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

Svätý Otec František vyhlásil Rok milosrden-
stva, ktorý sa začína už 8. decembra. Aký mal
vzťah k Božiemu milosrdenstvu don Bosco?
Znovu načrieme do jeho diela Pamäti oratória,
kde je Božie milosrdenstvo stotožnené s Božou
Prozreteľnosťou, na ktorej je postavený celý ži-
vot. Život stojí na konkrétnej, osobnej, stálej
starostlivosti Božej lásky o nás. Za udalosťami
šťastnými i nešťastnými don Bosco vníma túto
Božiu otcovskú starostlivosť.

Keď začína rozprávať o svojom živote, uvádza
udalosť smrti svojho otca takto: „Nemal som
ešte ani dva roky, keď nás milosrdný Boh nav-
štívil veľkým nešťastím.“
Neskôr opisuje, ako ho dobrý Boh lieči z túžby pracovať a kázať pre
márnu slávu. Po vyjadreniach uznania nad jeho kázňou zistí, že ľudia ne-
vedia ani tému jeho kázne, nie to ešte jej obsah. Farár mu vysvetlí, že ľu-
dia z takejto kázne nemajú nič, a ponúkne mu niektoré zásady, ktoré kle-
rik Bosco prijme ako svoje pravidlá pre celý život. Nakoniec udalosť
uzatvára takto: „Milosrdný Boh to zariadil tak, aby som dostal túto poučnú
lekciu. Lekciu, ktorú som hneď uviedol do života a ktorá priniesla svoje ovo-
cie pri príprave kázní, hodín katechizmu, pri vyučovaní a písaní.“
Keď po Comollovej smrti počuje v noci jeho hlas „Bosco, som spasený!“,
uzatvára udalosť takto: „Nikdy by som nikomu neradil robiť, čo sme uro-
bili my – Alojz a ja. Boh je všemohúci, Boh je milosrdný. Obyčajne nedbá
na takéto zmluvy. No dakedy vo svojom nekonečnom milosrdenstve dovolí,
aby sa splnili, ako sa to stalo v mojom prípade.“
V podkapitole opisuje ťažkosti putovného oratória, ktoré sa muselo znova
sťahovať, cituje kázeň dona Borela o užitočnosti presádzania kapusty
a končí takto: „Myslime na to, že sme v Božích rukách. Pán sa postará
o naše dobro. Je isté, že nás požehnáva a pomáha nám. Vždy bude mať pre
nás dajaké vyhovujúce miesto, aby sme ho mohli oslavovať a robiť dobre
svojim dušiam.
Božia milosť je ako reťaz. Prvé ohnivko je spojené s ďalším. Ak prijmeme
prvú milosť, ktorú nám Boh dáva, buďme si istí, že nám dá aj ďalšie mi-
losti, ešte väčšie. Ak dnes v oratóriu zlepšíme svoje správanie, nekonečné
milosrdenstvo nášho Pána Ježiša nás odmení, ako sme si zaslúžili svojimi
dobrými skutkami.“
Nech nám don Bosco pomáha stretať sa s milosrdnou Božou láskou v na-
šom každodennom živote.

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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Milá moja saleziánska rodina, priatelia a priateľky
dona Bosca, čitatelia časopisu Don Bosco dnes, prij-
mite môj srdečný a vrúcny pozdrav ako pozdrav hlav-
ného predstaveného!

Tento svoj pozdravný
úvodník píšem, ako
keby to bol list rodine,
pretože úprimne cítim
potrebu porozprávať
a pripomenúť, čo prá-
ve prežívame.
Rok osláv dvestoroč-
nice narodenia dona
Bosca sa stále viac uka-
zuje ako to, čím mal
byť: skutočným rokom
milosti, ktorý nám da-
roval Pán.
Vo chvíli, keď vám
píšem tieto riadky,
mám živú a čerstvú
spomienku na svoje
stretnutie s dvadsiatimi
štyrmi saleziánmi dona
Bosca, ktorých som

pred niekoľkými dňami spoznal na Valdoccu, aby
som im priniesol svoj srdečný pozdrav a zaželal im
šťastnú cestu – krátko predtým, ako v nasledujúcich
týždňoch odišli na miesto, ktoré im určilo misionárske
povolanie, a ako sa dostali do najrozličnejších a naj-
vzdialenejších krajín sveta. Na to isté sa pripravovala
skupina dcér Márie Pomocnice a niekoľkí laici. Je to
146. misionárska výprava odo dňa, keď don Bosco vy-
slal svojich prvých misionárov. Dojíma ma a napĺňa

radosťou veselá myseľ a entuziazmus týchto mladých
saleziánov, našich sestier i bratov a sestier laikov,
ich živá túžba ísť v ústrety tým, čo ich očakávajú, aby
spolu s nimi prežívali svoj život, aby venovali svoj ži-
vot do ich služby, aby kráčali spolu s malými a chu-
dobnými.

Celé Valdocco bolo rozochvené
a oslavovalo
To mi pripomína tento podstatný aspekt našej sale-
ziánskej rodiny. Kvôli vernosti charizme sme du-
chovnou rodinou s misionárskym povolaním.
Don Bosco už od počiatku začal pripravovať vyslanie
svojich saleziánov a dcér Márie Pomocnice do misií.
Vo chvíli jeho smrti, v roku 1888, pracovalo v Ame-
rike 154 saleziánov (20 % celej vtedajšej Saleziánskej
kongregácie) a sám don Bosco často klopal na dvere
mnohých laikov, aby prosil o pomoc pri podporovaní

misionárskej činnosti. Zakaždým, keď z Ameriky pri-
chádzali „čerstvé“ informácie, celé Valdocco bolo ro-
zochvené a oslavovalo, rozpaľovalo svoje emócie
i túžbu odísť a sprevádzať týchto prvých misionárov.
Dnes už spôsob vyjadrovania, pohľad na človeka, na
kultúru a teológiu nie je taký istý ako v čase dona
Bosca, ale misionársky charakter našej rodiny musí
byť rovnaký.

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

Zakaždým, keď z Ameriky
prichádzali „čerstvé“ informácie,
celé Valdocco bolo rozochvené

a oslavovalo.
Ángel Fernández Artime

hlavný predstavený saleziánov
a X. nástupca dona Bosca

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

Saleziánska rodina je kvôli
vernosti misionárska

Pápež František vyzval celú univerzálnu Cirkev, aby bola Cirkvou vychádzajúcou, čiže Cirkvou, ktorá vychádza
v ústrety, Cirkvou na misiách. Tento pápežov projekt je pre našu saleziánsku rodinu úplne a konkrétne
v súlade so saleziánskou charizmou, ktorú spoločne prežíva všetkých tridsať skupín našej rodiny.
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Pápež František vyzval celú univer-
zálnu Cirkev, aby bola Cirkvou vy-
chádzajúcou, čiže Cirkvou, ktorá vy-
chádza v ústrety, Cirkvou na misiách.
Tento pápežov projekt je pre našu sa-
leziánsku rodinu úplne a konkrétne
v súlade so saleziánskou charizmou,
ktorú spoločne prežíva všetkých trid-
sať skupín našej rodiny.

Môj nádherný sen
Ako v čase dona Bosca, aj v našej ro-
dine sú všetky zložky – každá so svojou
osobitnou charizmatickou špecifickos-
ťou v rámci „spoločného domu“ –
povolané k aktívnej prítomnosti na
všetkých štyroch svetových stranách.
Pozvania, ktoré dostávame, sú om-
noho početnejšie, ako sú naše mož-

nosti byť prítomní všade tam, kde nás
volajú. Je to ako v čase dona Bosca.
Ale máme jednu možnosť – usilovať sa
byť ako on: vzbudzovať také misi-
onárske nadšenie, ktoré zapálilo a na-
plnilo nadšením srdcia mnohých mla-
dých.
Odborníci v sociológii hovoria, že naša
doba už nie je dobou veľkých príbe-
hov. Tým chcú povedať, že postmo-
derna odstránila veľké utópie a veľké
ideály, ktoré svet mal.
Ja však patrím medzi tých, ktorí veria,
že aj samotné sociologické hypotézy
idú v ústrety vlastnému úpadku – do
tej miery, do akej existujú jednotliví ľu-
dia, inštitúcie a kolektívy, ktoré veria,
ktorí veríme, že niečo môže byť iné.
Podstatným rozdielom – v kontexte,

v ktorom rozprávam, – je pre našu ro-
dinu jeden sen, očarujúci a nádherný
sen: aby príbehom a ovocím dvojstého
výročia bolo misionárske nadšenie,
ktoré v budúcich rokoch bude ne-
prestajne rásť. Sen, že sme rehoľníč-
kami, rehoľníkmi a laikmi jednomy-
seľne sa usilujúcimi o to, aby sa
misionársky zápal, ktorý prežíval don
Bosco, stal silnou a fascinujúcou sku-
točnosťou.
Don Bosco nech sa pri dvojstom výročí
svojho narodenia naďalej za všetkých
prihovára u Pána.

(Podľa Il Bollettino Salesiano, no-
vember 2015)

. . . s m l a d ým i a p r e m l a d ý c h . . .
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Žilina
Jubilejný Výstup titusa Zemana
V nedeľu 4. októbra okolo 170 mladších i starších ľudí či aj celé
rodiny vystúpili na Fatranský Kriváň, aby si pripomenuli Božieho
služobníka Titusa Zemana. V roku storočnice jeho narodenia sa
tak uskutočnil už tretí takýto výstup. Účastníci prišli tentoraz aj
z Trnavy, Dubnice nad Váhom, Bratislavy či z Košíc. Vrcholom
výstupu bola slávnostná svätá omša, ktorú celebroval don Ján
Martiška, vikár slovenských saleziánov, a s ním koncelebrovali
viacerí ďalší saleziáni. Mračná, ktoré počas svätej omše striedali
pekné výhľady, akoby samy kázali o živote Božieho služobníka.
Slávnostnú atmosféru dotvoril guláš z diviny, ktorý čakal na hlad-
ných a trocha uzimených pútnikov – turistov. Okolo tohto pomyselného stola prírody vznikol priestor na zoznamova-
nie sa a budovanie vzťahov. S iniciatívou „Výstupu“ prišli mladí saleziáni zo Žiliny, študenti filozofie a pedagogiky. / rh
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Levoča
Jubilejná Bodka za prázdninami
V poradí už tridsiata Bodka za letnými prázdninami prilákala do Levoče 260
chlapcov zo 16 stredísk. Hlavnou myšlienkou boli slová „Poďme na to!“. Prog-
ram odštartoval súťažou scénok Grammy Bodkár. V ďalšom programe sa mlad-
ším chlapcom venovali novici, ktorí sa na chvíľu stali prvými saleziánmi, čo
prišli na Slovensko a potrebovali získať kvalitných spoločníkov. Vďaka šikov-
nosti a bystrosti sa deťom podarilo takúto partiu nájsť. Starší chlapci sa mohli

zúčastniť na niektorom zo štyroch
workshopov: čo ukrýva duša sku-
točného muža, o modlitbe mla-
dých, o povolaní otca provinciála
a o rozhodovaní o životnej ceste.
Mladí saleziáni pomohli chlapcom
s prípravou na svätú spoveď, ktorá
bola skutočnou duchovnou bodkou
za prázdninami. Vyvrcholenie –
svätú omšu celebroval provinciál
don Jozef Ižold. / jm

Pucallpa
aj v Peru darovali donovi Boscovi
k dvestoročnici nový kostol
Mestečko Pucallpa v centre peruánskej Amazónie
skrášľuje od 16. augusta 2015 nový kostol zasvä-
tený donovi Boscovi. Chrám bude slúžiť veriacim,
ktorým sa v tejto oblasti venujú saleziáni. V roku
2009 tam už vybudovali multifunkčnú halu, ktorú
nazvali Pinardiho kaplnka. Saleziánska prítom-
nosť je posilnená školou, učilišťom pre tesárov
a niekoľkými oratóriami. „Chrám je farský – svä-
tého Jána Bosca. Stavba sa začala ako sen, nemys-
leli sme si, že ju budeme schopní dokončiť do
dvestoročnice. V skutočnosti meno dona Bosca
pritiahlo pozornosť mnohých ctiteľov svätca, od-
chovancov a dobrodincov, ktorí umožnili, aby sa
tento sen stal skutočnosťou,“ povedal Mons. Gae-
tano Galbusera, tamojší apoštolský vikár. V kos-
tole, ktorý má tvar osemuholníka, sa nachádza
dvanásť malieb o živote dona Bosca. / ah

Žilina
Štyria saleziáni zložili doživotné sľuby
V Žiline zložili 19. septembra do rúk dona Jozefa Ižolda doživotné
sľuby saleziáni Peter Chodelka, Daniel Imriška a Radoslav Schudich
ako zasvätení laici a ako kandidát na kňazstvo Michal Cedzo. Na sláv-
nosti v Kostole Dobrého pastiera na Solinkách sa zúčastnilo približne
päťdesiat spolubratov, ďalej členovia saleziánskej rodiny, príbuzní
a mladí zo stredísk. „Ide o Božie povolanie. Nevybrali ste si to sami,
ale počuli ste Boží hlas. A dnes sa vás Pán pýta znova, ale už defi-
nitívnym spôsobom – myslíš to vážne a odpovieš na moje volanie de-
finitívne áno?“ povedal im počas homílie provinciál don Ižold. O svo-
jej ceste k saleziánom sa zmienil Radoslav Schudich: „Nie je to tak,
že ja som si vybral saleziánov, ale hľadal som Božiu vôľu a on mi to
ukazoval postupne. Keď som pôsobil na rôznych miestach, viac a viac
som spoznával túto cestu, ktorú som našiel aj v modlitbe.“ / mm
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Baku
Saleziáni pôsobia v azerbajdžane
už 15 rokov
V nedeľu 22. septembra si miestna cirkev
v Azerbajdžane pripomenula skromné jubileum –
pätnásť rokov od príchodu prvých slovenských sa-
leziánov do krajiny. Slávnostnej liturgii v chráme
Nepoškvrneného počatia Panny Márie predsedal
sekretár Kongregácie pre ohlasovanie evanjelia sa-
leziánsky arcibiskup Mons. Savio Hon Tai Fai
z Vatikánu. V homílii zdôraznil dôležitosť svä-
tosti v službe ohlasovania evanjelia. „Boh miluje
radostného darcu,“ podčiarkol Mons. Savio,
„v saleziánskom chápaní svätosť spočíva práve
v radosti. Sme povolaní konať aj tie najobyčaj-
nejšie veci neobyčajným spôsobom – s horli-
vosťou a láskou.“ Počas slávnosti boli v Azerbaj-
džane prítomné aj sestry Andrea Mladošová
a Slávka Butková, členky rodiacej sa prvej ko-
munity FMA v Azerbajdžane. / jm

Košice
maratón na Luníku opäť prilákal desiatky
účastníkov
Ani nepriazeň počasia a nepríjemný vietor nezabránili
šesťdesiatim siedmim športovcom z Luníka IX zabo-
jovať o titul na už piatom ročníku Luníkovského ma-
ratónu. Súťažilo sa v niekoľkých kategóriách. Naj-
menší do 10 rokov bežali trasu okolo strediska, starší
okolo sídliska a najstarší až trikrát prebehli celú trať.
Pelotón sprevádzali cyklisti, ktorí dohliadali na hladký
priebeh súťaže. Každý z účastníkov dostal na záver
sladkú odmenu a víťazi v každej kategórii si mohli tro-
fej vybrať sami – na výber boli ruksaky, košele, čiapky
či iné potrebné veci. Pestrosť cien ukázala, že účastníci
majú nezištné srdcia a často vyberali odmeny nie pre
seba, ale podľa potrieb svojich najbližších. / ah

