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

Veľkosť a vzácnosť nejakej hodnoty môže člo-
vek vidieť lepšie vtedy, keď je táto hodnota
ohrozená alebo ak mu chýba. Chorý môže
zreteľnejšie vnímať hodnotu zdravia, neza-
mestnaný hodnotu práce, vysťahovalec hod-
notu vlasti.
V našej spoločnosti sa na zoznam ohrozených
hodnôt dostalo aj to, čo tvorí základ každej
spoločnosti, a tým je rodina.
Rodinné spoločenstvo v súčasnosti zasiahli
rozsiahle, hlboké a rýchle zmeny v spoloč-
nosti a kultúre. Cirkev si uvedomuje, že man-
želstvo a rodina tvoria jedno z najcennejších
bohatstiev ľudstva. Preto ponúka svoju pomoc
a chce, aby jej hlas počuli tí, ktorí už poznajú hodnotu manželstva a rodiny
a usilujú sa verne žiť v tomto duchu, ale aj tí, čo sú neistí a túžobne hľa-
dajú pravdu, a napokon tí, ktorým sa nespravodlivo bráni, aby slobodne
uskutočňovali svoje rodinné plány. Prvých z nich chce Cirkev podporovať,
druhých osvecovať, tretím pomáhať.

V septembri sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život, ktorého
cieľom je pokojne vyjadriť požiadavky, aby zákon a spoločnosť chránili ľud-
ský život od počatia po prirodzenú smrť, podporovali a vyzdvihovali rodinu
založenú manželstvom muža a ženy, chránili rodičovské práva na vý-
chovu detí. Rodina potrebuje aj ochranu a podporu spoločnosti. „Verejná
moc má byť presvedčená, že rodina je nepostrádateľnou a neodcudziteľnou
hodnotou občianskej spoločnosti, a preto sa má všemožne usilovať po-
skytnúť rodinám hospodársku, sociálnu, výchovnú, politickú a kultúrnu po-
moc, ktorú potrebujú na zodpovedné plnenie všetkých svojich úloh“ (Fa-
miliaris consortio 45).

V októbri bude zasa pokračovať Synoda o rodine, ktorej témou je povola-
nie a poslanie rodiny v Cirkvi a v súčasnom svete. Modlime sa o svetlo Du-
cha Svätého, aby sa našli konkrétne cesty riešenia mnohých ťažkostí a nes-
početných výziev, ktorým musia čeliť rodiny.

Saleziánska rodina, ktorej základnou črtou je „rodinný duch“ a jej podstat-
nou úlohou výchova, je povolaná naplno sa zapojiť do modlitby, ochrany ro-
diny i hľadania zdravého spôsobu života rodiny v dnešných časoch.

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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Návšteva pápeža na Valdoccu sa zapísala ako histo-
rický deň.
Spolu sme sa pomodlili pred urnou dona Bosca, pred
obrazom Márie Pomocnice a všetci sme sa cítili objatí

požehnaním Kristovho
námestníka pápeža
Františka. Stretnutie
s ním bolo momentom
veľkej radosti. Všet-
kých nás podmanila
a zasiahla jeho jedno-
duchosť a pokojný
úsmev, ktorý iným
dáva veľký osobný po-
koj. Vstúpil do baziliky
a začal po jednom po-
zdravovať tých, čo
k nemu vystierali ruky
pozdĺž bezpečnostných
zábran lemujúcich ces-
tičku k oltáru. Bola to
mimoriadna chvíľa –
bol taký vľúdny a sr-
dečný –, zdržal sa pri
každom saleziánovi,

dcére Márie Pomocnice či pri niektorom inom čle-
novi saleziánskej rodiny, ktorý mu niečo povedal.
Zastavoval sa, počúval a odpovedal! Bazilika bola za-
plavená ľuďmi, mohol teda rátať minúty, no nepre-
kážalo mu to.

Predstavil som mu novicov SDB a novicky FMA. Pý-
tal sa ma, koľko ich je. Povedal som mu počet tých,
ktorých máme v Európe. Číslo štyridsať plus nie-

koľkí k tomu v provinciách východnej Európy bral
ako dobrú správu. Postupoval od jedného človeka
k druhému, pokojne a vyrovnane, so zvláštnou po-
zornosťou voči saleziánom a dcéram Márie Pomoc-
nice na vozíčkoch. Priznám sa vám, že som bol

hlboko dojatý nežnosťou týchto stretnutí. Bolo to
stretnutie s mnohými životmi, úplne darovanými
a dnes prežívanými v chorobe alebo v bezvládnosti,
ale životmi v plnosti uspokojenými a uskutočnenými.
Boli to nádherné oči, ktoré sa stretali s pohľadom
plným nežnosti pastiera, ktorý dobre chápal zmysel
toľkej obety.

Pred urnou dona Bosca sa pápež František zastavil,
aby sa na chvíľku v tichosti pomodlil a na oltár položil
kytičku ruží. Milé, jednoduché, ale veľmi významné
gesto.

Po mojom príhovore v mene celej saleziánskej rodiny
a odovzdaní niekoľkých darov nadišla chvíľa, keď sa
mal pápež na nás obrátiť svojimi slovami. Priniesli mu
papiere s oficiálnym príhovorom, ktorý bol pripra-
vený pre túto príležitosť. Desať sekúnd naň hľadel,
chvíľku uvažoval a povedal: „Milá saleziánska ro-
dina, dlho som uvažoval, čo vám povedať, a napísal
som, čo som vám chcel povedať, ale je to príliš for-

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

Pred urnou dona Bosca sa pápež
František zastavil, aby sa na chvíľku
v tichosti pomodlil a na oltár položil
kytičku ruží. Milé, jednoduché, ale

veľmi významné gesto.

Ángel Fernández Artime
hlavný predstavený saleziánov

a X. nástupca dona Bosca

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

Don Bosco, pápež František
a tri biele lásky

Píšem vám už z Ríma. Pred šestnástimi hodinami som privítal pápeža Františka pri bráne Baziliky
Márie Pomocnice a v mojom srdci je ešte živý silný dojem, ktorý vyvolal pápežov deň na Valdoccu.
O tento dojem sa chcem s vami podeliť.
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málne a odovzdávam to hlavnému
predstavenému, aby vás s tým oboz-
námil.“ A začal rozprávať osobne,
spontánne, od srdca k srdcu. Získal si
nás. Získal si nás. Rozprával nám viac
ako pol hodiny a skutočne sa nám
zdalo, že sluchom a pohľadom pápeža
objímame.

Okrem mnohých vecí, čo nám pove-
dal – niektoré boli sympatické
a vtipné príbehy –, chcem zdôrazniť
dve, ktoré sa mi zdajú také významné,
že na ne nesmieme zabudnúť, a ktoré
budeme môcť prehĺbiť a rozvinúť pri
inej príležitosti.
Pápež František nám povedal, že po-
čas svojich rokov medzi saleziánmi sa
prostredníctvom rôznych okolností na-
učil zmyslu pre cit v saleziánskom
štýle (láskavosť dona Bosca) a že táto

naša schopnosť vychovávať prostred-
níctvom citu je čímsi podstatne cha-
rizmatickým. Vyzval nás, aby sme to
pestovali a nestratili to.
Dodal ešte niečo, čo označil ako ty-
picky naše, pretože to bolo v donovi
Boscovi. Keď tí chlapci, „migranti“
v rámci územia, z ktorého sa neskôr
stalo „Taliansko“, prichádzali do Tu-
rína bez toho, žeby niečo alebo nie-
koho mali, a boli skutočným odpadom
vtedajšej spoločnosti, don Bosco ich
nielen vyhľadával, prijímal a mal pri
sebe, ale uvedomil si, že im musí po-
skytnúť ľudské zdroje a schopnosti,
aby nadobudli dôstojný a čestný ži-
vot.
Katechéza bola určite veľmi dôležitá,
ale nebola by ich vyslobodila z ulice
a od nebezpečenstva kriminality.
A v krízovej a nebezpečnej situácii –

pokračoval pápež František –, neme-
nej ťažkej, ako je tá naša, myslel na rie-
šenie bezprostrednej núdze. Pápež nás
vyzýva, aby sme robili to, čo by dnes
robil don Bosco.
Zoči-voči životnej núdzi dnešných
chlapcov, dievčat a mladých musí byť
naša výchovná a profesionálna odpo-
veď podobne výnimočná a originálna,
azda aj s činnosťami a ponukami,
ktoré prekračujú bezpečné a pokojné
tradičné systémy.

Na konci nám pápež hovoril o troch
bielych láskach dona Bosca: Eucharis-
tii, Božej Matke a Cirkvi, ktorú pred-
stavuje pápež. Dodal niekoľko vzác-
nych slov o mame Margite, ktoré nás
všetkých strhli k dojatému potlesku.

Bratia a sestry, drahí priatelia, náv-
števa pápeža bola neoceniteľná, so sil-
ným symbolickým významom. Bola
stretnutím s pastierom, ktorý doka-
zuje, že cíti pach oviec. Bolo to sve-
dectvo láskavosti, nežnosti, osobnej
pozornosti, ktoré zahodilo do vetra
naše naliehavé potreby, ceremónie
a náš nedostatok času pre mnohé veci,
ktoré treba urobiť.

Svätý Otec bol pre nás živým spojením
s donom Boscom, požehnaním Pána,
ktorý chce, aby sme boli v Cirkvi
veľmi živou saleziánskou rodinou
a viac ako kedykoľvek predtým zasvä-
tenou mladým, najmä tým najchu-
dobnejším, a všetkým tým, ktorí nás
potrebujú. Nech nás na príhovor Má-
rie Pomocnice, dona Bosca, matky
Mazzarellovej a všetkých svätých nád-
hernej rodiny, ktorú tvoríme, žehná
Pán a najmä nech nám pomáha byť čo-
raz vernejšími tejto charizme, ktorú
sme dostali ako Boží dar.

(Podľa Il Bollettino Salesiano, sep-
tember 2015)

. . . s m l a d ým i a p r e m l a d ý c h . . .
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Vatikán
Pápež František poslal saleziánskej rodine list
K výročiu dvesto rokov od narodenia dona Bosca napí-
sal Svätý Otec František osobitný list pre hlavného pred-
staveného saleziánov a celú saleziánsku rodinu. Pápežov
list má dátum 24. júna 2015, teda dátum dňa, keď don
Bosco slávil svoje meniny. Hlavný predstavený don Án-
gel Fernández Artime z listu vyberá: „Hovorí v ňom, že
nás chce predovšetkým povzbudiť, aby sme dávali mla-
dým výchovné a evanjelizačné odpovede, ako by ich dal
don Bosco. Pozýva nás hľadať posledných, tých, ktorí
nás väčšmi potrebujú. Pápež nás pozýva pomáhať mla-
dým nájsť si miesto v tomto svete, v ktorom komuniká-
cia a všetky médiá súvisiace s ňou sú také dôležité. Po-
zýva nás, aby sme vo svojej pozícii kresťanských
vychovávateliek a vychovávateľov rozvíjali veľmi živé so-
ciálne dobrovoľníctvo.Pápež nás pozýva sprevádzať mla-
dých na ceste viery.“ Celý list si môžete prečítať na web-
stránke saleziani.sk. / ANS
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Turín
mária a rodina boli hlavné témy kongresu Združenia márie Pomocnice
V auguste sa v Turíne konal už VII. medzinárodný kongres združenia, ktoré založil ešte don Bosco. Laické združenie ctite-
ľov Márie Pomocnice kresťanov má skratku ADMA. Na stretnutí v dňoch 6. – 9. augusta malo svojich zástupcov aj Slovensko,
konkrétne stredisko ADMA z Námestova. Témou kongresu bola veta „Hic domus mea, inde gloria mea (Toto je môj dom, od-

tiaľto vyjde moja sláva) – Z domu Márie do našich do-
mov“. Hlavný predstavený saleziánov pri otvorení kon-
gresu povedal: „Človek sa stáva osobou, keď je
v rodine, keď rastie pri mame a otcovi, dýcha atmos-
féru domova, skutočnej kolísky života. V rodine do-
stávame meno, čiže našu dôstojnosť. Rodina je mies-
tom priateľstva, citov, priestor dôvernosti, kde sa učíme
umeniu dialógu a vzájomnej komunikácie.“
Stretnutiu ctiteľov Panny Márie Pomocnice nechýbali
okrem tém, pobožností, adorácie či divadla ani ty-
pické saleziánske prvky, ako je radosť a hra. Nasledu-
júci VIII. medzinárodný kongres sa bude konať v roku
2019 v Argentíne. / ANS

Jakarta
Oslavy dona Bosca aj v Indonézii
Začiatkom júla sa uskutočnilo v hlavnom meste Indonézie v Ja-
karte stretnutie saleziánskej mládeže, aby oslávili dvestoročnicu
dona Bosca. Na stretnutie prišli animátori zo všetkých sale-
ziánskych stredísk v krajine. Okrem formačných prednášok
mladí navštívili aj pamiatky a katedrálu v hlavnom meste.
Vrcholom osláv bola slávnostná svätá omša, ktorej predsedal
provinciál tamojších saleziánov don Virgilio do Carmo a nie-
koľkí saleziáni. Program si pripravovali samotní animátori, pri-
čom členovia saleziánskej rodiny s nimi prežívali oslavy ako ich
vychovávatelia. / ANS
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Liptovská Osada
S miništranti na tábore tYmIaN bol
aj majster Slovenska v cyklistike
Vyše sto miništrantov zo všetkých di-
ecéz oslavovalo dvojsté výročie naro-
denia dona Bosca počas Tymianu v tretí
júlový týždeň v nádhernej prírode Veľ-
kej Fatry pri Liptovskej Osade. Bohatý
duchovno-kultúrno-športový program
sa niesol v znamení hesla „Hrdinovia
z Valdocca“. Na živote dona Bosca
a jeho chlapcov mohli mladí miništranti
vidieť, ako vyrastajú hrdinovia, ktorých
tak veľmi potrebujeme aj dnes.
Súčasťou programu boli sväté omše, du-
chovná obnova, procesie, adorácie, ka-
techézy a tiež preberanie materiálov
určených projektom pre Formáciu mi-
ništrantov KBS. Mimoriadny ohlas mala aktivita „Živá knižnica“, v ktorej sa pozvaní hostia podelili o svoje životné prí-
behy i skúsenosti z čias rozhodovania sa pre duchovné povolanie. Chlapcov zvlášť oslovil Johan Schwabik, trojnásobný
juniorský majster Slovenska v cyklistike, priateľ Petra Sagana, niekdajší účastník Tymianu a terajší bohoslovec. / jl

