chutia mi.
Ťažko mi je rozlíšiť medzi azerbaj-
džanskou a slovenskou stravou. Mám
tu všetko rád, zvlášť keď som hladný.

Máte svoje životné motto?
Ak by som mal vyjadriť svoje moto,
tak by to bolo: „Chcel by som byť svä-

tým a zažívať Božiu prítomnosť v kaž-
dodennom živote.“

A už ste ju tu pocítili?
Ó, áno, poviem vám príklad. V jedno
nedeľné ráno mi bolo clivo a modlil
som sa v kostole. Pripravoval som sa na
svätú omšu. Poprosil som Boha o pre-
jav jeho lásky a podporu. Počas svätej
omše, keď som rozdával sväté prijíma-
nie, ma jedno z malých detí, ktoré pri-
šlo s rodičmi, aby som ho požehnal,
silno objalo. Keďže som držal v rukách
Pána Ježiša, pokojne som čakal, kým
príde otec dieťaťa. On len s veľkou ná-
mahou uvoľnil to silné objatie. A ja
som si celý ten čas uvedomoval, že cez
objatie tohto dieťaťa ma objíma môj
Pán. A už som sa necítil taký osamo-
tený.

Čo posilňuje vaše misionárske
povolanie?
Je to hneď niekoľko vecí. Niektoré vám
prezradím. Moje misijné povolanie sa
zrodilo, keď som bol členom misionár-
skej skupiny na teológii. Tam som mal
možnosť čítať o misijnej práci salezi-
ánov. Hoci som vtedy ešte necítil, že by
som sa mal stať misionárom, tieto myš-
lienky ma ovplyvnili. Zistil som, že Je-
žiš bol tiež misionárom. On zanechal
svojho Otca a prišil žiť k nám. To ma
pohlo k tomu, aby som zanechal svoj
konfort a otvoril sa pre novú realitu.
Misijné povolanie je dar Boží, a komu
ho Boh dal, v tom ho aj zveľaďuje.
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Pamätám si na jednu maličkosť: rada
som vstupovala do miestnosti ostat-
ných kolegov s pekným úsmevom
a zvučným „Bonjour a tout le
monde!“ Po krátkom čase tento zvyk
nakazil mnohých iných! Mnohí sa
začali s kolegami takto zdraviť.
Každý kontakt sa tak začínal s úsme-
vom a celý rozhovor bol potom po-
zitívny. Alebo na začiatku dňa pri
obrade zapisovania sa či pri cvikacích
hodinách je iné zdraviť sa nahne-
vaní, že sa začína ďalší „prekliaty“
pracovný deň, a iné je začať ho ve-
selo vyrozprávaním niečoho drama-
tického alebo žartovného, čo sa
udialo, zaželať si „pekný deň“, pri-
sľúbiť vzájomnú pomoc pri nejakom
úradnom probléme, priniesť slad-
kosti, zámerne pripravené doma
s myšlienkou, že ten alebo onen ko-
lega má narodeniny.

Všimla som si, ako niektorí bez prob-
lémov prijmú, keď im bratsky
a dobroprajne, ba aj vtipne niečo pri-
pomeniete, keď pritom cítia, že ich
máte radi. Napríklad jeden môj ko-
lega často preklínal, nie zo zloby, ale
skôr zo zvyku. Jedného dňa po tom,
ako sme spolu žartovali, poprosila
som ho o jednu veľkú láskavosť. „Po-
vedz, čo potrebuješ?“ „Prosím ťa,
keby si nehrešil.“ Zostal prekvapený,
trochu vykoľajený, ale napokon mi

poďakoval a objal ma. Už som ho
nikdy nepočula hrešiť v mojej prí-
tomnosti ani používať vulgarizmy,
a ak niekomu z kolegov unikne ne-
vhodné slovo, ospravedlní sa.

Porozprávam inú situáciu. Pred ne-
jakým časom som bola prítomná pri
rozhovore dvoch kolegýň, keď jedna
z nich naliehala na druhú, aby ju na-
učila vyšívať krížikový steh, len tak,
pre zábavu. Pridala som sa k rozho-
voru, v ktorom sme potom zašli až

tak ďaleko, že sme sa rozhodli pre-
dávať výšivky na dobročinné ciele.
Vznikla skutočná „Dielňa Mamy
Margity“, ktorou sa potom nakazili
viaceré ženy i muži. Začali sa uplat-
ňovať dosiaľ skryté remeselné schop-
nosti. Na predaj našich výtvorov nám
vedenie podniku vyhradilo miestnosť
v jednu nedeľu v mesiaci, kde sa s ko-
legyňami striedame za pultom.