Ranchi
Hlavný predstavený saleziánov odpovedal na otázky
mladých v Indii
Don Ángel Fernández Artime navštívil začiatkom októbra viacero
saleziánskych diel v Indii. Mladým o svojej ceste k saleziánom po-
vedal: „Saleziánov som stretol len náhodou. Neboli prítomní tam,
kde som žil. Neskôr som u nich študoval. Páčilo sa mi, čo robili
pre mňa a pre mladých. Cítil som, že Pán aj mňa povoláva do tohto
diela. Začal som žiť týmto spôsobom života a cítil som sa veľmi
šťastný. Som veľmi šťastný zo života, ktorý mi Pán dal.“ Mladí
v Ranchi ho zasypali otázkami. Pýtali sa na jeho povinnosti voči
mladým i na to, ako využiť ich energiu, pokým ju ešte majú. Don
Artime túto otázku zodpovedal slovami: „Som presvedčený, že
mladí ľudia nikdy nestratia odvahu a nadšenie, ak ich zažili dosť
dlho a naučili sa to, čo nás učí Boh, že je krásne dať seba samého.
Potom si tento spôsob života uchovajú ešte dlho vo svojich
srdciach.“ / mm
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Bratislava
V bratislavskej trnávke
požehnali nové ihriská
Prvá októbrová sobota mala
pre mladých z oratória na
Trnávke športovú príchuť. Po-
čas slávnostného otvorenia
oratka požehnal provinciál don
Jozef Ižold aj nové ihriská.
Celý program sprevádzal he-
rec Lukáš Latinák. Slávnost-
ného prestrihnutia pásky sa
ujal don Peter Kvašňovský,
prvý výkop lopty patril staros-
tovi Ružinova Dušanovi Peká-
rovi a prvé zapískanie „spískal“
don Tibor Reimer. Pre starších
bola určená súťaž vo varení gu-
láša, deti a mladšie generácie si
mohli zasúťažiť na stanoviš-
tiach či otestovať futbalový
trávnik. Príjemný večer uzat-
voril speváckym vystúpením
Otto Kollmann a všetkých po-
tešil slávnostný ohňostroj. / ah

Šaštín, Vajnory, Brodské
Ďalšie spomienkové stretnutia na dona titusa Zemana
V septembri sa uskutočnili stretnutia ctiteľov Božieho služobníka dona Titusa Zemana.
V sobotu 11. septembra don Jozef Slivoň slávil svätú omšu v Šaštíne, kde následne pán Michal Titus Radošinský pred-
stavil životopis Božieho služobníka. V nedeľu 12. septembra spomínali vo Vajnoroch, kde sa prítomní dozvedeli aj
o siedmej mimoriadnej milosti udelenej na príhovor Božieho služobníka a vypočuli si spomienky pána Augustína Kri-
vosudského. Tretie spomienkové stretnutie sa konalo v štvrtok 17. septembra v Brodskom, ktoré don Titus v apríli 1950
navštívil, aby si prezrel brehy Moravy, cez ktoré neskôr prevádzal spolubratov. / jm

Baku
Sestry saleziánky otvorili novú prítomnosť
Svoju prítomnosť v Baku saleziánky oficiálne otvorili a po-
tvrdili 15. októbra 2015, v deň liturgickej spomienky
svätej Terézie Avilskej. „Azerbajdžan potrebuje nové ústa,
nové srdcia a nové ruky schopné pracovať pre Ježiša, ho-
voriť o ňom a milovať ho v tých, ktorí ho ešte nepoznajú,“
povedal Mons. Vladimír Fekete SDB počas svätej omše.
Otvorenie sa uskutočnilo v Gencliku, kde pred pätnástimi
rokmi začínali aj saleziáni. Prítomná bola aj sr. Adelaide
Deretti FMA, generálna radkyňa pre misie, ktorá sláv-
nostne prečítala dekrét generálnej predstavenej sr. Yvonne
Reungoat a sestrám odovzdala Stanovy FMA a kríž. / mm

Rím
Výzva prijať imigrantov sa týka aj nás
Na výzvu Svätého Otca, aby každá farnosť prijala rodiny imig-
rantov, reagoval aj hlavný predstavený saleziánov don Ángel
Fernández Artime. Ten 8. septembra 2015 napísal list všetkým
provinciálom v Európe so žiadosťou o zváženie svojich vlast-
ných možností. Ešte v ten istý deň sa k výzve pripojila aj
hlavná predstavená saleziánok matka Yvonne Reungoat FMA.
„Výzvu Svätého Otca i list nášho hlavného predstaveného si
veľmi vážime. V rámci našej charizmy – stretávania sa s mla-
dými v našich strediskách a pri aktivitách – vidíme naše mož-
nosti pomôcť utečencom v rámci procesu ich sociálnej integrá-
cie, zvlášť ak ide o deti a mladých,“ povedal provinciál
slovenských saleziánov don Jozef Ižold. / ah
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Anton Kyselý pochádzal z obce Brodzany
pri Partizánskom, kde sa narodil 17. júla
1923. Jeho rodičom Štefanovi a Anne Boh
požehnal ešte dve dcéry. V rodisku nav-
števoval aj ľudovú školu. V druhej triede
pristúpil k prvému svätému prijímaniu,
na ktoré ho veľmi dôkladne pripravil ta-
mojší mladý kňaz, administrátor farnosti.
„Sviatosť birmovania som prijal v roku
1937. Udeľoval nám ju ThDr. Karol
Kmeťko, nitriansky biskup, ktorého som
v ďalších rokoch spoznal ako podporova-
teľa a obdivovateľa svätého Jána Bosca
a saleziánskeho diela na Slovensku,“ spo-
mína vo svojom životopise.
V septembri 1937 Anton nastúpil do Šaš-
tína k saleziánom a absolvoval päť tried
gymnázia. V roku 1942 vstúpil do sale-
ziánskeho noviciátu vo Svätom Beňadiku.
Prvé rehoľné sľuby zložil 16. augusta
1943, v deň, keď sa pripomína narodenie
svätého Jána Bosca. Po ďalších troch trie-
dach gymnázia maturoval v roku 1946
a potom pôsobil ako asistent študentov
v Michalovciach a v Trnave. Tam zažil,
ako komunistická moc poštátnila sale-
ziánsky dom. V Šaštíne zložil ako 26-
-ročný 30. júla 1949 svoje večné sľuby.
„Chcem sa znovu a navždy zaviazať za-
chovávať sľuby a stanovy Spoločnosti svä-
tého Františka Salezského, aby som tak
dosiahol kresťanskú dokonalosť,“ napísal
vo svojej žiadosti o dovolenie zložiť sľuby.
Po barbarskej noci z 13. na 14. apríla
1950 bol aj klerik Kyselý internovaný
v Podolínci. „Začiatkom septembra boho-
slovcov zo všetkých reholí odviezli do
Čiech do PTP.“ Na nasledujúcu jar bol čle-
nom tretej výpravy Titusa Zemana za hra-
nice. V noci 9. apríla 1951 sa však pre-
chod nevydaril. Jemu sa podarilo skrývať
sa azda najdlhšie, kým ho v auguste 1951
ŠtB nezatkla. Vo februári 1952 „bol som
odsúdený na dvanásť rokov trestu“. Väz-
nený bol v Ilave a potom na Mírove.
„O tom, čo prežíval vo väzení, som ho
nikdy nepočula rozprávať,“ spomína jeho
neter pani Marika Vadilová. Prepustili ho
13. augusta 1959 na žiadosť rodičov. V ďal-

ších rokoch sa tajne pripravoval na kňazskú
vysviacku, ktorú prijal 10. decembra 1961.
Do roku 1969 bol zamestnaný na JRD v ro-
disku. Po uvoľnení politickej situácie mohol
13. júla 1969 sláviť svoje primície. Ná-
sledne v novembri režim dovolil, aby don
Kyselý nastúpil do pastorácie v domácej
farnosti Krásno. Pôsobil tam až do roku
1992. Vtedy „odišiel som do Novej Dub-
nice, kde som pomáhal našim dvom spo-
lubratom ako pomocný duchovný v pasto-
račnej práci“. V tomto meste zostal
v saleziánskej komunite až do svojej smrti.
„Svoje roky prežíval ako salezián kňaz
v živých vzťahoch k spolubratom, blíz-
kym osobám, pokrvnej rodine, mladým
a farníkom. Bol citlivý, empatický a vní-
mavý voči iným, najmä trpiacim. Zdravotné
problémy, ktoré prichádzali postupom
času, znášal s pokorou a odovzdanosťou do
rúk Božej prozreteľnosti. Žil disciplinovane
a v modlitbe: breviár, ruženec, Korunka
k Božiemu milosrdenstvu. Pestoval a roz-
široval mariánsku úctu. Pokiaľ mu sily sta-
čili, pomáhal pri spovedaní, odslúžil svätú
omšu pre spoločenstvo alebo zašiel do ora-
tória medzi deti a mladých. Mal dobrú pa-
mäť aj postreh a vedel rozprávať zaujímavé
i vtipné príbehy. Bol pre našu komunitu da-
rom,“ napísal jeho posledný direktor don
Peter Mlynarčík SDB.
Don Anton Kyselý zosnul vo štvrtok
1. októbra 2015 na sviatok svätej Terézie
z Lisieux. Pochovaný je v rodných Bro-
dzanoch.

Aj dnes by mal don
Bosco srdce v nebi

a nohy na zemi
Okolo Dušičiek a pri Slávnosti Krista
Kráľa sa človeku do srdca vplietajú
myšlienky na večnosť. Rozmýšľame,
aký má vlastne význam toľko sa na
tomto svete lopotiť… keď tie „večné“,
dôležité, podstatné veci sú tam, v tom
neviditeľnom svete. Don Bosco nebol
niekto, kto by sa nepozeral vpred,
k večnosti. Naopak, žil, akoby bol
srdcom v nebi, žil, akoby videl Nevi-
diteľného. No aj tak sa mnohí pýtali:
Viac sa modlil alebo viac pracoval?
Lebo pracoval veľa, ohromne veľa, do-
slova sa zodral v práci. Kedy sa teda
modlil – kedy bolo jeho srdce v nebi?
Odpoveď je – kedy sa nemodlil? A tu
sa vec obracia. Lebo dnes mnohokrát
v odpovedi na otázku „ako sa máš?“
poukážeme práve na to, že je toho
veľa, nestíhame a myslíme tým množ-
stvo práce. Sme veľmi ponorení do
práce, často až príliš, aj s hlavou, aj so
srdcom… a naše srdce nemá dosť
vzduchu. Don Bosco denne veľa pra-
coval a niekedy aj dlho do večera.
A keby mu Boh určil žiť dnes a neod-
ňal by mu darovanú charizmu, žil by
znova ponorený do množstva práce,
ale aj ukotvený srdcom v nebi. Z tejto
jeho skúsenosti presvitá vnútorná rov-
nováha práce a srdca. Nie je bezhlavý.
Naopak, hlavu má, má ju na správ-
nom mieste – a srdce tiež. Pamätať na
Božie veci, na Božie prísľuby v krste –
na dar večného života, na Božie milo-
srdenstvo, ktoré sa nikdy neunaví…
a na pozvanie nasledovať Ježiša
a k tomu nedovoliť starostiam, úlo-
hám, diáru, mobilu, aby to vytesnili zo
srdca. Pamätať na to v srdci alebo,
lepšie povedané, mať srdce ponorené
„v tom“. V čase dušičkovom i pred-
vianočnom.

Spomienka na zosnulého spolubrata
Anton Kyselý SDB * 17. júla 1923 † 1. októbra 2015
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Ako a kde získavať odpustky – podľa listu Svätého Otca
Františka
Svätý Otec chce, „aby sa slávenie svätého roka pre všetkých veriacich
stalo opravdivým momentom stretnutia s Božím milosrdenstvom“.

„Mojou túžbou je, aby bolo jubileum živým zakúsením Otcovej blíz-
kosti, bezprostredným, priam rukolapným dotykom s jeho nežnosťou,
ktorý upevní vieru každého veriaceho a urobí jeho svedectvo účin-
nejším.“

„Aby veriaci mohli zažiť a dosiahnuť odpustky, musia na znak hlbokej
túžby po opravdivom obrátení uskutočniť krátku púť k svätej bráne,
ktorá bude otvorená na každej katedrále alebo na kostole, ktorý určí
diecézny biskup, a tiež na štyroch pápežských bazilikách v Ríme.
Taktiež stanovujem, že bude možné získať odpustky vo svätyniach,
kde bude otvorená brána milosrdenstva, a v kostoloch tradične po-
važovaných za milostivé. Je dôležité, aby bol moment získania

odpustkov spojený pre-
dovšetkým so sviatos-
ťou zmierenia a so slá-
vením Eucharistie,
zahrňujúcim reflexiu
nad milosrdenstvom.
Bude nutné, aby boli
tieto slávené sviatosti
spojené s vyznaním
viery a s modlitbou za
mňa a za úmysly,
ktoré nosím v srdci pre
dobro Cirkvi a celého
sveta.“

Svätý Otec František vyhlásil mimoriadny Svätý rok
milosrdenstva, ktorý sa začne 8. decembra 2015 a zakončí
sa liturgickou slávnosťou Krista Kráľa 20. novembra 2016.
Počas tohto roka vám chceme prinášať podnety, ako ho
prežívať aj v duchu dona Bosca, teda ako byť milosrdní
ako Otec – so saleziánskym srdcom.

Milosrdní ako Otec
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„Milosrdenstvo je vždy väčšie ako hriech a nik
nemôže klásť hranice Božej odpúšťajúcej láske.“

pápež František

Božie milosrdenstvo „všetkým vychádza v ústrety s tvárou Otca, ktorý
prijíma a odpúšťa a úplne zabúda na spáchaný hriech“.

Autor: Rastislav Hamráček SDB � Foto: internet
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Srdce svätého Jána Bosca viedol
Boh k láskavosti, dobrote v kon-
krétnych skutkoch pri výchove
mladých, najmä chudobných.
V svojej kňazskej i vychováva-
teľskej práci – či už si to uvedo-
moval viac, alebo menej – bol
znamením a nositeľom lásky mi-
losrdného Boha. Nechodil ko-
nať skutky milosrdenstva ako
čosi osobitné, naopak, prežíval
milosrdenstvo voči tým, ktorých
mal denne okolo seba:
– robil vždy prvý krok
v ústrety mladým – nečakal,
že oni prídu k nemu,
– učil ich nielen poznatkom
a zručnostiam, ale aj
nábožnosti,
– odpúšťal im ľudsky aj ako
kňaz,
– znášal ich vrtochy a mal
s nimi trpezlivosť,
– pripravoval ich na smrť aj
ich pochovával,
– počúval ich otázky
a problémy a dával dobré rady,
– staral sa im o chlieb,
prístrešie, oblečenie,
– navštevoval ich vo väzení,
– viedol ich k službe ďalším
núdznym.

Také bolo jeho saleziánske
srdce, ktoré je pre nás inšpirá-
ciou aj v tomto mimoriadnom
Svätom roku milosrdenstva.
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Svätý Otec František napísal: „Želal som si, aby Cirkev v tomto
milostivom čase znovu objavila bohatstvo obsiahnuté v skutkoch
telesného i duchovného milosrdenstva. Skúsenosť milosrdenstva
sa totiž stáva viditeľnou skrze svedectvo konkrétnych znamení,
ako nás to učil sám Ježiš. (…) Zakaždým, keď veriaci sám vykoná
jeden alebo viac takýchto skutkov, určite dosiahne odpustky
svätého roku.“

… so saleziánskym srdcom

Saleziánsky skutok milosrdenstva
„Veľkú črtu Božieho milosrdenstva voči hriešnikom máme v sviatosti zmierenia.“
don Bosco

Je skutkom duchovného milosrdenstva napomínať hriešnikov – aj formou povzbu-
denia k dobrej sviatosti zmierenia. Je to jedna z typických čŕt saleziánskeho srdca.
Pristúpme my sami k dobrej spovedi a povzbuďme k tomu aspoň jedného ďalšieho
zo svojho okolia. Osobitne teraz, na začiatku Svätého roku milosrdenstva.

Don Bosco o milosrdenstve v jubilejnom roku
V roku1854 don Bosco napísal a vydal knižočku o význame a správnom chápaní ju-
bilejných rokov v Cirkvi a hojne v nej hovoril aj o milosrdenstve.

„Kto vie, či pre mňa a pre teba to nie je posledný jubilejný rok? Šťastní sme, šťastní
sú kresťania, ak ho prežijú dobre. Božie milosrdenstvo nás čaká; nebeské pokladnice
sú otvorené, nech Boh dá, aby sme všetci z toho mali úžitok.“

„Boh, ktorý je samá láska, predovšetkým chcel, aby sa jeho ľud naučil byť dobrým
a milosrdným voči blížnemu.“
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Kto je vlastne don Filiberto Gonzá-
les? Ako by ste sa nám predstavili?
Filiberto Gonzáles je salezián z Božej
milosti, narodený v malej mexickej de-
dine. Bol som pokrstený 7. septembra
1954. To bolo ešte za potopy sveta, čo?
(Smiech.) Potom sme sa presťahovali
do veľkého mesta, do Guadalajary, kde
som spoznal saleziánov. Už od tejto
chvíle som sa chcel stať jedným z nich!
Istý misionár, ktorý tam pôsobil, ma
sprevádzal v tomto rozhodnutí.