Poprad – Šamorín
Prvé sľuby saleziánov a sestier
saleziánok
Už tradične v auguste skladajú svoje
prvé sľuby noví členovia našich re-
hoľných rodín. Medzi sestry sale-
ziánky vstúpili zložením prvých re-
hoľných sľubov 5. augusta tri nové
sestry: Mária Gregová, Františka
Martinková a Jana Obalová. K Sale-
ziánom dona Bosca vstúpili v Pop-
rade-Veľkej zložením rehoľnej pro-
fesie 15. augusta dvaja mladí muži:
Ján Bendík a Marián Harčar. Sale-
ziánska rodina je vďačná Pánovi, že
aj v tomto Roku zasväteného života
sa môže tešiť z nových posíl pre po-
slanie, ktoré Boh zveril svätým za-
kladateľom donovi Boscovi a Márii
Dominike Mazzarellovej. / r

Niterói
Hlavný predstavený v Brazílii a v Čile
Don Ángel Fernández Artime, desiaty nástupca dona Bosca, navštívil v dňoch 23. júla až 2. augusta dve juhoamerické
krajiny. Najprv zavítal do Brazílie, kde sa v meste Niterói zúčastnil na stretnutí asi dvesto mladých saleziánov v základnej
formácii a slávil tam s nimi aj Eucharistiu v tamojšej bazilike Márie Pomocnice. Potom sa presunul do Čile, kde pre-
dovšetkým navštevoval spolubratov vo viacerých komunitách, rozprával sa zvlášť s direktormi komunít na ich stretnutí
a napokon sa zúčastnil na celonárodnej kultúrnej oslave k dvestoročnici dona Bosca. / ANS
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Žilina
Osem mladých ľudí odchádza na ročnú misiu
Slovenskí saleziáni vysielajú v tomto roku osem mladých misijných
dobrovoľníkov na ročnú misiu. Šesť dievčat a dvaja mladí muži po roč-
nej príprave prijali z rúk provinciála saleziánov misijný kríž pri svätej
omši v Žiline v nedeľu 21. júna. Na svätej omši sa zúčastnili aj ich ro-
dinní príbuzní a mladí z niektorých saleziánskych stredísk.
Do Angoly odchádzajú: Katarína Dajčová, Martina Homoláková a Lukáš
Ogurčák; v Keni budú pôsobiť čerství novomanželia – Mária, rodená Sí-
sová, a Karol Vlasákovci; pre saleziánsku misiu v Baku v Azerbajdžane
boli vyslaní: Martina Ihnátová a Zuzana Riecka; a do Aldanu na Sibír ces-
tuje Ema Herčková.
Krížiky, ktoré doborovoľníkom požehnal a rozdal provinciál saleziánov
don Jozef Ižold, vyrobili domorodí kresťania v Ekvádore. / r

� Už na druhom ročníku svojho Fa-
mily Day sa stretli v júni rodiny sale-
ziánskych exallievov zo Šaštína. Prog-
ram, napríklad rôzne hry, ale aj
aktivity a výroba drobných ozdôb, to
bolo najmä pre deti. Po svätej omši
a obede nasledovali spoločné tance
pre deti a futbal pre otcov a synov.
� V Košiciach na Kalvárii oživili
21. júna kedysi tradičnú súťaž BOSS:
biblická olympiáda a saleziánski svätí.
Súťažili rodiny – FAMILY BOSS –
a mladí– TEEN BOSS. Desať tímov sa
popasovalo s tajničkami, doplňovač-
kami a testom.
� Na svetovej výstave EXPO Miláno
2015 bol 16. júla Deň dona Bosca.
V Dome don Bosco bol program ve-
novaný predstaveniu práce salezián-
skej rodiny, súčasťou boli aj tanečné
vystúpenia z Ázie a Afriky a vystúpe-
nie klauna.

� Počas Národného stretnutia mlá-
deže v Poprade – P15 – sa saleziánska
rodina zapojila nielen do výstavy Expo
povolaní, ale aktívne sa venovali 130
animátorom, ktorí potom pracovali
s mladými v malých skupinách pri ak-
tivite nazvanej „Expedícia srdca“.
� V hlavnom meste Peru v Lime sa
9. augusta konal pochod „Camina con
Don Bosco en Familia“ (Kráčaj s do-
nom Boscom v rodine). Saleziánska
rodina a mladí z celej krajiny prešli
hlavnou ulicou mesta v rytme hudby
ako prejav vďačnosti donovi Boscovi.
� Saleziánska rodina v Čechách oslá-
vila dvestoročnicu dona Bosca na Ve-
lehrade. Počas víkendu 7. – 9. augusta
sa tam zišli tisíce priateľov dona Bosca,
slávnostnú svätú omšu slávil salezián
biskup Karol Herbst z Prahy. Work-
shopy, súťaže a prednášky doplnil na-
rodeninový galavečer.

� V Sierra Leone saleziáni začiatkom
augusta oficiálne požiadali štátne or-
gány o prepustenie 80 nespravodlivo
väznených ľudí, z ktorých sú niektorí
vo väzení už aj tri roky, a to bez aké-
hokoľvek procesu. Žiadosť pripravila
a podala nádacia Don Bosco Fambul.
� Saleziánska pápežská univerzita
v Ríme má nového rektora. Na naj-
bližšie tri roky ju povedie don Mauro
Mantovani, ročník 1966, rodák
z Moncalieri pri Turíne. Doteraz bol
dekanom mediálnej fakulty na tejto
univerzite.
� Saleziáni v Kalay v Mjanmarsku sa
po veľkých dažďoch a záplavách, ktoré
postihli túto krajinu v polovici leta,
aktívne zapojili do pomoci ľuďom po-
stihnutým povodňami a tým, ktorých
museli evakuovať z postihnutých ob-
lastí.

Bratislava
Historik don Ďurica oslávil 90 rokov
Významný slovenský historik, spisovateľ, publicista a salezián kňaz don Milan Stanislav
Ďurica sa dožil 13. augusta požehnaného veku 90 rokov. „Za všetko, čo som mohol uro-
biť v mojom živote, ďakujem donovi Boscovi a mojim saleziánskym predstaveným, ktorí
mi vždy dovolili uskutočniť moje návrhy, ak ich zhodnotili ako rozumné,“ vyjadril krátko
svoje pocity don Ďurica. K narodeninám mu blahoželal aj hlavný predstavený saleziánov
don Ángel Fernández Artime: „Chcem spolu s Vami ďakovať dobrému Pánu Bohu za Váš
život, za saleziánske a kňazské povolanie, za toľké roky prežité v službe,“ napísal mu
v blahoprajnom liste 24. júla. V kruhu rodiny a priateľov oslávenec ďakoval Bohu svä-
tou omšou v Bratislave na Miletičovej na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie.
Don Ďurica pochádza z obce Krivany, teológiu vyštudoval v Turíne a kňazom sa stal
v roku 1956. Dlhé roky pôsobil ako profesor dejín na štátnej univerzite v talianskom meste
Padova. V roku 1993 založil v Bratislave Ústav dejín kresťanstva na Slovensku. / r

Žilina
Štyria saleziáni zložia svoje
doživotné sľuby, iba jeden ako
bohoslovec
V sobotu 19. septembra 2015 zložia štyria
saleziáni svoje doživotné sľuby do rúk pro-
vinciála slovenských saleziánov. Traja
z nich sú koadjútori – Daniel Imriška z To-
varníka, Peter Chodelka z Piešťan a Ra-
doslav Schudich zo Strážskeho a Michal
Cedzo z Novej Dubnice sa pripravuje na
kňazstvo. Slávnosť sa udeje v Kostole Dob-
rého pastiera v Žiline na sídlisku Solinky.
Na slávnosť ste srdečne pozvaní. / r
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Salezián kňaz ThLic. Anton Baník sa naro-
dil 22. apríla 1928 v Blatnom, kde prežil aj
svojich prvých deväť rokov života. Po pre-
sťahovaní do Bratislavy ako chlapec navšte-
voval saleziánske oratórium na Miletičovej.
Po skončení základnej školy absolvoval ob-
chodnú akadémiu. Už ako stredoškolák sa
venoval aj divadlu a réžii. Po maturite začal
študovať na Slovenskej univerzite divadlo
a dejepis. V rokoch 1952 – 1954 si vykonal
vojenskú službu a potom sa zamestnal. Hoci
sa mu ponúkala sľubná kariéra vo svete,
v duši cítil nenaplnenú túžbu po životnom
ideáli. Musel prejsť cestou rozlišovania, kým
jasne spoznal, že ho Boh volá ku kňazstvu.
Aj keď musel prekonať viaceré úskalia, tejto
méty sa nevzdal. Ako prekonával jednotlivé
nástrahy, pekne opísal v knihe „Sila ideálu.“

Po dvojročnej základnej vojenskej službe,
ktorú vykonával v rokoch 1952 – 1954 v Če-
chách, sa zamestnal v závode ministerstva
železníc. V tom čase sa stretol so saleziánom
Jankom Mikesom, ktorého poznal
z oratória v Bratislave, a on mu ukázal ná-
ročnú cestu, ako sa stať saleziánskym kňa-
zom aj v ťažkom období päťdesiatych rokov.
Dohodol si stretnutie s tajným magistrom
novicov Jožkom Izakovičom a 1. mája 1955
začal tajný noviciát. Prvé rehoľné sľuby skla-
dal v lese pod stromom 17. apríla 1956. Ná-
sledne študoval teológiu skrytou formou
a 1. novembra 1961 zložil večné sľuby. Po-
tom ho 20. júla 1962 tajný biskup Peter Du-
bovský SJ vysvätil v Prahe za diakona. O tri
mesiace ho mal podľa tajnej dohody ten istý
biskup vysvätiť za kňaza, ale medzitým bis-
kupa komunistický režim uväznil. Tak sa
hľadala ďalšia možnosť. To sa podarilo 17. au-
gusta 1964, keď z rúk pomocného biskupa
v Krakove Mons. Júliusa Groblického prijal
kňazské svätenie v kaplnke na kráľovskom
hrade Waweli. Ani jeho vlastní rodičia ne-
vedeli, že ich syn sa stal kňazom.

O niekoľko mesiacov mal potom čerstvý no-
vokňaz možnosť vycestovať do Viedne, čo
využil, aby podľa pokynov predstavených
ušiel do Ríma. Na slovenskom gymnáziu pri

Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda
vyše dvoch rokov vyučoval chlapcov, potom
pôsobil rok v Belgicku. Neskôr si dopĺňal od-
borné teologické štúdiá v Ríme a krátko pô-
sobil aj v saleziánskom noviciáte v Lanuvio.
V roku 1971 začal pôsobiť ako správca čerstvo
vzniknutej slovenskej katolíckej misie v Züri-
chu. Na dlhých 31 rokov zapustil korene
v tejto krajine medzi krajanmi ako ich du-
chovný pastier, ale aj národovec. Za obdobie
svojho dlhého pôsobenia zorganizoval asi 40
táborov mládeže, na ktorých sa vystriedalo do
1 500 slovenských účastníkov z Európy i zá-
moria. V samotnej misii sa venoval katechéze
a vysluhovaniu sviatostí, ale aj pastoračným
návštevám slovenských rodín po celom Švaj-
čiarsku, tiež pripravoval exercície a množ-
stvo pútí. Bol činný aj v oblasti tlače: vydal 20
ročníkov misijného bulletinu Živé slovo a pre
mládež bulletinu Vlna M. Spolupracoval aj pri
posielaní katolíckych kníh za železnú oponu
na rodné Slovensko.

Svoj život prežíval striedmo, veľa pomáhal
chudobným rodinám a finančne podporoval
stavby kostolov či stredísk pre mládež. Na
Slovensko sa vrátil v roku 2002. Zachoval si
nadobudnutú švajčiarsku presnosť a dôsled-
nosť – bol v tom pre spolubratov jasným prí-
kladom. Od júla 2008 prežíval svoju sta-
robu v saleziánskej komunite v Hodoch.
Postupné slabnutie a blížiacu sa smrť prijí-
mal z Božej ruky. Nebál sa. Hovorieval:
„Úlohu, ktorú mi Boh dal, som splnil.“
Svojho Stvoriteľa a Vykupiteľa očakával
s prosbou prvých kresťanov: „Príď, Pane Je-
žišu.“
Zosnul v Pánovi v stredu 5. augusta 2015 vo
veku 87 rokov, z ktorých 59 prežil ako sa-
lezián a takmer 51 rokov ako Kristov kňaz.

