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

Veľkonočné obdobie je časom, keď sa máme
učiť vnímať silu Pánovej prítomnosti. Pána ako
konkrétnu osobu s tvárou môžeme vidieť
v Pamätiach oratória v sne z deviatich rokov.
Vo chvíli, keď malý Janko Bosco pomocou slov
a pästí utišuje hrešiacich chlapcov, zrazu sa
zjaví muž so žiariacou tvárou, ktorý ho volá po
mene a prikazuje mu postaviť sa na čelo tých
chlapcov. Pán zo sna dona Bosca má k nemu
osobný vzťah a dáva mu úlohu, ktorá je jasná.
Je to príkaz, ktorý očakáva prijatie a realizáciu.
Očakáva postoj poslušnosti, ktorého nevyh-
nutnosť sa v priebehu rozhovoru ešte pre-
hlbuje veľmi adresným a nástojčivým tónom.
„Presne tak. Pretože sa ti tie veci zdajú nemožné, musíš ich urobiť možnými
prostredníctvom poslušnosti a nadobudnutím poznania.“
Viera je u dona Bosca práve tou biblickou poslušnosťou viery, ktorej otcom
je Abrahám a ktorú vidíme na mnohých spravodlivých, čo ako svätý Jozef
prosto vždy urobia len to, čo od nich Pán žiada. Poslúchať Boha znamená
veriť mu. Jednoducho prijať úlohu, ktorú mi zveril, a snažiť sa ju realizo-
vať celým srdcom, celou mysľou, vložiť sa naplno a rozvíjať všetky schop-
nosti, ktoré si zverená úloha vyžaduje. Realizovať túto úlohu mám vždy ako
ten, kto poslúcha. Nie ako Pán, ale ako správca, ktorému Pán na čas zverí
čeľaď. Práve spojitosť totálnej poslušnosti so zapojením a rozvojom všetkých
ľudských schopností sú typickou saleziánskou črtou, ktorá mladým a sale-
ziánskej rodine priniesla toľko požehnania. Ale ak sa tento dvojčlen oddelí,
prináša to ochladnutie a niekedy až tragédie. Nech sa vždy len Pánovi kla-
nia náš rozum, naše city, naša fantázia, naša vôľa i pamäť, naša práca, naša
ľudská láska. A nech sa úplne odovzdáme do služieb jeho lásky, jeho po-
slania.
K tomu vám vyprosujem pomoc a ochranu Panny Márie Pomocnice.

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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znamená veriť mu
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Sen, ktorý mal don Bosco v Barcelone v noci z 9. na
10. apríla v roku 1886 a ktorý potom pohnutým hlasom
vyrozprával, je naozaj nezabudnuteľný. Je taký kvôli ob-

rovskému množstvu
mladých, ktorí pobeho-
vali okolo neho a hovo-
rili mu: „Čakali sme ťa,
dlho sme ťa čakali a ko-
nečne si tu: si medzi
nami!“ Je taký najmä
kvôli postave Pastierky,
ktorá donovi Boscovi
hovorí: „Pamätáš si sen,
ktorý si mal ako 9-roč-
ný?“
Prítomnosť Márie, Je-
žišovej matky, je silná
a významná, a to až do
takej miery, že mno-
hokrát je práve ona tou
Dobrou pastierkou,
ktorá privádza svoje
deti k Ježišovi.

My ako členovia rodiny dona Bosca si nemôžeme
predstaviť sami seba bez nej, pretože „všetko urobila
ona“ a neprestáva to robiť! V tejto chvíli mi prichádza
na myseľ otázka, ktorou sa obraciam na vás: Kým je
Mária pre vás? Kým je pre teba? Kým je pre mňa?
Milovaní, pozývam vás kontemplovať Máriu očami
rozumu a srdca a kontemplovať ju ako Ženu, Mamu,
Učiteľku a Pomocnicu.
Ona je predovšetkým Ženou. V štvrtom evanjeliu ju
sám Ježiš takto nazýva dokonca dvakrát pri dvoch
„ústredných“ príležitostiach: pri prvom znamení,
ktoré uskutočnil na svadbe v Káne (porov. Jn 2, 1 –

12), znamení, vďaka ktorému „… jeho učeníci uverili
v neho“, a vo chvíli kríža, keď tam boli Mária a uče-
ník, ktorého Ježiš miloval (porov. Jn 19, 25 – 27).
„Čo mňa a teba do toho, žena?“ a „Žena, hľa, tvoj
syn!“ „Žena“ – to je krásny titul daný novej Eve,
matke nového Adama. V nej sa celé ľudstvo prebúdza
a znovuzrodzuje prostredníctvom Syna. Aj svätý Pa-
vol, keď má hovoriť o ľudskej stránke jediného Bo-
žieho Syna, definuje ho ako „zrodeného zo ženy“
(Gal 4, 4). Nemôžeme sa priblížiť k tajomstvu vtele-
nia bez toho, žeby sme kontemplovali Máriu ako
ženu. A kontemplovať ju ako ženu znamená stále viac
sa dávať na cestu stávania sa človekom, ktorou sa vy-
značuje saleziánske povolanie všetkých členov našej
rodiny. Žime a pracujme pre skutočné, bratské a so-
lidárne ľudstvo v mieri. Ona nás sprevádza ako prvá,
aby sme to robili.
Mária je pre nás aj Matkou, ba povedal by som Ma-
mou! Boh si pre svojho Syna vybral skutočnú mamu.
Keď Ježiš rástol pri Márii a Jozefovi, určite dokázal
v sebe spoznať vrelú a prijímajúcu lásku, ktorú po
celú večnosť zakusoval pri svojom Otcovi, Otcovi
všetkých.
Mária bola mamou ako mnohé z našich mám. „Syn
môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec a ja sme ťa
s bolesťou hľadali!“ (Lk 2, 48). Tento úryvok z Lukáša
nám ukazuje celé srdce mamy. Koľkokrát mamy cítia
úzkosť kvôli svojim deťom!
A čo uvideli pastieri, ktorí išli až do Betlehema? Ne-
našli náhodou mamu a otca, ktorí sa starajú o svojho
malého synčeka? (porov. Lk 2, 16). Tu je dôvod,
prečo o nej hovorím ako o mame: pretože sa o nás
stará! Takto ešte lepšie žiari Ježišov dar jeho priate-
ľovi: „Hľa, tvoja matka!“ (Jn 19, 27). Ona je našou
Matkou, pretože tým, že sa o nás stará, učí nás
z hĺbky našej duše starať sa o seba samých a vzájomne
jedni o druhých, starať sa o život, o stvorený svet,

. . . 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

Boh nám dal skutočnú mamu

Mária je našou Matkou, pretože tým, že sa o nás stará, učí nás z hĺbky našej duše starať sa o seba
samých a vzájomne jedni o druhých, starať sa o život, o stvorený svet, o rast našich bratov a sestier,
o život tých, čo sú vo väčšom nebezpečenstve, že sa stratia.
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o rast našich bratov a sestier, o život
tých, čo sú vo väčšom nebezpečen-
stve, že ho stratia a že sa stratia…
Milovaní, ako saleziánska rodina, ako
priatelia dona Bosca starajme sa o ži-
vot! Starajme sa jedni o druhých!
Nesmieme zabudnúť ani na to, čo uro-
bil náš milovaný don Bosco, keď stra-
til mamu Margitu: išiel do svätyne
Panny Márie Potešiteľky a so srdcom
na dlani obnovil svoj synovský vzťah
a dôveru voči Mame, ktorá bola usta-
vične pri ňom, s ním a s jeho chlap-
cami. Aj my dnes chceme Márii pove-
dať: buď našou Mamou a uč nás starať
sa o život!
Mária je tiež našou Učiteľkou! Učiteľ-
kou, ktorá nám opakovane hovorí:
„Urobte všetko, čo vám [Ježiš] povie“
(Jn 2, 5); Učiteľkou, ktorá ako prvá do-
kázala zachovávať všetky veci o Ježi-
šovi vo svojom srdci (porov. Lk 2, 51)
a učí nás, aby sme robili to isté. Kres-
ťan je ten, kto dokáže v srdci zacho-

vávať Ježišove veci a stále z tohto po-
kladu čerpá.
Na ňu, Ženu a Matku, ukázal Ježiš
donovi Boscovi ako na tú, ktorá mu
ukáže, ako má splniť zverené poslanie,
„ako na Učiteľku, pod vedením ktorej
sa môžeš stať múdrym a bez ktorej je
každá múdrosť hlúposťou“ (Spo-
mienky Jána Bosca).
„Učenie“ je „učeníkom“ vlastné.
Sme aj my dobrými Máriinými uče-
níkmi, žiakmi, ako nimi boli don
Bosco, matka Mazzarellová a prví čle-
novia a členky našej saleziánskej ro-
diny?
Mária je napokon Pomocnicou. Pr-
vým skutkom ženy, ktorá sa už stala aj
matkou, bolo, že po anjelovom zves-
tovaní išla slúžiť Alžbete (porov. Lk 1,
39 n). Evanjelium hovorí, že „sa vy-
dala na cestu a ponáhľala sa“! Aké
krásne vyjadrenie služby v Cirkvi
a zvlášť tej saleziánskej: ponáhľajme
sa, a tak sa usilujme slúžiť a starať o ži-

vot, ktorý rastie, ktorý je toľkokrát
ohrozovaný; ponáhľajme sa odpove-
dať na výkriky mladých, najmä tých
najohrozenejších; ponáhľajme sa, ale
nenáhlime sa a venujme dostatočné
a vhodné množstvo času – ako tá,
ktorá „zostala pri [Alžbete] asi tri me-
siace a potom sa vrátila domov“.
Práve Mária si uvedomuje, že v Káne
chýba víno…, to ona pobáda Ježiša
konať a tak sa stáva Pomocnicou, aby
na slávnosti života nechýbalo víno.
Milí bratia a sestry, ešte raz vám teda
hovorím: ničoho sa nebojte! Pretože
Mária je našou Pomocnicou, ona je
našou Matkou a Učiteľkou, ktorá nás
učí byť skutočnými Ježišovými uče-
níkmi a misionármi a starať sa o svoj
život, aby sme ho robili ľudskejším –
podľa vzoru Krista, večného Slova,
ktoré sa narodilo zo Ženy.

(Podľa Il Bollettino Salesiano,
máj 2015)

. . . s m l a d ým i a p r e m l a d ý c h . . .
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Petition-Ville, Haiti
Hlavný predstavený saleziánov navštívil Haiti
Don Ángel Fernández Artime, hlavný predstavený saleziánov,
navštívil v marci Haiti. V rámci návštevy zavítal aj do Národnej
umeleckej a remeselníckej školy, do prvého saleziánskeho domu
na Haiti a tiež do Malej školy dona Bohnena. Spolu s hlavným
radcom pre región Stredná Amerika donom Timothym Plochom
si pozreli aj „Lakay“, saleziánsky dom pre deti ulice. Cestou na-
späť sa pristavili pri hrobe 200 študentov, ktorí zomreli pri ze-
metrasení 12. januára 2010, a spoločne sa modlili. Neskôr sa
v Petition-Ville stretol aj so širšou saleziánskou rodinou, kde od-
slúžil svätú omšu. Okrem iného im povedal: „Pán od nás nežiada,
aby sme boli ,výkonní‘, ale aby sme milovali.“ mm

6

Bratislava
Don González sa stretol
so slovenskými mediálnikmi
V polovici marca navštívil Slovensko
don Filiberto González, hlavný
radca saleziánov pre spoločenskú
komunikáciu. Stretol sa s členmi
mediálnej redakcie, s ktorými ho-
voril o tvorbe televíznej relácie Sa-
leziánsky magazín: „Prvoradým cie-
ľom pre saleziánske správy nemôžu
byť čísla sledovanosti, ale ponuka
posolstva na základe saleziánskej
charizmy.“ Navštívil aj mladých
účastníkov kurzu Mediálnej školy.
Povzbudil ich, aby nikdy nestratili
úsmev, jeden zo základných preja-
vov komunikácie, ktorý otvára
vzťahy. Stretol sa tiež so saleziánmi, ktorí pôsobia v oblasti spoločenskej komunikácie, a spoločne zhodnotili aktuálnu
situáciu pri napĺňaní tohto poslania. Zároveň podotkol, že 19. marca to bolo 130 rokov, odkedy don Bosco napísal svo-
jim saleziánom List o šírení dobrých kníh. „Spolupráca s laikmi je jedna z hlavných tém, ktoré treba rozvíjať. Majú nie-
len odbornú pripravenosť pre prácu, ale taktiež prežívajú saleziánsku spiritualitu,“ povedal na záver. mm