Čo sa vtedy odohralo, že ste sa
rozhodli pre saleziánske povola-
nie?
Svoje povolanie prirovnávam k mag-

netu. Boh ma priťahoval svojím magnetizmom a ja som sa
ním cítil byť priťahovaný. Mal som päť rokov, keď som
o tom prvý raz povedal svojej mame. Kňaz vtedy práve po-
zdvihoval hostiu a ja som jej povedal: „Mama, chcem byť
ako on!“ Ona mi vtedy odvetila: „Buď ticho!“ (Smiech.)
Potom som sa zaľúbil do dona Bosca. Chodieval som do
oratória a saleziáni mi ho predstavovali veľmi jednodu-
chým, veselým a radostným spôsobom. Tak mi zišlo na um:
„Chcem byť ako oni!“ Najprv som sa teda chcel stať kňa-
zom, potom saleziánom ako asistenti, ktorí boli s nami. Pri
nich som sa cítil dôležitý. Volali ma menom, boli ku mne
milí a stále sa ma pýtali, či sa chcem hrať. Boli ako moji bra-
tia. Dali mi rukavicu a bejzbalovú pálku a hral som sa.

Čo znamená byť členom hlavnej rady?
Nikdy som nepredpokladal, že by som sa ním mohol stať.
Nemyslel som na to, nesníval som o tom a nikdy som to
nechcel. Ale chcel to Boh a tomu som sa podriadil. Gene-
rálna kapitula nás vybrala, aby sme spolupracovali s hlav-

ným predstaveným a pomáhali mu v jeho aktivitách.
V tomto zmysle mi pripadla oblasť spoločenskej komuni-
kácie, no vždy sa riadim pokynmi hlavného predstaveného
a celej rady. Je to pre mňa spôsob, akým obetovať svoj ži-
vot, tak ako by to bolo v ktorejkoľvek inej službe.

Zmenilo sa však niečo vo vašom živote, keď vám
bola táto služba zverená?
Áno. Nemám rád cestovanie, páči sa mi, keď som doma
a môžem čítať, stretávať sa s ľuďmi, byť s nimi. Cítim sa
veľmi pripútaný k ľuďom a k miestam, kde môžem medzi
nimi pastoračne pôsobiť. No a teraz musím mnoho cesto-
vať, robiť veci, ktoré som si nikdy nepredstavoval… toto je
pre mňa veľká výzva.

Vo svojej službe ste boli pred rokom potvrdený na
ďalšie obdobie. Aké dnes vidíte pred saleziánmi vý-
zvy v oblasti spoločenskej komunikácie?
Za šesť rokov som mohol spoznať, aký je v tomto medzi sa-
leziánmi stav. Výzvou pre dnešok je najmä vedieť, kam krá-

čame vzhľadom na budúcnosť. S novými kultúrami a no-
vými mladými, ktorí sú výzvou nielen pre spoločenskú
komunikáciu, ale aj pre pedagogiku a celkovú saleziánsku
prítomnosť. Rodia sa nové generácie mladých, o akých sme
predtým ani nesnívali. Dôležité je naše svedectvo viery
a preventívny systém, ktorý je charakteristický pre naše po-
volanie a ktorý máme žiť v akomkoľvek prostredí. Vždy
tvrdím, že preventívny systém treba žiť aj na internete,
v prostredí sociálnych sietí. Musíme tam pôsobiť ako asis-
tenti.

Nové technológie sú prostriedkom,
ale obsahom je osoba

Pochádza z krajiny, kde štípe dokonca aj kakao. Južanský temperament v sebe preto nezaprie
a zmysel pre humor taktiež nie. Mnoho času trávi na cestách, hoci v tom nikdy nenašiel zaľúbenie, rád
je totiž s ľuďmi naplno. Svoju službu však vníma ako výzvu a netají sa presvedčením, že svet médií je
novodobým „ihriskom“, kde by saleziáni nemali chýbať. Don Filiberto Gonzáles, hlavný radca saleziánov
pre spoločenskú komunikáciu. Rozhovor vznikol pri jeho návšteve Slovenska na jar tohto roka.

Autor: Daniel Holúbek SDB � Foto: M. Podstavek a V. Škuta

Musíme byť vnímaví na nové
kultúry a nové antropológie, inak
nepochopíme mladých dneška.
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Vy ste tiež boli provinciálom
a magistrom novicov…
Už ti o mne všetko povedali, čo? (Smiech.)

… veľa som sa o vás dočítal. Akí sú
podľa vás dnešní mladí? na čo sú
citliví?
Nové generácie mladých sa mi veľmi páčia,
pretože sa mi zdajú viac úprimní, viac otvo-
rení. Dnes mi jedno dievča povedalo, že vy-
zerám ako zajac! (Smiech.) Povedať kedysi
takéto niečo predstavenému… všetci by si
dávali servítku pred ústa. Ona však chcela
so mnou nadviazať rozhovor týmto spôso-
bom. Mladí nič neskrývajú. A čo od nás ča-
kajú? Najmä autentickosť, aby sme boli
tým, čo od nás Boh žiada. Okrem toho ča-
kajú blízkosť. Nie dokonalosť, ale blízkosť,
pochopenie, že všetci sme Božie deti, a ako
hovorí pápež František: „Boh je milosrdný.“
Chcú sprevádzanie a milosrdenstvo! A mys-
lím si ešte, že od nás ako saleziánov chcú
tvár dona Bosca, ktorý je pokojný a veselý,
schopný milovať každého. Jeho vlastnými
slovami: „Ak sa budú cítiť milovaní, prijí-
maní, budú dôverovať nám a nášmu posol-
stvu, ktorým je evanjelium.“

Ako sa teda dá evanjelizovať a vycho-
vávať v čase sociálnych sietí?
(Ticho.) Tu vstupujú do hry rôzne prvky.
Prvým je osoba, potom je tu posolstvo, me-
tóda a prostriedok. Nové technológie sú
prostriedkom a trochu aj metódou pre po-
solstvo, no obsahom je osoba, a to sme my.
Ako som hovoril predtým, autentická osoba
bude komunikovať autentickosť. Posolstvo
musí byť jasné, musíme preto omnoho viac
a omnoho hlbšie študovať. Nielen teológiu,
pedagogiku či filozofiu. Musíme byť vní-
maví na nové kultúry a nové antropológie,
inak nepochopíme mladých dneška. Evan-
jelium sa odovzdáva v konkrétnych pro-
strediach. Takým je aj internet. Digitálne
prostredie je skutočným prostredím! Inter-
net je veľmi reálny, pretože väčšina ľudí
v ňom už žije. Čo sa týka prostriedkov – naj-
prv to bol kameň, potom prišli steny, na
ktoré sa maľovalo. Potom papier, ktorý spô-
sobil revolúciu, a teraz sa to mení na digi-
tálne prostriedky. Sú to však len prostriedky.
Metódy sa musia zmeniť, vznikajú nové
kultúry, spôsoby konania a vzťahov, nové

pochopenie času a priestoru. Ak ti zajtra na-
píšem z Ríma, vzdialenosť tritisíc kilometrov
nehrá žiadnu rolu. Tá blízkosť je neuveri-
teľná. Metódy, ako ponúkať evanjelium
a saleziánske hodnoty, sa musia prispôsobiť.

Čo by dnes robil don Bosco?
Neviem. Naozaj neviem. Neviem, čo by
don Bosco robil dnes, pretože on odpove-
dal na historické potreby svojej doby. A do-
nom Boscom dneška si ty, som ním ja! Tu-
ším, čo by som mal robiť ja, pretože sú tu
nové veci. Otázka skôr znie, čo budeme
robiť my. Neverím veľmi týmto otázkam,
čo by robil don Bosco… no, kto to vie?
Don Bosco sa uplatnil vo svojej dobe, pri-
jal zodpovednosť, ale tá je teraz naša, je to
zodpovednosť Kongregácie, provincie, ko-
munity a každého jedného z nás. Čo dnes
budeme robiť my s prostriedkami, ktoré
máme, a v kultúrach, uprostred ktorých ži-
jeme? Zodpovednosť je výlučne naša.

na Slovensku ste už tretí raz.
Ako nás vnímate? Akí sme?
Myslím si, že máte veľké kultúrne bohat-
stvo, ktoré je preniknuté evanjeliom
a udržiavané Cirkvou. Je tu mnoho mla-
dých, otvorených pre hodnoty. Vy si to tu
ťažko viete predstaviť, no v iných kraji-
nách, uprostred iných kultúr by niektoré
veci boli nemožné. Spolu s mladými robíte
úžasné veci. Títo mladí majú krásnu skú-
senosť Boha, ktorú môžu odovzdávať.
Preto im treba zveriť evanjelium. Napokon
sú to mladí saleziáni. Ste veľmi mladá pro-
vincia, máte veľké očakávania, veľké sny
a pred sebou veľké výzvy. No súčasne
treba veľa pokory, pretože mladosť má aj
svoje riziká. Treba počúvať Boha ako Dá-
vid a Samuel: „Čo mi chceš povedať,
Pane?“ Pokora pomáha zastaviť sa, nájsť si
chvíle na reflexiu a chvíle modlitby. Po-
máha robiť apoštolát, nie iba aktivity. Táto
provincia má veľkú budúcnosť.
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Po dvoch rokoch sa okolo 130 členov
z jednotlivých zložiek saleziánskej rodiny
na Slovensku znova stretlo v Poprade v ho-
teli Satel, aby sa spoločne zastavili, po-
vzbudili a povedali si, ako spolu ďalej.
Téma „Saleziánska pastorácia mládeže“
bola leitmotívom stretnutia. Účastníci mali
možnosť spoločne s donom Petrom Fige-

ľom, spolupracovníkmi Lydkou Odrejko-
vovou a Janom Mihálikom prelúskať nový
dokument o pastorácii mládeže, ktorý bol
predstavený pre zodpovedných za pasto-
ráciu minulý rok v Krakove. Dokument sa
dotýka hlavných línií pastorácie, ktoré sú
základnými piliermi saleziánskej spiritu-
ality.

V predstavení dokumentu zaznelo: „Don
Bosco ako oráč mal pole, zasieval a neve-
del, čo z toho vzrastie, tu však isto rástla
jeho čnosť nádeje, ktorú prežíval z blíz-
kosti Boha, ktorý bol s ním. Boh aj nám
zveruje svoje pole práce.“ A od Boha po-
trebujeme začínať, uviedla vo svojom
slovku do dňa Oľga Krížová.

Z pohľadu na Boha prechádzame k po-
hľadu na seba, na mladých ľudí. S týmto
nastavením máme možnosť obývať svet
mladých a tam neprinášať len tú svoju
mapu, ale skôr prichádzať do ich kultúry
a zdieľať ju s nimi. Na toto pole práce sa
nedostávame len tak, idúc okolo, ale
k mladým nás posiela Boh: byť pre mla-
dých zjavením Boha tak po saleziánsky. To
sa niekedy môže čítať takto: „Vy saleziáni
máte len toho dona Bosca! O Ježišovi Kris-
tovi kedy budete hovoriť“? Teda inak po-
vedané, máme vraj len rôzne akcie a ak-
tivity, samý výkon a Kristus je kde?
Charizma dona Bosca však dáva nášmu
prístupu k mladým špecifický význam.
Takto je náš prístup rozdielny od iných,
ktorí sa tiež venujú mladým. V čom je ten
rozdiel? „V motivácii a v metóde, pretože

obidve majú jediný základ a obsah, kto-
rým je Ježiš Kristus. Nie je to pedagogická
koncepcia, možno o tom ani nehovoríme
priamo, ale v nich – v mladých – hľa-
dáme Krista a ponúkame im štýl, aby aj
oni našli Krista cez nás.“

Don Bosco začínal od pochopenia sveta
mladých, ich potrieb a ich radostí života,
a to im ponúkal, ale nezostal iba tam, išiel
ďalej a ponúkal sviatostný život, sprevá-
dzanie, slovká, rozlišovanie povolania…
Don Bosco rozvíjal preventívny systém na
duchovnej a výchovnej skúsenosti a na
princípe pastoračnej lásky, cez ktorú spo-
znal ten citlivý bod v mladých, tú iskru,
ktorá to celé „rozžhaví“a posúva mladých
ďalej. Pastoračný význam pochádza nie
z výkonu, ale zo štýlu života. Ponúka spi-
ritualitu, ktorá je kompatibilná s mladými,
môžu ju prijať a žiť.

Ako saleziánska rodina sme nositeľmi sa-
leziánskej charizmy. Je to charizma, ktorá
vychádza z Cirkvi a je pre Cirkev, ak sa cí-
time jej súčasťou. Charizma, v ktorej pri-
nášame náš špecifický prvok – máme špe-
cifických adresátov a špecifický štýl so
silou rodinnosti a láskavosti. Byť v Cirkvi
znamená potrebovať aj druhých a nie vy-
stačiť si sami. Ako to ktosi podotkol: „Vy
saleziáni ste veľmi šikovní, všetko viete
obsiahnuť, máte úžasne premyslené veci,
podujatia, ale nás druhých vlastne nepo-
trebujete.“ Potrebovať sa navzájom ako
rodina potom už nie je o výkone, ale
o vzťahoch – takto to zaznelo aj v práci či

Autor: Monika Skalová FMA � Foto: M. Šutka

Rodina po saleziánsky
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Ak si zadáme mesto, konkrétnu ulicu, prípadne nejakú firmu do GPS, ukáže nám cestu, ako sa tam
dostať. A čo keby sme zadali saleziánska rodina? To by bolo, keby nám vyhodilo všetky strediská,
ktoré v tom-ktorom meste sú a ako sa k nim dá dostať! Možno to bude nová aplikácia saleziánskej
rodiny aj pre mladých, aby nás ľahko našli a našli nás otvorených. A ako hľadáme my ich? Čo by sme
si zadali ako základné kritériá? Každý môže mať svoje, ale aby sme trafili tie správne saleziánske, je
dôležité spoločne ich hľadať.



s p i r i t u a l i t a

v rozhovoroch v skupinách počas týchto
našich Dní saleziánskej spirituality.

Napokon vyjsť z prepracovaných akcií, kde
sa samotná osoba môže stratiť, a prejsť k jed-
noduchým ponukám rodiny času, záujmu,
prijatia, zdieľania… Aby sme takto spoločne

vytvárali saleziánske výchovné prostredie,
ktoré má svoju príťažlivosť a silu.

Saleziánska charizma naberá na sile
a účinnosti, ak funguje ako rodina. Táto ro-
dina potrebuje čas a priestor na život, čas
a priestor na občerstvenie – novosť, keď

rozmýšľa o súvislostiach s dnešnou do-
bou. A preto majú význam aj Dni sale-
ziánskej spirituality aj všetky podujatia na
miestnej úrovni, ktoré podnecujú život
tejto našej saleziánskej rodiny.

15

Medzi účastníkmi nechýbal provinciál Jozef Ižold.

O dokumente sa debatovalo v skupinách...

Večer spríjemnilo divadlo od Karola Wojtylu Lúče otcovstva. Začiatok aj záver stretnutia patril svätej omši v konkatedrále.

Sobotňajšia návšteva diela Mariána Kuffu v Žakovciach.

Peter Figeľ SDB a Lydka Odrejkovová predstavili dokument o pastorácii.
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Pripravil: Michal Nemček � Foto: ANS

V dňoch 3. až 6. októbra sa konal V. kongres Svetovej konfederácie exallievov dona Bosca, ktorého
súčasťou bola aj voľba nového prezidenta a vedenia. Ich úlohou bude smerovanie a plánovanie aktivít
najpočetnejšej zložky saleziánskej rodiny na najbližších šesť rokov. Na stretnutí sa okrem
256 delegátov z 30 národných federácií zúčastnil aj hlavný predstavený saleziánskej rodiny don
Ángel Fernández Artime.

Novým prezidentom svetovej konfe-
derácie sa stal kandidát zo Slovenska
Michal Hort. Narodil sa 12. októbra
1977 a spolu s manželkou Martinou
majú dve deti – Terezu (4) a Filipa
(3). Stredoškolské vzdelanie nadobu-
dol na Gymnáziu svätého Jána Bosca
v Šaštíne, kde sa zoznámil so sale-
ziánmi. Po maturite študoval na Uni-
verzite v Bologni (1996 – 2001) v od-
bore politické vedy a diplomacia.
V rokoch 2001 – 2006 získal titul In-
žinier ekonómie na Fakulte medziná-
rodných vzťahov na Ekonomickej uni-
verzite v Bratislave.