Don Bosco,
oroduj za nás – kvôli

utečencom!
V júli tohto roka prišla rehoľa lazaristov
s projektom, že vo svojom objekte
v Ladcoch umiestni niekoľko desiatok
utečencov – kresťanov zo Sýrie. V obci
sa zdvihol veľký odpor. V obci, kde žijú
katolíci, kde prácu a život rehoľníkov
majú pred očami nie jeden deň. Skon-
čilo sa to petíciou a žiadosťou, aby laza-
risti projekt zrušili.
Pán Ježiš, keď hovorí o súdení nášho ži-
vota a o tom, čo sme mu urobili alebo
neurobili, vymenúva aj pocestných, kto-
rých sme prijali alebo neprijali.
Pápež František v ostatnom období
veľmi často vyzýva na pomoc týmto ute-
čencom, pretože sú to ľudské osoby,
bratia a sestry v ľudskosti a často i vo
viere.
Situácia z obce Ladce vyniesla na svetlo
jednu vážnu pravdu: aj na Slovensku
môžu mať rehoľníci problém plniť svoje
poslanie. Nebráni im v tom politický
systém, čosi zvonku, ale obyčajné ne-
pochopenie od vlastných.
Chlapci, ktorým sa don Bosco začal ve-
novať v Turíne, prichádzali z chudob-
ného vidieka. Túlali sa po uliciach, boli
bezpečnostnou hrozbou pre mesto
a vedenie mesta posielalo k donovi Bos-
covi políciu na kontroly. No on vedel, že
tí chlapci, čo prišli do Turína hľadať
trošku lepší život, prácu, budúcnosť, po-
trebujú prijatie, nie ploty, petície... Don
Bosco bol ochotný nastaviť aj svoj chrbát
ľuďom, ktorí chceli týchto chudobných
vidieckych „utečencov“ zo svojho mesta
vypratať. Jeho trpezlivosť, dobrota, chu-
doba a úplne venovanie sa dobru tých-
to chudobných sa rozrástli po celom
svete a priniesli aj sväté plody.
Aby sme ako kresťania na Slovensku
boli naozaj ľuďmi evanjelia, potrebu-
jeme aj vzor a príhovor svätých v tom,
ako si otvárať srdce pre chudobným,
núdznych.
Don Bosco nech za nás silno oroduje!

Spomienka na zosnulého spolubrata
Anton Baník SDB * 22. 4. 1928 – † 5. 8. 2015
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Saleziáni pre Dubničanov
Saleziáni prišli do Dubnice nad Váhom v júli 1969 na po-
zvanie vtedajšieho nitrianskeho biskupa Jána Pásztora. Pr-
vým bol don Bernardín Šipkovský (1923 – 2011). Jednou
z úloh, ktoré dostali od biskupa, bolo pripraviť stavbu kos-
tola v Novej Dubnici, založenej komunistami ako mesto
bez Boha. V roku 1971 prišla do Dubnice nad Váhom aj

prvá sestra saleziánka, časom začali žiť a pracovať v okolí
aj dobrovoľníčky dona Bosca a tiež saleziáni spolupracov-
níci. V januári 1972 komunistická moc prekazila činnosť sa-
leziánov a v dubnickej farnosti zostal na dlhé roky pôsobiť
iba don Jozef Čakánek. Tajne sa tam venoval aj mládeži, až
kým jeho život neukončila v roku 1985 choroba. Dodnes
veriaci dávajú čerstvé kvety na jeho hrob. Oficiálne sa
sem saleziáni vrátili v roku 1990, no sily, čas a život ve-
riacim v Dubnici nad Váhom venovali tajne aj desaťročia
pred tým.

Dubničania pre dona Bosca
„Roky sa Dubničania modlia pri svätej omši prosbu o po-
žehnanie stavby kostola a aby aj z nich si Pán vybudoval
chrám,“ hovorí dnešný správca farnosti salezián Marián
Bielik o atmosfére, ktorá sprevádzala zrod a stavbu nového
Božieho stánku.
Dubnica nad Váhom má ako mesto len jeden kostol za-
svätený sv. Jakubovi staršiemu. Prvá zmienka o kostole to-

muto apoštolovi je z roku 1276. V roku 1719 tam priniesli
z Trenčianskeho hradu sochu Panny Márie a kostol sa stal
aj mariánskym pútnickým miestom. V novodobej histórii
mesta to bol už spomínaný don Bernardín Šipkovský, kto
prišiel s myšlienkou postaviť nový kostol. Túto ideu od za-
čiatku podporoval aj vtedajší sídelný nitriansky biskup kar-
dinál Korec a po ňom aj Mons. Judák. Otec kardinál Korec
dal k stavbe nového kostola 12. júna 1998 svoj súhlas.
V Dubnici bolo od začiatku jasné, že to bude kostol pre
dona Bosca.

Kostol ako symbol i darček
Nový dubnický Kostol svätého Jána Bosca začali stavať v roku
2012. Základný kameň požehnal 25. júna v tom roku žilinský
diecézny biskup Mons. Galis, ktorý prišiel teraz, teda o tri
roky, na dvestoročnicu dona Bosca nový kostol aj konsekrovať.
Samotný kostol nie je veľký, skôr menší, ale pre miestne potreby
postačuje. Do oltára bola umiestnená relikvia svätého Jána
Bosca, ktorú získal – či skôr zachránil pred komunistami – don
Šipkovský; relikviu totiž dostali slovenskí saleziáni ešte pred
komunizmom.

Ľudské aj Božie dobro pre mladých i starších prišlo cez saleziánov aj do Dubnice nad Váhom. V tomto
meste oslávili dvestoročnicu dona Bosca unikátnym narodeninovým darčekom svätcovi mladých, keď
tam v nedeľu 16. augusta žilinský biskup Mons. Tomáš Galis konsekroval nový kostol. Od začiatku
tejto idey bolo jasné, že bude zasvätený donovi Boscovi.

Autor: Rastislav Hamráček SDB � Foto: archív, Róbet Chovanec

K narodeninám dostal
don Bosco nový kostol
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„Na jar tohto roku padlo rozhodnutie, že
posviacka bude na dvojsté výročie dona

Bosca. Išlo o také gesto viery, že to
dovtedy dokončíme,“ povedal don

Marián Bielik, farár.
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Pred vstupom do kostola je vytvorené
maličké okrúhle priestranstvo, ktoré má
po obvode niekoľko stĺpov. Tento prvok
trochu pripomína Svätopeterské ná-
mestie v Ríme a tým symbolizuje aj jed-
notu miestnej Cirkvi s Cirkvou vo več-
nom meste. Veľmi praktickým je aj nové
parkovisko hneď vedľa kostola. Celkové
umiestnenie stavby na okraji staršieho
sídliska a zároveň na začiatku novej
štvrte s prevažne rodinnými domami

dáva kostolu tiež
osobitnú symbo-
liku stretnutia
mladších i star-
ších, histórie
i budúcnosti.
„Na jar tohto
roku padlo roz-
hodnutie, že po-
sviacka bude na
dvojsté výročie
dona Bosca. Išlo
o také gesto
viery, že to do-
vtedy dokon-

číme,“ spomína don Marián Bielik.
Takto slovenskí saleziáni, ba ešte viac
samotní Dubničania prispeli k osla-
vám dvestoročnice otca a učiteľa mla-
dých a zakladateľa saleziánskej ro-
diny úplne výnimočným darom.
Darom, ktorý veľmi symbolicky od-
kazuje na vzťah veriacich tohto mesta
k samému donovi Boscovi.

Prvý kostol dona Bosca na Slovensku

Na Veľkú noc v roku 1934 bol Ján Bosco vyhlásený v Ríme za svätého. Celý saleziánsky svet prežíval veľké oslavy. Saleziáni, ktorí
v tomto roku oslávili prvé desaťročie svojho pôsobenia pod Tatrami, sa popri akadémiách a liturgických oslavách rozhodli aj pre
stavbu. V dedinke Orovnica, ktorá bola vtedy filiálkou farnosti Svätý Beňadik, kde pôsobili saleziáni, začali stavbu prvého kostola
novému svätcovi.
Dedinka bola malá, saleziáni zbierali milodary na kostolík po celom Slovensku. Základný kameň posvätili v samotnej Orovnici
29. júna 1934 a stavba začala pomaly rásť – na mieste starej drevenej zvonice. Nad prácami bdeli dvaja saleziáni kňazi: don Taliga
a don Hlubík. Pri výstavbe sa angažovali najmä miestni veriaci. Stavba pokračovala tak dobre, že posviacka prvého kostola pre dona
Bosca na Slovensku sa napokon v Orovnici
konala 8. septembra 1935, len čosi viac ako
rok po začiatku stavby. Na hlavnom oltári je
obraz svätca mladých svätého Jána Bosca
medzi slovenskými mladými. Veriaci
v Orovnici si teda v tomto roku pripomenú
80. výročie posviacky ich kostola.
Z tejto dedinky vyrástli aj saleziánske du-
chovné povolania. Veľký a veľmi známy
misionár v ekvádorskom pralese salezián
don Ján Šutka (1930 – 2014) mal päť ro-
kov, keď kostolík posvätili. Tam, pred ob-
razom dona Bosca, sa potom rozvíjalo jeho
duchovné povolanie. Popri ňom rástlo aj
rehoľné povolanie jeho vlastnej, o rok a pol
staršej sestry Vilmy, ktorá sa stala sale-
ziánkou – dcérou Márie Pomocnice.
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Ako by ste vysvetlili, čo je to farnosť?
Začnime pri pojme Cirkev. Keď hovoríme o celej
Cirkvi, môžeme sa stretnúť s rôznymi predstavami
ľudí. Niekto si napríklad myslí, že Cirkev, to je iba pá-
pež, biskupi a kňazi. Ale my vieme, že Cirkev je spo-
ločenstvo osôb, ktoré prijali Ježiša Krista, sú pokrstení
a žijú svoju vieru. Táto všeobecná Cirkev je prítomná

v miestnych cirkvách, ktoré nazývame diecézami,
na čele s biskupmi a do nej patria jednotliví katolíci.
A farnosť by sme mohli charakterizovať ako kon-
krétnu lokalizáciu Cirkvi. Mohli by sme teda povedať,
že je to jej najmenšia viditeľná časť. Ide o spoločen-
stvo veriacich, ktorí prichádzajú do kostola, aby čer-
pali pre svoj každodenný život. Každá farnosť má
svojho kňaza –farára, duchovného vodcu.

Prečo majú saleziáni farnosti?
Treba zobrať do úvahy historické podmienky, v kto-
rých vznikala saleziánska kongregácia. Na začiatku
don Bosco nezakladal farnosti, ale najmä mládež-
nícke strediská, oratóriá. Po jeho smrti sa saleziánske
dielo najviac šírilo v školách a konviktoch. Neskôr sa

ukazovali aj iné potreby a možnosti, kde by sa sale-
ziánska charizma mohla uplatniť v prospech mlá-
deže. Pribúdali rôzne internáty, študijné centrá či
diela pre mladých v ťažkostiach. Kultúrny a spolo-
čenský kontext krajín, kde saleziáni pôsobili, potom
dával podnet pre nové diela. Medzi ne sa po určitom
čase dostáva aj farnosť – ako miesto, najmä vo väčších
mestách, kde sa možno stretnúť s mládežou, kde im
možno slúžiť a rozvinúť saleziánsku charizmu.

Čím sa vyznačuje saleziánska farnosť?
Prináša svoju mládežnícku a ľudovú charizmu. V pr-
vom rade treba povedať, že to je farnosť, ktorú spra-
vuje a v ktorej pôsobí saleziánska komunita. Nie je to
teda jeden kňaz, ktorý vedie farnosť, ale komunita spo-
lubratov. Podľa mňa toto je prvé svedectvo pre farní-
kov, to spoločenstvo bratov. Farnosť by mala byť jed-
ným spoločenstvom. Už my v komunite sa snažíme
medzi sebou žiť toto spoločenstvo a spoločne sa za-
pájame do farskej činnosti. Saleziánska farnosť má
svoj charakteristický štýl – preventívny systém, ktorý
treba chápať ako špecifický prístup dona Bosca. Tu sa
nielen predchádza zlu, ale je to súhrn rôznych pozi-
tívnych ponúk pre rozvoj človeka. V tomto prístupe
ide najmä o prijatie, rodinného ducha, priblíženie sa
človekovi v tom bode, v ktorom sa nachádza, sprevá-
dzanie k určitému cieľu, dialóg, pochopenie, výchova.
Teda nielen predkladanie katechetických vedomostí,
ale výchova. Sme totiž vychovávatelia, evanjelizova-
ním vychovávame a výchovou evanjelizujeme.

Spolupracujete pri tom aj s laikmi?
Áno. V saleziánskej farnosti je dôležité vytváranie vý-
chovno-pastoračnej komunity. Tvoria ju laici, rodičia,
vychovávatelia, animátori, kňazi, rehoľníci, sale-
ziánska rodina – všetci, ktorí sa v danej farnosti za-
pájajú do výchovnej práce. Tieto osoby, ktoré sú no-
siteľmi určitých darov a iniciatív, výrazne prispievajú
k výchove i evanjelizácii.

Aká je saleziánska farnosť
Mnoho rokov svojho života venoval formácii budúcich saleziánov, pôsobil aj ako správca svätyne
v Košiciach na Kalvárii, potom sa dostal na misie do Azerbajdžanu do Baku, kde bol predstaveným
misie. Pred siedmimi rokmi sa vrátil na Slovensko a odvtedy pôsobí v Bratislave v Chráme Pomocnice
kresťanov na Miletičovej ako správca farnosti. V rozhovore nám vo všeobecnosti predstavil
saleziánsku farnosť. Don Ján Čapla SDB.

Spracovala: BO � Foto: archív SDB Miletičova
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Snažíme sa starať o tých, ktorí sú zod-
povední za výchovu a evanjelizáciu
prostredia, ako sú rodičia, učitelia, so-
ciálni pracovníci, animátori. Oni totiž
priamo vplývajú na ďalších. A taktiež
nám veľmi záleží na rodine, lebo je
podstatným prvkom výchovnej komu-
nity. Nezabúdame ani na mediálnu
komunikáciu, čo pre nás znamená ší-
renie dobrej literatúry, predaj kníh
pred kostolom, mať vlastný web, ča-
sopis farnosti a iné. Neutekáme od
sveta mladých.

Zameranie na mladých je jednou
z najviditeľnejších čŕt saleziánskej
farnosti…
Mladí prinášajú život a určitý štýl vzťa-
hov – optimizmus, radosť, nádej.
Forma modlitby aj forma liturgie je mlá-
dežníckeho rázu, prejavuje sa to na-

príklad pri modlitbe, hudbe, pri slávení
sviatkov, farských výletoch. To všetko
môže mať pozitívny prínos aj pre tých
skôr narodených. Vidíme to aj u nás vo
farnosti – my síce povieme, že niektorá
svätá omša je mládežnícka, ale príde
tam aj veľmi veľa starších, pretože toto
je pre nich oživenie, ktoré mení ich
stereotyp, a zrazu dokážu svoje srdce
prebudiť. A to potrebujeme všetci.