Lahore, Pakistan
teroristické útoky zasahujú aj saleziánsku rodinu
V pakistanskom meste Lahore sa 15. marca 2015 odohrali útoky na dva kres-
ťanské kostoly. Počas nedeľných bohoslužieb takto prišlo o život 16 ľudí a 78
bolo zranených. Očitý svedok vypovedal: „Videl som ochrankára zápasiaceho
s mužom, ktorý sa pokúšal vojsť do kostola. Keď sa mužovi nepodarilo vstúpiť
dnu, vyhodil sa do povetria. (…) Videl som, ako časti tela letia vo vzduchu.“
Útok sa odohral počas obetovania, výbuch však, našťastie, prebehol len pri
vchode preplneného kostola. Jedným zo strážnikov, ktorí zabránili samovra-
žednému útočníkovi, bol Akash Bashir, absolvent saleziánskej technickej školy.
Chytil útočníka a použil vlastné telo ako štít. Akash prišiel o život, no zachránil mnoho ďalších ľudí. „Dvoch strážnikov
pokladáme za hrdinov, ktorí dali svoje životy, aby zabránili horšiemu masakru,“ povedal jeden z miestnych saleziánov. Me-
dzi zranenými boli aj niekoľkí študenti spomínanej saleziánskej školy, ktorí prechádzali okolo. Svoju bolesť nad pakistan-
skými útokmi vyjadril ešte v ten istý deň po pravidelnej nedeľnej modlitbe Anjel Pána aj pápež František. in
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Poprad
Združenie saleziánov
spolupracovníkov má novú
provinciálnu radu
Tretí februárový víkend zavítali do
Popradu zástupcovia saleziánov spo-
lupracovníkov (ASC) z celého Slo-
venska, aby sa zúčastnili na výročnom
kongrese. Hlavným bodom programu
boli voľby provinciálnej rady združe-
nia. Voľby prebehli v troch kolách
tajným hlasovaním. V najbližšom troj-
ročí 2015 – 2018 bude mať provin-
ciálna rada saleziánov spolupracovní-
kov päť mužov a päť žien spomedzi
členov združenia a dvoch menova-
ných členov: za saleziánov don Ján
Martiška SDB a za sestry saleziánky
sr. Helena Gúberová FMA. Nová pro-
vinciálna rada má takto dvanásť čle-
nov, pričom jej koordinátor – ktorým
sa tentoraz stal Július Tomaštík – má
pri všetkých hlasovaniach dva hlasy.
Na kongrese sa osobne zúčastnil aj
provinciál saleziánov don Jozef Ižold
a pozdrav im poslala aj provinciálka
sestier saleziánok Jana Kurkinová. jm

Banská Bystrica
aj na turnaji Kama futbalisti
bojovali o dušu
Šestnásť tímov z celého Slovenska sa
20. – 21. marca zúčastnilo na celoslo-
venskom finále saleziánskeho futbalo-
vého turnaja KAMA 2015. Turnaj sa
začal svätou omšou v piatok večer, po
ktorej si účastníci vypočuli novú
hymnu v podaní Mateja Kubiša a sa-
leziána Juraja Kovaľa. Hneď potom sa
začali zápasy v skupinách, ktoré po-
kračovali aj v sobotu. V kategórii
mladší sa do semifinále prebojovalo
Humenné, Trnava, Prešov a nováčik
Šarišské Michaľany. Vo finále si zme-
rali sily Humenné a Trnava, z ktorých
úspešnejší boli Humenčania. V staršej
kategórii postúpili do bojov o medaily
Bardejov, Prešov, Humenné a Košice.
Zlato nakoniec po penaltovom roz-
strele s Bardejovom získalo Humenné.
Mottom turnaja bolo „Bojujeme
o dušu“, čím sa organizátori rozhodli
pokračovať v myšlienke hier PGSI
2014. „Je to obrovské posolstvo. Spája
boj o vnútro, ale aj boj na ihrisku,“ po-
vedal jeden z organizátorov turnaja
Henrich Lehotský. jm

Praha, Česká republika
České saleziánky majú novú
predstavenú
Generálna predstavená saleziánok
sestra Yvonne Reungoat menovala
novú predstavenú Česko-litovskej
provincie sr. Janu Svobodovú. Sestra
Jana pôsobila doteraz ako direktorka
komunity v Prahe-Karlíne a bola zod-
povedná za formáciu kandidátok. Na-
rodila sa 21. júna 1970 v Brne. Vy-
študovala Strednú knihovnícku školu
v Brne, Pedagogickú fakultu Univer-
zity Hradec Králové odbor nábo-
ženská výchova a Teologickú fakultu
na UK v Prahe odbor teologická ná-
uka. Svoju cestu u sestier FMA začala
na začiatku 90-tych rokov. Prvé re-
hoľné sľuby skladala 5. augusta 1996
v Brne, večné sľuby 13. októbra
2003. Pôsobila v komunitách Plzeň,
Praha-Karlín, Hradec Králové, Rím-
-Cinecitta, Hradec Králové, Praha-
-Karlín. Službu provinciálnej pred-
stavenej prevezme 4. augusta 2015.
in

Štetín, Poľsko
mladí slovenskí stolári zápolili
s poľskými rovesníkmi
Študenti saleziánskej Strednej odbor-
nej školy sv. Jozefa Robotníka v Žiline
sa v marci 2015 zúčastnili na 15. roč-
níku medzinárodnej stolárskej súťaže
v Poľsku. Tomáš Mário Peregrim a Bra-
nislav Kavecký reprezentovali školu
i celé Slovensko. Meranie vedomostí
a zručností s najlepšími poľskými
žiakmi v stolárskom odbore sa usku-
točnilo v meste Štetín. Čo sa týka sto-
lárskeho umenia, úlohou súťažiacich
bolo vyrobiť drevenú skrinku. Výro-
bok bol hodnotený podľa vzhľadu,
presnosti jednotlivých spojov a do-
držiavania pravidiel bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a čistoty na
pracovisku. „Okrem mnohých zážitkov sme si odniesli množstvo skúseností do života. Nadviazali sme nové známosti
a okúsili niečo nové,“ povedal Tomáš Mário, ktorému sa napriek silnej konkurencii podarilo získať 5. miesto. Druhý
slovenský reprezentant Branislav sa umiestnil na 10. mieste. jm
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saleziani.sk

3. 5. 2015
17. 5. 2015
31. 5. 2015
14. 6. 2015
28. 6. 2015

TV Noe 17:30

4. 5. 2015
18. 5. 2015
1. 6. 2015

15. 6. 2015
29. 6. 2015

TV Lux 20:20

5. 5.2015
19. 5. 2015
2. 6. 2015
16. 6. 2015
30. 6. 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.

Krátke správy
� Rok 2015 sa v Damasku začal v at-
mosfére skutočnej vojny – deň veno-
vaný sviatku dona Bosca bol poznačený
intenzívnym bombardovaním. Sýrski
saleziáni prosia o modlitby, ďakujú dob-
rodincom a modlia sa za „mier, ovocie
svätosti medzi mladými a povolania“.
� Prvý marcový víkend pripravila
Domka pre svojich mladých lídrov zo
stredísk Domky prvé školenie Sedem
návykov skutočne efektívnych ľudí.
Skúsenosti im odovzdával don Peter
Figeľ SDB a Lýdia Ondrejkovová, pred-
sedníčka Domky.
� V sídle OSN v New Yorku sa
5. marca stretli veľvyslanci, členovia
delegácií OSN, saleziáni, študenti
i laici a v rámci osláv dvestoročnice na-
rodenia dona Bosca diskutovali o po-
trebách mladých a chudobných. Zdô-
raznili potrebu spolupráce saleziánov
s občianskou spoločnosťou.
� V budove pražského Senátu pred-
stavili 10. marca slávnostnú vernisáž
putovnej výstavy o Ignácovi Stuchlom,
prvom českom saleziánovi.

� V piatok 13. marca sa v Bratislave
na Miletičovej odohral už 20. ročník
futbalového turnaja „24-ka“. Pri hraní
futbalu bez prestávky 24 hodín sa
stretli viaceré generácie strediska.
� V polovici marca sa v Tajove usku-
točnilo valné zhromaždenie Domky –
Združenia saleziánskej mládeže. Účast-
níci hodnotili činnosť stredísk, orgánov
a ústredia a hovorili aj o rozpočte
a spôsobe oslavy dvestoročnice dona
Bosca na Festivale Lumen.
� Pri príležitosti dvestoročnice dona
Bosca sa v marci v Ríme uskutočnil
Medzinárodný kongres saleziánskej
pedagogiky. Saleziánska rodina disku-
tovala o tom, ako má vzrastať znalosť,
pozornosť a schopnosť dať výchovnú
metódu dona Bosca do praxe.
� Posledný marcový víkend sa v Ži-
line uskutočnil absolventský kurz Me-
diálnej školy. Mladí sa témou „Dávam“
učili tvoriť scenár, pracovať s kame-
rou, strihom a pripraviť krátky film.

tymian 2015
Oznamujeme záujemcom, že úspešný
formačný projekt pre miništrantov
z celého Slovenska – letný tábor Ty-
mian – sa tento rok uskutoční od 20.
do 26. júla 2015 v Rekreačnom zaria-
dení Škutovky pri Ružomberku. Cie-
ľom tábora je pomoc pri formácii mi-
ništrantov. V duchovnom programe
s názvom Valdocco dona Bosca oslá-
vime 200. výročie narodenia dona
Bosca. V programe sú aj liturgické
workshopy, prednášky, sväté omše,
predstavenie ďalšieho ročníka formácie
miništrantov... Na účastníkov tiež ča-
kajú súťaže, šport a iné dobrodružné
hry. Ďalšie informácie a prihlášky sú na
www.facebook.com/ministranti.sk
a na internetovej stránke www.mini-
stranti.sk.
Kontaktná osoba: don Jozef Luscoň
SDB; email:
ministranti.sk@gmail.com,
lusko@sdb.sk

Košice
V stredisku na Kalvárii prekvapili s divadlom
Mladí zo saleziánskeho strediska na Kalvárii v Košiciach si na piatu pôstnu ne-
deľu pripravili divadelnú paródiu na námet klasickej rozprávky Šípková Ru-
ženka. Pod taktovkou miestneho direktora Pavla Dršku sa na svoju premiéru
pripravovali niekoľko mesiacov. Priestory niekdajšieho starého kostola na Kal-
várii zaplnilo nečakané množstvo detí, mladých, dospelých, ale aj starších di-
vákov. Už od prvej minúty bolo v sále počuť výbuchy smiechu, ktoré sa ešte
znásobili, keď na javisko vyšli ženské postavy, ktoré hrali muži. V predstavení
spolu účinkovalo jedenásť hercov. Účinkujúcich tvorili zástupcovia rôznych zlo-
žiek saleziánskej rodiny na Kalvárii – deti zo stretiek, animátori, saleziáni, ale aj prednovici. Divadlo trvalo približne
45 minút. „Myslím si, že to nemalo žiadnej chybičky! Kulisy, kostýmy a herecké výkony boli jednoducho úžasné. Čo sa
týka príbehu, bolo to vtipné a zároveň to malo krásnu myšlienku,“ skonštatovala diváčka Annamária Adamčíková. in



Salezián diakon don Rudolf Blatnický sa na-
rodil 6. januára 1928 v Trnave. Základné
vzdelanie získal v rodnom meste, kde ak-
tívne navštevoval aj saleziánske oratórium
na Kopánke. Tam pod vplyvom vynikajú-
ceho farára dona Jána Hlubíka objavil
kňazské povolanie. Po úspešnej maturite na
gymnáziu v Trnave v roku 1946 vstúpil do
Saleziánskej spoločnosti. Prvé rehoľné sľuby
zložil 5. októbra 1947. Pedagogickú prax
potom vykonával v Saleziánskom pedago-
gickom študentáte v rodnej Trnave a neskôr
v Hodoch pri Galante. Rozpustenie reholí
v apríli 1950 ho zastihlo v komunite v Bra-

tislave na Trnávke. Z Podolínca sa mu po-
darilo ujsť a po dobrodružnom prechode
viacerých hraníc sa dostal do Turína v Ta-
liansku. Tam ho predstavení poslali na oso-
bitný prípravný kurz filozofie (1950 –
1951), aby mohol byť prijatý na teologické
štúdiá. Po dvoch rokoch teológie štúdiá pre-
rušil a venoval sa pedagogickej praxi v Li-
tovskom malom seminári v Ríme. V roku
1960 pokračoval v teológii a 1. januára 1962
ho turínsky arcibiskup kardinál M. Fossati
vysvätil za diakona. Napriek tomu, že veľmi
úspešne absolvoval teologické štúdium a zís-
kal doktorát (ThDr.), rozhodol sa ostať trva-
lým diakonom.

Po založení Slovensko-talianskeho gymnázia
pri Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda
v Ríme prešiel do tohto nábožensko-kultúr-
neho strediska, kde vyše dvadsať rokov spo-
lupracoval tak v pedagogicko-výchovnej čin-
nosti, ako aj pri vydávaní kníh a časopisov.
Okrem toho bol pozvaný aj ako výpomocný
profesor na teologickú fakultu Pápežskej sa-
leziánskej univerzity, kde prednášal dogma-
tickú teológiu. Dlhé roky spolupracoval aj
s redakciou rozhlasovej stanice „Voice of
Amerika“. Od roku 1996 po ťažkom úraze
v mestskej doprave sa jeho pracovná schop-
nosť značne znížila. Žil na odpočinku v jed-
nej z rímskych saleziánskych komunít. Prof.
Blatnický vyvinul bohatú literárno-vedeckú
činnosť v spolupráci na základných teolo-
gických, biblických a liturgických príruč-
kách až po najnovší Katechizmus Katolíckej
cirkvi (1998) aj vlastnými vedeckými a pub-
licistickými príspevkami v rozličných časo-
pisoch. Ešte v roku 1998 zredigoval zborník
vedeckých statí, ktorým si Pápežská sale-
ziánska univerzita v Ríme uctila životné ju-
bileum prof. Jozefa M. Heribana.
Don Rudolf Blatnický zomrel v Ríme v pon-
delok večer 9. marca 2015. Saleziáni Rím-
skej saleziánskej provincie sa so zosnulým
rozlúčili v stredu 11. marca 2015. V prího-
vore don Štefan Turanský okrem iného po-
vedal: „Don Rudolf mal skôr uzavretú po-
vahu, bol pokorný, nehovoril o sebe,
v niektorých spôsoboch možno až škrupu-
lózny, ale pod povrchom sa skrývala jemná,
delikátna a milá duša. (…) Bol to neoby-
čajný vychovávateľ a veľký hudobník. Málo
známa je jeho schopnosť hrať na viacerých
hudobných nástrojoch (klarinet, saxofón,
trúbka, heligón, ústna harmonika, harmó-
nium). Bol aj vedúcim hudobnej skupiny
(asi 10 – 13 chlapcov), ktorá muzikálnymi
kúskami skrášľovala rôzne sviatky. Mal
štíhlu, vysokú postavu, bol to športový typ
a pri volejbale obávaný smečiar napriek
tomu, že hrával v reverende.“
V sobotu 14. marca sa potom konala roz-
lúčka so zosnulým donom Blatnickým v ka-
plnke Pápežského slovenského kolégia sv.
Cyrila a Metoda v Ríme. Pohrebnej svätej
omši predsedal kardinál Jozef Tomko.
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Náš novokňaz
S radosťou vám
oznamujeme,
že z Božieho daru a milosti
prijme náš spolubrat

JáN Krupa

kňazskú vysviacku

v sobotu 20. júna o 10.30 hod.
v Kostole Krista Kráľa
v Prešove-Sekčov

primičnú svätú omšu
bude sláviť
v nedeľu 21. júna o 11.00 hod.
v tom istom kostole.