Ako odchovanec dona Bosca je vice-
prezidentom Združenia exallievov na
Slovensku, zakladateľom Biznis plat-
formy, ktorá združuje exallievov pod-
nikateľov. Zároveň je členom výkon-
ného výboru a radcom v oblasti
medzinárodných vzťahov.

Michal Hort získal vo voľbách spo-
medzi 13 kandidátov najvyšší počet
hlasov (57 %) a následne ho hlavný
predstavený saleziánov don Ángel Fer-
nández Artime menoval za prezidenta
svetovej konfederácie.

Vo svojej úvodnej reči nový prezident
pochválil prácu svojho predchodcu
z Talianska Dr. Francesca Mucea a tiež
aj predošlého vedenia. Zdôraznil dô-
ležitosť spolupráce jednotlivých ná-

rodných federácií s cieľom byť „ser-
visno-manažérskou zložkou“ salezián-
skej rodiny.

Podelil sa aj o svoje prvé pocity
a dojmy: „Ďakujem Bohu a ďakujem
vám za vaše modlitby. Je to nový pocit
slúžiť na medzinárodnej či svetovej
úrovni. Na tomto kongrese som pocí-
til silné Božie riadenie. Pocítil som
a zároveň pochopil, že don Bosco má
so mnou špeciálne plány a ja budem
rád nástrojom pre naplnenie jeho cie-
ľov.“

V novej svetovej rade exallievov sú zá-
stupcovia z celého sveta – z Brazílie,
z Kostariky, z Indie, zo Španielska,
z Talianska a z Malty. Program kon-

gresu bol rozdelený do troch hlavných
bodov: voľba svetového predsedníctva
na obdobie 2015 – 2021, rokovanie
a následné schvaľovanie štatútu a sta-
nov Svetovej konfederácie exallievov,
informovanie o dianí vo viac ako 25 fe-
deráciách z rôznych častí sveta.

Na záver stretnutia hlavný predsta-
vený vyzval bývalých žiakov dona
Bosca k aktivite a k dôležitosti spolu-
patričnosti a spolupráce. Zdôraznil
tiež, že dnešný svet ich vyzýva rozví-
jať a napĺňať poslanie medzi mladými
ľuďmi a v spoločnosti. Na kongres
v Ríme nadväzovala púť exallievov
z celého sveta na Valdocco v Turíne,
na miesta života dona Bosca.

Slovák Michal Hort sa stal
svetovým prezidentom exallievov
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V Cirkvi ešte stále prežívame Rok zasväteného
života. V saleziánskej rodine na Slovensku je vyše
dvesto zasvätených Saleziánov dona Bosca,
takmer sto Dcér Márie Pomocnice (sestry
saleziánky), približne stopäťdesiat Dobrovoľníčok
dona Bosca, ktoré žijú svoje zasvätenie skryto
a pracujú vo svete, a rovnakým spôsobom žije na
Slovensku aj niekoľko Dobrovoľníkov s donom
Boscom. To sú štyri skupiny, ktoré patria do
saleziánskej rodiny a žijú zasvätený život. Chceme
vás pozvať modliť sa v tomto roku deviatnik
k Nepoškvrnenej Panne Márii, ktorú don Bosco
tak veľmi miloval, práve za týchto zasvätených
členov saleziánskej rodiny na Slovensku. Ako váš
darček pre nich, ako vašu pomoc pre nich.

Modlitba
k Nepoškvrnenej
za zasvätené osoby v saleziánskej rodine

Drahá Panna Mária, nepoškvrnená Matka,
Panna plná krásnej lásky.
Chválime Boha za neopísateľnú krásu, akou ťa zaodial.
Z teba žiari šťastie, láska, úplná dôvera a blízkosť Pánovi.
Ty, Nepoškvrnená, si naša Matka a je to pre nás veľký dar.
Ty si učila dona Bosca a jeho nasledovníkov, ako majú žiť
v čistote srdca.
Obraciame sa k tebe s dôverou
a prosíme za zasvätených členov saleziánskej rodiny:
sprevádzaj ich, aby prežívali čistú lásku k Pánovi,
uč ich milovať Boha a blížnych, ako si to naučila dona
Bosca,
vlievaj im odvahu pre službu aj tým najbiednejším mladým,
podporuj ich v zápasoch o vernosť v povolaní,
chráň ich pred nástrahami nepriateľa duší
a uč ich umeniu vychovávať mladých k čistote.
Nepoškvrnená Panna Mária, nám všetkým vyprosuj
milosť prežívať krásnu, čistú lásku k Bohu a k blížnym,
aby sme sa raz mohli s tebou tešiť v dome nášho Otca.
Amen.

Ako sa modlíme tento deviatnik?
1. V dňoch od nedele 29. 11. do pondelka 7. 12. sa
každý deň pomodlite:
Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu a modlitbu k Nepoš-
kvrnenej, ktorú tu nájdete.
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.

Za koho sa možno modliť tento deviatnik?
Sú tri možnosti:
– alebo poznáte konkrétnych zasvätených členov sa-
leziánskej rodiny na Slovensku a sami si niekoho vy-
beriete, za koho sa budete modliť,
– alebo sa môžete modliť všeobecne za všetkých za-
svätených členov saleziánskej rodiny,
– alebo ak sa chcete modliť za niekoho konkrétne, ale
nepoznáte nikoho, napíšte nám do redakcie na e-
-mail: deviatnik@donbosco.sk alebo zavolajte na tel.
číslo 02/502 31 155 a my vám pridelíme meno jed-
ného saleziána alebo sestry saleziánky.

Deviatnik
za zasvätených k Nepoškvrnenej
Deviatnik
za zasvätených k Nepoškvrnenej

(29. 11. – 7. 12.)
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1. deň – nedeľa 29. novembra 2015
Mária plná milosti = naplnená láskou
Keď zažijeme a oceníme skúsenosť lásky, prebúdza sa v nás túžba
odpovedať na ňu najlepšie, ako vieme – celou silou srdca. Ne-
poškvrnená Panna je pre dona Bosca „poľudštením“ nekonečnej
Božej lásky, najmä voči chudobným, opusteným, ohrozeným mla-
dým. Od nej sa don Bosco naučil zamerať celú svoju pedagogiku
na lásku a dobrotu: vždy robil prvý krok v ústrety mladým a upred-
nostňoval tých najbiednejších.
Panna Mária, oroduj za zasvätených saleziánskej rodiny a uč ich
milovať, ako miloval don Bosco.

2. deň – pondelok 30. novembra 2015
Pod krížom stála jeho matka = verná v skúške
Don Bosco si uctieva Pannu Máriu ako Nepoškvrnenú a Pomocnicu.
Pomocnicu pre všetkých, ktorí sú v núdzi, v ťažkosti, ktorí prežívajú
hodinu skúšky. Ako kresťania v nej obdivujeme jej verné zachová-
vanie „fiat“ až do konca, najmä v hodine kríža. V hodine skúšky
každý z nás ocení, keď vedľa neho je niekto ako opora. Pomocnica.
Panna Mária, stoj pri zasvätených v saleziánskej rodine, ktorí pre-
žívajú hodinu skúšky, veď si mocná a verná Pomocnica.

3. deň – utorok 1. decembra 2015
Nech sa mi stane… = zameraná na svätosť
„Áno“ Panny pri anjelovom zvestovaní zaznieva v konkrétnosti na-
šich pozemských pomerov, v poníženom hlbokom sklonení sa
pred Božím plánom spásy. Ako prvá vykúpená má plnú účasť na
svätosti svojho Syna, ona už dosiahla to, po čom Cirkev túži a čo
dúfa, že bude. Don Bosco pod jej vedením vždy dvíhal zrak
k nebu a svätosť bola pre neho jediný platný cieľ – pre mladých
i pre svojich nasledovníkov.
Svätá a Nepoškvrnená Panna, upevňuj v zasvätených členoch sa-
leziánskej rodiny pravú túžbu po svätosti.

4. deň – streda 2. decembra 2015
Velebí moja duša Pána = veselá z viery
Mariánske sviatky v Oratóriu svätého Františka Saleského v Turíne
chcel mať don Bosco vždy ako veľkú slávnosť, plnú radosti. A vô-
bec, mladých viedol žiť život ako sviatok, v radosti, vo veselosti
srdca, ktoré je preto veselé, lebo je čisté od veľkého hriechu. Ra-
dosť sa v oratóriu u dona Bosca vštepila do základného spôsobu,
ako treba prežívať vieru.
Mária, ktorá velebíš Pána, prosíme ťa, od Pána vypros zasväteným
v saleziánskej rodine čistú, viditeľnú a presvedčivú radosť.

5. deň – štvrtok 3. decembra 2015
Bola tam aj Ježišova matka = prítomná
„Všetky naše veľké iniciatívy sa začínali v deň Nepoškvrnenej,“ ho-
vorí don Bosco. V prostredí jeho oratória je zrejmý najmä jeden
fakt: vychovávatelia i mladí vždy vnímali Máriinu prítomnosť
ako živú, materskú a mocnú. Na sklonku života on sám jasne ho-
voril, že Panna Mária je prítomná medzi svojimi.
Panna Mária, podporuj každý deň svojím orodovaním zasvätených
členov rodiny dona Bosca.

6. deň – piatok 4. decembra 2015
… v Bohu mojom Spasiteľovi = ukotvená v Bohu
„Ôsmy december 1844, sviatok Nepoškvrneného počatia Panny
Márie. Je veľká zima a výdatne sneží. S povolením arcibiskupa po-
žehnávame vytúženú kaplnku. Slúžim svätú omšu a mnoho chlap-
cov pristupuje k spovedi a prijímaniu.“ Don Bosco od začiatku
svojho diela vychovával mladých vo viere. Učil ich žiť zo sviatostí,
aby Boh bol centrom ich života.
Panna celá Božia, prosíme ťa za zasvätených v saleziánskej rodine,
aby žili hlbokým duchovným životom.

7. deň – sobota 5. decembra 2015
Vydala sa na cestu = odhodlaná k službe
Don Bosco svoje životné presvedčenie vyjadril slovami: „Stačí, že
ste mladí, aby som vás mal veľmi rád.“ Impulzom pre venovanie
celého života mladým bolo pre dona Bosca bohatstvo a nádeje,
sny, ktoré sa skrývajú v mladých. Bolo to pre neho Božie volanie.
Videl situáciu ich srdca a ich výchove zasvätil celý svoj život.
Panna Mária Nepoškvrnená, oroduj za zasvätených v saleziánskej
rodine, nech im nikdy nechýba odhodlanie k službe mladým.

8. deň – nedeľa 6. decembra 2015
„Blahoslaviť ma budú“ = dobrý príklad
Všetko je tu samá bieda, / len tys’ biela, bielunká, / život
bolesťou sa zjedá, / mračnami sa prebiť nedá, / ťažko po-
zrieť do slnka.
Ale ty si celá biela, / celá nepoškvrnená, / hviezdy blýskajú ti
z čela, / ako by si nám dať chcela / z toho svojho brnenia. /
V saleziánskej rodine Mária Nepoškvrnená ako ideál čistoty pri-
ťahuje a dáva chuť a vôľu usilovať sa o veľké veci.
Panna plná čistej krásy, vyprosuj pre zasvätených členov rodiny
dona Bosca nadšenie pre veľké ideály.

9. deň – pondelok 7. decembra 2015
„Hľa, som… Pánova“ = úplne zasvätená
Dominik Savio, žiak dona Bosca a veľký mariánsky ctiteľ, 8. de-
cembra 1854 obnovil pred oltárom Panny Márie svoje predsav-
zatia: Ježiš a Mária, vy budete vždy mojimi priateľmi. Prosím vás,
urobte, aby som radšej zomrel, ako by sa mi prihodilo nešťastie
spáchať len jediný hriech! Boh vzbudil v jeho srdci úplnú odo-
vzdanosť.
Panna Mária Nepoškvrnená, zverujeme tvojej láske srdcia zasvä-
tených členov saleziánskej rodiny, aby rástli v láske.

Sviatok Panny Márie Nepoškvrnenej
utorok 8. decembra 2015
Všemohúci a večný Bože, ty si vzal nepoškvrnenú Pannu Máriu,
matku svojho Syna, s telom i dušou do nebeskej slávy. Prosíme ťa,
pomáhaj nám, aby sme vždy smerovali k nebu a mohli mať účasť
na večnej blaženosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Panna Mária Nepoškvrnená, ty si stála pri donovi Boscovi, keď za-
čínal dielo pre opustenú mládež, vždy si mu pomáhala a bola si
Mamou a vzorom pre všetkých, o ktorých sa staral.
Prosíme, ochraňuj a podporuj všetkých zasvätených členov sale-
ziánskej rodiny v našej krajine, aby rástli vo viere, nádeji a láske
a v oddanosti Božiemu kráľovstvu. Amen.

�
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Každý z nás si z detstva pamätá nejaké
rozprávky. Sú neoddeliteľnou súčasťou
rozvoja našej osobnosti a ostávajú nám
vryté do pamäti, aby sme ich raz mohli my
rozprávať svojim deťom. Vydavateľstvo
Don Bosco v spolupráci s A21 – ateliérom
pekného grafického dizajnu pripravuje na
rok 2016 edíciu kníh Moje krásne roz-
právky. Pôjde o plnofarebné knižky s pev-
nou väzbou, ktoré si čitatelia môžu pred-
platiť v zvýhodnenej cene alebo si ich
budú môcť kupovať jednotlivo. V každej
knižke by mali byť tri rozprávky. V prvom
roku edície pôjde najmä o pôvodné slo-
venské ľudové rozprávky Pavla Dobšin-
ského, ako napríklad Soľ nad zlato, Vali-
buk, Popolvár, Trojruža, Mahuliena –
zlatá panna, Nebojsa, Janko Hraško,
Slncový kôň, Rovnopekný pár, Ďuro truľo,
Mechúrik Koščúrik, Plavčík a Vratko, Zla-
tovláska a ďalšie.

V čom budú rozprávkové knižky
iné?
Samozrejme, na trhu je záplava detských
kníh, no edícia Moje krásne rozprávky sa
bude líšiť tým, že chce podporovať tvori-
vosť detí. Každý predplatiteľ dostane
zdarma veľký skladací kartónový hrad,

aby si ho mohol spolu s rodičmi a súro-
dencami vyfarbiť. Navyše v každej knižke
nájdu čitatelia postavičky na
vystrihovanie a vymaľo-
vanie. Súčasťou kaž-
dej knižky bude aj
jednoduchá spolo-
čenská hra. Dieťa
si lepšie zapamätá
príbeh a pos-
tavičky mu budú
pripomínať vlast-
nosti či hodnoty, ktoré
v rozprávke zazneli. Touto
edíciou tak podporujeme aj spo-
ločne strávený čas v rodine.
Tiež je dôležité povedať, že na každej
knižke sa bude podieľať iný ilustrátor,
vďaka čomu chceme dať popri známych
menách priestor aj niekoľkým mladým
autorom.

Čo prináša čítanie rozprávok vašim
deťom?
Edícia Moje krásne rozprávky chce učiť
deti hodnotám a vyzdvihovať správne
ideály. Samotné čítanie kníh podporuje aj

detskú fantáziu, rozširuje

slovnú zásobu a vedomosti a takisto pod-
poruje ich koncentráciu a rozvíja empatiu.
V neposlednom rade čítaním deti zmys-

luplne trávia čas, môžu si oddých-
nuť a spoločným čítaním sa upev-

ňuje aj rodinné spoločenstvo.

Ako si objednať edíciu
Moje krásne rozprávky?
Edíciu si možno predplatiť na

celý rok (10 kníh) alebo na
pol roka (5 kníh). Predplatné

na celý rok je 45 EUR, v čom je už
zarátané poštovné aj kartónový hrad.

Cena jednej knihy tak vychádza na 4,50
EUR. Predplatné na pol roka je 30 EUR
a tiež je v tom zarátané poštovné aj hrad.
Cena jednej knihy tak vychádza
na 6 EUR. Ak sa rozhodnete ku-
povať knižky jednotlivo, jedna
vás vyjde na 6,50 EUR a oso-
bitne hrad ešte 5 EUR. Edí-
ciu si môžete objednať buď
na internetovom obchode
www.donbosco.sk, alebo
prostredníctvom objednávky
na zadnej strane tohto časo-
pisu. Prvú knihu spolu s hra-
dom budeme posielať ešte
pred Vianocami.
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Vydavateľstvo Don Bosco pripravuje novú edíciu kníh Moje krásne rozprávky. Ide o výber tradičných
slovenských ľudových rozprávok, na ktorých vyrastali mnohé generácie. Edícia ponúkne príbehy, kde
sú vyzdvihnuté pekné ľudské vlastnosti a hodnoty, ktoré pomáhajú deťom formovať ich osobnosť.