Ako vyzerá váš týždeň?
Nedá sa to takto opísať. V komunite
máme plán činností. Dobré na tom je, že
úlohy si medzi sebou rozdelíme podľa

toho, kto z nás aký dar dostal. Veď ke-
byže som správca farnosti niekde inde
a sám, nevyhnutne musím robiť prí-
pravu na prvé sväté prijímanie, na bir-
movku atď. Ale keďže sme v komunite
mladší, starší, každý s rozličnými schop-
nosťami a nadaním, tak si to rozdelíme.
Napríklad mladšiemu spolubratovi je
bližšia práca s deťmi alebo dospievajú-
cimi a aj pre tých mladých je to účinné.
Vždy však spolupracujeme.

Ale máte aj úradné hodiny. S čím
vtedy ľudia najčastejšie prichádzajú?
Samozrejme, v každej farnosti sú nie-
ktoré písomnosti, ktoré sa musia dô-
sledne viesť. To sú najmä matriky,
rôzne výpisy z krstných listov, pre-
pustenie do inej farnosti a iné. Ale nie
je to len o administratíve. Ľudia sa
často chcú prísť porozprávať, poradiť

sa, informovať. Veľmi dôležité sú pre
nás aj stretania so skupinami. Farnosť
sa delí na menšie spoločenstvá, aby

sme mohli komunikovať a intenzív-
nejšie ich zapájať. V podstate komu-

nikovať s dvoma až troma tisícmi ľudí
naraz sa dá na istej úrovni pri prího-
voroch, kázňach, prednáškach. Ale je
pre nás potrebná ich spätná väzba, za-
pojiť ich dary aj ich pohľad na realitu.
Potrebujeme vedieť, ako žijú, s čím zá-
pasia, aby sme vedeli odpovedať na
ich potreby a potreby tohto sveta.

Aká býva spätná väzba od farníkov?
Väčšinou pozitívna. Vážia si, keď
u nás zažívajú prijatie, rodinného du-
cha, jednoduchosť, mládežnícky štýl,
ľahký prístup ku kňazovi, pestrosť,
ktorú ponúka komunita. Ale ešte cí-
tim, že je tu veľká časť tých, ktorí nie
sú hlbšie zapojení, prídu do kostola
len v nedeľu. Našou túžbou je prísť
s nimi do kontaktu a aj ich nejako
osloviť. Snažíme sa o to v nedeľu po
svätých omšiach, keď vyjdeme pred

kostol, aby sme sa s veriacimi pozdra-
vili a prehodili pár slov, zoznámili sa.

Ako by podľa vás mala vyzerať
dobrá farnosť? Akými prídavnými
menami by ste ju opísali?
Mala by byť živá, rodinná, mala by pre-
žívať vieru a odovzdávať ju ďalej, mala
by byť angažovaná, radostná, súcitiť
s trpiacimi, vedieť o potrebách jednot-
livcov, mala by byť otvorená pre svet,
spojená s univerzálnou Cirkvou, silno
zakorenená v Božom slove a vo svia-
tostiach, najmä v Eucharistii a pokání,
mala by mať mariánsku úctu…
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pochopenie, výchova...“
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V dňoch 18. až 22. júna uskutočnilo
53 veriacich – ctiteľov Božieho služob-
níka Titusa Zemana – púť po jeho sto-
pách. V poradí už piata púť pripadla na sa-
leziánsky jubilejný rok, v ktorom si okrem
200. výročia narodenia dona Bosca záro-
veň pripomíname aj 100. výročie narode-
nia dona Titusa. Zájazd sa uskutočnil
práve v čase slávnostného vystavenia Tu-
rínskeho plátna a návštevy Svätého Otca
Františka v Turíne. Ctiteľov Titusa Zemana
sprevádzal vicepostulátor jeho kauzy don
Jozef Slivoň. Počas celého trvania zájazdu
pútnici ďakovali za veľký dar milosti odo-
vzdania Pozícia v kauze Božieho služob-
níka na Kongregácii pre kauzy svätých vo
Vatikáne.

Cieľová stanica Turín
Púť sa začala modlitbou pri krypte v Kos-
tole Sedembolestnej Panny Márie vo Vaj-
noroch, kde sú uložené ostatky Božieho
služobníka. Ďalej pútnici kopírovali trasu,
ktorou Titus Zeman prevádzal druhú sku-
pinu saleziánov a diecéznych kňazov. Za-
stavili sa v Maria Neustift v Rakúsku, pre-

šli cez hraničný priechod San Candido,
Trident, Miláno až do Turína, ktorý bol
cieľovou stanicou výprav dona Titusa. Ces-
tou v autobuse pútnici v modlitbách ďa-
kovali Pánovi za odvahu a statočnosť Bo-
žieho služobníka, ktorý s nasadením
vlastného života sprevádzal spolubratov.

Druhý deň pútnikov privítal Turín. Na Val-
doccu, kde don Bosco založil svoje dielo,
mohli obdivovať dvestoročnú históriu a sú-
časnosť saleziánskeho diela. S pietou sa po-
modlili v Bazilike Panny Márie Pomocnice
kresťanov pri oltári svätého Jána Bosca
a navštívili Katedrálu svätého Jána Krstiteľa,
kde mali možnosť v tichosti uvažovať
a modliť sa pred Turínskym plátnom.

V sobotu pútnici spoznávali Colle don
Bosco, Capriglio a Castelnuovo don Bosco,
miesta detstva a života svätého Jána Bosca,
svätého Dominika Savia a ctihodnej mamy
Margity, matky dona Bosca.

Pútnický zájazd vyvrcholil v nedeľu počas
návštevy Svätého Otca v Turíne, ktorého

mali pútnici možnosť niekoľkokrát po-
zdraviť, a to najmä pri Katedrále svätého
Jána Krstiteľa. Na saleziánskych svätých
miestach pútnici ďakovali za dar života
svätého Jána Bosca a dona Titusa Zemana.

„Išla som na túto púť už po štvrtýkrát.
Veľmi som sa tešila, že uvidím Turínske
plátno, a som rada, že som dostala veľký
bonus v podobe Svätého Otca Františka,
ktorého sme mali možnosť vidieť na veľmi
blízku vzdialenosť, a to dokonca trikrát.“

„Každým ďalším zájazdom je to oveľa in-
tenzívnejšie, oveľa mocnejšie. Myslím si,
že Titusko, ako ho familiárne voláme, to po-
žehnáva, požehnáva nás. Prehodnocovanie
jeho života nám vždy prinesie niečo nové.“

„Pre mňa znamenala táto cesta, keďže
mám syna kňaza, vyprosenie milostí pre
neho aj pre seba. Dodáva mi to veľa du-
chovných síl.“

Spracovala: mk

Titus Zeman, Turínske plátno
a pápež František

Na prvý pohľad možno nepochopiteľná kombinácia, ale päťdesiatka slovenských pútnikov bola vďaka
šikovnosti organizátorov v správnom čase na správnom mieste.
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Exallievi dona Bosca sú saleziánski odchovanci a riadia sa heslom, ktoré nám zanechal patrón
saleziánov: „Buďte čestní občania a dobrí kresťania.“ Spája ich snaha robiť spoločnosť lepšou,
ovplyvňovať ju svojím životom a presadzovať hodnoty. Združenie exallievov dona Bosca na Slovensku
bolo založené v roku 1999 a v súčasnosti má viac ako 300 členov.

Sú stromom zakoreneným
v donovi Boscovi

Všeobecnou snahou exallievov je byť pro-
fesionálmi vo svojom povolaní, byť svedo-
mitými a hlboko ľudskými, nemyslieť len
na osobný úspech, ale na spoločné dobro.
Osobným poslaním exallieva je dokázať
rozdeliť svoj čas medzi Boha, rodinu
a prácu. Jedným z najdôležitejších je pre
nich práve duchovný rozmer. V tom im
slúži saleziánsky delegát don Ivan Žitňan-
ský SDB.
„Naše mladé združenie na Slovensku vní-
mam ako strom. V našich členoch je za-
korenená výchova dona Bosca, ktorá pri-

náša svoje ovocie a má potenciál veľkého
rozkvetu. Takto nás vnímajú aj členovia
svetovej konfederácie. Sme síce počtom
malí, ale naše nadšenie je veľké. Sami pri-
znávajú, že sme pre nich veľkým povzbu-
dením a v mnohom aj inšpiráciou,“ hovorí
don Ivan.

Skôr maratónci ako šprintéri
Združenie sa dnes teší veľkému pokroku,
no nie vždy to tak bolo. Sám prezident

združenia Marek Slezák hovorí: „Aj kvôli
nezáujmu, malej účasti na akciách som
prežíval vnútornú krízu a chcel som to
celé zavesiť na klinec. Ale posledné roky
cítim veľké požehnanie. Teším sa z rastú-
ceho záujmu o akcie, ale najmä z veľkej
spolupatričnosti, ktorú medzi nami cítiť.“
Dôkazom toho sú mnohé akcie rodinného
charakteru, ako je tradičný splav, dovo-
lenka v Caorle, duchovné cvičenia, Ví-
kend silných zážitkov. Exallievi rozšírili
svoje pôsobenie aj o vzdelávacie či podni-
kateľské aktivity. Novou výzvou je regi-

onálne rozširovanie a zakladanie lokál-
nych buniek odchovancov dona Bosca.
Ako kresťanský život v praxi, aj úspechy
združenia sú behom na dlhé trate. Výsledky
snaženia je vidno často až po niekoľkých ro-
koch. Tie však musia byť plne odovzdané do
Božieho plánu. „Pre nás je dôležité, aby
sme si svoju prácu robili najlepšie, ako
vieme. To, ako to bude o dva, päť alebo de-
sať rokov, je v Božích rukách,“ hovorí vice-
prezident združenia Michal Hort.

Slovenskí exallievi inšpirujú aj
v zahraničí
Hlavnou aktivitou, ktorej sa exallievi ve-
nujú, je organizovanie projektov a stret-
nutí s cieľom vytvárať vzťahy a rozvíjať tra-
dičné hodnoty. Z niekoľkých z nich sa
časom stali tradície, ktoré obdivujú a podľa
slovenského vzoru preberajú aj v zahra-
ničí.
Viceprezident Michal stojí za zrodom
mnohých z nich. „Dobré projekty v rámci
slovenského združenia – fixný sekreta-
riát, biznis platforma, Víkend silných zá-

žitkov či Family day zaujali mnohé ná-
rodné konfederácie. Exallievom od Južnej
Ameriky až po Áziu sa tieto projekty páčia
a chcú ich rozbehnúť aj u nich. Je úžasné,
že aj z malého Slovenska môžu vzísť také
pozitívne príklady, ktoré sa potom prená-
šajú do celého sveta.“

Všetky potrebné informácie nájdete
na webstránke www.exallievi.sk.
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Autor: rhsdb � Foto: ANS

V Turíne a na Colle Don Bosco mladí

Vyše 5 000 mladých zo Saleziánskeho mládežníckeho hnutia z 54 krajín prišlo
na vyvrcholenie osláv dvestoročnice narodenia dona Bosca. Stretnutie s názvom

SYM Don Bosco 2015 prebiehalo najprv v Turíne a potom na Colle Don Bosco
od 11. do 16. augusta.

Počas prvých troch dní mladí uvažovali o troch témach: „Ako“ don Bosco,
„S“ mladými a „Pre“ mladých. Témy dopĺňali svedectvá mladých a členov

saleziánskej rodiny, slávenie Eucharistie a rozhovory s niektorými
saleziánskymi osobnosťami.

Každý z prvých troch dní mali mladí aj prechádzky po miestach dona Bosca v Turíne.
Sprevádzali ich dobrovoľníci, medzi nimi aj 22 Slovákov, 16 dievčat a 6 chlapci.

Účastníci SYM stretnutia mali možnosť vidieť aj Turínske plátno.

V jeden z troch turínskych večerov sa na dvore oratória pred sochou dona Bosca
mohli mladí stretnúť, rozprávať a fotiť s desiatym nástupcom dona Bosca – s donom

Ángelom Fernándezom Artimem. Venoval sa skupinám, ale aj jednotlivcom,
mal pre nich čas, dobré slovo a radostné srdce.

V stredu 12. augusta večer sa mladí stretli v Parku Ruffini na spoločnej mládežníckej
párty, plnej hier, spevu, tancov, nechýbali národné kroje či tradičné oblečenia.

Na stretnutí bola aj generálna predstavená sestier saleziánok matka Yvonne
Reungoat. Mladým povedala: „Svet dneška je taký, aký je, svet zajtrajška bude taký,
akým ho urobia dnešní mladí. Neuhášajte svoje sny, ale podeľte sa o ne; ak sa o ne

podelíte, nájdete cestu, ako ich realizovať.“

1 2

3 4

5 6
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oslávili dvestoročnicu dona Bosca

Už tradičnou súčasťou takýchto veľkých stretnutí saleziánskych mladých bývajú
divadlá, tentoraz to bol španielsky muzikál „Gracias, don Bosco!“

Dôležitou súčasťou SYM Don Bosco 2015 bol kajúci deň, keď mali mladí možnosť
spovedať sa. Prihovoril sa im provinciál saleziánov zo Sýrie a hovoril o premene

srdca, o schopnosti odpustiť aj nepriateľom.

V predposledný deň, v sobotu 15. augusta, všetci mladí putovali na Colle Don Bosco.
Išli pešo, za viac-menej daždivého počasia, ale to neuberalo na sile zážitku.

V noci znova pršalo, dokonca musel byť zrušený program vigílie,
ale mladí sa aj tak stretli o polnoci na námestí pred Bazilikou dona Bosca,

aby spolu privítali deň dvojstého výročia jeho narodenia. Nechýbal medzi nimi
don Artime a matka Reungoat.

Oslavy dvestoročnice vyvrcholili slávnostnou svätou omšou na Colle Don Bosco.
Don Artime prítomných pozval „snívať o budúcnosti evanjelizačného a výchovného

poslania saleziánskej rodiny s evanjeliovou silou a novosťou, s odvahou a prorockým
pohľadom, pod vedením Ducha“.