Pozývame vás k modlitbe
vďačnosti za tento dar kňazstva
i k modlitbe prosby za svätosť
života nášho novokňaza.

s p r á v y

Rudo l f B l a t n i c k ý SDB * 6. 1. 1928 – † 9. 3. 2015
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Pochádzaš z veriacej rodiny?
Áno, narodil som sa v tradičnej katolíckej rodine. Som naj-
starší zo siedmich súrodencov, mám dvoch bratov
a štyri sestry. Rodičia boli jednoduchí ľudia, ale s hlbokou
vierou. Naučili ma pracovitosti, zodpovednosti a poctivosti.
Mamka ešte žije a čoskoro bude mať 86 rokov.

Kedy si našiel osobnú živú vieru?
Dostal som úžasný dar v tom, že som hneď v prvom roč-
níku na gymnáziu natrafil na človeka, o ktorom som ne-
vedel, že je salezián. Bol mojím profesorom matematiky.
Don Jožko Sobota. Pri ňom som si po prvýkrát uvedo-

mil hodnotu viery, toho celého, k čomu ma rodičia
predtým viedli. U neho som pocítil skutočné prijatie.
Svoju pubertu som prežil pod vplyvom tohto človeka
a spoločenstva chlapcov, s ktorými sme sa stretávali.

Prečo si sa rozhodol pre povolanie saleziána
spolupracovníka?
Vždy som cítil, že don Bosco je pre mňa blízkou oso-
bou. Oslovilo ma všetko, čo som pod vedením sale-
ziánov zažil, a túžil som takto žiť. Keď som sa do-
zvedel o možnosti byť spolupracovníkom, bolo to
také prirodzené vyústenie životnej situácie, ktorú
som prežíval. Spolupracovníkom som sa stal aj s man-
želkou Magdalénkou v Košiciach, kam sme sa pre-
sťahovali. V roku 1983 sme na sviatok Nepoškvrne-

ného počatia Panny Márie spolu s ďalšími troma
manželskými pármi v tajnosti zložili prísľub ako vô-
bec prví spolupracovníci v Košiciach.

Odvtedy si aktívny spolupracovník. Slúžil si
niekoľkokrát v miestnej rade v Košiciach ako
koordinátor, potom v provinciálnej rade… Ako
toto všetko vnímala tvoja manželka a deti?
S Magdalénkou sme sa v tých radách od začiatku
striedali. (Úsmev.) Ale bolo aj obdobie, keď som bol
ja koordinátorom v Košiciach a ona členkou provin-
ciálnej rady. Takže sme sa navzájom vždy chápali
a podporovali a ten druhý musel zaskočiť aj pri do-
mácich povinnostiach. V stredisku sme sa najprv ve-
novali študentom, potom manželským párom a až do-
teraz snúbencom. Naše deti tak mali vždy okolo seba
starších priateľov. Máme päť detí, dnes sú to už dos-
peláci, a máme aj päť vnúčat. Tri deti sú spolupra-
covníkmi, takisto aj zať a nevesta. To už je „ASC pri-
vatizácia.“ (Úsmev.)

Keďže aj oni sa rozhodli pre toto povolanie,
o niečom to svedčí, také čosi nebýva v každej
spolupracovníckej rodine…
Som si vedomý, že je to zvláštna milosť, ktorú sme
ako rodina dostali. Naozaj musím povedať, že ich roz-
hodnutia neboli po nejakých našich nahováračkách.
Skôr to boli pre nás milé prekvapenia.

Prezraď nám, ako si prežíval voľbu koordiná-
tora?
Bola to situácia, keď som si naplno uvedomil, že ma
to presahuje, že je to celé nad ľudské schopnosti. Ale
ak má človek skúsenosť viery a Pánu Bohu hovorí, že
chce to, čo chce on, potom vie, že on sa postará
a každú situáciu vyrieši. V tejto viere som povedal, že
voľbu koordinátora prijímam.

Mal si tušenie, že ťa zvolia?
Pán Boh dáva isté znamenia človeku, od ktorého
niečo očakáva. V mojom prípade sa to prejavilo

Narodil sa na Orave, ale od skončenia vysokej školy býva s manželkou Magdalénkou v Košiciach.
Za mlada zažil začiatky rozvoja Združenia saleziánov spolupracovníkov (ASC) na Slovensku.
Teraz je jeho novozvoleným koordinátorom. Julián tomaštík (61).

Autor: BO ASC � Foto: archív Julián Tomaštík
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Pán Boh s nami ráta
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v tom, že som mal pomerne dlho ná-
ročnú pracovnú pozíciu a zrazu sa to
zmenilo. Stalo sa to presne pred troma
rokmi, keď ma zvolili do provinciálnej
rady. Jednoducho, v práci ma odvolali
z funkcie a otvoril sa priestor pre túto
službu. Vtedy som povedal Pánu Bohu,
že ak si myslí, že to celé bolo dobré na
to, aby som mohol poslúžiť pre ASC,
tak to s vierou a pokorou prijímam.

Na Slovensku je vyše tisíc spolu-
pracovníkov a združenie stále
rastie…
Áno, je to tak. Pán Boh nám dal ob-
rovský dar v tom, že povolania do náš-
ho združenia stále sú a že nás je toľko.
Verím, že nás Pán požehná aj vernos-
ťou a vytrvalosťou v povolaní. Veľkú
hodnotu vidím aj v niečom inom –
v horlivých saleziánoch a prvých sa-
leziánoch spolupracovníkoch, ktorí
tomu naplno uverili a dali nám dobré
základy. Mnohí nám už dnes fandia
z neba. Boli to veľké osobnosti a my
dnes žneme aj z ich obiet, ktoré v ko-
munizme, ale aj neskôr, prinášali.

Ako vnímaš združenie z pozície
koordinátora?
Je nevídané, že registrujeme stále nové
povolania. Aj v tomto roku máme po-
maly štyridsať ašpirantov a vyše štyrid-
sať predašpirantov. To je jeden veľký
znak toho, že Pán Boh s nami ráta.
Don Bosco bol už pred dvesto rokmi
veľmi prezieravý, keď vravel, že Cirkev
bude žiť a bude silná v laikoch. Keď sa

nad tým zamýšľam, mám zimomriavky.
My sme vlastne tá generácia, o ktorej
hovoril. Jeho proroctvo sa teraz napĺňa
na nás. Ani nás však neobchádzajú
ťažké časy individualizmu a konzu-
mizmu. Často si neuvedomujeme, že
môžeme prežiť iba ako spoločenstvo.
Ak budeme kvalitné spoločenstvo, len
vtedy naplníme poslanie, ktoré nám
dáva Boh. Žiaľ, aj medzi nami sú vlažní,
ľahostajní i takí, ktorí celkom odišli zo
združenia. To je Boží prst nad nami, že
ak prijmeme mentalitu sveta, naše po-
volanie môže byť zmarené.

Prečo by mali ľudia vstúpiť do
združenia? Ako by si odpovedal
tým, ktorí premýšľajú nad touto
cestou?
Mladí animátori „dospievajú“ svoje
pesničky a čaká ich reálny život v man-
želstve, v rodine, na pracovisku, v spo-
ločnosti, v Cirkvi. Láska k Pánu Bohu
a donovi Boscovi im nedá sedieť so za-
loženými rukami. Tak don Bosco po-
núka v ASC možnosť ďalej pracovať
pre mladých a ľudové vrstvy. Môžu sa

pritom meniť aj životné okolnosti
a k záchrane mladých sa môžu pripo-
jiť aj starí, chorí či trpiaci. Byť Božím
spolupracovníkom na záchrane duší –
tento program dona Bosca je univer-
zálny a pre každú ľudskú situáciu.
Mnohí sa pýtajú – načo prísľub? Prečo
sa zaväzovať? Ale tento náš záväzok je
vyvážený obrovským prívalom milostí.
Združenie nie je o tom, že tam od teba
iba čosi chcú a ty musíš len dávať. Je to
spoločenstvo, v ktorom môžeš dostá-
vať. V podstate bezplatne a celoži-
votne. Takýto servis pre duchovný rast
nezískaš len tak. Ak chcú mladí ľudia
dostávať aj dávať saleziánskeho ducha
po celý život, u nás majú dvere otvo-
rené. Don Bosco aj v dnešnej dobe
plní svoje sľuby o práci, chlebe a nebi.

Tento rok si pripomíname dvojsté
výročie narodenia dona Bosca. Čo
pre teba tento svätec znamená?
Dona Bosca vnímam ako toho, kto
mal stále iskru v očiach. Bol to človek,
ktorý sa nechal vyrušovať, aby mohol
konať dobro pre mladých. Takýto dy-
namizmus by som chcel mať aj ja. Keď
dnes okolo seba pozorujem niekto-
rých starých ľudí, ich ufrflanosť, apa-
tiu a kadejaké nesváry, ďakujem práve
donovi Boscovi, že nám dáva úplne
iný pohľad na život. Za to, že mám
stále rád mladých, že sa medzi nimi cí-
tim veľmi dobre a že mi dodávajú silu.
V tomto roku sa v združení tešíme aj
z obnovených pravidiel apoštolského
života. Nikto z nás nerátal s tým, že
dostaneme od dona Bosca takýto dar-
ček. V mnohých krajinách, aj tu
v strednej Európe, ich ešte nemajú ani
preložené a my o nich máme pripra-
vené aj duchovné cvičenia. S tým sú-
visí aj výzva pre všetkých saleziánov
spolupracovníkov na Slovensku – na-
ším darčekom k narodeninám dona
Bosca by mohlo byť to, že v tomto
roku pôjdeme na duchovné cvičenia,
lebo sú o tejto „knihe života“. Vo chví-
ľach ticha ju budeme môcť znova pre-
modliť, premeditovať a oživiť si du-
cha, podľa ktorého máme žiť.
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Ďakujem práve donovi
Boscovi, že nám dáva

úplne iný pohľad na život.
Za to, že mám stále rád
mladých, že sa medzi

nimi cítim veľmi dobre
a že mi dodávajú silu.



d v e s t o r o č n i c a

Pôvodné skromnejšie plány na účasť na vý-
stave nahradili odvážnejšie, ktoré sa môžu
zrealizovať vďaka dobrodincovi spomedzi
saleziánskych odchovancov. Saleziánska
rodina tak bude na Expo 2015 prítomná
počas celého trvania – od 1. mája do
31. októbra 2015. Má aj vlastný pavilón
s názvom Dom don Bosco, ktorý sa roz-
prestiera na rozlohe okolo 350 metrov
štvorcových. Účastníkom ponúka auten-
tický zážitok typického saleziánskeho
diela s jeho štyrmi základnými piliermi:
dom, ihrisko, kaplnka a škola, ktoré pred-
stavia mladí dobrovoľníci a členovia sale-
ziánskej rodiny.

Téma Domu don Bosco je „Vychovávať
mladých, energia pre život“. Popri myš-
lienke dvestoročnice dona Bosca „s mla-
dými, pre mladých“ vytvára priame pre-
pojenie medzi dvoma najdôležitejšími
udalosťami tohto roka. Odvíja sa od hlav-
nej témy Expa 2015, ktorá sa zaoberá glo-
bálnou výživou a jej udržateľnosťou. Sale-
ziánska kongregácia, ktorá sa zapája na
všetkých piatich kontinentoch do projek-
tov vytvorených na prekonanie stavu pod-
výživy v dôsledku chudoby a nezamest-

nanosti, chce prezentovať výchovný štýl
dona Bosca a prácu s mladými ľuďmi ako
odpoveď na tieto výzvy.

Pre saleziánsku rodinu je Expo 2015 uni-
kátnou príležitosťou, ktorá vyzýva k inte-
rakcii s takmer celým svetom (na výstave

sa zúčastní viac ako 140 národov) a umož-
ňuje ponúknuť „náš“ kultúrny a výchovný
prínos inšpirovaný donom Boscom. Pri-
speje tiež k porozumeniu a svedectvu

toho, akí dôležití sú mladí ľudia v živote
každého spoločenstva a pre celú zem.

Viac informácií o prítomnosti saleziánskej
rodiny na svetovej výstave Expo 2015
v Miláne, ako sa zapojiť, či ako získať lístky,
sa dozviete na stránke www.expodon-

bosco2015.org v troch jazykoch – talian-
skom, anglickom a španielskom. Údaje náj-
dete aj na stránke www.saleziani.sk.