Autor: Ján Miško

Krásne rozprávky
z vydavateľstva Don Bosco
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Doma sme mali zviazaný časopis Hlasy z misií
Ako dievča som v ňom často listovala. Pri jeho čítaní sa
vo mne ozývala túžba po dobrodružstve. Raz som bola na

výlete a bol s nami aj Jozef
Pravda SDB. Viem, že nám ces-
tou rozprával rôzne príbehy zo
života misionárov a okúzlilo ma
to. Potom dlho nič, nijaký im-
pulz. Až ako tajná postulantka
som sa v roku 1981 stretla s mi-
sionárom donom Jankom Šut-
kom, ktorý bol práve na náv-
števe u rodičov a rozprával nám
o Šuaroch, o svojej práci medzi
nimi v Ekvádore. Po tomto stret-
nutí začala vo mne klíčiť túžba
ísť na misie. A tak som k žia-
dosti o prvé sľuby (v roku 1983)
pripojila aj žiadosť ísť na misie.
Ale odpoveď neprichádzala,

a tak to bolo aj po ďalšie roky. Až po nežnej revolúcii za-
čalo svitať na lepšie časy. Podnetom na obnovenie mojej
žiadosti ísť na misie bola Ježišova výzva: „Choď, predaj
všetko, čo máš… a nasleduj ma.“ Napísala som si žiadosť.
Odpoveď mi prišla v lete 1991, že matka prijíma moju žia-
dosť a pozýva ma do Ríma.

Prvé misijné pôsobenie – Ukrajina
Počas prípravného kurzu v Ríme prebehlo aj rozlišovanie
destinácie. Robila som ho osobne s matkou Marinellou
v úplnej jednoduchosti. Prvý návrh bol Maďarsko, ale mne
sa nepozdával a matka to rešpektovala. Po čase prišiel návrh
Ukrajina. Zaplesala som a rozlišovanie bolo zavŕšené. Na
Ukrajinu boli určené tri sestry: jedna z Argentíny, jedna
Poľka + ja. Boli sme vlastne zakladateľská trojka, lebo na
Ukrajine ešte sestry neboli prítomné. 24. augusta 1992 sme
„pristáli“ (išli sme autom) na ukrajinskej zemi v meste Ľvov.

Ocitli sme sa v prostredí s časovým posunom asi 30 rokov
dozadu. Ukrajina sa „oslobodila“ od ZSSR v roku 1991.

Krásne i náročné začiatky
Prvý mesiac sme bývali v starom pionierskom tábore,
v domčeku bez vody, bez sociálneho zariadenia a niekedy
aj bez elektriny. Prišli sme sem na pozvanie ukrajinského
gréckokatolíckeho saleziána otca Vasilja Sapelaka a patrili
sme do jeho farnosti.
Po mesiaci sme sa presťahovali na sídlisko do jedného
bytu. Do našej farnosti sme dochádzali autobusom. To
však ešte nebol koniec nášho beduínskeho života. Po ne-
jakom čase sme sa sťahovali na tretie miesto. Byt so za-
stávkou električky pod našimi oknami. Ale človek si zvykne
aj na šibenicu, o čo skôr na ranný hluk električiek.

Jazyk a apoštolské pôsobenie
Prvé mesiace sme sa zdokonaľovali v jazyku a boli sme ne-
dočkavé, kedy začneme so „záchranou“ duší. Všetky sme
sa zamestnali: poľská sestra učila v škole náboženstvo, ar-
gentínska sestra vyučovala španielčinu a ja som sa za-
mestnala v detskej nemocnici ako rehabilitačná sestra. Vo
farnosti sme otvorili oratko. Pomaly sme tiež prenikali do
východnej liturgie. Počas letných prázdnin sme začali s prí-
mestským táborom, ktorý dostal meno Veseli kanikuly
(Veselé prázdniny). Stal sa tradíciou a pretrváva až do
dnešných čias. Začiatky boli skromné. Prvý tábor sme or-
ganizovali v pivničných priestoroch, ďalší v garáži, potom
na chóruse… Veseli kanikuly sa postupne stali famóz-
nymi. Už druhý rok začali prichádzať deti aj z iných častí
mesta a farností. Mladí, ktorí zažili atmosféru Veselých
kanikulov, ju chceli preniesť do svojich miest a tiež kňazi,
ktorí počúvali pozitívne ohlasy, nás pozývali do svojich far-
ností. Všetko sa realizovalo v spolupráci s ukrajinskými sa-
leziánmi, animátormi a dobrovoľníkmi aj zo Slovenska.

Autor: Viera Antalíková FMA � Foto: archív Vides

Saleziánka sestra Mária pochádza zo Záhoria z piatich súrodencov. Väčšinu života však prežila
v Bratislave. S vďačnosťou spomína na dona Ivana Grófa, cez ktorého sa dostala k hlbšiemu
duchovnému životu. Vyštudovala odbor rehabilitačný pracovník, ale jej životná náplň neostala
len pri tom. Boh jej do srdca vložil túžbu po misiách.

Mária Reháková –
misionárka na Ukrajine a v Jeruzaleme
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choroba
V januári 1995 som si zlomila ruku v zá-
pästí a bola som dlhší čas PN. Po ma-
ródke som sa rozhodla zanechať prácu re-
habilitačnej sestry a naplno sa venovať
práci vo farnosti. Bolo jej neúrekom. Roz-
behla sa katechizácia pri farnosti, krúžky,
vyučovanie náboženstva v školách i v ma-
terských škôlkach. Neskôr som sa dostala
na gréckokatolícke lýceum ako triedna
učiteľka. Pôsobila som v ňom dva roky.

nezabudnuteľný zážitok
Ako rehabilitačná sestra som pracovala
s desaťročným chlapcom postihnutým
detskou mozgovou obrnou. Volal sa Jurko.
Posilňovali sme chrbtové svalstvo. Počas
cvičenia sa ma z ničoho nič opýtal:
„Sestro, ljubyte mene?“(„Sestra, ľúbite
ma?“) Zarazilo ma, kde sa len vzala
v tejto detskej hlavičke taká hlboká otázka.
Odpovedala som protiotázkou: „Jak ty,
Jurko, dumajesh? („Čo si ty myslíš,
Jurko?“) Nastalo hrobové ticho. Jurko roz-
mýšľa a ja s napätím čakám na odpoveď.
Cítim sa ako na poslednom súde a bojím
sa, že prepadnem. Jurko konečne preho-
vorí: „Tak, ljubyte mene.“ („Áno, ľúbite
ma.“) Kameň mi spadol zo srdca, skúšku
som spravila, neprepadla som. Jurka som
potom objala a potvrdila som mu: „Tak,
Jurko.“ To bol najkrajší kompliment, aký
som kedy dostala, a tiež lekcia na celý ži-
vot.

Zvládanie ťažších chvíľ
Silu na všetko som dostávala najviac cez
Božie slovo, Eucharistiu a v modlitbe ru-
ženca. Spomínam si, ako som sa podvečer
po intenzívne prežitom dni na tábore (tých
dní bolo 20, lebo tábor trval celý mesiac)
vracala z farnosti do nášho bytu a modlila
som sa po ceste ruženec, pričom som si
s nebeskou Mamou riešila, rozoberala
a utrieďovala všetky situácie, skúsenosti
dňa. Bol to môj relax a energetická bomba.

túžba po zmene
V rokoch 1998 – 2000 som sa dostala na
štúdiá do Ríma, študovala som na Vý-
chodnom inštitúte, kde som si mohla pre-
hĺbiť poznanie východnej duchovnosti.
Cez prázdniny som sa vždy vrátila na

Ukrajinu. Po štúdiách v roku 2000 som sa
vrátila do Ľvova, no cítila som sa však už
akási opotrebovaná a túžila som po
zmene.

návrat na Slovensko
Áno, zmena prišla 15. decembra 2002.
Mamička dostala mozgovú príhodu a ja
som sa s dovolením predstavených o ňu
začala starať. Popri starostlivosti (11 rokov)
sa našiel čas aj na apoštolát: trochu som
katechizovala v škole, vo farnosti s bir-
movancami, v spolupráci s mladými som
preložila z taliančiny dva životopisy našich
sestier. Tiež som sa venovala formácii
a príprave misijných dobrovoľníkov z or-
ganizácie VIDES. Za všetko, čo som mohla

robiť, a tiež za to, že som mohla žiť aj svoj
rehoľný život počas troch dní v týždni
v komunite provinciálneho domu, vďa-
čím mojim skvelým súrodencom, ktorých
mi Pán daroval a ktorí sa veľkodušne so
mnou striedali pri mamičke.

obnovenie žiadosti do misií
Prvého septembra 2014 som si opäť uro-
bila prípravný misijný kurz v Ríme. Pr-
vého marca 2015 som dostala svoju druhú
misijnú poslušnosť – Jeruzalem. Začiat-
kom júla som cestovala na jazykovú prí-
pravu do USA, kde sa ako 56-ročná učím
po anglicky. Kurz by mal trvať niekoľko
mesiacov a potom to bude závisieť od vy-
bavenia víz.
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Zverila som sa so svojimi pocitmi vo
svätej spovedi. Na moje veľké poču-
dovanie sa kňaz, kamarát, zo srdca
zasmial. Podobné ponosovanie vraj
v posledných dňoch počúva často
a nie len od mamín. Pripomenul mi

príbeh Bruna Ferrera, kde sa hovorí
o malom diablovi, ktorý chcel pokaziť
jednej rodinke Vianoce práve tak, že
zničil všetko, čo vytvára vianočnú at-
mosféru. Rodinka sa však nedala. Sta-
vila na lásku, ktorá medzi nimi kvitne

po celý rok, nie len vo sviatočných
chvíľach. Aby som vraj na ňu stavila aj
ja. Zo spovede som odchádzala s pred-
savzatím, že sa nedám vytočiť.

Autor: Dominika Rajská � Ilustrácia: Michal Žák

Tri vianočné zázraky
Na adventnom venci už niekoľko dní horeli všetky štyri sviece. Dom bol však hore nohami a vianočná
atmosféra na míle vzdialená. Predsavzatia sme si plnili už len silou vôle. Všetka počiatočná snaha
prvých adventných dní sa pomaly vytrácala ako dohorievajúca prvá adventná svieca. Čím bližšie boli
sviatky, tým som bola mrzutejšia. Hnevali ma zaprášené okná, to, že aj po niekoľkonásobnom
upratovaní je v dome stále neporiadok, že vzduchom nerozvoniavajú koláče, škorica ani ihličie,
z detských izieb počuť namiesto kolied krik a nik sa nesnaží s tým niečo urobiť.
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Nastal Štedrý deň. Uvítala som ho
tým, že mi vyletel mixér z ruky
a celá kuchyňa zostala ofŕkaná od
cesta. Kapor zdochol ešte v predošlý
deň, opekance sa mi pripiekli, hrí-
bová omáčka zhrčkavela. Polovica
detí, tá staršia, odmietala vstať z pos-
tele, lebo sú Vianoce. Mladšia polo-
vica rozpustilo lietala po dome
a neznesiteľne kričala, lebo sú Via-
noce. Ako len máme do večera stih-
núť vyčariť pokojnú a čisto radostnú
atmosféru?

V tom momente sa stal náš prvý via-
nočný zázrak. Ktosi zazvonil. Najprv
som si myslela, že je to anjel.
A vlastne to anjel bol. Maminka.
Celá v bielom, s náručím plným ko-
láčov. Za ňou ocko, maminkine
spontánne, usmievavé garde. Tí, čo
vo svojom veku majú právo myslieť
na seba a užívať si pokoj, ma prišli
zachrániť. Čochvíľa voňala domom
vanilka z babkiných lineckých kolá-
čov a dedko zobral najmladšie
dievky na chvíľu von. Keď manžel
pripravil lampáš a pobral sa so star-
šími deťmi do kostola po betle-
hemské svetlo, začalo to u nás na-
berať ten správny smer.

Po odchode rodičov všetko vyzeralo
tak, že sa už nič vážne nemôže stať.
Omyl. Malý diabol – sviatkoničič
pokúšal ďalej. V podvečer som zis-
tila, že som si zle vypočítala papier
na darčeky a čas na ich zabalenie.
Celé zle. Nervozita bola naspäť.
A všetci sa tešili na večer! Nik ne-
chápal, že vo mne všetko vrie, hne-
vám sa sama na seba aj na radosť na-
vôkol a nemám síl s tým protivným
hnevom bojovať. Plne som si ho uve-
domovala aj to, že by tu nemal byť,
no ovládal ma. Pri zúfalom kúsko-
vaní posledných zvyškov papiera
som sa v prudkej sebaľútosti rozpla-
kala. Bol večer a všetci už čakali na
to najdôležitejšie. Ako modlitbou
a čítaním príbehu z Písma o Ježiš-
kovom narodení začneme sláviť nád-
herné sviatky. Namiesto toho som

vbehla do jedálne medzi tie krásne
vyzdobené deti a manžela v košeli,
ktorú si žehlil sám, a všetkých som
v návale sebaľútostivého plaču obvi-
nila, že mi s ničím nepomohli. At-
mosféra pokoja a radosti bola opäť
vzdialená. Kvôli tej, ktorá ju mala vy-
tvoriť. Kvôli jej pýche a jej pokrúte-
ným predstavách o tom, čo je naozaj
dôležité.

Vtom sa stal druhý zázrak onoho
Štedrého dňa. Druhá láskyplná zá-
chrana. Manžel prišiel za mnou do
izby, kde som sa horko-ťažko dávala
do poriadku. Podal mi vreckovku
a kefu na vlasy, aby som sa aspoň
učesala. Potom ma vzal dolu, do je-
dálne. Deti sedeli úplne ticho a ja
som mala výčitky svedomia ako
nikdy predtým. Manžel povedal len:
„Poďme si odpustiť.“ Viac nebolo
treba. Rozplakala som sa opäť, teraz
už nie v sebaľútosti, ale v úprimnej
ľútosti. Skutočným odpustením vo-
ňal v tom okamihu náš dom viac
ako kapustnicou. Všetko sme stavili
na lásku ako v príbehu Bruna Fer-
rera a bola to dobrá voľba. Naše
sviatky už nemalo čo ohroziť, ani
keby som vykydla na zem misu so
zemiakovým šalátom.

Tretím vianočným zázrakom bola
naša spoločná polnočná. Prvá, od-
kedy sme doma ôsmi. Mali sme za-
stúpenie medzi miništrantmi, v spe-
váckom zbore aj v pospolitom ľude.
Nik nezaspal a všetci sme si ten pod-
statný vianočný okamih užili plnými
dúškami. A ja som si uvedomila, že
musím byť pripravená na to, že na-
priek dôslednej adventnej príprave
nemusia sviatky zaručene začínať
pokojne a radostne. Že pre lásku sa
treba rozhodovať každý deň. Nevy-
nímajúc ten, v ktorom Láska prichá-
dza na svet.
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Znovu začať
z Betlehema
Autor: Pino Pellegrino

Naučili sme sa plávať ako ryby, naučili
sme sa brázdiť nebo ako vtáky… kedy sa
naučíme kráčať po zemi ako ľudia?

Máme odpoveď! Veľmi presnú a odô-
vodnenú odpoveď. Hovoríme to bez na-
dutosti a s čo najväčším rešpektom k in-
teligencii čitateľa: V jaskyni Betlehema
sú podstavce na to, aby sme postavili
človeka na nohy. Vojsť do tej jaskyne
značí objaviť štyri základné hodnoty
úspešného človeka. Štyri podstavce kaž-
dej osobnosti urasteného vzhľadu!

1. Podstavec – ticho
Všetko navôkol mlčí, narodil sa Ježiš!
Vždy je to tak: iba v tichu sa niečo rodí,
iba v tichu sa rodí človek. Človek
hlboký, vnútorný. Hluk rozptyľuje, ti-
cho sceľuje. Hluk je povrchný, ticho je
„husté“.

2. Podstavec – striedmosť
V tej jaskyni je všetko obnažené na kosť.
Všetko je striedme. Esenciálne. Je to
tak: nie je tam bieda, ale chudoba.
Bieda degraduje, chudoba vychováva.
Priveľa, blahobyt, zabíja „bytie“!