„S osobitným pozdravom sa obraciam na početných mladých zo Saleziánskeho
mládežníckeho hnutia… Povzbudzujem ich, aby vo svojej každodennosti prežívali

radosť evanjelia, aby tak vo svete prebúdzali nádej.“ Týmito slovami pozdravil
v nedeľu 16. augusta mladých aj pápež František pri modlitbe Anjel Pána.

7 8

9 10
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Skús predstaviť dobrovoľníkov s do-
nom Boscom (CDB) jednou vetou…
Sme mladšími bratmi Dobrovoľníčok dona
Bosca (VDB). Kým ich inštitút vznikol pred
takmer sto rokmi, my sme nedávno do-
vŕšili len dvadsať rokov jeho existencie.

Kto je vaším zakladateľom?
Nemáme zakladateľa. Presnejšie, nie v ta-
kom zmysle, ako ho majú bežne rehole, in-
štitúty alebo hnutia v Cirkvi. Typický za-
kladateľ je zväčša charizmatický človek,
okolo ktorého sa vytvorí skupina nasledo-
vateľov, a tak sa charizma od neho šíri ďa-
lej. My takého zakladateľa nemáme.

A čo máte do činenia s donom Boscom?
Don Bosco už v roku 1860 mal vo svojich
stanovách myšlienku „externého saleziána“.
Ak však chcel, aby mu ich v Ríme schválili,
musel ju v roku 1874 zo stanov vypustiť.
O dva roky neskôr vzniklo Združenie sale-
ziánov spolupracovníkov (dnes ASC), ktoré
sa považuje za nositeľa tejto jeho myšlienky.
Byť zasvätený a žiť vo svete bolo v časoch
dona Bosca pre Cirkev len ťažko predstavi-
teľné, skôr sa to navzájom vylučovalo.

Za silný impulz pre vznik sekulár-
nych inštitútov sa považuje Druhý va-
tikánsky koncil (1962 – 1965)…
To áno, pretože vo viacerých jeho doku-
mentoch sa do popredia dostáva otázka
postavenia laikov v Cirkvi. Aj preto sa 20.
generálna kapitula saleziánov (1971 –
1972) vrátila k myšlienke externého sale-
ziána. Keďže sekulárne zasvätené ženy
v saleziánskej rodine existovali už niekoľko
rokov, vlastne desaťročí, prirodzene, vo
vzduchu visela otázka: „Prečo nie je ta-
káto možnosť aj pre mužov?“

Ale odvtedy už uplynulo štyridsať ro-
kov, nie dvadsať…
V osemdesiatych rokoch minulého storočia
vyšlo najavo, že asi na štyroch miestach vo
svete bez toho, aby o sebe vedeli, sú muži,
ktorí sa túžia zasvätiť Bohu, byť súčasťou
saleziánskej rodiny a chcú zostať žiť vo
svete. Zväčša ich sprevádzali miestni sale-
ziáni a často aj sestry VDB. Keď sa to do-
počul don Egídio Viganò, zvolal ich na
prvé spoločné stretnutie do Ríma. Usku-
točnilo sa koncom roka 1993. Ďalšie stret-
nutie bolo v nasledujúcom roku, a tak
12. september 1994 považujeme za ofi-
ciálny začiatok inštitútu Dobrovoľníci s do-
nom Boscom (CDB). Takže bol to don Vi-
ganò, ktorý nás „zlegalizoval“, za čo sme
mu veľmi vďační a považujeme ho za náš-
ho zakladateľa.

Čo je pre vás navonok typické?
Navonok? Ak by som mal odpovedať jed-
ným slovom a možno aj vtipne, tak nič.
Členovia sekulárnych inštitútov nežijú spo-

ločne v komunitách, nemajú spoločné
diela, nenosia nijaký vonkajší znak svojho
zasvätenia ako napríklad rehoľníci habit,
prípadne kríž. Nedeklarujú svoje zasväte-
nie, nehovoria o ňom, nijako ho nedávajú
najavo.

Aj preto vám niektorí hovoria „tajní“
rehoľníci.
„Tajní“ rehoľníci na Slovensku patria do
minulosti, do čias komunistického režimu.
My používame slovo rezervovanosť. Infor-
mácia o zasvätení je teda diskrétna, určená
iba úzkemu okruhu ľudí. Platí zásada, že
ak sa niekto dozvie o sekulárnom zasvätení
nejakej osoby, túto informáciu nešíri ďalším
ľuďom, ktorí o tom ešte nevedia. To zna-
mená, že dozvedieť by sa to mali len tí,
ktorí majú zmysel pre posvätno a zároveň
aj tajomstvo.

Prečo tá rezervovanosť?
Ako sekulárne zasvätení nechceme byť vo
svojich prostrediach vnímaní ako čosi

Sekulárny inštitút Dobrovoľníci s donom Boscom je najmladšou a najmenšou vetvou
saleziánskej rodiny na Slovensku. Narodeniny má 12. septembra. Dnes sa s ním
zoznámime prostredníctvom rozhovoru s jedným jeho členom.

Spracoval: rhsdb

V srdci sveta so srdcom Boha
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extra. Napríklad v práci medzi neveria-
cimi, prípadne nepraktizujúcimi kresťanmi
by informácia o našom zasvätení mohla
vzbudzovať predsudky, nepochopenie…
Alebo by bola považovaná za čudáctvo.
Možno aj v niektorých vlastných rodinách!
Vo farnostiach, kde žijeme, niektorí z nás
patria k aktívnym laikom, ale nechceme,
aby nás vnímali ako niečo viac než ostat-
ných laikov.
Našou inšpiráciou je život Ježiša, Márie
a Jozefa v Nazarete. Ako kresťania sa na
nich pozeráme spätne – najmä pohľadom
veľkonočného posolstva evanjelia. Ich sú-
časníci, ktorí dennodenne žili blízko nich,
sa na nich určite pozerali inak než my.

Čo vlastne znamená sekulárny inšti-
tút?
Konkrétne inštitút CDB v sebe spája tri
prvky – zasvätenie, saleziánskosť a seku-
lárnosť. Prvé dva – zasvätenie a salezián-
skosť môžeme dobre vidieť najmä vďaka sa-
leziánom a sestrám FMA.

A sekulárnosť? Cirkev v súčasnosti
opakovane vystríha pred sekulariz-
mom…
Sekulárnosť je prítomnosť vo svete. Seku-
lárnosť však nie je sekularizmus. Nejde
o hru so slovíčkami. Dôležitá je prípona
-izmus. Kým napríklad ateizmus popieral
Boha alebo proti nemu bojoval, sekulariz-
mus chce Boha ignorovať, vytesniť ho zo ži-
vota. Napriek tomu my veríme, že Boh je
nám stále verný, neotočil sa k svetu
chrbtom a nerezignoval naň. Naopak, stále
má o svet, a teda o nás ľudí, záujem.

Stretol som sa s názorom, že seku-
lárne inštitúty majú pred sebou bu-
dúcnosť a raz možno nahradia re-
hole…

Nie, nie, to zaiste nie. V našom prípade ide
o iný typ zasvätenia. Veríme, že Duch
Svätý vzbudzuje v dejinách Cirkvi rôzne
formy, ako možno žiť zasvätenie, či už to
boli kedysi mnísi, neskôr rehoľné kongre-
gácie a v súčasnosti túto paletu dopĺňajú se-
kulárne inštitúty. V takejto pestrosti je
krása. Ale brať to ako vzájomnú rivalitu by
bolo zvláštne, smiešne a možno až trápne.

Zostaňme ešte pri vašej špecifickosti.
Zjednodušene možno povedať, že rehoľ-
níci upriamujú pozornosť na večnosť a od
toho sa odvíja aj spôsob ohlasovania po-
solstva evanjelia. Sekulárne zasvätení sú
viac vnímaví na časnosť. Usilujú sa o Božie
kráľovstvo tak, že sa starajú o časné veci
a usporadúvajú ich podľa Boha.

… teda to, čo je typické pre laikov.
Áno. Možno ešte treba spresniť, že zasvä-
tený laik nie je to isté ako rehoľný laik.
Niektorí rehoľníci sa vo svete cítia ako vo
vyhnanstve. Dobre to bolo vidieť v časoch
komunistického režimu, keď po jeho páde
bol ich návrat do kláštorov, rehoľných do-
mov a komunít návratom domov. Seku-
lárne zasvätení by sa vo svete mali cítiť
ako ryba vo vode.

U dona Bosca nájdeme obidva prvky –
bol upriamený na nebo a pritom mal
úžasnú schopnosť byť ponorený
do konkrétnych časných vecí…
Asi aj preto je prirodzené, že v saleziánskej
rodine sú obidve možnosti zasvätenia –
rehoľné aj sekulárne. Nemyslím si, že me-
dzi nami je hrubá deliaca čiara. Poznám
viacero saleziánov aj niektoré sestry FMA,
u ktorých sa prejavujú výrazné črty seku-
lárnosti. Naopak, priznám sa, že aj medzi
nami sekulárne zasvätenými sa nájdu takí,
ktorým je blízka rehoľná mentalita.

Máte nejaké typické zamestnania?
Tým, že náš inštitút je saleziánsky, možno
by niektorí predpokladali, že pôsobíme na
školách ako učitelia alebo vychovávatelia.
Saleziánske srdce však pozná širokú škálu
pracovných pozícií, čo najlepšie vidieť na-
príklad na saleziánoch spolupracovníkoch.

Keď si ich už spomenul, oni sú tiež
saleziáni žijúci vo svete. Čím sa od
nich odlišujete?
My svoje zasvätenie vyjadrujeme aj zlože-
ním sľubov chudoby, čistoty a poslušnosti.
Kedysi sa nazývali rehoľné, dnes sa im
presnejšie hovorí sľuby evanjeliových rád.
Saleziáni spolupracovníci skladajú prísľuby
a z hľadiska cirkevného práva ide o niečo
iné, hoci hodnoty sú rovnaké. Väčšina spo-
lupracovníkov však má svoje rodiny, teda
sú ženatí muži a vydaté ženy.

Ako vás možno bližšie spoznať, res-
pektíve skontaktovať sa s vami?
Keďže dnes si takmer všetko možno vy-
googliť, zaiste to nie je problém – základný
kontakt aj informácia o nás je na salezián-
skom webe. Tí, ktorí chcú viac prenikať do
čara sekulárneho zasvätenia, na sale-
ziani.sk nájdu aj knihy Krátke dejiny seku-
lárnych inštitútov a Zasvätená sekularita
vo formáte pdf, ktoré sa dajú stiahnuť. Po-
čiatočný osobný kontakt je cez Milana
Urbančoka SDB, ale to je v saleziánskej ro-
dine na Slovensku všeobecne známe.

Daj ešte niečo ako bodku za naším
rozhovorom.
Možno vo svojom okolí poznáte niekoho,
kto síce nehovorí vyslovene o Bohu, ale
keď ste v jeho blízkosti, cítite, že Boh vás
má rád. Takí chceme byť aj my sekulárne
zasvätení.
Svätý Otec František nám na stretnutí pred-
stavených sekulárnych inštitútov pripome-
nul, že máme byť v srdci sveta so srdcom
Boha a že v dnešných časoch plných skepsy
a znechutenia máme byť ľuďmi nádeje. Nie-
kedy je to náročné, ale má to čosi do seba.

Ďakujem za rozhovor.

Celý dlhší rozhovor si môžete prečí-
tať na www.saleziani.sk.
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V piatok večer sr. Dagmar Kráľová poukázala na
vďačnosť z rôznych pohľadov aj cez biblické postavy.
Sobota sa niesla v predstavovaní rozlišovania našej
pastorácie. Proces, ktorý trvá približne rok a pol,
prezentovali sr. Renáta Žúrková a Ján Mihálik. In-
formovali o aktivitách pri hľadaní finančných pro-

striedkov, o situácii v organizácii Laura, o nových
možnostiach pastorácie aj o procese obnovy vo vy-
braných komunitách. Popoludní sa sestry rozdelili do
skupín, aby konkrétnymi návrhmi pomáhali dotvoriť
provinciálny projekt, ktorý potom do finálnej po-
doby spracovala skupina sestier. Náš provinciálny
projekt tak uzrel svetlo sveta začiatkom júla. Okrem
tejto práce každá sestra dostala od provinciálky Janky

nový dokument našej XXIII. generálnej kapituly.
O zábavný večer sa postarala komunita z noviciátu zo
Šamorína. V nedeľu doobeda potom vrcholil celý
program blokom v podaní sr. Adriky Sárközyovej
a sr. Kamily Novosedlíkovej, ktoré nám predstavili
uplynulých 75 rokov prítomnosti sestier na Slovensku

a ich širší kontext. Po-
čiatky sestier sa neod-
mysliteľne spájajú s ro-
kom 1922, keď odišli
naše prvé sestry do Ta-
lianska na formáciu
(sr. Jozefína Sobotová
a sr. Helena Ščep-
ková), a tiež s prícho-
dom prvých salezi-
ánov na Slovensko
v roku 1924. Prvé dve
sestry prišli na Slo-
vensko 16. júna 1940,
konkrétne do Trnavy
na Hollého ulicu. Pri
tomto predstavení his-
tórie odovzdala autor-
ka sr. Kamila Novo-
sedlíková knihu Životy
slovenských sestier sa-
leziánok každej sestre

a tiež provinciálovi saleziánov donovi Jozefovi Ižol-
dovi, ktorý prišiel na oslavy.

Za uplynulých 75 rokov poďakovali sestry saleziánky
v samotný výročný deň 16. júna 2015 slávnostnou
svätou omšou v Šaštíne.

Spracovala: sr. Viera Antalíková FMA � Foto: sr. Katarína Berešová FMA

Počas posledného aprílového víkendu sa v Modre uskutočnilo celoslovenské stretnutie sestier
saleziánok a nieslo sa v znamení vďačnosti. V tom čase totiž vrcholil Deň vďačnosti v Bolívii, kam
sestry prišla navštíviť generálna matka sr. Yvonne Rengoat a miestne sestry jej vyjadrili vďačnosť.
V duchu sme sa aj my s nimi spojili a prejavili sme vďaku našej provinciálke sr. Janke Kurkinovej,
oslávili sme 75 rokov našej prítomnosti na Slovensku a pracovali sme na provinciálnom projekte.