Don Bosco bude mať pavilón
na výstave Expo Mi l áno 2015

Autor: Terézia Liptáková

Už v roku 2012 dostal vtedajší
hlavný predstavený Saleziánov
dona Bosca don Pascual Chávez
ponuku, aby sa saleziánska
rodina zúčastnila
na svetovej výstave Expo 2015
v Miláne. Keďže výstava sa koná
práve v roku dvestoročnice, don
Chávez s hlavnou radou sa
rozhodli ponuku prijať a využiť aj
takúto možnosť na oslavy
veľkého výročia.

12

Výstava Expo bola založená už v roku 1851 vo Veľkej Británii. Koná sa každé
2-3 roky v inom meste na svete. Aj don Bosco sa zúčastnil Expa v Turíne v roku
1884, kde predstavil tlačiarenský stroj. Téma Expa sa mení, jej cieľom pre tento
rok je predstaviť 140 krajín a viacero neziskových organizácií, ktoré sa pokú-
sia dať odpoveď na životnú potrebu zabezpečenia jedla pre každého. Predpo-
kladaný počet návštevníkov svetovej výstavy Expo v Miláne je dvadsať mili-
ónov.

Projekt Dom don Bosco na Expo 2015
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Autor: Martina Homoláková � Foto: archív

Už po 23-krát privíta Trnava mladých hudobných nadšencov, ktorí prichádzajú z celého Slovenska
a okolitých krajín, aby si vychutnali nezabudnuteľnú atmosféru jedného z najväčších gospelových
festivalov v strednej Európe.

Každoročne sa na Festivale Lumen zú-
častnia tisíce mladých, ktorí sa tento
rok okrem skvelej hudby z domácej
a zahraničnej tvorby, workshopov či
zaujímavého sprievodného programu
môžu tešiť na jednu špecialitu. Tohto-
ročný festival sa nesie v duchu hesla
„History maker“, čiže „Tvorca histó-
rie“. Nielen kvôli tomu, že hlavný hosť
festivalu Martin Smith so svojou býva-
lou kapelou Delirious? naspieval pieseň
s týmto názvom, ale najmä z dôvodu
veľkého jubilea. Tento rok oslavuje sa-
leziánska rodina po celom svete dvesto
rokov od narodenia skutočného „His-
tory maker“. Bol ním zakladateľ sale-
ziánov svätý Ján Bosco. Človek, ktorý
zmenil tento svet a bol neuveriteľným
tvorcom histórie. On zmenil život mi-
liónom mladých a pomohol im nájsť
v živote Boha, zmysel a radosť.

Narodeninová oslava dvestoročnice
dona Bosca sa pre saleziánsku rodinu
na Slovensku uskutoční v piatok 5. júna
2015 na Mestskom amfiteátri v Trnave.

Celý program, ktorý sa začne o 22.00,
bude venovaný širokému spektru ob-
lastí, ktorým sa don Bosco venoval, hu-
dobno-kultúrnym vystúpeniam, a ako

na správnej „birthday party“, nebude
chýbať ani torta pre oslávenca.

„Pre účastníkov osláv chystáme zaují-
mavý program pozostávajúci z rôznych
prvkov, ktorý bude trvať približne
90 minút. Vnímame to ako pekný prie-
stor, kde môžeme vyjadriť vďačnosť
a úctu tomuto veľkému a zvlášť sale-
ziánskej rodine blízkemu svätcovi,“ vy-
jadril Juraj, jeden z organizátorov.

Relikvia dona Bosca
na Festivale Lumen

Pri príležitosti dvojstého výročia naro-
denia dona Bosca bude počas
celého víkendu Festivalu Lumen v Tr-
nave prítomná aj relikvia dona Bosca.
Relikvia v soche dona Bosca, ktorú pri-
vezú z Talianska, bude umiestnená
v Kostole sv. Anny. Don Bosco tak bude
mladým ešte bližšie.

Don Bosco sa teší na každého, s kým
sa na svojej narodeninovej oslave
stretne!

HISTORY MAKER
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Nie je to tu veľmi dobré.
Na východnej Ukrajine sa
strácajú a umierajú mnohí
a mnohí ľudia. Strácajú
domy, nemajú čo jesť,
v ich mestách niet polície
ani zdravotníckej starostli-
vosti. Banky krachujú
a ceny sú extrémne vy-
soké. To je tvár vojny. Naj-
horšie je, že nevieme, čo
bude zajtra. Bude horšie?
Kedy sa to skončí? Ako žiť
v tejto neistote? A ak bude
situácia úplne zlá, čo bu-
deme robiť?

Toto sú otázky, ktoré si kladieme každý deň.
Ale aj napriek tomu, že toto všetko vnímam – ja
osobne aj všetci moji priatelia i všetka uvedomelá mlá-
dež našej krajiny – sa nikdy len tak nevzdáme. Vieme,
že doteraz sme veľa stratili… priateľov a dobrých ľudí.
Ale stále sme jednotní v duchu pravdy a slobody, nikdy
nedovolíme, aby naša krajina bola kompletne zničená,
a niektorí z nás sa neboja za to aj zomierať.

Kým sme tu a máme svoje presvedčenie i vieru, kým
konáme svoju prácu, ako najlepšie vieme, kým žijeme
tento život a bojujeme za lepšie veci, nikdy to nemôže
byť až také zlé.
Všetky veľké zmeny urobili obyčajní ľudia. Každý
úspech musí zahŕňať obdobie zápasu. Toto je náš
čas, aby sme zápasili. A robíme to tak, ako nás to učil
don Bosco, s vierou v srdci a s láskou.

Autor a foto: Natalia Shalatová, Ľvov

Ukrajina v ohni
Nikdy by som nebola verila, že budem žiť vo vojne.
Nikdy by som nebola verila, že moji priatelia sa stanú vojakmi.
Nikdy by som nebola verila, že stratím toľkých priateľov,
hoci mám len dvadsaťštyri.
Je veľmi ťažké vyjadriť, či dokonca vôbec zistiť,
aký je to presne pocit.
My mladí sme stratení, zneistení, bití, no napriek
tomu to nevzdávame.

O autorke
Natalia Shalatová (24) pracuje na od-
delení rozvoja saleziánskej provincie
na Ukrajine. V marci prišla na nie-
koľko dní na Slovensko, aby spoznala
prácu niektorých saleziánskych orga-
nizácií.

14
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Tento rok si pripomíname dvesto rokov
od ustanovenia sviatku Panny Márie Pomocnice
kresťanov. Pridajte sa do veľkej rodiny tých,
ktorí si ju uctievajú.
Ponúkame vám modlitbu deviatnika k Pomocnici
kresťanov. Jej sviatok sa tento rok slávi 25. mája,
pretože v tomto roku bude v nedeľu 24. mája Zoslanie
Ducha Svätého. Preto saleziánska rodina bude sláviť
svoju patrónku na nasledujúci deň, v pondelok
25. mája. Deviatnik si teda konáme deväť dní pred
sviatkom, tento rok od piatka 16. mája do nedele
24. mája vrátane. Túto stranu z časopisu si môžete
aj vystrihnúť a poskladať do modlitebnej knižky –
ak sa chcete deviatnik modlievať v kostole.

Modlitba svätého Jána Bosca
k pomocnici kresťanov
Mária, mocná Panna,
veľká a slávna opora Cirkvi,
úžasná pomoc kresťanov,
ohromná ako vojsko zoradené do boja,
ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta.
Ochráň nás pred nepriateľom
v našich ťažkostiach, zápasoch
a úzkostiach a v hodine smrti
nás prijmi do večnej radosti.
Amen.

ako sa modlíme tento deviatnik?
1. Každodenne po deväť dní sa pomodlite:
Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu a modlitbu svätého
Jána Bosca k Pomocnici kresťanov.
Na konci sa hovorí zvolanie: Mária Pomocnica
kresťanov, oroduj za nás!
2. Potom si prečítajte krátke zamyslenie na daný
deň, ako ich tu ponúkame.
3. Pred deviatnikom sa vyspovedajte a v rámci mož-
ností každý deň pristúpte k svätému prijímaniu.

Sedem úmyslov na Deviatnik
k pomocnici kresťanov
– za rast vo viere
– za upevnenie rodín
– za nové duchovné povolania
– za vernosť zasvätených osôb
– za mladých, najmä chudobných
– za misionárov
– za šírenie evanjelia v médiách

Deviatnik
k Panne Márii Pomocnici kresťanov

1. deň – sobota 16. mája 2015 – áno
Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane
podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38).

Mária, prosíme ťa za všetkých nás, ktorí sme dnes povedali áno to-
muto deviatniku. Chceme sa k tebe modliť a veriť, že ty nám pomô-
žeš v čomkoľvek, o čo ťa budeme prosiť.
Vypros mne i všetkým ostatným, aby sme nikdy neváhali odpovedať
Bohu tak, ako si to urobila ty: „Áno, dôverujem ti, nech sa stane, ako
ty chceš.“ Amen.



2. deň – nedeľa 17. mája 2015 – Blízkosť
V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do
istého judejského mesta v hornatom kraji (Lk 1, 39).

Panna Mária, prosíme ťa za všetkých, ktorí sa cítia opustení a sami.
Ty si Pomocnica. Ujmi sa smutných a opustených a pošli im sku-
točných priateľov, ľudí, ktorí prejavia blízkosť.
Nedovoľ, aby sme sa cítili opustení ani aby sme boli ľahostajní voči
osamoteným. Ty si sa ponáhľala za Alžbetou. Pomôž nám s láskou
navštevovať tých, ktorí to potrebujú. Amen.

3. deň – pondelok 18. mája 2015 – Manželka
… aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá
bola v požehnanom stave (Lk 2, 5).

Mária, Jozefova manželka, prosíme ťa za všetkých zaľúbených,
ktorí sa rozhodli venovať lásku jeden druhému. Mária Pomocnica,
pomáhaj, aby láska kraľovala v ľudských srdciach.
Mária a Jozef, zverujeme vám manželov, rodiny. Orodujte za nás
v nebi, aby sme vedeli v našich vzťahoch lásku prijímať i dávať podľa
vzoru vášho manželstva. Amen.

4. deň – utorok 19. mája 2015 – Bez miesta
… zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre
nich nebolo miesta v hostinci (Lk 2, 7).

Božia Matka, prosíme ťa za všetkých, ktorí sú vo finančných ties-
ňach, bez práce, bez postele, bez ochrany, bez chleba. Podaj im po-
mocnú ruku, urob zázrak, ukáž cestu a pomôž z biedy.
Nám, prosíme, daj vieru, že Nebeský Otec sa postará aj o náš ma-
teriálny život. Pomôž nám, Matka, oslobodiť sa od túžob po bohat-
stve, prepychu a pohodlí. Amen.

5. deň – streda 20. mája 2015 – Smútok
„Syn môj, čo si nám to urobil?“ (Lk 2, 48)

Panna Mária, bolo ti niekedy veľmi smutno, ťažko? Dnes sa dá tak
ľahko upadnúť do beznádeje a pocitu prázdnoty. Ale ty si nedala
miesto beznádeji, ani keď umieral tvoj Syn.
Drahá Ježišova matka, prosíme, nedovoľ, aby nás ovládla beznádej
a nechuť žiť. Nech sú už naše problémy akékoľvek veľké, pomôž
nám pamätať, že Boh je tu a je všemohúci. Amen.

6. deň – štvrtok 21. mája 2015 – Víno
Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj
Ježišova matka (Jn 2, 1).

Naša Matka, bola si pri zázraku s vínom. Prosíme ťa za všetkých,
ktorí majú problémy s alkoholom a mylne v ňom hľadajú falošnú úte-
chu. Pomôž, zasiahni a vysloboď ich.
Pomocnica kresťanov, oroduj za alkoholikov. Dôverujeme ti, že sa
matersky pričiníš, aby sa ich boj s alkoholom skončil so šťastným
koncom, aby aj im dal Kristus pravú radosť. Amen.

7. deň – piatok 22. mája 2015 – Mama
Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ (Jn 19, 27).

Ani si nevieme predstaviť, ako veľmi nás miluješ, ako ti záleží na na-
šom šťastí. Skláňaš sa k nám ako nežná mama, berieš nás do náru-
čia, chceš počuť, čo nás teší, čo nás trápi.
Panna Mária, naša Matka, máš dnes čas na rozhovor so mnou?
Chcem ti toho tak veľa povedať, zveriť ti to všetko, čím žijem. Pro-
síme ťa, daj, aby mi ruženec zachutil. Amen.

8. deň – sobota 23. mája 2015 – Skratka
… zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou
matkou Máriou a s jeho bratmi (Sk 1, 14).

Ježišova matka, prosíme, vstúp do našich snažení o svätosť. Daj nám
uveriť, že ak sme blízko k tebe, sme blízko aj k Bohu. Veď ty si stále
blízko neho a on ťa vždy rád vypočuje.
Drahá Pomocnica kresťanov, ty si ako naša skratka k Bohu. Daj, aby
sme pamätali, že si s nami. A ak zblúdime, prosíme, priveď nás čím
skôr do Božej blízkosti. Amen.

9. deň – nedeľa 24. mája 2015 – pomocnica
Jeho matka povedala (Jn 2, 5).

Panna Mária, aj keď je dnes posledný deň deviatnika, veríme, že
tvoje orodovanie za nás sa nekončí. My potrebujeme tvoju pomoc,
Pomocnica! Denne rátame s tvojou ochranou.
Pomocnica kresťanov, ty dokážeš zázraky! Preukáž svoju moc a po-
môž nám veriť, že Bohu nič nie je nemožné. Zverujeme ti naše
úmysly deviatnika a ďakujeme Bohu za teba. Amen.