Začali sme uvádzať recitály vlastnej
produkcie, kde sme zabezpečovali
všetko počnúc kostýmami, kulisami
až po financovanie. Odkryli sa
mnohé skryté herecké a spevácke ta-
lenty. Kolegovia zaangažovali svoje
rodiny, pozývali „priateľov, ktorí sa
rozumejú tomu a tomu…“. Dvakrát
do roka robíme súťaž doma upeče-
ných koláčov. Vzniklo tu veľké hnu-
tie chcieť urobiť niečo pre druhých.
Všetci zúčastnení registrujú, že sa
medzi nami upevnilo vzájomné puto,
vylepšili sa vzťahy, stali sa bratskej-
šími, úprimnejšími, je medzi nami
väčšia solidarita, väčšie priateľstvo,
viac pochopenia. Pracovné prostre-
die sa mení na rodinu, kde sa každý
cíti ako doma. Radosti a nepríjem-
nosti jedného zdieľajú ostatní bez
toho, žeby to bolo na ujmu diskrét-
nosti, na ktorú má každý právo.

Po toľkých rokoch služby by som
možno o takýchto veciach mohla na-
písať celú knihu. Veľa z nich sa
udialo iba preto, že som si pamätala
na vyučovanie, ktoré sa mi dostalo
v oratóriu, vyučovanie bez kázní, ale
príkladom života, vyučovanie, ktoré
malo za cieľ priateľstvo s Ježišom
a Máriou a ako vzor dona Bosca.

Na pracovisku
ako v rodine

Som zamestnaná v štátnom podniku a prichádzam do kontaktu s kolegami a zákazníkmi z mesta;
už tridsať rokov totiž pracujem v tej istej kancelárii. Vždy som rada vytvárala vzťahy s kolegami
i s vedúcimi pracovníkmi. Vzťahy založené na úprimnosti, korektnosti, dôvere, čestnosti, ba až
rodinnosti, podľa mňa takej, ako si ju predstavoval don Bosco. Hoci každý zastáva svoju úlohu,
vytvára sa rodinné ovzdušie, v ktorom niet prísneho hierarchického rozdelenia, ale je tu priestor
na priateľstvo, na rozhovor, na zdravú dôvernosť, na žart, na „sprisahanie“…

Autor: Silvia

Rada som vstupovala
do miestnosti

s pekným úsmevom
a zvučným „Bonjour

a tout le monde!“
Po krátkom čase tento
zvyk nakazil mnohých

iných!

`
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Svoju prácu obetuj Bohu, pestuj úctu
k Panne Márii.
mladíkovi Domenicovi Ruffinovi
13. 6. 1856

Preto prosím Nepoškvrnenú Pannu,
aby nám vyprosila od Boha lepšie časy
a pokoj pre Cirkev.
pápežovi Piovi IX.
9. 11. 1859

A kým som jej Vás odporúčal, prosil
som o tieto mimoriadne milosti.

„Panna Mária,“ povedal som jej, „po-
žehnaj celý náš dom, vzdiaľ zo sŕdc
našich mladíkov každý tieň hriechu.

Buď vodkyňou našich študentov, buď
pre nich Stolicou opravdivej múdrosti.
Nech sú všetci Tvoji, navždy Tvoji, maj
ich stále za svojich synov a navždy ich
zachovaj ako svojich ctiteľov.“ Som
presvedčený, že ma svätá Panna vy-
počula, a dúfam, že mi pomôžete od-
povedať na jej hlas a na milosti Pána.
chlapcom z oratória v Turíne
6. 8. 1863

Každý deň sa modli k Panne Márii,
aby Ti nedovolila upadnúť do ťažkého
hriechu, aj keby sa Ti prihodilo aké-
koľvek nešťastie.
mladému markízovi Fassatimu
1. 10. 1863

Úcta a časté utiekanie sa k Panne Má-
rii. Nikdy nebolo počuť, žeby ten, kto sa
na nebeskú Matku s dôverou obrátil,
nebol hneď vypočutý. Verte mi, moji

drahí synovia, že nepreháňam, keď po-
viem, že časté sväté prijímanie je moc-
ným stĺpom, na ktorom stojí jeden pól
sveta. Tým druhým stĺpom je úcta
k Panne Márii – na ňom stojí ďalší pól…
chlapcom z kolégia
v Mirabelle 30. 12. 1863

Vo svojej skromnosti sa budem za Vás
osobitne prihovárať u Panny Márie
Pomocnice kresťanov.
neznámej panej
11. 11. 1878

Základom šťastného života mladíka je
časté sväté prijímanie a každú sobotu
modlitba k Panne Márii za spoznanie
svojho povolania.
chlapcom z gymnázia
v Borgo San Martino
17. 6. 1879

Panna Mária bude Tvojou vernou vod-
kyňou. Ťažkosti a zlomyseľnosť zo
strany sveta Ti chýbať nebudú, no ne-
tráp sa, Panna Mária Ťa ochráni. My
nič iné nechceme, iba duše.
donovi Luigimu Lasagnovi
30. 9. 1885

Súhlasím, aby si podporil úctu k Ol-
tárnej sviatosti. Staň sa spolu so svo-
jimi žiakmi opravdivým synom, ktorý
uctieva Pannu Máriu a miluje svia-
tostného Ježiša. Keď budete trpezliví,
časom s Božou pomocou budete konať
zázraky. Odvahu teda!
klerikovi Giovannimu Beraldiovi
5. 10. 1885

Panna Mária z listov dona Bosca
Spracoval: rhsdb

Každý deň sa modli
k Panne Márii, aby

Ti nedovolila upadnúť
do ťažkého hriechu.