75 rokov prítomnosti
sestier saleziánok na Slovensku
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Predstavujeme knihu
sr. Kamily Novosedlíkovej
Životy slovenských sestier
saleziánok
Ako dlho si pracovala na knihe?
Začala som niekedy v roku 1995.
Zbierala som materiály a navštevovala
bývalé odchovankyne. V archíve
Spišskej Kapituly som našla prvé in-
formácie o sestrách saleziánkach,
ktoré pôsobili v Dolnom Kubíne v ro-
koch 1947 – 1949. Objavná bola ko-
rešpondencia s biskupom Jánom Voj-
taššákom. Zaujímavé informácie mi
poskytol Mons. Trstenský, na ktorého
podnet prišli sestry saleziánky do Dol-
ného Kubína. Získané materiály som
spracovala najskôr v diplomovej práci
a neskôr v doktorandskej práci De-
jiny Inštitútu FMA na Slovensku.

Čo bolo hlavným podnetom
na napísanie tohto diela?
Prvý impulz vznikol v roku 1995
v Dolnom Kubíne. Oslovila ma pani,
ktorá chodievala k tunajším sestrám
do oratória ešte ako dievča. S vďačnos-
ťou a s láskou si na ne spomínala. Sa-
leziánky pritom boli v Dolnom Kubíne
len dva roky. Akú silu lásky asi mali,
keď vyorali takú plodnú hlbokú brázdu,
že ľudia si na ne spomínali aj po šty-
ridsiatich rokoch. Okrem toho ma usta-
vične podnecovali k napísaniu aj roky,
ktoré som prežila v komunite s naj-
staršími sestrami v Trnave na Kopánke.

Vieme, že jednu knihu si už napí-
sala. Čo je to za kniha a čomu sa
venuje?
Kniha Dejiny Inštitútu dcér Márie Po-
mocnice na Slovensku zachytáva ob-
dobie od počiatkov príchodu salezián-
skej charizmy cez saleziánov na
Slovensko, odchod prvých sestier na
formáciu do Talianska, príchod prvých
FMA na Slovensko až po koniec tota-
lity. Kniha vyšla v roku 2005. Pri jej
písaní som zistila aj presný počet slo-
venských saleziánok. Dovtedy neexis-

toval nijaký zoznam sestier z prvých
čias. Podarilo sa mi nazbierať veľké
množstvo vzácnej dokumentácie a his-
torického materiálu, ktorý sa stal pod-
kladom pre druhú publikáciu.

Po desiatich rokoch vychádza
tvoja druhá kniha. Čo v nej náj-
deme?
Publikácia Životy slovenských sestier
saleziánok obsahuje 43 životných prí-
behov prvých sestier zo Slovenska:
41 z nich už je vo večnosti, dve sestry
ešte žijú. Ako členka Medzinárodného

združenia saleziánskych historikov
som mala možnosť od roku 2001 nav-
štíviť mnohé európske archívy. Tie mi
poskytli materiál k zmapovaniu histó-
rie slovenských FMA v cudzine i na

Slovensku. Cenným zdro-
jom informácií boli aj spo-
mienky sestier Márie Čer-
nej, Emílie Kubicovej,
Hedvigy Morávkovej, Má-
rie Rajtárovej a Vilmy Šut-
kovej.

Spomínala si, že kniha
má svojich dobrodin-
cov…
Pri vydaní publikácie mi
poskytla finančnú podporu
rodina hokejistu Petra
Šťastného, ktorý je synov-
com sr. Karly Kvassayovej.
Ďalej príbuzní šaštínskych
sestier, napríklad rodina
Weissová. S vďačnosťou
chcem pripomenúť aj bra-
tov saleziánov Antona Ba-
níka a Milana Ďuricu,
ktorí mali veľké pochope-
nie pre vydanie tejto pub-

likácie a ktorí podporovali sestry počas
dlhých rokov. Veľmi si vážim korek-
torskú prácu dvoch saleziánok spolu-
pracovníčok – nebohej pani Zemky
Jaurovej a Márie Majerníkovej. Gra-
fické spracovanie veľmi zodpovedne
realizovala partia Aurel Valábek so
synmi.
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Pocity, ktoré som zažívala vo sne, sa
mi v okamihu vrátili, a zároveň som
vytušila výklad toho sna. Bojím sa na-
šich domácich mutantov alebo skôr
ich mutujúceho obdobia. Času, keď
nevinné, voňavé, milé detičky pre-
chádzajú nevyhnutnou transformá-

ciou, krátkym monštróznym obdobím,
aby sa z nich stali krásni mladí ľudia
plní sily, nevyhnutne smerujúci ďalej
až k prístavu zarastených tvárí, pleša-
tejúcich hláv a stareckej múdrosti.

Strach je prirodzený, nesmie však člo-
veka zovrieť ako chápadlá chobotnice

z nevydareného genetického experi-
mentu. Jeho zmutovanie na bázeň je
skvelým riešením. Nebáť sa, no mať
rešpekt. Vedieť, že je to dôležité ob-
dobie, keď treba viac ako inokedy pla-
kať s plačúcimi, smiať sa so smejúcimi
a mutovať s mutujúcimi. Zmutovať zo

vševediaceho vodcu na skúsenejšieho
spolupútnika, ktorý dokáže láskavo
napomenúť, oceniť, prirodzene na-
smerovať.

Mladý mutant má azda väčší strach zo
svojej zmeny ako my rodičia. Možno
z nej vôbec nemá radosť, bráni sa jej,

bojí sa, že zostane navždy monštrom,
ktoré sa v sebe nevyzná, nevie ovládať
svoje telo, sprevádza ho vlastný rev
a vreskot tých, ktorí sa s ním stretnú.
Sme k nemu najbližšie, a preto by sme
mali byť prví, ktorí mu prejavia lásku,
úctu a dôveru, aby zmutoval na oča-
rujúceho, šťastného, slobodného
tvora.

Ako však môžu tí podľa puberťákov
nie iba ustaraní, ale predovšetkým
starí alebo aspoň staromódni rodičia
chápať svet mutantov, ktorému oni
sami rozumejú pramálo? Treba kvôli
tomu nahodiť na vlasy „hombré“, vy-
meniť elegantné sako za džínsovku
a pohodlné topánky s ortopedickou
vložkou za retro číny? Skôr ako úspe-
chom by sme zrejme v tomto prípade
čelili úsmevom, ak nie rovno otvore-
nému rehotu mládeže, ktorej patrí bu-
dúcnosť. Naša úloha je trochu iná. Asi
by som ju definovala ako využitie kaž-
dej situácie, ktorá sa počas bežného
dňa naskytne, na to, aby sme dospie-
vajúcim, ale ešte stále deťom, pomá-
hali formovať ich vlastný svetonázor.
Takých situácií je neúrekom, zame-
riam sa len na jednu z nich.

Prišla za mnou dcérka s ponosovaním,
že nemá čo čítať, lebo všetky knihy, čo
máme doma, sú nudné. Podobné frfľa-
nie som postrehla aj medzi ostatnými.
Uvedomila som si, že to, na čom som

Autor: Dominika Rajská � Foto: pexels.com

Literatúra pre mutantov
Spotená, vystrašená, s búšiacim srdcom som sa zobudila z nočnej mory. Naháňali ma v nej monštrá,
akási zmiešanina tých z Votrelca a z Jurského parku. Ich chápadlá ma zvierali a pohadzovali mnou
ako tenisovou loptičkou. Po prebudení som bola úprimne rada, že išlo len o sen. Uvažovala som, ako
by ho vysvetlil psychológ. Zmocňoval sa ma strach? Iracionálny či nebodaj racionálny? Z čoho,
z koho? Vtom zaznel z detskej izby ťažko definovateľný zvuk, niečo medzi zavýjaním vlka a policajnej
sirény, nasledovaný prenikavým dievčenským výkrikom.
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s nadšením fičala ja, zaujme naše deti už len okrajovo.
Schuti sa zasmejú na hláškach Anny zo Zeleného domu, no
chuť prečítať ju pätnásťkrát, ako som to urobila ja, už mať
asi nebudú. Začala som teda surfovať po internete, hľadať
obsahy, recenzie, odporúčania detských a mládežníckych
kníh a vyberať, čo by som mohla našim deťom ponúknuť.
Pokiaľ sme ešte v štádiu, že sa deti prídu poradiť, je to vý-
chovné plus. Mnohé detské a mládežnícke knihy totiž rov-
nako ako kvantá filmov určených pre dospievajúcu mládež
oplývajú viac špinou a klišé brakom ako aspoň minimálnym
hodnotovým posolstvom. Nájde sa však aj veľa kvalitných
kníh a filmov a tu nastáva šanca pre rodiča: kým si deti žia-
dajú radu, rodičia môžu robiť prvotné roztriedenie, výber,
ponúkať a odporúčať literatúru, ktorá je zaujímavá a nesie
pozitívne posolstvo. Iste, je to pre nás ťažká úloha. Vyža-
duje si čas na čítanie, čas na pozeranie filmov a toho času
je popri čase potrebnom na nevyhnutnosti pramálo. Kvôli
deťom to však treba urobiť. Kde ten čas vziať? Sama ne-
viem, hľadám, skúšam, čítam do hlbokej noci, preklikávam
filmy a ráno vstávam unavenejšia, ako som si v to isté skoré
ráno išla ľahnúť. To sa, samozrejme, dlhodobo ťahať nedá.

Ako jedno z možných riešení mi napadá akási rodičovská
literárno-mediálna rada, ktorá by mohla fungovať medzi ro-
dinnými spoločenstvami či vo farnosti. Sústreďovala by
informácie od rodičov a vyzretých mladých ľudí, vytvárala
by zoznamy literatúry a filmov, ktoré môžeme svojim de-
ťom s čistým svedomím odporučiť. Samozrejme, že na ro-
dičoch by naďalej zostala povinnosť mať prečítané, čo čítajú
deti, a mať pozreté, čo im dávame pozerať. Po prečítaní
knihy a dopozeraní filmu by totiž mala nasledovať disku-
sia. Aj keď nie bezprostredne po skončení, niekedy treba
nechať informácie, dojmy a pojmy v sebe uležať, ale treba
sa k tomu vrátiť. Nie len kvôli spoločnej komunikačnej
téme, ale aj kvôli tomu, aby sme dokázali lepšie pochopiť
videnie sveta a hodnôt našimi deťmi. Aby sme mali mož-
nosť ich formovať a poukázať na to, čo bolo v obsahu
knihy či filmu dôležité z nášho pohľadu.

Aj roky po ukončení povinnej školskej dochádzky mám na
nočnom stolíku komín povinnej literatúry. Zatiaľ ma ešte
budia zo sna nočné mory o mutantoch, ktorým treba po-
môcť s nevyhnutnou transformáciou. Verím tomu, že ak im
pomôžeme vypestovať si vkus a zdravé kritické myslenie,
nebudeme sa musieť obávať, že v čase, keď sa budú roz-
hodovať sami, budú všetkými možnými zmyslovými ka-
nálmi hltať kvantá brakov, hoci by sa tieto aj rovno nazý-
vali bestsellermi. Nie som naivná a viem, že to nie vždy
vyjde, pretože bestsellery a kinohity lákajú dokonale ma-
nipulujúcim marketingom. Verím však tomu, že keď bu-
deme našim milovaným blízko v ich mutujúcom období,
keď budeme poruke v čase, keď nás budú hľadať, keď na-
miesto cenzúry, ktorú mládež nechápe, nastolíme dialóg

s argumentmi, príde chvíľa, keď nás nebudú budiť nočné
mory o zúfalých polomonštrách, ale nám na raňajky uva-
ria kávu krásni mladí ľudia so zrelým úsudkom.

Tak nám, Pane, pomáhaj, aby sme dokázali byť našim me-
niacim sa deťom dobrými sprievodcami. Aby sme vedeli
veľa počúvať, dobre chápať, na dobré poukázať, s úctou na-
pomínať, v láske pomáhať. Aby sme vedeli plakať s plačú-
cimi, smiať sa so smejúcimi a čítať s čítajúcimi.
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V saleziánskej charizme je práca veľmi typickým prvkom. Don Bosco chcel, aby jeho nasledovníci boli
známi svojou pracovitosťou. Nešlo však o akési matematické množstvo práce, koľko sa toho urobilo.
Ako dôležitý videl don Bosco najmä motív – všetko, čo robíme, máme robiť na Božiu slávu a pre
spásu duší. Tak sa to naučil a tak to odovzdal aj saleziánskej rodine. Práca je prácou pre dobro duší
a pre šírenie Božej slávy.