Sviatok Márie pomocnice kresťanov
pondelok 25. mája 2015

Bože Otče, ty si ustanovil preblahoslavenú Pannu Máriu
za Matku a Pomocnicu kresťanov. Upevni na jej príhovor
svoju Cirkev, aby trpezlivo znášala a s láskou premáhala
všetky vnútorné i vonkajšie skúšky, a tak zjavovala ľuďom
tajomstvo Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jed-
note s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Preblahoslavená Panna Mária Po-
mocnica kresťanov, ktorá si pro-
stredníctvom svätého Jána Bosca vy-
konala a ešte i teraz konáš toľko
zázrakov, zhliadni na mňa, bied-
neho hriešnika, svojou materins-
kou láskou a vypros mi pre jeho
zásluhy milosť, o ktorú ťa pro-
sím… Amen.

Mária Pomocnica
kresťanov, oroduj
za nás!

d e v i a t n i k
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Ona urobila a robí všetko!
Dvesto rokov od vyhlásenia sviatku Pomocnice kresťanov

Spracoval: Rastislav Hamráček SDB � Foto: Dario Prodan; ANS

„My ako členovia rodiny dona Bosca nemôžeme o sebe uvažovať bez nej, pretože ,ona urobila
všetko‘ a stále robí! V tejto chvíli sa vás chcem opýtať: Kto je pre vás Mária? Kto je pre teba?
Kto je pre mňa? (Venujme chvíľku, aby sme si odpovedali…) Najdrahší, dnes vás pozývam

kontemplovať Máriu múdrymi očami srdca ako Ženu, Mamu, Učiteľku a Pomocnicu.
Mária je naša pomoc, ona je naša Matka a Učiteľka, ktorá nás učí, ako máme byť skutočnými

Ježišovými učeníkmi a misionármi, ako sa máme starať o náš život a urobiť ho ľudskejším podľa
vzoru Krista, večného Slova narodeného zo Ženy.“

don Ángel Fernández Artime, desiaty nástupca dona Bosca



18

m á r i a p o m o c n i c a

V tom istom roku 1815 si Panna Mária
pripravila človeka, ktorý sa stal veľ-
kým rozširovateľom úcty k nej ako
k Pomocnici kresťanov: 16. augusta
1815 sa narodil sv. Ján Bosco. Postupne
ako rozvíjal svoje dielo výchovy mla-
dých v Turíne na Valdoccu a neskôr aj
za hranicami Talianska, stále viac zdô-

razňoval, že „všetko urobila a robí
ona“. Don Bosco zveroval Márii Po-
mocnici s obrovskou dôverou všetky
svoje materiálne i pastoračné starosti,
úlohy, plány. V Turíne vo štvrti Val-
docco postavil na jej počesť aj kostol,
dnes už baziliku, a medzi veriacimi za-
ložil Združenie Márie Pomocnice. Na-
pokon jej „postavil“ aj živý pomník –
rehoľnú kongregáciu Dcér Márie Po-
mocnice, ľudovo nazývanú sestry sa-
leziánky. Najmä v Taliansku sa takto
postupne Panna Mária vzývaná pod

titulom Pomocnica kresťanov stala zná-
mou ako Madona dona Bosca.

Modlitba
Preblahoslavená a nepoškvrnená Panna,
Pomocnica a Matka Cirkvi, zakladateľka
a udržovateľka saleziánskej rodiny, zve-
rujeme sa do tvojej materinskej ochrany
a sľubujeme ti, že verní svojmu kresťan-
skému povolaniu budeme vždy pracovať
na väčšiu Božiu slávu a na spásu duší.
V dôvere v tvoj príhovor ťa prosíme za
Cirkev, za mladých, najmä tých najchu-
dobnejších, a za všetkých ľudí, ktorých
Kristus vykúpil.
Ty si bola učiteľkou dona Bosca. Nauč
nás nasledovať jeho čnosti, najmä spo-
jenie s Bohom, jeho čistý, pokorný
a chudobný život, lásku k práci a k mier-
nosti, dobrotu a neohraničenú oddanosť
bratom a jeho vernosť pápežovi a pas-
tierom Cirkvi.

Mária Pomocnica, daj, aby sme
v službe Pánovi v našom povolaní verne
a veľkodušne vytrvali až do smrti, a do-
žič nám prísť do radosti plného spolo-
čenstva v dome Otca. Amen.
Mária Pomocnica kresťanov, oroduj za
nás!
„Buďte vnútorne presvedčení, že všetky
milosti, o ktoré prosíte prostredníctvom
Panny Márie, dostanete – ak si nežiadate
veci, ktoré by vám mohli uškodiť.“
don Bosco

„Skúsenosť osemnástich storočí nám
veľmi zrejmým spôsobom ukazuje, že
Mária z neba pokračuje s veľkým
úspechom vo svojom poslaní Matky
Cirkvi a Pomocnice kresťanov, ktoré
započala na zemi.“
don Bosco, 1868

„Madona chce, aby sme ju
uctievali pod titulom

Mária Pomocnica: naše
časy sú také smutné, že
potrebujeme, aby nám

najsvätejšia Panna
pomáhala zachovať si

kresťanskú vieru.“
don Bosco,

8. decembra 1862

Pre všetkých ctiteľov Panny Márie
Pomocnice kresťanov je tento rok
radostný, lebo si pripomíname
dvesto rokov od ustanovenia jej
sviatku. Pápež Pius VII. sa v roku
1814 práve 24. mája po štyroch
rokoch väzenia vrátil do Ríma
a z úcty k Márii Pomocnici
ustanovil jej sviatok pre celú
Cirkev. Prvý raz sa tento sviatok
slávil práve v roku 1815 ako
poďakovanie za vyslobodenie
pápeža z väzenia.
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Otec ako vzor
Ján Zeman bol jednoduchý človek, hlboko
veriaci manžel a otec. Okrem práce vo vi-
nici, v záhrade a pri dome pracoval ako kos-
tolník. Bol skromný, čestný, charakterný
a k životu pristupoval s optimizmom. Sy-
novi Titusovi odovzdával vieru nielen pri
modlitbe, ale aj vtedy, keď si v ťažkostiach
často kládol otázku, čo treba robiť, aby
sme plnili Božiu vôľu. Nebol bigotný, bol
reálny. Uvedomoval si, že bez Boha nedo-

káže urobiť nič, ale s jeho pomocou sa do-
káže postarať o rodinu. Otcova pracovi-
tosť, skromnosť, úcta k ľuďom, presnosť
a hlboká viera intenzívne formovali malého
Titusa.
Chlapec pomáhal otcovi pri dome a rád
miništroval. Do jeho života však zasiahla
vážna choroba. Keďže nemohol ísť na púť
do Šaštína, otec ho zabaleného v deke vy-
niesol na ulicu, aby aspoň zazrel čelo pú-
ťového sprievodu s krížom a zástavami,

ktorý sa práve vracal z púte. Bola to chvíľa
Božej návštevy, uzdravenia a nezvratného
rozhodnutia pre životné povolanie. Bol to
krátky dotyk Boha a impulz pre Božie rie-
šenie. Titusove nasledujúce kroky vychá-
dzali z hlbokej osobnej viery a dôvery.
V jeho živote sa čosi podobné zopakovalo
veľakrát. Nepotreboval dlho skúmať a pre-
sviedčať sa. Uveril a šiel ako Abrahám.
Otec Ján bol nástrojom v Božích rukách
pre formovanie Titusa. Viedol ho k bázni
pred Bohom. Bázeň je počiatok múdrosti
(porov. Ž 111, 10), studňa nábožnosti
a viery. Nie je to strach z trestu, ale milu-
júca úcta k Otcovi.

Materinská láska
Svätý Ján Pavol II. v apoštolskom liste
Mulieris dignitatem (O dôstojnosti
a povolaní ženy) jasne hovorí o úlohe
matky v živote kňaza. Ona už s materin-
ským mliekom dáva schopnosť spolucítiť
s druhými a slúžiť núdznym. Jej úloha je
nenahraditeľná pre každého dospievajú-
ceho syna. Blízky a úctivý vzťah matky
a syna kňaza je základom opravdivej ma-
riánskej úcty a radostnej čistoty v jeho po-
volaní.
Mama Agnesa nepoznala teóriu. Vedená
Duchom Svätým však od malička zahŕňala
Titusa materinskou láskou a formovala ho
k nezištnej službe. Milovala svojho syna,
no nemala k nemu vlastnícky vzťah. Jasne
sa to ukázalo, keď dala svoje požehnanie
nedospelému Titusovi pri odchode k sale-
ziánom do Šaštína. Nebránila mu, lebo
dôverovala Bohu, rešpektovala synovo roz-
hodnutie patriť Bohu a slúžiť mladým ako
don Bosco. Zverila ho Sedembolestnej
matke.

Prvým vzorom pre chlapca má byť otec. On má byť príkladom mužnosti, zodpovednosti, pracovitosti
a zárukou istoty pre manželku a deti. Otec je akýmsi domácim presbyterom garantujúcim vieru.
Matka v rodine zas vychováva syna v citovej oblasti a vedie ho k správnemu vzťahu k žene.
Učí ho láske, empatii, úcte a spoluzodpovednosti.

Autor: Jozef Slivoň SDB � Foto: archív SDB

Otec a mama v živote dona Titusa Zemana
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Trochu sa nám predstav
Pochádzam z Veľkého Bielu. Mám jednu sestru Alž-
betu, ktorá má dve deti a už aj dve vnúčatá. Rodičia
nám zomreli skoro. Obaja na rakovinu. Som vďačná
Pánovi za svoju rodinu, v ktorej som dostala základy
viery a teplé rodinné zázemie. Po smrti rodičov sme
zostali so sestrou len my dve, ale máme sa veľmi rady.
Chodila som do maďarskej základnej školy. Hoci som

po vstupe do rehole takmer vôbec nehovorila po ma-
ďarsky – alebo len minimum s rodinou –, boli to pre
mňa dobré základy pre moju terajšiu misiu. Rok po
skončení strednej ekonomickej školy som tajne vstú-
pila do nášho rehoľného Institútu.

Chcela si byť rehoľnou sestrou?
Nie. Pánov hlas sa začal ozývať asi v sedemnástke,
keď som ešte statočne bojovala proti nemu alebo, lep-
šie povedané, nepripisovala som mu až takú dôleži-
tosť. Po mnohých modlitbách k Panne Márii som
mu ako devätnásťročná povedala áno, čo konečne na-
plnilo moje srdce pokojom a šťastím.

Kedy prišla prvá myšlienka na misie?
Pravdupovediac sa cítim iba takou „polovičnou“ mi-
sionárkou. Predsa som blízko, možno bližšie k do-
movu ako niektoré slovenské sestry. No napriek tomu
sú to misie, je to iná reč, kultúra, mentalita, zvyky…
Ja som ani necítila misionárske povolanie, iba keď
predstavené z Ríma opätovne pýtali pomoc pre In-
štitút v Maďarsku, cítila som, že nemôžem ostať hlu-
chá na Boží hlas cez predstavených. V roku 2010 som
absolvovala trojmesačný misijný kurz v Ríme, po kto-
rom som prišla na „misie“ do Maďarska.

Predstav nám svoje misijné pôsobenie…
Som tu iba piaty rok. Od začiatku pôsobím v Egri. Je to
mestečko v severovýchodnej časti Maďarska, má asi 56-ti-
síc obyvateľov. Nachádza sa tu vysoká škola s mnohými fa-
kultami, preto v roku 1997 vtedajší arcibiskup Seregély
István dal postaviť vysokoškolský internát, do ktorého
pozval sestry saleziánky a dal im ho do duchovnej správy.
Na tomto internáte pracujem. Je to pekná práca, hoci sme
v službe non stop. Bývame tu so stomi dievčatami. Je to
ako v rodine: prídu sa vyrozprávať alebo vyplakať, vyhľa-
dajú nás, keď sú choré alebo len tak, jednoducho, prídu.
Samozrejme, chodím za nimi aj ja, najmä cez skúškové ob-
dobie –prídem potešiť, povzbudiť… Okrem toho pre nové
dievčatá máme deväťkrát v roku skupinové stretnutia, na
ktorých sa rozprávame o živote, o viere, o vzťahoch.
Takto fungujú štyri skupiny. V stredu večer máme u nás
mládežku, na ktorú chodia aj mladí z mesta. S niektorými
dievčatami sme založili mládežnícku skupinu, ktorej pos-

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

Maďarsko je našou susednou krajinou, a predsa sa už zaraďuje medzi misijné územia. Eger, mesto
so slávnou minulosťou, počas roka plné študentov a v lete oddychujúcich turistov, sa stalo misijným
pôsobiskom slovenskej sestre Elvíre, ktorá je direktorkou medzinárodnej komunity. Porozprávali sme
sa s ňou o jej pôsobení.

Dať veľkú cenu aj malým veciam
S e s t r a E l v í r a H e r v a y o v á F M A
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laním je animovať ostatných a pomáhať
nám sestrám. No a nechýbajú spoločné
oslavy sviatkov, duchovné stretnutia v Ad-
vente a v Pôste a duchovné cvičenia –
ktoré sme nazvali GPS života. Pri inter-
náte funguje aj oratko a v lete robíme tá-
bor, ktorý je v meste dosť známy.

Nejaký zážitok s mladými?
Stal sa na začiatku môjho pôsobenia.
Rita, ktorá býva na internáte, nám raz
pomáhala v oratku. Potom sa vrátila
do svojej izby. Vtedy mi napadlo, že
pôjdem za ňou do izby a skúsim sa
s ňou trocha viac zoznámiť. Bola otvo-
rená, trocha mi porozprávala o svojom
živote a dozvedela som sa aj to, že ne-
bola ešte na prvom svätom prijímaní.
Pýtala som sa, či sa chce pripraviť.
Chcela. Jedno dievča ju začalo pripra-
vovať a asi po roku bola u nich vo far-
nosti – v Tokaji – na prvom svätom pri-
jímaní. Pozvali aj nás sestry, zoznámili
sme sa s jej rodičmi. Bola to pre mňa
lekcia, aby som sa nebála robiť prvý
krok.