3. Podstavec – pokoj
V tú chvíľu je celý svet v pokoji. Aj
rímske impérium je v pokoji… prichá-
dza Ježiš! Jasné, nie? Konflikt je smrť,
pokoj je život. Aby teda dieťa mohlo
rásť, potrebuje pokoj! Každé dieťa si na
Vianoce praje, aby sa rodičia prestali há-
dať.

4. Podstavec – nežnosť
V tej jaskyni je všetko nežné: dieťa,
Matka, svätý Jozef, dokonca aj zvieratá,
ktoré podľa tradície zohrievali Ježiša.
Lebo viac než kalórie je to teplo lásky,
ktoré dovoľuje dieťaťu žiť! Nedostatok
nežnosti je horší ako hlad.
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Miništrovanie je služba, ktorá má v našich saleziánskych domoch a farnostiach ešte stále dôležité
miesto. Zvlášť z hľadiska saleziánskeho poslania ide o výborný spôsob, ako cez krásu liturgie
sprevádzať mladého človeka na ceste duchovného vyzrievania. O tom, ako saleziánska pastorácia
miništrantov vyzerá v súčasnosti, kde siahajú jej korene a aké má vízie do budúcna, sme sa zhovárali
s donom Jozefom Luscoňom SDB.

Spracovala: VR

Saleziáni a miništranti

Venovali sa pastorácii miništran-
tov aj prví saleziáni, ktorí prišli na
Slovensko?
Z archívnych dokumentov vyplýva, že
pri každom saleziánskom dome vzni-
kali družiny, dnes známe aj ako
„stretká“. Boli zakladané pre osobný
rast mladých ľudí a pre liturgické,
apoštolské i kultúrne potreby prostre-
dia. Spomeniem len hudobné, diva-
delné či športové družiny a medzi
nimi ako zrenička oka boli miniš-
trantské skupinky. V každom dome
ich mal na starosti jeden spolubrat.
Nezabudnuteľný v tomto apoštoláte
bol don Václav, ktorý sa angažoval
v hnutí Legio Angelica, alebo tiež don
Čakánek, ktorý pôsobil v Dubnici nad
Váhom, či don Paulík s aktivitami
okolo Piešťan. Totalita však všetko pri-
brzdila. Avšak aj počas nej sa našli sa-
leziáni, ktorí sa venovali miništran-
tom. Ak sa spolubratia dostali na fary,
práca s miništrantmi bola ich prvou
starosťou.

tí, ktorí pracujú s miništrantmi,
hovoria o ich Formačnom pro-
jekte. Mohli by ste nám ho bližšie
predstaviť?
Formácia miništrantov na Slovensku
spadá pod komisiu Pastorácie mládeže
a Pastorácie povolaní, ktorú vedie otec
biskup Tomáš Galis. Jeho tím vypra-
coval Formačný plán pre pastoráciu
miništrantov na osem rokov a v sú-
časnosti prebieha jeho šiesty ročník.
Tento Formačný plán počíta s ponu-
kou miništrovania pre chlapcov po pr-
vom svätom prijímaní – teda od

štvrtého ročníka ZŠ. Pre každý ročník
sú vypracované určité témy. Po uve-
dení, vysvetlení liturgických úkonov,
liturgického roka a svätej omše sa
predstavujú jednotlivé miništrantské
funkcie a úlohy. V tomto roku by sme
sa chceli zamerať na miništrovanie pri
vysluhovaní sviatostí a v budúcnosti
na témy ako lektorstvo, animátorstvo
v miništrantských skupinách a orga-
nizovanie miništrantského života vo
farnostiach. Témy sú písané v sale-
ziánskom duchu a majú zrozumiteľnú
štruktúru. Tá pomáha miništrantským
animátorom, ktorí ešte nie sú natoľko
formovaní, v ľudskom a duchovnom
raste. Materiál je dostupný aj na
www.ministranti.dcza.sk a podľa odoz-
vy je bohato využívaný.

A ako je to s prácou s miništrantmi
u saleziánov?
Nuž, tešíme sa dlhodobo trvajúcej ob-
ľube celoslovenského miništrantského
tábora Tymian, na ktorom bolo tohto
roku vyše sto chlapcov. Potom je tu
šaštínska púť PUMIN, na ktorej vždy
ožije myšlienka miništrantskej spolu-
patričnosti. Saleziáni robia aj obnovy

pre miništrantov z rôznych oblastí Slo-
venska, taktiež organizujú všelijaké
stretnutia a súťaže. Takže môžeme
skonštatovať, že miništranti u salezi-
ánov všade žijú. Veľmi to však závisí
od toho, či sa nájde spolubrat, ktorý
ich podporí a sprevádza.
Nápadov je veľa aj do budúcna. Najprv
by sme chceli dať dokopy miništrantské
skupinky a pripraviť pre ne animátorov.
V záverečnej fáze počítame aj s tým, že
pre chlapcov vypracujeme miniš-
trantské špecializácie s určitými od-
bornosťami. A súčasťou by mohli byť
ďalšie aktivity, medzi nimi napríklad aj
zriadenie živej webovej stránky, ktorá
by im pomáhala s modlitbou, službou
Bohu i ľuďom. Zobudia sa tak apoš-
tolské „rezervy“. Myslím si, že si cel-
kom neuvedomujeme, že aj v našich
domoch, v mieste pôsobenia saleziánov
spolupracovníkov, u sestier či u našich
priaznivcov je veľa miništrantov, ktorí
by takúto formáciu prijali. V miniš-
trantoch je obrovský apoštolský poten-
ciál, ktorý môžu priniesť do svojich far-
ností. Oživí sa tak dynamika i obnova
veriacich. Verím, že z veľkých snov sa
môže zrodiť veľa dobra.
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„Pred nejakým časom som mala príležitosť
stretnúť dobrovoľníkov z Emergency, ktorí
mi rozprávali o tom, čo robia vo vojnovej
zóne, v Afganistane, v Bosne, v Iraku…
Ich svedectvá ma viedli k uvažovaniu
a k rozhodnutiu: aj u nás na Sicílii je toľko
potrieb a niektoré veľmi naliehavé. Každý
deň na našom pobreží pristávajú člny na-
ložené imigrantmi z Afriky, ktorí zúfalo
hľadajú slobodu a trochu blahobytu. Chu-
dobných a núdznych mám vo svojom
meste Palerme. Nemusím odchádzať do
ďalekých krajín.

Zakaždým, keď som sa modlila slovami
článkov našich Stanov, premýšľala som:
,Sme povolané žiť vo svete tým, že nasle-
dujeme Krista, ktorý sa svojím vtelením
zaradil do spoločensko-kultúrneho pros-
tredia ľudí a žil uprostred nich ako Otcov
vyslanec…‘ (S 13). ,Podieľame sa na ná-
mahe ľudí, sme s nimi solidárne… otvo-
rene prijímame bohatstvo rozličných
kultúr‘ (S 14). ,Kristus prijal ľudskú priro-
dzenosť, aby ju zbožštil. Dobrovoľníčky
ho nasledujú tak, že premieňajú celý život
na apoštolát, dávajúc do služieb Kráľovstva
každý dar, ktorý dostali‘ (S 6). Božie slovo
a život ľudí: jedným uchom mám počúvať
evanjelium, druhým srdce sveta!

Nemohla som a nechcela som zostať ľa-
hostajná, pozerať sa z jednej strany na
druhú a predstierať, že nevidím! Združe-
nie Emergency v súlade s miestnymi
úradmi uvádzalo do života projekt na po-
moc migrantom prítomným na našom

území a ja som do služieb týmto ľuďom,
ktorí sa nachádzali v ťažkej situácii, po-
stavila svoje profesionálne schopnosti
zdravotnej sestry.“

Kým kráčame do ambulancie, kde Giu-
seppina poskytuje svoje služby, s presved-
čením nám vraví: „Našou naliehavou
a nutnou prácou je usilovať sa odpovedať
na potreby, ale je isté, že nestačí vyriešiť
problém, nestačí ho eliminovať. Nemožno
si ani vyrábať alibi a utišovať si svedomie
utiekaním sa k myšlienke, že som uro-
bila, čo som mohla. Je potrebné pýtať sa,
odkiaľ pramenia tieto potreby, tieto druhy
chudoby, a uvedomiť si, že jedinou správ-
nou, jednoduchou a znepokojujúcou od-
poveďou je: tieto potreby vznikajú zo sys-
tematického porušovania základných
práv. ,Všetky ľudské bytosti sa rodia slo-
bodné a rovné v dôstojnosti a právach.‘
Uznanie tohto princípu ,je základom slo-
body, spravodlivosti a pokoja vo svete‘.
A práve toto máme pranierovať a ohlaso-
vať svojím životom a zaangažovaním sa.

Venovanie pozornosti a solidarita sú vyjad-
rením spravodlivosti voči ľudstvu, voči
tým posledným, tým menej šťastným.
V starom černošskom spirituáli sa hovorí:
,Akej farby je Božia tvár?‘ Túto jeho farbu
vidím v tvárach bratov, ktorí pochádzajú
z Bangladéša, z Indie, zo Sudánu,
z Ghany, z Toga, z Maroka, z Líbye, zo
Sierry Leone, z Rumunska, z Ukrajiny,
z Poľska, z Turecka…“

Keď Giuseppina hovorí o svojich pacien-
toch, tvár jej žiari nehou. Medzi utečen-
cami je rukou, ktorá poskytuje úľavu,
srdcom, ktoré vie počúvať, slovom, ktoré
dáva nádej, sestrou, ktorá ich prijíma
a robí solidaritu konkrétnou. Učí sa do-
konca trochu angličtinu, aby mohla vy-
lepšiť komunikáciu s ľuďmi, ktorí zapĺňajú
centrum. „Čokoľvek ste urobili jednému
z mojich najmenších bratov, mne ste uro-
bili!“ (Mt 25, 40). Na chvíľu naša myseľ
letí do Turína k donovi Boscovi, ktorý

v chladné zimné rána chodil na Porta Pa-
lazzo „zbierať“ chlapcov, čo prichádzali do
mesta hľadať lepší zajtrajšok. Ponúkal im
„chlieb a nebo“, ale predovšetkým mož-
nosť nadobudnúť vlastnú dôstojnosť ľud-
skej osoby.

Sme v Palerme, meste na Sicílii, a dnes chceme kráčať v rytme krokov Giuseppiny, ženy, ktorá už len
svojou prítomnosťou hneď dáva najavo, že má „jednu rýchlosť navyše“, a hoci doklady, ktoré jej prišli,
ju zaraďujú medzi dôchodkyne, ona nie je vôbec ochotná obuť si papuče a zostať sedieť doma.
Vypočujme si ju.

Autor: vdb � Foto: Vlado Škuta

Dobrovoľníčka dona Bosca
ide do dôchodku?
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PrečO?
Boh nás nikdy nedáva samých pre seba. Všetko, čo
nám dal, ruky, nohy, srdce, ale najmä lásku a vzťah
s ním, všetko je určené na darovanie. Ak nás povoláva

do manželstva, ak nás povoláva stráviť život s niekým,
tak je našou úlohou darovať všetko Bohu a cez neho
darovať seba celého inému človeku. A následne je

naša láska povolaná darovať sa ďalej. Z tejto lásky Boh
môže dokonca dať život dieťaťu. Preto veríme, že
manželská láska je vždy povolaná ísť ďalej a hľadať

miesta, kde sa môže darovať a kde môže rásť. Pre nás
je tento rok veľkým darom, ktorý s vďakou prijí-
mame.

Mária
Ešte pred svadbou sme boli spolu niekoľkokrát ro-
biť tábor deťom v rómskej osade. Stáť pred Bohom
v samote a pýtať sa so slobodným srdcom, kde ma
chce mať, je skvelý pocit, ale ak zažijeme tento po-
cit spoločne ako dvojica, byť pred ním, držať sa za
ruku a tú druhú mať otvorenú so slobodným
srdcom, Pane tu sme, pošli nás, je to pre naše man-
želstvo veľkým obohatením. V osade sme pochopili,
že ak nás Boh povoláva ako dvojicu, má to iný ná-
dych, ktorý si Boh môže použiť ešte úplne inak.
Najmä na miestach, kde už na manželstvo, rodinu
alebo dokonca na lásku verí málokto. Na týchto
miestach vždy zrazu pochopíme, že keď naša láska
nie je len o romantických prechádzkach a slovách,
tak v konkrétnych ťažkostiach chudobných rastie
oveľa viac.
Len päť dní pred našou svadbou bola slávnosť odo-
vzdávania misijných krížov. Tu sme stáli vedľa seba,
držali sa za ruku, prednášali prísľub misijného dob-

rovoľníka a obaja sme cítili, že spolu so svadbou,
ktorá nás čaká o niekoľko dní, je toto presne miesto,
na ktorom máme teraz stáť, a presne ten človek,
ktorý nás má na tejto ceste sprevádzať. Veríme a dú-
fame, že po návrate nás čaká ďalšia „misia“ na Slo-
vensku v našej budúcej rodine a tá je isto niekedy
oveľa ťažšia. A tak s vďakou prijímame od Boha dar –
prežiť prvý rok manželstva úplne v službe jemu, učiť
sa darovať sa jeden druhému, byť odkázaní sami na
seba aj v iných podmienkach a posúvať ďalej Lásku,
ktorú sme my dostali ako dar.

Pre naše manželstvo je tento rok
veľkým DAROM

Sme čerství novomanželia – Mária a Karol Vlasákovci. Po mnohých modlitbách a hľadaní sme
pochopili, že Boh nám dáva dar stráviť na misii úplne prvý rok nášho manželstva. A tak sme mesiac
a pol po svadbe odišli sem do Kene, ktorá sa stala naším prvým spoločným domovom. Radi sa s vami
podelíme o našu cestu hľadania…

„Napriek všetkému my saleziáni
pokračujeme v našom poslaní

a práci, aby sme dali nádej
aj podporu mladým, ktorí tu zostali.“

Autor: Mária a Karol Vlasákovci � Foto: archív Vlasákovci
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Karol
To nie je rozhodnutie zo dňa na deň.
Takéto rozhodnutie musí človek nielen
premyslieť, ale najmä premodliť, či je
povolaný k takejto službe. U nás s Má-
riou sa táto túžba zrodila už pred mno-
hými rokmi, ešte na strednej škole.
Mňa osobne po pravde vždy veľmi lá-
kala Afrika a Mária len vedela, že chce
ísť na misie. Bola vždy úplne odo-
vzdaná Bohu a vravievala, že nech je
to kdekoľvek, budem tvojou rukou,
Bože, a plniť tvoju vôľu. Počas vysokej
školy sa naše cesty mierne odklonili
a každý si išiel svojou cestou. Mária
viac pracovala na svojom misijnom po-
volaní, ale to nič nemenilo na tom, že
aj v mojom srdci tkvela túžba niekde
sa darovať. A keď sa naše cesty opäť
spojili už nie len z kamarátskeho hľa-
diska, mnohokrát sme sa rozprávali
o tom, ako a kde. Keďže sme obidvaja
počas chodenia pôsobili u saleziánov
a vedeli sme, že robia misijnú prí-
pravu, bola to pre nás najpravdepo-
dobnejšia možnosť. Ale aj tomu pred-
chádzalo veľa dní modlitby, ktoré
vyvrcholili duchovnými cvičeniami na
Colle Don Bosco, kde sme v tichu
modlitby urobili definitívne rozhod-
nutie nie iba pre svadbu, ale aj pre mi-
sijné dobrovoľníctvo. Po dlhých ro-
koch rozmýšľania v srdci sme sa teda
prihlásili na saleziánsku misijnú prí-
pravu, kde sme sa každým mesiacom
v našom rozhodnutí utvrdzovali.
A teda prečo? Lebo Boh nám dal tak
veľa zadarmo.

NAše OčAKáVANiA
Od rOKA V KeNi?
Keby sme tvrdili, že všetky očakávania
sú založené iba na darovaní sa dru-
hým v úplnej nezištnosti, samozrejme,
nebola by to celkom pravda. Sme ľudia
a všetky naše očakávania sú spojené aj
s bojovaním s vlastným egoizmom.
Počas prípravy sme si uvedomili, že
Bohu niekedy neprekážajú naše sčasti
aj egoistické motivácie, pretože rov-
nako ako túži po šťastí každého
chlapca, ktorý je tu s nami, túži aj po
našom šťastí a stále hlbšej manželskej

láske. Túžime sa tu teda aj my veľa na-
učiť. Približovať sa jeden k druhému,
približovať sa k Bohu, búrať našu pý-
chu, náš egoizmus, pracovať na sebe
a postupne sa stávať ľuďmi, akými
máme byť. Ale toto cez srdce otvo-
rené pre ľudí, ktorých tu okolo seba
máme a ku ktorým nás, ako veríme,
poslal sám dobrý Boh.