Autor: spracovala redakcia

Pracovať veľa,
ale nie ako workoholici

V tejto rubrike sme vám už predstavili saleziánsku
modlitbu, rodinnosť i výchovu, ako ich prežívajú za-
svätené osoby v štýle dona Bosca. Toto štvrté pokra-
čovanie opäť ponúka štyri osobné skúsenosti, čo sa
týka práce. Naše otázky pre zasvätených:

Ako vo svojom saleziánskom živote
spájaš mnoho práce a svoje
zasvätenie? Ako v tvojom prípade jedno
ovplyvňuje druhé?
dcéra Márie Pomocnice (FMA) – sestra
Anna Chrkavá
Zdá sa mi, že nič spájať nemusím, pretože pre mňa to
je všetko jedno jediné a ucelené: svoj vzťah k Bohu
prežívam cez prácu, prácou milujem Boha. Pracujem
s ľuďmi, a tak lásku k Bohu vyjadrujem cez lásku

k ľuďom. Lásku žijem cez činnosť, cez hľadanie dobra
pre druhých. Úplne jednoduchá teológia, nič zložité.
A ako zasvätenie ovplyvňuje prácu a práca zasväte-
nie? Čím viac miluješ Boha, tým viac chceš milovať
ľudí, pristupovať k nim s úctou, pochopením, láskavo
a slúžiť im. A čím viac slúžiš ľuďom a pracuješ pre
nich, tým viac rastie tvoja láska k Bohu.
Veľmi sa mi páči, čo hovorí Svätý Otec František: pre-
žívať mystickú skúsenosť priblíženia sa k druhým, byť
medzi ľuďmi, misia je vášňou pre Ježiša, ale aj vášňou
pre jeho ľud, láska k ľudu je duchovná sila… V tom všet-
kom sa nachádzam, tu zakusujem naplnenie a šťastie.

salezián kňaz (SDB) – don Vladimír Fekete
Detstvo som prežil na dedine a od malička som bol ve-
dený k manuálnej práci na poli a vo vinohrade. Príklad
dona Bosca, jeho presvedčenie, že nebo nie je pre da-
rebákov, ako aj jeho upozornenie, aby sa do formáciedcéra Márie Pomocnice (FMA) – sestra Anna Chrkavá
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k zasvätenému životu neprijímali le-
nivci, mi boli vždy veľmi sympatické.
V prvých rokoch formácie mi robilo
veľký problém zladiť nároky štúdia ma-
tematiky na univerzite s požiadavkami
a potrebami duchovného života. Ma-
gistrovo „jedno treba robiť a druhé ne-
zanedbávať“ mi niekedy naozaj liezlo
na nervy. Aj na vlastných chybách som
sa však postupne presvedčil, že skrá-
tením modlitby či vynechaním adorá-

cie kvôli nejakej práci sa nič nevyrieši,
ale budem ešte slabší a menej výkonný.
Boh odo mňa chce, aby som pracoval
iba toľko, aby som mal dosť času na
modlitbu a vzťah s ním. Dobrý časový
manažment, snaha využiť každú
voľnú chvíľku na čosi zmysluplné, mi
pomáhali v rokoch formácie a pomá-
hajú mi dodnes.
Sú charizmatici, ktorí sa dokážu mod-
liť svojou prácou. Ja to až tak veľmi ne-
viem. Prácu sa snažím najprv vnú-
torne prijať, obetovať ju Pánu Bohu
a potom ju vykonať čo najlepšie a naj-
rýchlejšie.
Tlak povinností a úloh, v ktorých ži-
jem, mi aj dnes pomáha udržiavať sa
v otáčkach.
Na druhej strane sú akoby potravou
pre moju modlitbu. Myslím, že ne-
mám kontemplatívne povolanie. Práve
kontakt so svetom, ťažkosti, problémy,
s ktorými sa stretávam alebo ktoré mi
zverujú iní, sú dôležitou súčasťou mo-
jich modlitieb. Zverujem ich Pánovi
celkom konkrétne a tým nadobúdam
vnútorný pokoj a nadhľad nad nimi.
Dnes už viem, že cez modlitbu sa aj
z tých najväčších hrozieb a strašiakov
stanú celkom obyčajné problémy,
ktoré Pán Boh postupne vyrieši.

dobrovoľníčka dona Bosca
(VDB) – Anna
O prácu v mojom zasvätenom živote
veru nemám núdzu. Na jej zadávaní sa
podieľa naozaj všelikto. Teším sa, ak je
moja práca zmysluplná, užitočná pre
druhých, pokojná a tvorivá. My, ktorí
pracujeme v škole, denne zažívame
veľa prekvapení – medzi žiakmi aj ko-
legami. Niekedy ma „dostanú“. Potom
to musím predychávať, učiť sa prehrá-
vať a odpúšťať. Inokedy sa to zase vy-
mení. Keď mám priveľa práce, zvy-
čajne sa dostaví prvé pokušenie:
skrátiť alebo opustiť modlitbu. „Zdan-
livo“ neškodné, keďže to hneď ne-
vidno. Ostatné roky si kladiem takúto
otázku: Načo je taká práca, ktorá ma
vzďaľuje od milovaného? Najväčšiu
hodnotu má totiž byť spolu s tým,
koho milujeme. Preto sa učím dávať
Bohu deň aj noc, pokoj i ruch, veci
zvládnuteľné aj tie, ktoré ma presa-
hujú, svoje myšlienky, pohnútky, otáz-
niky, slávu aj slabosti, radosť i bolesť,
aby nenastal ani jeden deň, kedy by
som sa vedome vzdialila z jeho blíz-
kosti.

Dobrovoľník s donom Boscom
(CDB) – aa
Tým, že žijem naplno ponorený vo
svete, je nemožné oddeľovať jedno od
druhého, zasvätenie od práce. Keby
som to mal hodnotiť z pohľadu času,
ktorý venujem výlučne modlitbe, ako
ju bežne vnímame, tak v mojej skúse-
nosti veľmi silno prevažuje priestor
skôr pre prácu. Preto sa snažím práve
pomocou nej vnímať Božiu blízkosť
a prítomnosť. Je zrejmé, že väčšina
činností si vyžaduje pozornosť a sú-
stredenie, preto v praktickom živote
za vnímanie Boha považujem úkon
vďačnosti – pripomenutie si toho, že
ľudia, s ktorými pracujem a stretám sa,
sú stvorení na jeho obraz. Keďže pra-
cujem s ľuďmi, najmä mladými, práve
stretnutia s nimi sú pre mňa odrazom
Božej prítomnosti. A jej vnímanie po-
važujem za najvhodnejšiu formu celo-
dennej modlitby.
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Ako sa má don Bosco
v Aleppe dnes?
Saleziáni sú tu od roku 1948.
Hneď po príchode založili od-
bornú školu, ktorá vychovala
množstvo allepských mladých,
kresťanov aj nekresťanov. Títo štu-
denti mali v celom meste dobré

meno pre svoje nadobudnuté vzdelanie. V roku 1967
však boli všetky školy zoštátnené, a tak tu saleziáni
majú už len oratórium. Chcem zdôrazniť, že prítom-
nosť saleziánov v Aleppe vzbudila mnohé povolania
pre rehoľu i pre miestnu Cirkev vďaka práci v orató-
riu medzi vysokoškolákmi a tiež vo väzení.
Dnes saleziáni v Aleppe pokračujú s oratóriom, ktoré
je otvorené pre všetkých mladých v meste. V tomto
období sme v komunite štyria, z toho traja kňazi a je-
den diakon, plus jeden kan-
didát.

Ako žijete a pracujete?
Situácia mesta a života vô-
bec sa tu obrátila o 180 stup-
ňov pred štyrmi rokmi, keď
vypukol konflikt, ktorý stále
trvá. Aleppo bolo ekono-
mické a priemyselné cen-
trum Sýrie, teraz je to tak-
mer zruinované mesto. Vyše
tritisíc fabrík bolo presunu-
tých inde, veľmi veľa ľudí
prišlo o dom a prácu a hľa-
dajú akúkoľvek možnosť,
ako prežiť.
Napriek všetkému my sale-
ziáni pokračujeme v našom
poslaní a práci, aby sme dali

nádej aj podporu mladým, ktorí tu zostali, a to cez
rôzne skupinové aktivity, katechizmus, adorácie, for-
mačné stretnutia, šport…

Ako sa majú mladí a vôbec kresťania?
Ako som už hovoril, každodenný život je neistý, čo sa
odráža na celkovom morálnom a duchovnom živote

ľudí. Každá rodina má svoj príbeh s touto vojnou. Už
takmer niet rodiny, ktorá by nestratila niekoho dra-
hého v tomto konflikte, či už prišiel o život, alebo

Saleziánske srdce v sýrskom pekle

Don Georges Fattal (65) pochádza zo Sýrie, jeho kresťanská
rodina má korene v sýrskom meste Antiochia. Je kňazom od roku
1980, okrem iného jedenásť rokov pôsobí v Damasku
a v súčasnosti je už štvrtý rok direktorom saleziánskej komunity
v Aleppo, kde v oratóriu sám ako chlapec vyrastal.

Autor: Pori Mecoi, Il Bollettino Salesiano 7 – 8/2015 � Foto: archív SDB

„Napriek všetkému my saleziáni
pokračujeme v našom poslaní

a práci, aby sme dali nádej
aj podporu mladým, ktorí tu zostali.“
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emigroval. To neznamená, že ľudia
nemajú radi svoju krajinu a svoje
mesto, ale sú nútení odísť preč zo Sý-
rie, lebo sú bezradní, nevedia, čo a ako
tu robiť.
Aktuálny problém mladých a ľudí vô-
bec je nedostatok nádeje a jasnejšej ví-
zie o budúcnosti. Pre nás je to veľká
výzva a usilujeme sa spolu s miestnou
Cirkvou čeliť tomuto problému. Or-
ganizujeme stretnutia, aby sme zhro-
maždili mladých vysokoškolákov a tiež
stredoškolákov. Usilujeme sa im dávať
nádej a radosť.
Ktoré sú najväčšie potreby? Mier, is-
tota života, sila odpustiť… Ľudia po-
trebujú pracovať, aby mohli jesť, teda
ak niet práce, sú hladní: my tu každý
mesiac pomáhame rodinám mladých
z oratória cez balíčky na prežitie,
ktoré stoja 50 – 60 eur na rodinu,
a tiež im pomáhame mesačne s neja-
kou hotovosťou približne 65 eur. Ho-
vorím aj cifry, aby ste pochopili „kva-
litu“ života, ako tu žijeme. A táto
pomoc, ktorú distribuujeme, prichá-
dza vďaka mnohým dobrodincom
a Božej prozreteľnosti, ktoré nám
nikdy nechýbajú, ako hovorieval náš
otec don Bosco.

Chcel by si nám povedať ešte ne-
jaké svedectvo?
Ako komunita v oratóriu sme prežili
mnohé hlboké aj bolestné udalosti,
napríklad keď umreli niektorí naši
chlapci z oratória. Asi pred rokom
a pol sme stratili chlapca menom Jack,
ktorý čakal na autobus, aby prišiel
s ďalšími na katechizmus, keď vtom
spadla bomba blízko zastávky, Jacka
zabila a zranila ďalších chlapcov. Pred
niekoľkými mesiacmi sme stratili ďal-
ších dvoch chlapcov s ich mamou, keď
na ich dom dopadla raketa. Je to bo-
lestné, ale telo jedného chlapca sme
ani nenašli.
Mohol by som hovoriť ešte o ďalších,
ktorých uniesli a potom prepustili za
vysoké výkupné, a to sa týka aj ne-
kresťanov. Doteraz sa napríklad stále
nevie, čo je s dvoma biskupmi Sýrskej
pravoslávnej cirkvi a jedným Gréckej

pravoslávnej cirkvi, ďalej s dvoma
kňazmi – čo sa s nimi stalo, keď ich
uniesli. Utrpenie ľudí tu v Aleppe trvá,
až niektorí nazvali toto mesto „pra-
meňom bolesti“.
Máme nádej? Ako kresťania sa, samo-
zrejme, usilujeme žiť v kresťanskej ná-
deji do hĺbky až do konca. Pracujeme,
aby sme prinášali radosť a rozsievali

nádej medzi našimi mladými, hoci
veľmi to ťažkú reálnu situáciu hneď
nerieši. Máme nádej, že toto všetko sa
čím skôr skončí a Sýria sa vráti
do dobrého stavu, že v tejto krajine
bude mier… ale znova opakujem, kým
neutíchnu zbrane a nezačne sa dia-
lóg, nemôžeme hovoriť o skutočnej
nádeji.
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„Usmernenie dona Rinaldiho (zakladateľa
Dobrovoľníčok dona Bosca) – byť tam,
kam sa saleziánski rehoľníci nedostanú, –
sa netýka len fyzického priestoru, ale aj
priestoru duchovného. Pre dobrovoľníčku
dona Bosca (VDB) nie je na prvom mieste
dôležité, čo robí, ale ako to robí a aký
duch ňou hýbe. Objavila som v sebe nie-
ktoré saleziánske charakteristiky. Mohla
by som povedať, že som sa s týmito cha-
rakteristikami narodila a že tie ma doviedli
k saleziánskemu povolaniu. Už od mater-

ského lona ma Boh pripravoval a formoval;
potom sa tieto osobitné charakteristiky
u mňa rozvinuli osobným rastom a for-
máciou, akú som dostala v Inštitúte.“

Je pekné pozorovať okolie prekypujúce
farbami a toľkými ľuďmi, ktorí si tak ako
my doprajú chvíľu harmónie s prírodou.
Anita je jemná žena a pomáha nám spo-
maliť krok, pritom rozpráva s otvoreným

srdcom: „Východiskom všetkého je seku-
lárnosť. Ona je jadrom môjho povolania
(rovnako od materského lona). A takisto
z mojej sekulárnej situácie a sekulárneho
povolania sa vyvinulo povolanie k sale-
ziánskosti, pôvodnej sekulárnej salezián-
skosti, ktorá mi umožnila patriť do sale-
ziánskej rodiny a obohatiť ju. Rozhodnutie
dať sa do služby blížnemu, sprevádzať ho
k plnosti života sa zrodilo z mojej záľuby
starať sa o najzraniteľnejších. Potreby mla-
dých, ich neuveriteľná rozbitosť, ťažkosť

nachádzať zmy-
sel života a dô-
vod vlastnej bu-
dúcnosti, to
všetko je pre
mňa výzvou.
Konštatujem to
nielen v škole,
kde pracujem,
ale aj u ľudí
z prostredia,
v ktorom žijem,
medzi priateľmi
a príbuznými.
Duchovné spre-
vádzanie mi
umožňuje pri-

bližovať sa k utrpeniu a bezmocnosti ľudí,
stávať sa solidárnou spoločníčkou na ich
ceste; usilujem sa podnecovať v nich dô-
veru v to, čo je v nich Božie a čo im môže
pomôcť žiť v plnosti. Nachádzať a aj im po-
máhať objavovať Boha v skutočnostiach
každodenného života, v konkrétnych si-
tuáciách, dokonca v životných krízach
a v momentoch zúfalstva, byť nablízku
ľuďom a dávať im dôveru: toto je stredom

môjho sekulárneho povolania. Konkrétne
tak môžem robiť najčastejšie v krátkych,
príležitostných stretnutiach, dôverne, pria-
teľsky; niekedy ide rozhovor viac do hĺbky
a je pre mňa darom. V mojom živote sa
gravitačný bod presunul z neúnavného
zaangažovania sa, z plného kalendára –
zo všetkého toho, čo som v mladosti po-
važovala za pravý saleziánsky ideál – sme-
rom k otvorenejšiemu a zaujatejšiemu po-
stoju voči tomu, s čím sa pod vplyvom
Ducha stretám na svojej ceste.
Skutočnosť, že nechávam Ducha robiť
prácu bez toho, žeby som ním chcela ma-
nipulovať alebo donucovať ho, skutočnosť,
že dôverujem Bohu a v tom nachádzam
radosť a naplnenie, toto všetko podčiar-
kuje môj kontemplatívny rozmer. V úsilí
plne sa zladiť s Bohom, byť pozorná na
Božie pôsobenie v ľuďoch, v udalostiach
a v každodennom živote, byť priehľad-
ným kanálom na odovzdávanie Božej lás-
ky, vteľovať Božiu lásku, to sú akcenty ty-
picky sekulárne, v ktorých sa môžem
naplno realizovať ako žena. Usilujem sa
z každého stretnutia urobiť skúsenosť po-
hostinného, otvoreného, povzbudzujú-
ceho, obohacujúceho, obnovujúceho pri-
jatia. Najvýrečnejším evanjeliovým
obrazom je návšteva Márie u príbuznej
Alžbety. Ich stretnutie dalo do pohybu
Boží život v nich. To je to, čo registrujem
vo svojom živote, a som si istá, že aj v ži-
vote ostatných VDB, a že to bude vždy
iné, vždy originálne. Moje srdce, my-
šlienky, celé moje bytie ustavične rastie…
a som rada, že je to tak.“