A čo komunita? Kto ju tvorí?
Sme medzinárodná komunita a je to
naozaj zaujímavé. V komunite sme tri
sestry: 83-ročná sestra Elena z Ma-

ďarska, 36-ročná sestra Agneza z Ru-
munska a ja zo Slovenska. Je medzi
nami nielen vekový rozdiel, ale aj roz-
diel v mentalite. No predsa, vďaka
Bohu, Duch Svätý nás neopustil,
máme sa rady, každá sa snaží budovať
rodinu. Pomáhame si, v čom sa dá,
a strážime si čas pre komunitu. Vo
štvrtok poobede od 15.30 vyložíme
na dvere nápis, v ktorom prosíme, aby
nás vyrušovali iba v súrnych prípa-

doch. Chceme byť spolu len my sestry.
Tento čas je vzácny, keď sme v pokoji
spolu iba my. A dievčatá to zvyčajne
rešpektujú.
Musím spomenúť ešte našu výchovnú
komunitu, ktorá nám sestrám veľmi
pomáha. Je veľkou výhodou, že sa ne-
musíme starať o ekonomické záleži-
tosti internátu, o to sa starajú laici.

V čom vnímaš Boha počas svojho
pobytu na misii?
Božiu lásku a jeho prítomnosť vnímam
denne. Viem, že on ma vedie a som
jeho nástrojom. Hneď na začiatku, keď

som prišla, zoznámila som sa
s vtedajším rektorom seminára tu
v Egri. Keby som starostlivo hľadala,
nenašla by som takého autentického
kňaza, skutočne Božieho muža. A ja
som k nemu prišla akoby „náhodou“.
Pán mi cez neho veľmi pomáhal,
najmä v začiatkoch. Cítila som Božie
vedenie aj v udalostiach a okolnos-
tiach, v ktorých som žila. Postupne
ma naučil hľadať iba jeho a jeho Krá-
ľovstvo a postaviť svoj život na jedi-
nom potrebnom: na láske k Bohu
a k blížnemu. Naučila som sa dať veľkú
cenu aj malým veciam, napríklad po-
kladať za dôležité zastaviť sa pri kaž-
dom dievčati, prejaviť záujem, usmiať
sa – byť znakom Božej lásky. Aj v ko-
munite som sa naučila stavať na ma-
lých veciach: na malých pozornos-
tiach, vypočutí, zastavení sa, keď sa
ponáhľam a sestra niečo potrebuje,
vnímať komunitu z hľadiska života
Najsvätejšej Trojice. Samozrejme, chce
to často „umrieť“ sebe, ale vidím, že
tieto malé „úmrtia“ prinášajú život.
V podstate z týchto maličkostí sa stavia
mozaika misionárskeho života.

Bývame tu so stomi
dievčatami. Je to ako

v rodine.
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Bola som sa pozrieť na pre-
teky. Kým prišla na rad ka-
tegória dievčat, na ktorú
som čakala, súťažili maličkí
chlapci. Najmenší z nich
mali okolo štyroch rokov.
Stáli sme s inými maminami
nad cvičebnou plochou a ty-
picky žensky emotívne sme
obdivovali zostavy malič-
kých ľudí, ktorí brali svoje
prvé preteky smrteľne
vážne. Pri nástupe na vy-
hlásenie výsledkov chlapci,
spokojní sami so sebou, ra-
dostne poskakovali. Keď
boli traja prví vystúpení
v popredí a ovenčení me-
dailami, všimla som si jed-
ného z malých pretekárov
v rade za víťazmi. Bol zro-
nený, plakal, otočil sa ce-
lému svetu chrbtom a po-
norený do svojho smútku
mu odmietal venovať čo
i len pohľad. Neutešili ho
ani darčeky, ktoré dostali
všetci pretekári. Prvé skla-
manie v živote príliš bolelo.
Uzdravujúca bola až náruč
maminy, v ktorej sa dá bez-
mocne plakať.

Zazvonil zvonček od vcho-
dových dverí. Podľa ručičiek
na kuchynských hodinách
som tušila, ktorého z našich
školákov mám za nimi oča-
kávať. Za dverami sa však ne-
objavila vysmiata tvárička,

Autor: Dominika Rajská � Ilustrácia: Michal Žák

Božie áčka
Nedávno som zažila niekoľko situácií, ktorých spoločným menovateľom je nádej a následné
sklamanie. Sú to také veci hlboko ľudské a nanajvýš výchovné, ak ich dokážeme správne pochopiť,
uchopiť a načerpať z ich bohatstva.
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Modlitba rodiny
k Márii Pomocnici

Mária Pomocnica,
požehnaná Matka Spasiteľa,
tvoja pomoc kresťanom
je najúčinnejšia.
Skrze teba boli
premožené bludy
a Cirkev vyšla
zo všetkých nástrah
víťazná.
Skrze teba boli rodiny
i jednotlivci
ochránení aj
celkom zachránení
z každého nešťastia.
Daj, Mária, aby
naša dôvera v teba
bola vždy živá,
aby sme v každej ťažkosti
aj my mohli zakúsiť,
že ty si skutočne
pomocnicou núdznych,
ochrankyňou
prenasledovaných,
liečiteľkou chorých,
potešiteľkou utrápených,
útočiskom hriešnikov
a oporou
pre spravodlivých.

Amen.

šťastná, že dnešný školský deň je
úspešne zvládnutý, ale otvorená žiacka
knižka s neblahými zvesťami. Trónila
v nej okrem poznámky o zabudnutom
zošite aj trojka z písomky, z ktorej sme
podľa intenzity prípravy očakávali na-
najvýš jedna mínus. Rúčky zvierajúce
žiacku knižku pomaly klesli, takže som
sa mohla pozrieť do sklamaných, pla-
čom opuchnutých očí. Dcérka sa mi
vrhla do náručia.

Domov vtrhol nasrdený chlapec. Pre-
behol okolo všetkých bez pozdravu,
vybehol hore schodmi a z jeho izby
bolo počuť tupý dopad hudobného
nástroja na posteľ. Nebolo treba vy-
svetľovanie, aby som pochopila, že na
hodine v ZUŠ-ke neslávil žiadne mo-
zartovské úspechy. Keď sa trochu upo-
kojil a zišiel dolu, dozvedela som sa, že
sa mu neoplatí cvičiť, lebo aj tak sa mu
nedarí a najradšej by sa na všetko

vykašľal. Po dávke koláča s mliekom sa
však situácia nezdala až taká zlá a sy-
nátor zahlásil, že bude jednoducho
cvičiť menej, lebo improvizácia mu
ide lepšie.

Preteky pokračovali kategóriou, na
ktorú som čakala. Dcérkine drobné
zaváhanie pri preskoku a pád z hrazdy
vyrovnala perfektne odcvičená kla-
dina. S nádejou som sledovala prostné,
jej obľúbenú disciplínu, na ktorú sa
najviac tešila. Začiatok bol skvelý, no
v polovici skladby dcérka na okamih
stratila istotu a tým sa stratila v celej
zostave. Koniec zimprovizovala. Keď
sme sa stretli v šatni, smiala sa, vzala
si horalku, tablet s nahrávkou a ana-
lyzovala. Bolo jasné, že medailu si ne-
odnesie, a tak som sa ju snažila po-
vzbudiť, zdôraznila som, že po
ukončení prostných jej všetci nadšene
tlieskali. „Áno, hlavne súperky!“ od-

povedala mi so smiechom. V tom mo-
mente som bola na ňu viac hrdá, ako
keby preteky vyhrala. Z jej zrelej reak-
cie na neúspech som bola milo pre-
kvapená. Tešila som sa o to viac, o čo
viac ona bezstarostne štebotala.

Neúspechom sa nevyhne nik, ani naše
deti. Detský neúspech a smútok nás
často bolí viac ako náš vlastný nezdar
a možno sa ním dokonca trápime viac
ako ony. U malého človiečika však
stačí upriamiť pozornosť na odmenu
za snahu, pri nečakaných školských
neúspechoch možno oceniť svedomitú
prípravu, pri priemerných výkonoch
v záujmovej činnosti vyzdvihnúť hod-
notu vytvárania niečoho krásneho a si-
tuácia sa odrazu javí v inom svetle, dá
sa prijať s väčšou ľahkosťou. Neúspech
je horký, ale kvalitný liek. Uzdravuje
pýchu, prinavracia pokoru a odovzda-
nosť. Učí hľadať drobné dobro, ktoré
prináša akákoľvek snaha. Učí ďako-
vať. Upriamuje pozornosť na hodnotu
človeka, ktorá nie je priamo úmerná
kvalite jeho výkonu.

Úspechy detí napĺňajú rodičov hrdos-
ťou. Vysvedčenie so samými jednot-
kami, čisto odohraté koncertné sólo,
medaila nášho dieťaťa, ako keby patrili
tak trochu nám. Na to, aby sme naše
deti milovali, však nie je potrebné, aby
boli áčkami. Milujeme ich rovnako, keď
sa tešia z úspechu, a rovnako, keď plačú
v rade za víťazmi. Ak to deti vidia,
chápu, cítia, potom sa neboja vstupovať
do situácií, v ktorých im hrozí neús-
pech. Neboja sa pádov, lebo vedia, že
pád pre ne neznamená stratu ich hod-
noty ani rodičovskej lásky.

Po skúsenosti a v istote rodičovskej lásky
je jednoduchšie veriť v bezpodmie-
nečnú, prijímajúcu Lásku, Boha, ktorý
neodsudzuje pre neúspech, nevyžaduje
špičkový výkon, ale oceňuje snahu
o rozmnoženie talentov. Boha, pre kto-
rého je aj posledný žiačik v triede,
posledné mužstvo v tabuľke, posledný
bežec na trati plnohodnotným, doko-
nalým a láskyhodným áčkom.

Neúspech je horký, ale
kvalitný liek. Učí hľadať

drobné dobro, ktoré
prináša akákoľvek snaha.
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Saleziánske zasvätenie Bohu a mladým má svoje viaceré črty. Opäť sme poprosili niektorých členov
zo štyroch zložiek saleziánskej rodiny, ktorí žijú zasvätený život, aby sa podelili o svoju skúsenosť.
Tentoraz sa otázka zameriava na rodinnosť.

Autor: spracovala redakcia

Rodinnosť
v saleziánskom zasvätení

Ako alebo kedy sa prejavuje rodinný duch, sa-
leziánska rodinnosť v prežívaní tvojho zasvä-
teného života?

dobrovoľník s donom Boscom (CDB) –
peter
Rodinný duch sa môže prejavovať rozmanito… Prvé,
čo mi napadá, je prirodzenosť. Často si to uvedomu-
jem v mojom zamestnaní, kde je bežným prejavom
štylizovanie, „umenie“ byť človekom rôznych tvárí…
Ak by však niekto skúšal rôzne masky v rodine, me-
dzi tými, ktorí ho dobre poznajú, pôsobilo by to ko-
micky a možno detinsky. Sú aj situácie, keď byť pri-
rodzený, ozajstný, úprimný si vyžaduje odvahu. Asi
najtypickejšou črtou rodinného ducha je však zá-
ujem o druhého. Taký zdravý, bez prílišnej zvedavosti
či vyzvedania. Z takého záujmu potom vyrastá spo-
lupatričnosť, teda ochota pomôcť alebo aspoň vypo-
čuť. Dalo by sa pokračovať dôverou, prijatím… Iste,
nielen ja mám skúsenosť, že keď niekto s takýmto
„rodinným prednastavením“ príde do nového pros-
tredia (napríklad ja v mojej práci), spočiatku môže pô-
sobiť zvláštne, akoby až naivne, ale časom to ovplyvní
klímu tohto miesta.

dcéra Márie pomocnice (FMa) –
sestra Helena Gúberová
Či chcem, či nechcem, prežívanie rodinného ducha
v hlavných črtách sa odráža od toho, ako som ho „na-
sávala v rodine“, kde som vyrástla. V spontánnosti
vzťahov, v záujme o druhého, v radosti, v podelení sa
o to, čo mám a čo dám. Postupne, s doplnením ve-
domostí a rozšírením poznania a skúseností do neho
vedome vkladám ďalšie kamienky: objavila som, akou
úžasnou hodnotou je počúvanie, akým vzácnym da-
rom je podelenie sa o niečo zo svojho vnútra, práve

preto, že je to krehké; aké oslobodzujúce je môcť sa
niekým podeliť o pohľady na konkrétne udalosti zo ži-
vota, môcť a chcieť sa konfrontovať. Je to rodina, kde
sa môžem vždy vrátiť, aj vtedy, keď urobím nejakú
blbosť; v rodine nájdem toľko bohatstva, lásky, po-
chopenia a záujmu, koľko som do nej vložila sama;
žiadna koruna slávy mi z hlavy nepadne, ak odhalím

svoje zlyhania, slabosti a neúspechy. Už to viem a ve-
rím tomu, že nemusím sa „hrať na dokonalú“, ale
v dokonalosti odovzdania a stáleho odovzdávania sa
Bohu aj s nedokonalou povahou, s nedokonalou mi-
nulosťou, pri nedokonalých ľuďoch aj v nedokonalej
komunite – môžem žiť šťastná.