Pre dona Bosca bolo prirodzené vyjadrovať svoj vzťah a úctu k Panne Márii, Nepoškvrnenej
a Pomocnici kresťanov, aj vo svojich mnohých listoch. Odvolával sa na ňu, vzýval ju a odporúčal úctu
k nej duchovným osobám, mladým aj bežným veriacim či zámožnejšej vrstve. Niekoľko citátov z listov
nám pomôže nazrieť do srdca nášho svätca a do jeho vzťahu k Božej Matke.
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Výchova – Obchôdzka
mestom
„Ako som počul od neho sa-
mého, mladý Bosco chodil od
prvých nedieľ (novembra
1841, keď prišiel do Turína do
cirkevného internátu svätého
Františka z Assisi, aby tu štu-
doval morálku) po meste, aby
si urobil predstavu o morál-
nych podmienkach, v ktorých
žije mládež. Keď videl obrov-
ský počet mladých každého
veku, ktorí blúdili ulicami
a námestiami, najmä po pred-
mestiach, hrali sa, bili, kliali
a robili aj horšie veci, prišlo
mu ich ľúto a hneď v ňom
skrsla myšlienka oratória, kde
by mohol prichýliť čo najväčší
počet chlapcov, aby ich uchrá-
nil pred nebezpečenstvom po-
čas sviatočných dní.“
(don Michal Rua)

Don Bosco chcel priamo spo-
znať realitu mladých tých dní.
Videl mnohých mladých bez
rodiny a bez práce, ktorí trávili
deň na ulici bez vzdelania
a bez práce. Často sa dopúš-
ťali trestných činov. Uvedomo-
val si, čo potrebujú, a dal jasnú
odpoveď na ich požiadavky.
Preto sa jeho dielo tak dobre
ujalo.
Dobrú noc!

Modlitba – Boh je tu
„Don Bosco veľmi naliehal,
aby sme boli v kostole slušní,
nábožne sa prežehnali, pekne
si pokľakli. ,Pamätajte, že Boh
je tu prítomný.Keď si pokľak-
nete, myslite na to, že padáte
na kolená pred Bohom. Keď
sa modlíte, predstavte si, že
Boh je tu prítomný, vidí a po-
čúva vás. Majte vieru, keď sa
modlíte. Boh je náš dobrý
otec a určite nás vypočuje, ak
to, o čo žiadame, nie je v roz-
pore s dobrom duše.‘“
(don Giulio Barberis)

Rôzni svedkovia v procese bla-
horečenia a svätorečenia dona
Bosca vyhlásili, že vystupoval
ako niekto, kto sa nachádza
v prítomnosti „dôležitej osob-
nosti“. Ustavičné vedomie Bo-
žej prítomnosti bolo pre dona
Bosca veľkou pomocou pri
uskutočňovaní jeho poslania.
„Táto myšlienka nás musí spre-
vádzať v každom čase, na kaž-
dom mieste, pri každom
skutku.“
Dobrú noc!

O rodine
V rodine sa učíme milovať, ako odpúšťať, ako byť štedrí
a otvorení, a nie uzavretí a egoisti. Učíme sa hľadieť ďa-
lej než len na svoje vlastné potreby, stretávať druhých
a deliť sa s nimi o náš život. Preto je dôležité modliť sa
ako rodina, tak veľmi dôležité! Preto sú rodiny také dô-
ležité v Božom pláne pre Cirkev!

O otcovstve
Niekedy sa zdá, že otcovia dobre nevedia, aké
miesto majú zaujať v rodine a ako vychovávať deti.
A preto sa s pochybnosťami držia obďaleč, stiahnu
sa a zanedbávajú svoju zodpovednosť, prípadne
hľadajú útočisko v neuskutočniteľnom vzťahu na
rovnakej úrovni s deťmi. Je pravda, že máš byť ka-
marát svojim deťom, no nezabúdaj, že ty si otec! Ak
sa však správaš iba ako kamarát na rovnakej úrovni
s tvojím dieťaťom, neprospeje mu to.

O mládeži
V evanjeliu Ježiš prijíma deti, objíma a požehnáva
ich. Podobne je i našou úlohou, aby sme ochraňo-
vali, viedli a povzbudzovali našu mládež, a tak jej
pomáhali budovať spoločnosť, ktorá bude hodná
svojho duchovného a kultúrneho dedičstva. Ob-
zvlášť potrebujeme vidieť v každom dieťati dar,
ktorý má byť vítaný, milovaný a chránený. A mu-
síme sa starať o našu mládež a nedovoliť, aby bola
okradnutá o nádej a odsúdená k životu na ulici.

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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