Nechať pracovať Ducha

Dnes sme v Bruseli, v obdivuhodne pestovanom parku s kobercom rôznofarebných begónií, ktoré
lákajú urobiť si oddychovú prechádzku. Obklopené toľkou krásou kráčame a počúvame Anitu:
„Opísať, čo saleziánskosť predstavuje v mojom živote, sa zdá mimoriadne ťažké. V každom prípade sa
usilujem nestotožňovať saleziánskosť s tým, čo robím, aj keď veľakrát môžem celkom jasne
konštatovať, že na pracovisku žijem spôsobom života podľa dona Bosca.“

Autor: vdb � Foto: Vlado Škuta
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Mária je vychovávateľka Ježiša v jeho
ľudskom raste, v jeho začlenení sa do
tradície ľudu Zmluvy a učí sa byť aj
učeníčkou Ježiša, Matkou členov novej
Zmluvy, založenej na krvi jej Syna.

Ak na chvíľu uvažujeme o jej speve
Magnifikat, vidíme, že je utkaný z bib-
lických citátov. Máriin spev je v per-
fektnej harmónii s celou tradíciou
hymnov a žalmov, ktoré jej ľud spieval
Pánovi počas toľkých stáročí svojich
dejín. No rovnako je tento spev za-
meraný na vtelenie Syna, ktoré sa
v nej udialo: ten, ktorý koná tento je-
dinečný a nevídaný div je ten istý Boh,
ktorý s láskou riadil celé dejiny…

Preto sa Magnifikat javí ako naozaj
unikátne plátno utkané z minulosti,
prítomnosti a budúcnosti a pozýva nás
žasnúť a zamilovať si ho v kontemplá-
cii nad jeho obsahom.
Keď Madona velebí Božiu lásku, ktorá
sa tiahne z pokolenia na pokolenie –
z generácie na generáciu, vtedy sa aj
ona sama cíti večnou, úplne ponore-
nou do tohto prúdu lásky. Lebo to je
puto medzi generáciami: blahoslaviť
ma budú všetky pokolenia!

Mária je teda vo svojej podstate usta-
novená ako puto medzi generáciami,
aby v nej pokračoval Boží plán o stvo-
rení a osobitne o ľudstve – v nej ono
znova našlo svoju krásu a pôvodnú
nevinnosť a tá bola v nej taká, ako ju
chcel Boh pri stvorení.

V tomto našom čase, takom chudob-
nom na putá s minulosťou a chudob-
nom na schopnosť pripravovať budúc-

nosť, Mária môže byť skutočnou že-
nou, ktorá buduje putá, uľahčuje stret-
nutie s minulosťou bohatou na dary
a svätosť, pomáha mladým objavovať
dobro vytvorené pred nimi, roztvára
srdcia pre budúcnosť zameranú na ná-
dej, na Dar a pozýva nás
namáhať sa a realizovať
Boží projekt o ľudstve.
Povzbudzuje nás „snívať“.

Uvažovať o dôležitosti pút
medzi generáciami v ro-
dine, ale aj v spoločnosti
a v dejinách je vlastné aj
pre dona Bosca a je to sú-
časť jeho výzvy, ktorú nám
dáva, aby mladí mohli
nájsť tých, čo ich budú
sprevádzať pri objavovaní
zmyslu života, v úsilí daro-
vať sa, v prehlbovaní viery
a pri rozhodnutí byť
v Cirkvi v službe bratom
a sestrám.

Nezmýlime sa v tom, že
ako členovia saleziánskej
rodiny sme všetci vychová-
vateľmi a prítomnosť Má-
rie je nám príkladom
v tom, ako máme byť
„mostmi“ medzi generá-
ciami. Medzi generáciami,
z ktorých pochádzame,
tými, ktorú sú teraz tu,
a tými, ktoré prídu a budú
povolané pokračovať po novom a tvo-
rivo v poslaní, ktoré sme prijali
v Cirkvi: evanjelizovať svet mladých,
aby to nebola temná periféria, ale aby
mladí dávali zo seba to najlepšie do

služby svojim vrstovníkom a tým, ktorí
stratili nádej.

S Máriou medzi nami nič nie je ne-
možné, radosť sa stane bežnou klí-
mou v našich domoch a v našich

dňoch, naše rodiny sa otvoria nádeji
a prijatiu, nežnej a silnej láske v po-
zornej a úctivej výchove detí, aby sa
nikto nestratil, ba aby všetci mohli na-
plniť sen, ktorý má o nich Boh.
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Mária a generačné putá v rodine

Mária je žena na svojom mieste, aby prepojila generácie v dejinách spásy. Ona nám môže pomôcť
nájsť cesty do srdca toho, kto je dnes na scéne sveta. Ona je dcéra Siona a zároveň Matka Krista
a Cirkvi, patrí teda aj Starému, aj Novému zákonu – jej osoba vytvára syntézu.
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v e č e r n é s l o v k o

Rozvážnosť –
Pri rozhodovaní, upútaní
pozornosti, vyhýbaní sa
hriechu

„Pán obdaril dona Bosca rozváž-
nosťou, ktorú dokazoval v kaž-
dom veku. Počnúc detstvom, keď
si dával pozor na to, aby sa vyhý-
bal zlým kamarátom. V mladosti
to boli kúsky, ktoré robil, aby pri-
tiahol kamarátov k náboženstvu
a kresťanským čnostiam. To
všetko svedčí o tom, že už vtedy
bol mimoriadne rozvážny. (…)
Mimoriadnu rozvážnosť preuká-
zal pri riadení oratória a iných
vecí, ktoré mal na starosti, ako
výber ľudí, ktorí mali viesť a učiť
chlapcov, smernice, ktoré im ur-
čil pre výučbu, riadenie a spra-
vovanie, to všetko dokazovalo,
aký bol veľmi rozvážny.“
(don Michal Rua)

„Rozvážnosť je čnosť, ktorá uschop-
ňuje praktický rozum, aby vo všet-
kých situáciách rozoznával, čo je
pre nás skutočným dobrom, a volil
správne prostriedky na jeho vyko-
nanie.“ Tak definuje rozvážnosť Ka-
techizmus Katolíckej cirkvi.
Don Bosco hovorieval: „Keď konáš,
hovoríš a myslíš, postaraj sa, aby
bolo všetko na prospech tvojej
duše.“ Bol rozvážny v rozlišovaní
skutočného dobra nielen pre svoju
dušu, ale aj pre duše svojich chlap-

cov i mnohých iných ľudí, ktorých
poznal.
Dobrú noc!

Hriech –
Pomocník z Caffé Pianta

„Vrúcna láska dona Bosca k Bohu
sa prejavovala aj jeho odporom
voči hriechu. Už v detstve sa sna-
žil zaujať kamarátov slušnou
hrou, aby ich ochránil pred hroz-
bou hriechu. Doplním, čo nám
vyrozprával kaviarnik Giovanni
Pianta, u ktorého mladý Ján Bosco
nejaký čas pracoval ako pomoc-
ník. Niekedy, keď sa hral biliard,
Pianta poveril Jána Bosca, aby za-
pisoval štuchnutia. Lenže chlapec
vždy, keď začul nejakú nadávku
alebo keď sa začala nejaká ne-
slušná debata, tak zvážnel, že
hráči sa zahanbili. Niektorí z nich
prosili majiteľa, aby už nedával
zapisovať tomu chlapcovi, lebo
v nich vzbudzoval úctu, ktorá im
bránila vyjadrovať sa, ako chceli.“
(don Michal Rua)

Don Bosco svojich chlapcov učil: „Pa-
mätajte, že každý kresťan má byť po-
vzbudením pre svojich blížnych
a žiadna kázeň človeka nepovzbudí
tak ako dobrý príklad.“
Slušné správanie je oveľa presvedči-
vejšie než slová, lebo konkrétnym
spôsobom dokazuje, že sa dá takto
správať. Dobrú noc!

O neplodnosti
Ježiš preklial figovník, pretože je sterilný, pretože sa
nepousiloval priniesť ovocie. Predstavuje osobu, ktorá
nerobí nič, aby pomáhala, ktorá vždy žije sama pre
seba, aby jej nič nechýbalo. Takí sa nakoniec stávajú
neurotickými, všetci! Ježiš odsudzuje duchovnú ne-
plodnosť, duchovné sebectvo. „Žijem pre seba, aby
mne nič nechýbalo, a ostatní nech sa zariadia sami!“

O novom víne
Majte trpezlivosť, majte nádej, robte ako Mária:
proste! Konajte! Otvorte svoje srdce! Pretože lepšie
víno prichádza. Boh vždy prichádza na periférie
tých, ktorí sa ocitli bez vína, ktorí sa napájajú iba
smútkom; Ježiš veľmi túži po tom, aby štedro nalial
to najlepšie víno tým, ktorí majú z toho či onoho dô-
vodu dojem, že sa im rozbili všetky džbány.

O detskej duši
Keď dospelí stratia hlavu, keď každý myslí iba na
seba samého, keď si otec a mama ubližujú, duša die-
ťaťa veľmi trpí, zakúša pocit zúfalstva. A tieto zra-
nenia poznačujú na celý život… Ako často sa deti
schovávajú, aby sa vyplakali osamote… Keď sa muž
a žena stali jedným telom, všetky zranenia a všetky
opustenia zo strany otca či mamy sa zarezávajú do
živého tela detí.

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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Je všeobecne známe, že Jorge Mario
Bergoglio bol jezuita. Keď sa tento je-
zuita stal pápežom, tí, ktorí ho ne-
poznali, si kládli otázku, akým sme-
rom sa bude uberať jeho pontifikát.
Jeho rozhodnutie prijať meno Franti-
šek naznačovalo, že možno očakávať
nejaké spojenie medzi ním a svätým
Františkom. Ale len tí, čo dobre po-
znali jeho životný príbeh, by čakali
nejakú súvislosť medzi ním a sale-
ziánmi. Argentínsky salezián don Ale-
jandro León dostal za úlohu urobiť vý-
skum a pripomenúť tak postavu iného
slávneho argentínskeho saleziána
dona Cayetana Bruna, ktorý svoj život
zasvätil skúmaniu a spisovaniu dejín
argentínskej Cirkvi. Pri tejto práci na-
trafil v archíve na listy, ktoré napísal
donovi Brunovi Jorge Mario Bergoglio.
Tak sa rozhodol preskúmať puto, ktoré
spája súčasného Svätého Otca Fran-
tiška so saleziánskou rodinou a s do-
nom Boscom. Pustil sa do pátrania po

svedectvách ďalších ľudí, ktorí boli
s Bergogliom v blízkom kontakte
v rôznych etapách jeho života.

V tejto knihe odhaľuje minulosť ro-
diny Bergogliovcov, okolnosti, za
akých sa otec Jorgeho Bergoglia vy-
sťahoval z Talianska, ako sa zoznámil
s rodinou jeho matky. Dozvieme sa, že
túto rodinu od začiatku sprevádzali
saleziáni a ich charizma. Doslova im
pomohli prežiť v časoch ťažkej ekono-
mickej krízy. Salezián don Pozzoli roz-
hodujúcim spôsobom pozitívne
ovplyvnil život celej rodiny, bol ich
duchovným vodcom i blízkym priate-
ľom. Vďaka nemu mladý Bergoglio
prežil rok štúdia v saleziánskom kolé-
giu, kde si osvojil životné pravidlá sa-

leziánskych chovancov a ešte hlbšie
sa oboznámil s charizmou dona Bosca.
Don Pozzoli ovplyvnil aj Bergogliovu
voľbu povolania. Hoci sa rozhodol pre
jezuitov, don Bosco poznačil jeho ďal-
šie myslenie a rozhodovanie. Po-
tvrdzujú to rôzne prednášky a listy,
ktoré sú súčasťou tejto knihy.

Človek, ktorý chce pochopiť hĺbku
a rozsah vplyvu saleziánskej charizmy
na myslenie súčasného pápeža, nájde
v tomto dielku odpovede na mnohé
svoje otázky. Súčasne sa oboznámi
s historicko-politickým kontextom,
stručnými dejinami saleziánov v Ar-
gentíne i s životom a dielom viace-
rých šíriteľov odkazu dona Bosca
v Južnej Amerike, čiže s okolnosťami,
ktoré sa podieľali na formovaní Svä-
tého Otca Františka.

Autor: Jana Sarňáková
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