salezián kňaz (SDB) –
don Martin Kačmáry
V ostatných rokoch som sa viackrát zúčastnil na du-
chovných cvičeniach v kláštoroch kontemplatívnych
rádov. Samotná atmosféra daného prostredia mi po-
mohla k osobnému stíšeniu a zastaveniu sa. Bola to
aj prirodzená potreba odstupu od ľudí a miest, kde
som pôsobil. Po niekoľkých dňoch mi však bolo vždy

Sestra Hela – vľavo
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jasné, že tu nepatrím. Tešil som sa na
návrat domov. Tam, kam patrím. Tam,
kde keď večer zatvoríme stredisko,
stále niekoľkí spolubratia zasadnú po
náročnom dni a len tak spontánne ho-
voria o zážitkoch a stretnutiach. Sale-
ziánsky rodinný duch je niečo priro-
dzené vo mne, čo túži po stretaní sa
a po spoločnom živote v modlitbe,
uvažovaní, práci a oddychu s ľuďmi,
ktorí majú rovnakú „donboscovskú
DNA“. Je to dar od Boha. Otvorenosť,
bezprostrednosť, rodinnosť a veselosť
sú typické črty tohto ducha. Tie si ce-
nia ľudia, ktorí sa k nám rozhodli pri-
chádzať a stotožnili sa s takouto spiri-
tualitou.

dobrovoľníčka dona Bosca
(VDB) – Eva
Prišli sme navštíviť Evu. Je učiteľka
na dôchodku, hoci jej srdce vychová-
vateľky tlčie intenzívnejším a silnejším
rytmom, ako to bolo, keď prednášala
v aule.
Pri jej úprimnom úsmeve, rukách
otvorených smerom hore, akoby
v ustavičnej modlitbe chvál, pri jej sta-

rostlivom prijatí sa hneď cítime ako
doma. A to je práve jeden z aspektov
prvoradej dôležitosti pre ňu ako sale-
ziánku: aby sa všetci, čo prichádzajú
do jej bytu, cítili ako rodina. Rozpráva
nám: „Usilujem sa prežívať svoj život
podľa ducha, ktorý vo mne prebýva.
Myslím si, že Svätý Duch je salezián-
sky, lebo on ma povolal stráviť svoj ži-
vot ako don Bosco pre spásu mladých.
Dnes s nimi nemám veľa priameho
kontaktu, ale Duch mi umožňuje vstu-

povať do ich sveta rôznymi cestami.
Často dávam svoj byt k dispozícii na
stretnutia mladým a potom pre všet-
kých pripravím obed, pričom sa usilu-
jem vytvoriť klímu pohostinnosti.“
Keď vidíme Evu, prichádza nám na
myseľ Mama Margita, ktorú don
Bosco poprosil, aby zanechala svoj
dom v Becchi a prišla bývať k nemu do
oratória v Turíne: potreboval srdce
matky, jej „výchovnú prítomnosť“, aby
sa chlapci na Valdoccu mohli dobre
rozvíjať, tak ako to bolo dopriate jemu.
Eva pokračuje: „Boh mi dáva tisíc prí-
ležitostí na prežívanie saleziánskosti
a na vyjadrovanie osobitnej záľuby
v mladých a v prostrediach, v ktorých
sa pohybujú. Mala som napríklad
možnosť dostať sa k rodičom pomocou
publikovania článkov v školskom ča-
sopise alebo navštevovať rodiny
v ťažkostiach. Často sa ocitám vo vý-
chovných prostrediach neveriacich
ľudí a pre mňa je to skutočná príleži-
tosť, aj keď riskantná, môcť predkladať
kresťanské hodnoty. Veľakrát, keď sa
nachádzam v dopravných prostried-
koch s hlučnými alebo „príliš vese-
lými“ mladými, usmejem sa na nich
a poviem im nejaké dobré slovo.
Okrem toho denne sprevádzam svet
mladých modlitbami, obetovaním ťaž-
kostí. „Saleziánsky“ Svätý Duch ma
sprevádza a ja ho počúvam.
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Don Martin Kačmáry – celkom vpravo
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Pre mňa jednoduchého saleziána zo Slovenska to bola
skúsenosť, v ktorej som sa mohol dotknúť celosvetového

charakteru našej rehole, ktorá je vo svojom jadre misijná.
Stretnutie viedol hlavný radca pre misie don Guillermo
Basañes. Jeho hlavnou témou bolo uvažovanie nad for-
mami misijnej animácie v rôznych kultúrnych kontex-
toch, v rôznych častiach sveta.
V Barcelone som bol prvýkrát a veľmi ma očarila. Oča-
ril ma pohľad na mesto z kopca Tibidabo. Nachádza sa
tam svätyňa Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorú spra-
vuje saleziánska komunita. Tam sme bývali aj pracovali.
Odtiaľ bol nádherný výhľad na celé mesto. Zaujímavé na
ňom je to, že v roku 1886 tu prežil niekoľko týždňov aj
don Bosco v saleziánskom dome Sarrià. V tom čase už
bol don Bosco veľmi známy. Na vlakovej stanici ho
očakávali cirkevní i svetskí predstavitelia aj ohromný zá-
stup ľudí. Zámožné a vážené osobnosti sa predbiehali,
aby mu ponúkli svoju pohostinnosť.

Dôkazom veľkej priazne voči donovi Boscovi je aj
známa fotografia, ktorá bola zhotovená počas jeho náv-
števy zámožnej barcelonskej rodiny Martí-Codolar. Syn
spomínaného šľachtica vlastnil kvalitný fotoaparát, a tak

nám zostala pamiatka na túto návštevu. Jeden z ne-
skorších hlavných predstavených o tejto fotografii ho-
voril ako o „najkrajšej fotke dona Bosca“. Práve táto
fotografia totiž spojila ľudí rôznych spoločenských sku-
pín: sú tam bohatí šľachtici i chudobní, ženy i muži,
kňazi – a medzi nimi aj opát istého kláštora trapistov –
spolu s laikmi, dospelí i deti a viaceré siroty. Celá škála
ľudí, ktorých spojila prítomnosť svätca dona Bosca.
Navštíviť tieto miesta, dýchať tú atmosféru a ponárať sa
do ducha minulosti, kde pôsobila Božia milosť, bolo veľ-
kým darom týchto dní.

No asi najväčším darom a zároveň aj dôvodom, prečo sa
celosvetová misijná pracovná skupina stretla v Barce-
lone, bol jeden sen, ktorý mal don Bosco práve v sale-
ziánskom dome Sarriá.

Tento sen sa donovi Boscovi sníval v Barcelone z 9. na
10. apríla 1886. Pohnutým hlasom ho vyrozprával do-
novi Ruovi, donovi Brandovi a donovi Vigliettimu. Zdalo
sa mu, že sa ocitol na vrchu kopca. Z končiara sa za-
hľadel do diaľky na horizont. Videl tam množstvo chlap-
cov. Pobehovali okolo neho a volali:
– Čakali sme ťa, dlho sme čakali a konečne si tu! Si tu
medzi nami a už nám neujdeš!
Don Bosco nechápal, čo od neho chcú. Ako sa na nich
díval, zbadal veľké stádo oviec a mladých pod vedením
Pastierky. Tá k nemu prišla a povedala:
– Vidíš to, čo je pred tebou?
– Samozrejme, že vidím.
– Spomínaš si na sen z deviatich rokov?
– Ó, je to veľmi ťažké, aby som si ho pamätal! Moja my-
seľ je unavená; nepamätám si to, aby som to videl pred
sebou.
– Dobre, dobre: rozmýšľaj a spomenieš si.
Potom zobrala mladíkov, aby prišli k donovi Boscovi,
a jemu povedala:
– Pozri sa teraz na túto stranu, zameraj svoj zrak a aj

Tam, kde don Bosco
sníval o celom svete
Brazília, Venezuela, USA, Kongo, India, Filipíny, Čína, Taliansko, Španielsko, Slovensko. Saleziáni
z týchto krajín sa stretli vo februári na spoločnom pracovnom stretnutí v Barcelone, aby spolu
rozprávali o misiách, o misijnej animácii, o nových horizontoch saleziánskeho diela vo svete.

Spracoval: Peter Jacko SDB � Foto: archív SDB

Obraz zachytávajúci misijný sen dona Bosca. Nachádza sa v kaplnke komunity
saleziánskeho domu Sarriá v Barcelone.
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ostatní tak urobte a prečítajte, čo je tu
napísané… No, čo teda vidíš?
– Vidím pohoria, potom more, potom
kopce a opäť pohoria a moria.
– Čítam tu, – povedal nejaký chlapec, –
Valparaiso.
– Ja čítam, – povedal iný, – Santiago.
– Ja, – opäť iný chlapec, – vidím obidva
nápisy.
– Dobre, – povedala Pastierka, – vyjdi
z tohto bodu a uvidíš, koľko práce čaká
na saleziánov v budúcnosti. Urob čiaru
a dívaj sa.
Chlapci zbystrili zrak a jednohlasne zvo-
lali:
– Peking!
– A teraz, – pokračovala Pastierka, –

urob čiaru z jedného konca na druhý,
z Pekingu do Santiaga, zaznač si stred
v Afrike a budeš mať jasno, čo majú sa-
leziáni robiť.
– Ale ako sa to dá všetko zvládnuť?! –
zvolal don Bosco. – Sú to ohromné
vzdialenosti. Prostredie je náročné a sa-
leziánov málo.
– Neznepokojuj sa. Urobia to tvoji sy-
novia a synovia tvojich synov a ich sy-
novia. A teraz urob čiaru zo Santiaga do
stredu Afriky. Čo vidíš?
– Desať misijných stredísk.
– Dobre, v týchto strediskách budú
školy a noviciáty, vyjde z nich pre tieto
kraje mnoho misionárov. A teraz sa ob-
ráť na druhú stranu. Vidíš ďalších desať

stredísk v Afrike a ďalej až po Peking.
Tieto strediská vychovajú misionárov
pre tieto kraje. Je tam Hongkong, Kal-
kata a Madagaskar. Tu raz budú domy,
školy a noviciáty.
Don Bosco sa len neveriacky díval a pý-
tal sa:
– Kde nájdem toľko ľudí? Koho tam po-
šlem?
– Pozri, – odvetila Pastierka, – chce to
len trochu dobrej vôle. Iba jedna vec je
potrebná: povzbudzuj svojich synov, aby
zachovávali čnosť Márie.
– Dobre, dobre, poviem všetkým o tvo-
jich slovách.
– A daj si pozor, aby sa ľudská veda ne-
miešala s tou Božou.
Don Bosco sa chcel ešte všeličo opýtať,
ale obraz sa mu stratil a sen sa skončil.

„Dobre, dobre, poviem všetkým o tvo-
jich slovách,“ končí don Bosco. A tak sa
delím aj ja s vami, že celé to naše krásne
misijné úsilie vyžaduje len „trochu dob-

rej vôle“. A že je to tak, dokazuje aj
rozšírenie saleziánskeho diela do všet-
kých krajín, ktoré sú v tomto sne spo-
menuté. Sen dona Bosca sa naplnil. Sa-
leziáni sú prítomní na celej línii od
Santiaga až po Peking. Je ešte potrebné
veľké množstvo práce, aby saleziánske
dielo rástlo, aby chudobní mladí mali
niekoho, kto k nim príde. Treba ešte
mnoho odvážnych mladých ľudí, ktorí
budú ochotní ísť pracovať do misii, ísť
pracovať do Božej vinice, ktorí sa roz-
dajú do posledného dychu. Lebo ešte aj
dnes sú mnohí mladí, ktorí by radi po-
vedali: „Čakali sme ťa, dlho sme čakali
a konečne si tu.“ Presne tak, ako to vi-
del a počul don Bosco vo svojom sne.
Modlime sa za nové misijné povolania,
pretože je ešte mnoho mladých, ktorým
by aj dnes don Bosco rád povedal: „Všet-
kých vás čakám v nebi!“

27

Originálna fotografia z návštevy dona Bosca rodiny Martí-Codolar v Barcelone

„Urob čiaru z jedného
konca na druhý, z Pekingu
do Santiaga, zaznač si stred
v Afrike a budeš mať jasno,

čo majú saleziáni robiť.“

Členovia medzinárodného stretnutia o misiách na mieste pôvodnej fotografie
vo vile Martí-Codolar v Barcelone
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Postupom času sa spoločenstvo rozrastalo, prechá-
dzalo rôznymi formami a sprevádzaniami zo strany
saleziánov i sestier saleziánok (FMA). V roku 1947
Cirkev uznala ako legitímnu inštitucionálnu formu za-
svätenia aj sekulárne inštitúty a ponúkla pre nich
usmernenia a vysvetlenia. Aj saleziánski predstavení
sa potešili, že spoločenstvo zasvätených dievčat vo
svete, ktoré majú svoje korene v saleziánskom orató-
riu a sú nimi už dlhší čas sprevádzané, sa bude môcť
rozvíjať ako sekulárny inštitút (SI). Pribúdali nové zá-
ujemkyne a budúci SI si hľadal cestu aj v iných kraji-
nách.

Napriek neprajnému politickému režimu si Boh aj na
Slovensku nachádzal „cestičku“ pre tento typ života.
Don Jozef Štámec, salezián zo Zvolena, dostal „omy-

lom“ do pošty bulletin z Talianska, v ktorom našiel in-
formáciu o Inštitúte. Don Štámec bol v tom čase po-
verený viesť a v tajnosti formovať dievčatá, ktoré v dô-
sledku zrušenia reholí nemohli pokračovať vo svojej
formácii u FMA. Žili svoju túžbu zasvätiť sa a dúfali,
že časy sa zmenia. Keďže týmto štýlom žili už dlho
a nebola nádej na zlepšenie pomerov, don Štámec im
predostrel tento typ povolania. Niektoré prejavili zá-
ujem, a tak „ujo“ získaval viac informácií. Po roku
modlitieb a zvažovania sa štyri dievčatá rozhodli pre
život v sekulárnom Inštitúte. Svoje rozhodnutie pre-
javili tak, že prijali „ujovo“ pozvanie na púť do Šaš-
tína 24. mája 1965. Tu sa osobne zasvätili Panne Má-
rii a zverili jej budúcnosť svojho rozhodnutia. Láske
a mladíckemu nadšeniu neprekážala nejasná budúc-
nosť. Stačilo im, že sa budú môcť zasvätiť v salezián-
skej rodine a darovať svoj život cez Krista mladým.