A Čo ďALEJ?

Mária
Po návrate, samozrejme, túžime zalo-
žiť si rodinu. Vždy sme chceli veľkú
rodinu s mnohými deťmi. Každý deň
si však viac uvedomujeme, a špeciálne
na týchto miestach, aké ťažké je na-
ozaj dobre vychovať dieťa. Pomôcť die-
ťaťu stať sa dobrým človekom, so
srdcom otvoreným pre Boha a pre dru-
hých. Nikdy to nebude naša zásluha,
ale Božia milosť. A tak aj popri snoch
o adopcii detí a o našich deťoch sa
každý deň učíme veľkej pokore. Popri
našich snoch o veľkej rodine chceme

v tom všetkom nechať Bohu otvorené
dvere. Máme pred sebou celý rok, aby
sme sa za to modlili a hľadali. Mod-
líme sa za naše budúce deti a rodinu
už teraz, ale nič iné zatiaľ nevieme, čo
je často skvelý pocit. Lebo on vie.

Karol
Samozrejme, že súhlasím so založe-
ním rodiny, iba krátko doplním, že ja
sa chystám ešte dokončiť externe školu
a popri tom aj pracovať, aby bolo vô-
bec z čoho živiť rodinu, ktorú si chcem
založiť. A Mária túži učiť aspoň prvý
rok na nejakej škole pre ťažšie vycho-
vávateľné deti, ale to sa, samozrejme,
nedá úplne naplánovať rok dopredu.
Zverujeme všetko, čo sa bude diať po
misiách, do Božích rúk, ale to nezna-
mená, že nebudeme tvrdo makať na
tom, aby sme mohli stáť na vlastných
nohách. Aj keď domov sa vrátime
s „holým zadkom“, ale s množstvom
milostí, ktoré má Boh pre nás nachys-
tané.
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Trpezlivosť –
Veľké roztrpčenie

Don Bosco sa obracal na
mnohých s prosbou o pomoc,
aby zabezpečil chlieb pre svo-
jich chlapcov. „Viackrát do-
stal nepríjemné listy, ale ne-
urazil sa preto ani to
neumenšilo jeho zápal. Ja
sám som videl tie listy a uráž-
livé odpovede na prosby dona
Bosca o pomoc pre jeho chu-
dobných synov. Niekedy ma
poveril, aby som odpovedal,
pričom mi povedal, aké slová
mám použiť. Hovoril: ,Napíš
mu, že ak nemôže alebo ne-
chce pomôcť mojim sirôtkam,
je to jeho vec, ale to, že ma
uráža, lebo sa o ne starám, to
sa Pánovi nepáči. Každo-
pádne mu vyjadri moju úctu
a uisti ho, že voči nemu necí-
tim žiadnu nevôľu.‘ Spomí-
nam si, ako sa ten, kto dostal
taký list, nechal presvedčiť
miernym tónom slov dona
Bosca a stal sa jeho priateľom
a obdivovateľom.“
(don Michal Rua)

Donovi Boscovi viac záležalo
na tom, aby zohnal chlieb pre
svojich chlapcov, než na úcte
voči vlastnej osobe. Dokázal
milovať blížneho viac ako seba
samého, ale súčasne sa snažil
vysvetliť tým, ktorí ho urážali:
„Rešpektujem každého, ale ne-
bojím sa nikoho.“
Dobrú noc!

Chudoba –
šnúrky na topánkach

V rukopise bersaliera, istého
Brosia, sa don Giulio Barberis
dočítal: „Don Bosco mal to-
pánky s povrázkom. Keď som
s ním raz išiel do Turína, po-
vedal som mu: ,Takto to nej-
de, idem vám kúpiť pár šnú-
rok.‘ Don Bosco ho zastavil,
zalovil vo vrecku, našiel pä-
ták a išiel mu ich podať, že si
šnúrky zaplatí sám. V tej
chvíli sa tam objavila nejaká
chudobná starenka. Don
Bosco podal peniaz jej a ber-
salierovi povedal: „Poďme,
veď topánky mám zaviazané.“
(…) Bieda vyžarovala z celého
oratória. Izby boli malé,
v žiadnej nebol koberec, pod-
lahu tvorili bežné dlaždice
z pálenej hliny. Nábytok
zväčša darovali nejakí dobro-
dinci. V izbách dlhé roky ne-
mali kachle. (…) Ani v po-
sledných rokoch života
nechcel v izbe nijaký kobe-
rec.“
(don Giulio Barberis)

„Ozdobou duchovného je chu-
doba,“ tvrdieval don Bosco.
Nestaral sa teda, či má topánky
zaviazané povrázkom, alebo
šnúrkami. Tak dokázal vidieť
tých, ktorí boli chudobnejší
ako on, a pomôcť im.
Dobrú noc!

O miernosti
Keď dostanem chuť hovoriť o nedostatkoch ostat-
ných, treba sa zastaviť. A ja? Treba mať odvahu,
ktorú má Pavol: „Bol som rúhač, prenasledovateľ
a násilník…“ Koľko vecí však môžeme povedať
o sebe samých? Chráňme sa pred komentovaním
druhých a komentujme radšej seba samých. Toto je
prvý krok na tejto ceste miernosti. Lebo ten, kto vie
hľadieť jedine na triesky v očiach druhého, skončí
žalostne – je to duša úbohá, plná malicherností,
plná klebiet.

O Ježišovej ceste
Nasledovať Ježiša znamená vziať svoj kríž – všetci ho
máme –, sprevádzať ho na jeho ceste, ceste nepo-
hodlnej, ktorá nie je cestou úspechu alebo prchavej
slávy, ale je cestou, ktorá vedie k pravej slobode,
ktorá nás oslobodzuje od sebectva a od hriechu. Ide
o jasné odmietnutie svetskej mentality, ktorá kladie
svoje „ja“ a svoje záujmy do centra existencie. To však
nie je to, čo chce od nás Ježiš!

O Božom kráľovstve
A také je Božie kráľovstvo: realitou ľudsky malou
a zdanlivo bezvýznamnou. Aby sme do neho vstú-
pili a mali na ňom účasť, je potrebné byť chudob-
ným v srdci, nespoliehať sa na svoje vlastné schop-
nosti, ale na moc Božej lásky. Nekonať, aby sme boli
dôležití v očiach sveta, ale vzácni v očiach Boha,
ktorý dáva prednosť jednoduchým a pokorným.
Keď žijeme takto, skrze nás preniká moc Krista
a premieňa to, čo je malé a skromné na skutočnosť,
ktorá prekvasí celú hmotu sveta a histórie.

Slová pre život
od Svätého Otca Františka

Poznajme
dona Bosca
cez večerné slovko
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adamec Rudolf * 3. 4. 1913 Ruskovce † 25. 5. 1944 Bratislava
adámek Viliam * 20. 12. 1914 Biely Kostol † 5. 6. 2000 Manaus (Brazília)
andrášik Alojz * 10. 11. 1912 Veľké Zálužie † 9. 12. 1982 Veľké Zálužie
Babiak Jozef * 12. 10. 1900 Suchá nad Parnou † 20. 2. 1980 Latina (Taliansko)
Babulík Vojtech * 1. 9. 1909 Nemšová † 2. 3. 1997 Pezinok
Badzgoň Milan * 24. 10. 1931 Turzovka † 21. 5. 2014 Nitra
Bajaník Adam * 18. 1. 1921 Belá † 1. 3. 2007 Trnava
Baník Anton * 22. 4. 1928 Blatné † 5. 8. 2015 Galanta
Bartko Imrich * 26. 2. 1892 Drienovec † 18. 11. 1967 Györ (Maďarsko)
Bazala Jozef * 23. 1. 1922 Považská Bystrica † 22. 3. 1992 Bratislava
Beňo Ján * 12. 10. 1921 Prestavlky † 21. 9. 2006 Prestavlky
Berek Štefan * 5. 10. 1913 Veľké Ludince † 16. 3. 1951 Ujpest (Maďarsko)
Berek Július * 13. 8. 1913 Veľké Ludince † 18. 10. 1986 Ostrihom (Maďarsko)
Bezák Ivan * 15. 10. 1933 Oponice † 28. 6. 1961 San Colombano (Taliansko)
Blatnický Rudolf * 6. 1. 1928 Trnava † 9. 3. 2015 Rím (Taliansko)
Bleho Ernest * 27. 9. 1915 Močenok † 22. 11. 1988 Trnava
Bokor Jozef * 22. 2. 1897 Trakovice † 1. 4. 1968 Nitra
Bošácky Jozef * 8. 6. 1905 Zemplínska Teplica † 6. 7. 1977 Bratislava
Braniš Rudolf * 11. 11. 1912 Horné Orešany † 17. 2. 1979 Zavar
Brunclík Andrej * 3. 6. 1930 Martin nad Žitavou † 9. 4. 2005 Beckov
Búran Cyril * 2. 9. 1928 Jablonica † 8. 9. 2006 Galanta
Bus Ján * 24. 11. 1912 Žirany † 2. 4. 1957 Budapešť (Maďarsko)
Butaš Rudolf * 20. 4. 1919 Borský Mikuláš † 23. 4. 2005 Žilina
Cíferský Ľudovít * 20. 4. 1903 Hrnčiarovce † 7. 1. 1980 Nitra
Czuczor János * 22. 9. 1886 Dvory nad Žitavou † 4. 9. 1948 Nyergesújfalu (Maďarsko)
Čahoj Michal * 19. 11. 1911 Ruskovce † 1. 7. 1994 Shillong (India)
Čakánek Jozef * 12. 5. 1914 Kotešová † 31. 8. 1985 Dubnica nad Váhom
Čaklóš Jozef * 1. 2. 1908 Sklenné Teplice † 4. 12. 1928 Sao Paolo (Brazília)
Čerňanský Pavol * 23. 1. 1922 Malá Čierna † 19. 4. 2007 Beckov
Černý Ján * 5. 10. 1915 Lakšárska Nová Ves † 9. 9. 1988 Quayaquil (Ekvádor)
Černý Rafael * 26. 9. 1924 Sobotište † 9. 12. 2006 Bratislava
Debnár Pavol * 19. 3. 1895 Detva † 6. 12. 1926 Chieri (Taliansko)
Dermek Andrej * 27. 11. 1914 Unín † 22. 11. 2003 Pezinok
Dobrovodský Jozef * 10. 9. 1913 Biely Kostol † 9. 10. 1952 Hajfa (Izrael)
Dobrovodský František * 1. 7. 1913 Špačince † 25. 2. 1992 Puerto Lleras (Kolumbia)
Dobsony József * 30. 5. 1897 Kamenný Most † 13. 6. 1986 Debrecín (Maďarsko)
Doležil Eduard * 26. 8. 1925 Trnava † 11. 3. 1983 Trnava
Drgoň Pavol * 24. 1. 1912 Trakovice † 21. 1. 1992 Senohrad
Ďurica Jozef * 7. 3. 1880 Krivany † 25. 6. 1964 Rúbaň
erdö Ferenc * 17. 10. 1894 Brezno † 23. 3. 1986 Varazze (Taliansko)
evinic Jozef * 23. 8. 1913 Stará Turá † 4. 9. 1994 Myjava
Fabera Štefan * 14. 4. 1910 Brodzany † 10. 1. 1985 Rím (Taliansko)
Fabián Alexander * 27. 10. 1914 Starý Tekov † 30. 9. 1984 Starý Tekov
Ferko Augustín * 19. 9. 1913 Dolné Rykynčice † 7. 4. 1983 Jarok
Figura Anton * 6. 5. 1909 Veľké Šenkvice † 16. 12. 1996 Petionville (Haiti)
Figura Jozef * 6. 8. 1926 Veľké Šenkvice † 31. 8. 2001 Beppu-Shi (Japonsko)
Filuštek Ladislav * 7. 5. 1907 Veľké Leváre † 16. 2. 1979 Lima (Peru)
Foltin Štefan * 24. 9. 1918 Černík † 2. 8. 2010 Beppu (Japonsko)
Forgáč Jozef * 19. 2. 1904 Bánovce n. Bebravou † 14. 9. 1966 Buenos Aires (Argentína)
Forner Jozef * 15. 7. 1902 Smolenice † 19. 10. 1983 Tokio (Japonsko)
Fuska František * 13. 6. 1915 Zbehy † 5. 4. 2002 Pezinok
Gábriš Eduard * 24. 2. 1904 Vrbové † 26. 5. 1925 Arequipa (Peru)
Galbavý Stanislav * 13. 11. 1911 Šúrovce † 13. 12. 1990 Pezinok
Galik Andrej * 12. 5. 1912 Rokytov † 26. 1. 1981 Bratislava
Gavenda Teodor * 21. 9. 1957 Opatová n/Váhom † 9. 12. 2014 Bratislava
Gazdík Štefan * 28. 1. 1922 Dolná Ždaňa † 19. 8. 2003 Žilina
Gazdík Ján * 5. 2. 1927 Zbudské Dlhé † 27. 1. 2012 Rím (Taliansko)
Goga Andrej * 9. 11. 1914 Chrabrany † 20. 9. 1972 Tariba (Venezuela)
Granec Rudolf * 20. 9. 1922 Vištuk † 17. 8. 2005 Galanta
Greguš Ignác * 2. 2. 1921 Brusno † 8. 11. 1997 Bánovce n. Bebravou
Gróf Ivan * 11. 3. 1935 Senica † 20. 12. 2000 Bratislava
Grznár Jozef * 3. 2. 1922 Ruskovce † 11. 3. 2012 Beckov
Halenár Michal * 28. 5. 1925 Horné Orešany † 27. 2. 1995 Praha (ČR)
Heriban Jozef * 7. 5. 1925 Šelpice † 16. 4. 2009 Rím (Taliansko)
Hlinka Anton * 31. 10. 1926 Valašská Belá † 26. 3. 2011 Trenčín
Hlubík Ján * 21. 01. 1896 Hrnčiarovce † 27. 12. 1965 Zavar
Holocsy Štefan * 13. 11. 1898 Eliašovce † 17. 11. 1929 Callao (Peru)
Horniak Ernest * 18. 11. 1907 Horné Krškany † 9. 4. 1979 Nitra
Horniak Marcel * 16. 1. 1903 Horné Krškany † 21. 10. 1989 Pezinok
Horvath Vincent * 24. 11. 1909 nezistené † 8. 7. 1972 San Domingo (Dominikánska rep.)
Hrušovský Štefan * 14. 8. 1904 Mestečko † 12. 1. 1925 Mestečko
Hudek Alojz * 8. 10. 1887 Svätý Jur † 5. 5. 1961 Lima (Peru)
Huta Jozef * 13. 3. 1930 Bojničky † 1. 3. 2002 Banská Bystrica
Chrenko Ján * 16. 2. 1908 Otrhánky † 29. 6. 1982 Pezinok
Ilenčík Rudolf * 2. 11. 1914 Špačince † 2. 4. 1990 Montpellier (Francúzsko)

Zosnulí slovenskí saleziáni 1917 – 2015
V období
modlitieb
za zosnulých
prinášame
zoznam všetkých
saleziánov, ktorí
pochádzali zo
Slovenska
a umreli
v domovine
alebo za
hranicami.