Horlivosť prvých sestier a pomoc saleziánov, ktorí sa
venovali mládeži, priťahovala nové povolania tak, že
do roku 1970 už vznikli skupiny vo Zvolene, v Nitre,
v Bratislave, v Liptovskom Mikuláši. Nechýbala po-
moc zo strany vedenia saleziánov v osobe dona Fran-
tiška Valábka a dona Andreja Dermeka. Okrem sym-
patií voči tomuto povolaniu a podpory ochotne
poskytovali saleziánsku asistenciu, ktorú vyžadovali
Stanovy VDB. Medzi prvých asistentov skupín VDB
patril don Štámec, don Lovíšek, don Izakovič, don
Sandtner, don Radošovský. Aj keď sa asistenti po-
stupne podľa okolností menili, trvalým asistentom, te-

Čože je to päťdesiatka...?
Krátke dejiny Sekulárneho inštitútu Dobrovoľníčok dona Bosca
na Slovensku (1965 – 2015)

Keď vzniká Božie dielo, nekoná sa to len tak náhodne. Pán vidí potreby v Cirkvi skôr, ako sme to my
sami schopní odhaliť. Aj základy Sekulárneho inštitútu Dobrovoľníčok dona Bosca (VDB) vznikli
tridsať rokov predtým, než Cirkev uznala sekulárne inštitúty za novotu a vzácny dar Ducha Svätého
pre svet. V saleziánskej rodine vložil Boh túto intuíciu do srdca dona Rinaldiho, tretieho nástupcu dona
Bosca. Ten sa celé roky popri svojej zodpovednosti v rámci Kongregácie venoval dievčatám, neskôr
mladým ženám, ktoré chceli naplno patriť Bohu (zasvätiť sa mu), ale súčasne ostať žiť vo svete,
v sociálnej situácii, v ktorej sa práve nachádzali. Oficiálny začiatok diela má dátum 20. mája 1917,
keď prvé tri jeho zverenkyne zložili v izbičkách dona Bosca svoje prvé sľuby. Vtedy ešte nikto netušil,
akú oficiálnu formu toto dielko dostane…

Autor: vdb
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mer až do konca svojho života, zostal
don Štámec. Pre členky SI prekladal
materiály, ktoré sa mu podarilo zo-
hnať. Božia prozreteľnosť zariadila aj
to, že koncom 70-tych rokov sa dostal
na dlhodobý (dva roky) pracovný po-
byt do firmy Olivetti v Taliansku (pra-
coval totiž ako inžinier vo výpočto-
vom poľnohospodárskom podniku vo
Zvolene). Pobyt využil aj na štúdium,
komunikáciu a ujasňovanie si infor-
mácií o špecifikách života inštitútu
VDB. Počas krátkych dovoleniek pri-
nášal formačné materiály na Slovensko
a, naopak, sprostredkúval informácie
centru Dobrovoľníčok.

V roku 1969 saleziáni zistili, že aj
v Čechách je malá skupina dievčat
s rovnakými ambíciami. Tým sa veno-
val don Kubín a don Josef Kopecký.
Keďže „ujo“ a popri ňom aj slovenské
dievčatá mali viac informácií, začali sa
spoločné stretnutia, spočiatku nefor-
málne. Podobná situácia bola aj v Poľ-
sku; s tamojšími záujemkyňami začal
kontakt v roku 1972 prostredníctvom
dona Dziedziela.
Čas normalizácie v Československu
nijako nezastavil nárast povolaní do sa-
leziánskeho SI. Významným dňom bol
14. apríl 1974, keď vznikla Českoslo-
vensko-poľská oblasť, ktorá bola kvôli
bezpečnosti nazvaná ako „piata ob-
lasť“, zahŕňajúca socialistické krajiny.

Dekrét o jej vzniku priniesol osobne
biskup František Trochta z Ríma.

„Celý život premeniť na apoštolát!“ To
si vyžadovalo aj posilu modlitby
a spoločenstva. Breviár sme mali roz-
klepaný iba na prvý týždeň Cezroč-
ného obdobia a ten sme sa modlili do-
okola. Mesačné duchovné obnovy sme
si robili na bytoch (najprv salezián-
skych, neskôr našich). Kontakt s Cen-
trom nebol možný, preto naša oblastná

zodpovedná a jej rada mali právo ude-
ľovať a prijímať aj večné sľuby. Dovo-
lenky v prírode sme premenili na du-
chovné cvičenia. Formačné materiály
sme prepisovali na písacích strojoch
alebo ručne… Ale už sme mali riadnu
organizáciu, ktorá fungovala a priná-
šala podporu sestrám a u saleziánov
vzbudzovala dôveru. V roku 1978
štátna bezpečnosť urobila raziu u nie-
ktorých dievčat a začalo sa vyšetrovanie
vo veci SI ako nepovolenej nábožen-
skej inštitúcie. Niektoré dievčatá zo stra-
chu odišli, iné sa v povolaní upevnili…
Postupom času členiek pribúdalo, k Slo-
venkám sa pridali dievčatá z Maďarska,
k Poľkám z Litvy… A tak v roku 1987
sa „piata oblasť“ rozdelila na štyri časti:
Slovensko-sever, Slovensko-juhozápad
a Maďarsko, Čechy a Morava, Poľsko-
Litva. Dve oblasti na malom Slovensku
boli raritou a hneď po páde režimu pri-
chádzajú z Centra častejšie návštevy
a usmernenia. Strach opadol, ale život
zostal naďalej rovnaký. „Žiť v skrytosti
zasvätenie a vnášať evanjeliovú radi-
kálnosť saleziánskym štýlom do všet-
kých prostredí.“

Sloboda prináša nové situácie a nové
výzvy. Mnohé zo sestier začali študo-
vať teológiu, jazyky, pedagogické dis-
ciplíny, aby boli viac pripravené evan-
jelizovať.
Tento rok teda oslávi Sekulárny inšti-

tút Dobrovoľníčok dona Bosca na Slo-
vensku svoju päťdesiatku. Ešte stále
sú slovenské VDB najpočetnejším zo-
skupením (150 sestier) čo do počtu
obyvateľov v krajine. Ich apoštolát nie
je veľmi viditeľný, nezaznačuje sa do

„výkonov“. Vie o nich Boh a Cirkev.
Ich malé „zrnko do mlyna“ prispieva
k chutnému saleziánskemu chlebu.
Nech ich Pán chráni a dá odvahu byť
vernými aj v dnešných časoch!

A ten svetový Inštitút? Narástol do ta-
kých rozmerov, o akých sa donovi Ri-
naldimu ani nesnívalo… a možno áno.
Dnes je SI VDB v 55 krajinách, roz-
delený na 25 oblastí. Je jeden zo šies-
tich najväčších SI na svete. A o dva
roky bude sláviť svoju stovku!
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Ich apoštolát nie je veľmi
viditeľný, nezaznačuje sa
do „výkonov“. Vie o nich

Boh a Cirkev.



30

v e č e r n é s l o v k o

umiernenosť –
Neviditeľné utrpenie
„Odkedy som spoznal dona
Bosca, nespomínam si, že by
som ho niekedy videl aspoň tro-
chu si povyraziť. Už od prvých
dní, čo sme sa poznali, trpel veľ-
kými bolesťami nôh. Mal ich
stále opuchnuté a opúchali mu
vždy, keď sa viac namáhal. Mal
aj problémy s trávením. Dlhý čas
ho boleli aj oči, najmä keď sa
ocitol na prudšom svetle. Veľmi
často ho trápila bolesť hlavy, raz
menej, inokedy viac, ale takmer
vždy. Popri tom všetkom si nikto
okrem jeho rodiny nevšimol jeho
utrpenie. Naopak, vyzeral ve-
selší, keď trpel.
Šesť alebo sedem rokov pred
jeho smrťou som ho sprevádzal
do Marsiglie. Keď direktor toho
domu videl, aký je zničený, dal
zavolať doktora Combala, profe-
sora z Univerzity v Montpellier.
Keď ten dona Bosca riadne vyšet-
ril, povedal, že nemá žiadnu časť
tela, ktorá by nebola chorá, a že
si nevie vysvetliť, ako sa taký vy-
silený dokáže udržať pri živote.“
(don Giulio Barberis)
„Pamätaj si, že trpíš a pracuješ pre
dobrého Pána, ktorým je Boh.“
S týmto vedomím don Bosco ne-
mal dôvod sťažovať sa.
Dobrú noc!

Chudoba – V tretej triede
„Don Bosco vždy chodieval ako
klerik a potom mnoho rokov ako
kňaz pešo po ceste, ktorá vedie
z Turína a Chieri do Castel-
nuova, hoci mohol použiť ve-
rejnú drožku alebo ísť vlakom.
Keď cestoval, pokiaľ to bolo
možné, chodieval treťou triedou
spolu s chlapcami. Spomínam si,
že keď prednosta stanice videl
na stanici z Turína do Lanza
dona Bosca nastupovať do vozňa
tretej triedy, naliehavo ho prosil,
aby vystúpil a spolu s niekoľkými
jeho kňazmi mu vyhradil miesta
v prvej triede. Don Bosco kapi-
tuloval, a keď sa vlak pohol, po-
vedal: ,Dnes sa vezieme ako grófi
a markízy, ale bez toho, aby sme
z toho mali úžitok.’
Už si nespomínam, za akých
okolností to bolo, ale keď mu po-
vedali, že niekto z našich cesto-
val prvou triedou, bol z toho
veľmi nešťastný a povedal: , Je to
plytvanie a urážka Božej Prozre-
teľnosti!’“
(kard. Giovanni Cagliero)

Don Bosco nerozhadzoval pe-
niaze, aby ich mal viac pre svojich
chlapcov, na ich stravu a štúdiá.
Priniesť obetu je ľahšie, ak ju
žijeme z pádneho dôvodu, ako po-
moc blížnemu.
Dobrú noc!

O milosrdenstve
Cirkev je Ježišovým domom a Ježiš prijíma. Ale
nielen prijíma, ale ide vyzerať ľudí. Ak sú ľudia zra-
není, čo robí Ježiš? Vyčíta im, prečo sú zranení?
Nie, prichádza a berie ich na ramená. Toto sa volá
milosrdenstvo. Keď Boh napomína svoj ľud: „Mi-
losrdenstvo chcem, a nie obetu!“, hovorí o tomto.

O pokrytectve
Ježiš pozná všetko, čo je v hĺbke nášho srdca: Ježiša
nemôžeme oklamať. Nemôžeme sa pred ním tváriť,
že sme svätí, zavrieť oči a predstierať to, a následne
viesť život, ktorý nie je taký, aký si želá on. A on to
vie. Všetci vieme, ako Ježiš nazýval týchto ľudí
s dvojitou tvárou – pokrytci.

O odpustení
Toto sú slová, ktorými nás Ježiš učí odpusteniu.
Po prvé: poprosiť o odpustenie nie je jednoduché
ospravedlnenie, je to byť si vedomý hriechu, mod-
lárstva, ktoré som urobil, mnohého modlárstva. Po
druhé: Boh vždy odpúšťa, stále. Ale žiada, aby som
aj ja odpustil. Ak ja neodpustím, v istom zmysle za-
vriem dvere pred Božím odpustením. „Odpusť nám
naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.“

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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•Svedectvo vášho vzťahu s donom Boscom
•Desiatky strán z tisícov vašich modlitieb a svedectiev,

ktoré ste zapísali do kroník pri príchode relikvií
•Vyše 100 fotografií
Svätý don Bosco, veľmi by som ťa prosila za svojich rodi-
čov, ktorí sa rozviedli a začali sa veľmi hádať. Pomôž im,
aby sa mali aspoň trochu lepšie. Ďakujem.

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

Ďakujem ti, svätý don Bosco, za zázračné prepustenie –
vyslobodenie môjho otca z väznice gestapa v … dňa
31. januára 1945. Celá rodina sa utiekala k tebe a na tvoje
orodovanie boli naše prosby vypočuté. V posledný deň de-
viatnika, na tvoj sviatok, bol náš otec prepustený.

Táto kniha je neobyčajným svedectvom o tom, ako don
Bosco prišiel do vašej krajiny a dotkol sa vašich sŕdc. Za-
klopal na dvere a vy ste mu otvorili. Vošiel a naďalej ostáva
s vami – vo vašich rodinách i v srdciach.
Je to kniha plná vďaky, túžob, a predovšetkým hlbokej
viery. Prijmite ju ako vzácny dar.
Filiberto González
hlavný radca saleziánov pre spoločenskú komunikáciu

V roku 2013 sme na Slovensku v rámci príprav na dvesto-
ročnicu narodenia dona Bosca privítali jeho relikvie. Pri-
bližne 80 000 ľudí prišlo, aby si ich uctilo a povedalo do-
novi Boscovi svoje „ďakujem“.

Informácie o objednávke knihy nájdete na poslednej
strane časopisu.

Dotkol sa nás
Don Bosco medzi nami

K N I H A , k t o r ú s t e „ n a p í s a l i “ v y !