Bokor Jozef

Černý Rafael

Dermek Andrej

Gazdík Ján
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Ilenčík Ľudovít * 9. 6. 1911 Špačince † 21. 8. 2004 Amstetten (Rakúsko)
Izakovič Jozef * 14. 3. 1923 Dlhá † 16. 2. 2011 Bratislava
Jablonický Viliam * 20. 10. 1920 Jaslovské Bohunice † 9. 3. 2001 Trnava
Jančovič Anton * 18. 1. 1905 Rajec † 14. 1. 1971 Rajec
Janec Štefan * 12. 1. 1920 Zvončín † 16. 11. 2006 Trenčín
Jantoška Jozef * 28. 3. 1908 Rajec † 26. 2. 1988 Lima (Peru)
Javorský Štefan * 7. 12. 1924 Spišský Štvrtok † 12. 4. 2007 Levoča
Ježovít Ján * 9. 6. 1909 Suchá nad Parnou † 16. 4. 1994 Banpong (Thajsko)
Juriga Alfonz * 16. 10. 1921 Čachtice † 16. 11. 1978 Bratislava
Kaiser Jozef * 29. 7. 1928 Leopoldov † 6. 8. 2002 Mannheim (Nemecko)
Kalač Jaroslav * 21. 2. 1932 Bratislava † 6. 5. 2013 Civitanova (Taliansko)
Karel Jozef * 21. 10. 1929 Veľké Šúrovce † 2. 6. 1998 Pezinok
Karlubik Viktor * 19. 10. 1895 Močenok † 27. 12. 1967 Sládečkovce
Kaščák Juraj * 5. 11. 1922 Zlaté † 24. 4. 1996 Žilina
Klemon Ferdinand * 8. 12. 1914 Šaštín-Stráže † 4. 6. 1996 Senica
Kmotorka Stanislav * 28. 4. 1929 Chynorany † 27. 2. 2012 Florencia (Taliansko)
Kňazovič Valerián * 23. 6. 1916 Dobrá Voda † 3. 9. 1998 Bratislava
Kocán Štefan * 6. 3. 1931 Dolné Dubové † 16. 3. 1987 Assunción (Paraguaj)
Kočík Jozef * 20. 12. 1924 Ovčie † 9. 10. 2000 Prešov
Kohaut Štefan * 17. 8. 1900 Malacky † 3. 11. 1971 Santa Izabel (Brazília)
Kolarovič Anton * 17. 01. 1894 Pečeňady † 26. 9. 1977 Rúbaň
Kollár František * 4. 12. 1913 Špačince † 27. 11. 2009 Beckov
Koňan Ján * 26. 1. 1912 Čakajovce † 24. 8. 1987 Nitra
Košík Augustín * 15. 08. 1899 Červeník † 12. 9. 1918 Červeník
Košík Anton * 17. 1. 1905 Červeník † 2. 1. 1928 Jablunkov
Košík Rudolf * 15. 9. 1912 Chynorany † 13. 7. 1995 Pezinok
Kovalík Štefan * 29. 6. 1947 Horný Štefanov † 15. 8. 1995 Banská Belá
Koza Alojz * 8. 7. 1903 Lovčica-Trubín † 30. 12. 1988 Pezinok
Krajčovič Ľudovít * 10. 4. 1923 Veľké Kostoľany † 10. 4. 1981 Piešťany
Krajčovič Štefan * 29. 8. 1911 Trakovice † 4. 1. 1997 Ravena (Taliansko)
Križan Martin * 28. 11. 1912 Veľké Zálužie † 6. 9. 1990 Šurianky
Kubala František * 8. 10. 1904 Vrbové † 8. 8. 1991 Svätý Jur
Kubička Jozef * 18. 2. 1923 Kysucké Nové Mesto † 19. 2. 2013 Oravská Lesná
Kurta Alfonz * 7. 2. 1914 Štefanov † 7. 12. 1987 Nice (Francúzsko)
Kusý Jozef * 10. 12. 1909 Veľké Šúrovce † 14. 4. 2002 Fatumaca (Vých. Timor)
Kvetan František * 19. 11. 1906 Hrnčiarovce † 4. 3. 1930 Hrnčiarovce
Kysela Miroslav * 20. 5. 1924 Žilina † 14. 5. 2005 Bratislava
Kyselý Anton * 17. 7. 1923 Brodzany † 1. 10. 2015 Nová Dubnica
Lipták Imrich * 14. 10. 1895 Šebastovce † 25. 10. 1917 Santiago de Chile (Čile)
Lovaš Anton * 6. 6. 1901 Jablonec † 22. 2. 1978 Trnava
Lovíšek Augustín * 10. 9. 1922 Považská Bystrica † 13. 1. 1980 Tournai (Belgicko)
Lovíšek Vojtech * 20. 11. 1924 Považská Bystrica † 28. 8. 1993 Košice
Lukáč Štefan * 13. 8. 1915 Dolné Rykynčice † 3. 9. 1980 Pezinok
macák Anton * 25. 10. 1907 Vištuk † 31. 8. 1972 Muráň
macák Ľudovít * 18. 1. 1921 Vištuk † 19. 12. 1994 Bratislava
macháč Václav * 12. 6. 1907 Trenčín † 2. 9. 1942 ZSSR (vo vojne)
macháč František * 26. 10. 1927 Podolie † 13. 5. 2007 Trnava
makoš Ján * 14. 6. 1906 Liptovská Teplá † 26. 11. 1988 Bratislava
mandrák Florián * 12. 7. 1891 Hronské Kľačany † 1. 3. 1973 Rúbaň
mandrák Ján * 2. 3. 1907 Hronské Kľačany † 12. 4. 1986 Levice
martinec Martin * 18. 8. 1929 Mojš † 7. 6. 2000 Žilina
mazák Martin * 12. 12. 1913 Rajecká Lesná † 17. 11. 2006 Ženeva (Švajčiarsko)
mečiar Ladislav * 15. 5. 1912 Remscheid (Nemecko) † 29. 3. 1938 Hronský Beňadik
melicher Jozef * 22. 12. 1900 Pobedim † 6. 4. 1929 Lodi (Taliansko)
melo Jozef * 9. 2. 1924 Hlohovec † 19. 1. 1983 Del Valle (Argentína)
meško Jozef * 24. 11. 1910 Terchová † 14. 10. 1985 Dolná Súča
mešťánek Justín * 8. 3. 1905 Stará Turá † 13. 3. 1977 Podunajské Biskupice
mičo Vincent * 17. 2. 1920 Terchová † 31. 12. 1995 Žilina
mihalec Ján * 5. 1. 1925 Ďurčiná † 5. 10. 2002 Tournai (Belgicko)
mihálik Anton * 13. 8. 1907 Dolné Dubové † 19. 3. 1982 Šaštín
mikes Ján * 9. 1. 1924 Svätý Jur † 26. 6. 1967 Senec
mikula Michal * 29. 9. 1910 Lopašov † 24. 8. 1949 Bratislava
mikula Anton * 17. 8. 1926 Koválov † 15. 4. 1984 Čáry
minár Michal * 23. 11. 1912 Lužianky † 18. 7. 2011 Turín (Taliansko)
mižanin František * 28. 8. 1927 Vyšná Šebastová † 10. 2. 1996 Foglizzo (Taliansko)
moncmann Augustín * 13. 8. 1909 Zeleneč † 28. 6. 1993 Pezinok
mráz Alojz * 26. 10. 1918 Chorvátsky Grob † 19. 5. 1997 Pezinok
Nádaský Augustín * 2. 10. 1930 Šelpice † 6. 8. 2008 Šaštín
Nemček Jozef * 5. 3. 1915 Rajecká Lesná † 8. 10. 1969 Santiago (Čile)
Neštický Imrich * 17. 12. 1912 Križovany n/Dudváhom † 22. 1. 1978 Rúbaň
Nižňanský Karol * 4. 11. 1919 Vrbové † 25. 6. 1984 Goshen N. Y. (USA)
Novanský František * 1. 2. 1909 Hrnčiarovce † 19. 2. 1994 Rím (Taliansko)
Ochaba Jozef * 29. 3. 1920 Štefanová † 22. 1. 2009 Pouille (Francúzsko)
Olos Štefan * 11. 9. 1917 Ružomberok † 26. 2. 1998 Ľubochňa
Oťapka Martin * 19. 11. 1906 Dolná Trnávka † 31. 7. 1929 Hronský Beňadik
Paál László * 3. 6. 1912 Spišská Nová Ves † 8. 10. 1992 Nyiregyháza (Maďarsko)
Palkovič Rudolf * 12. 5. 1912 Hrnčiarovce † 2. 10. 1964 Arequipa (Peru)
Palkovič Ferdinand * 6. 12. 1908 Hrnčiarovce † 9. 12. 1972 Marseille (Francúzsko)

Heriban Jozef

Hlinka Anton

Hlubík Ján

Križan Martin

Kusý Jozef

Kysela Miroslav
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Paulen Alfonz * 26. 1. 1913 Malé Bedzany † 10. 4. 1954 Brno (ČR)
Paulík Jozef * 21. 10. 1919 Ratkovce † 28. 11. 2007 Beckov
Pauliny Andrej * 21. 3. 1925 Rajec † 2. 5. 2005 Šaštín
Pavliš Jozef * 31. 1. 1902 Veľké Leváre † 17. 9. 1972 Bratislava
Pivarník Ján * 9. 3. 1929 Falkušovce † 3. 6. 2009 Košice
Planka Viktor * 13. 6. 1925 Štefanov † 14. 9. 1995 Skalica
Pluhár Karol * 29. 6. 1908 Suchá nad Parnou † 22. 7. 1989 Pezinok
Pobiecky Pavol * 1. 7. 1912 Bohdanovce † 18. 4. 1983 Bratislava
Polák Andrej * 17. 3. 1925 Horná Lehota † 7. 7. 2002 Horná Lehota
Pozdech Augustín * 3. 10. 1909 Hrnčiarovce † 16. 10. 1938 Trnava
Prívozník Jozef * 21. 10. 1925 Šintava † 18. 9. 2010 Benediktbeuern (Nemecko)
Radošovský Anton * 3. 10. 1921 Bučany † 5. 6. 1992 Nitra
Rafajdus Ľudovít * 9. 8. 1902 Horné Zelenice † 26. 5. 1925 Arequipa (Peru)
Rajtar Peter * 28. 12. 1912 Sľažany † 5. 11. 1990 Sľažany
Rakovický Cyril * 4. 7. 1919 Krakovany † 21. 10. 1988 Trnava
Rehák František * 10. 3. 1923 Dubodiel † 13. 5. 2010 Spišská Kapitula
Sabo Vendelín * 24. 10. 1919 Šúrovce † 12. 11. 2008 Holíč
Sandtner Štefan * 30. 4. 1916 Pezinok † 14. 8. 2006 Bratislava
Semanko Andrej * 6. 11. 1903 Mokroluh † 3. 6. 1993 Santiago de Chile (Čile)
Sersen František * 6. 11. 1894 Špačince † 7. 11. 1982 Šaštín
Sersen Karol * 24. 10. 1904 Špačince † 25. 10. 1983 Pezinok
Sersen Anton * 21. 5. 1909 Špačince † 19. 8. 1987 Adamovské Kochanovce
Sersen Leopold * 5. 11. 1916 Špačince † 9. 2. 2006 Spišská Kapitula
Sersen Jozef * 24. 5. 1913 Špačince † 3. 7. 2006 Turín (Taliansko)
Schlosser Jozef * 5. 1. 1901 Bratislava † 3. 8. 1979 Rím (Taliansko)
Schmidt Zoltán * 21. 2. 1928 Hronec † 14. 7. 2008 Nitra
Sklenár Augustín * 4. 8. 1904 Cífer † 13. 3. 1983 West Haverstraw (USA)
Slaninka Ján * 25. 12. 1916 Považská Teplá † 19. 11. 2001 Beit Gemal (Izrael)
Slezák Rudolf * 26. 9. 1909 Špačince † 5. 6. 1974 Šaštín
Sloboda Stanislav * 13. 8. 1920 Smolenická Nová Ves † 17. 5. 1997 Bratislava
Solár Štefan * 20. 5. 1914 Mojš † 16. 2. 2005 Toulone (Francúzsko)
Stano Ladislav * 21. 05. 1888 Ružomberok † 4. 3. 1980 Holíč
Staňo Pavol * 1. 2. 1914 Terchová † 14. 11. 1969 Most (ČR)
Stašo Jozef * 20. 5. 1903 Terchová † 21. 2. 1951 Terchová
Strečanský Jozef * 18. 3. 1910 Špačince † 22. 6. 1985 Sainte-Ode (Belgicko)
Strnisko Tibor * 6. 12. 1911 Pezinok † 3. 11. 1986 Moreland (Austrália)
Suchán Ľudovít * 25. 8. 1921 Trstín † 4. 1. 2005 Beppu-Shi (Japonsko)
Szabadoš František * 11. 6. 1920 Senec † 3. 5. 1996 Pezinok
Szabo Baltazár * 21. 10. 1912 Hurbanovo † 27. 6. 1962 Ratburi (Thajsko)
Szász Károly * 14. 1. 1908 Podunajské Biskupice † 31. 12. 1981 Sajólád (Maďarsko)
Szitkey Karol * 14. 03. 1897 Zvolen † 1. 9. 1961 Ujpest (Maďarsko)
Šándor Andrej * 29. 6. 1913 Michalovce † 27. 7. 1995 Rím (Taliansko)
Šebela Ján * 27. 5. 1907 Bratislava-Rača † 21. 11. 1992 Rimini (Taliansko)
Šebo Filip * 29. 4. 1914 Hronské Kľačany † 2. 7. 1990 Hronské Kľačany
Šilhár Alfonz * 29. 8. 1930 Pezinok † 7. 8. 1999 Skalica
Šimna František * 2. 7. 1924 Vištuk † 20. 11. 1983 Pezinok
Šimončič Jozef * 7. 2. 1907 Hrnčiarovce † 25. 10. 1968 Beckov
Šipkovský Bernardín * 25. 9. 1923 Žlkovce † 23. 1. 2011 Ilava
Škorčík Štefan * 27. 5. 1931 Dlhé Pole † 22. 8. 1985 Lumumbashi (Zaire)
Škorec Štefan * 12. 5. 1909 Horné Naštice † 15. 3. 1978 Sládečkovce
Šoltýs Andrej * 28. 7. 1899 Mokroluh † 4. 10. 1981 Campo Grande (Brazília)
Štámec Jozef * 28. 10. 1922 Sebechleby † 31. 12. 1996 Sebechleby
Štefanička Augustín * 26. 1. 1915 Biely Kostol † 29. 11. 1953 Biely Kostol
Štrba Stanislav * 11. 6. 1931 Nová Baňa † 24. 9. 2012 Valencia (Venezuela)
Šutka Ján * 11. 9. 1930 Orovnica † 11. 8. 2014 Cuenca (Ekvádor)
taliga Silvester * 30. 12. 1901 Suchá nad Parnou † 21. 12. 1969 Rím (Taliansko)
teplan František * 23. 2. 1917 Mojzesovo † 10. 11. 2012 Turčianske Teplice
tikl Leonard * 11. 5. 1902 Bratislava-Dúbravka † 14. 11. 1973 Bratislava
timko Štefan * 8. 8. 1913 Čaňa † 29. 5. 1984 Košice
tóth Zoltán * 10. 7. 1914 Obid † 11. 2. 1994 Rožňava
tóth Jozef * 3. 2. 1920 Kráľová pri Senci † 14. 5. 2013 Hody
tuna Pavol * 20. 10. 1926 Valaská Belá † 31. 5. 2004 Rím (Taliansko)
Vácval Anton * 30. 5. 1908 Ostratice † 6. 2. 2000 Bratislava
Vagač Viliam * 18. 08. 1887 Stará Turá † 1. 7. 1970 Pezinok
Vachan Alojz * 31. 8. 1909 Šulekovo † 21. 10. 1994 Vila do Conde (Portugalsko)
Valábek František * 12. 11. 1907 Hody † 6. 12. 1980 Galanta
Vašek Nikodém * 21. 3. 1919 Mojzesovo † 30. 9. 2002 Bratislava
Vizváry Ján * 14. 5. 1909 Koválov † 18. 3. 1985 Nižná
Vizváry František * 27. 9. 1915 Koválov † 31. 1. 2003 Bratislava
Vlachovič Štefan * 17. 9. 1912 Trstín † 11. 6. 1982 Slovenská Ľupča
Volek Jozef * 3. 3. 1911 Šúrovce † 13. 10. 1972 Bratislava
Vrecko Augustín * 12. 7. 1934 Nevidzany † 10. 3. 2014 Port-Au-Prince (Haiti)
Zacko Andrej * 3. 8. 1912 Beluša † 2. 1. 1996 Montpellier (Francúzsko)
Zachar Štefan * 18. 11. 1922 Žlkovce † 22. 3. 1983 Albano (Taliansko)
Zaťko František * 17. 12. 1906 Horné Orešany † 12. 8. 1984 Rosemead (USA)
Zeman Titus * 4. 1. 1915 Vajnory † 8. 1. 1969 Vajnory
Žemla Alojz * 4. 2. 1913 Trakovice † 21. 2. 1996 Pezinok
Žilka Ľudovít * 23. 7. 1905 Dolné Dubovany † 22. 10. 1957 Bratislava

Mazák Martin

Minár Michal

Olos Štefan

Sandtner Štefan

Vácval Anton

Vagač Viliam


