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

„S JEŽIŠOM zažime spolu dobrodružstvo Du-
cha.“ Tak znie tohtoročné heslo hlavného
predstaveného pre saleziánsku rodinu. Don
Ángel Fernández Artime upozorňuje, že na
tejto dobrodružnej ceste nejde o ustavičné vy-
hľadávanie nových zážitkov a emócií, ide skôr
o cestu zvnútornenia a duchovnosti.

Viacerí odborníci sa zhodujú na tom, že sú-
časný človek stále viac stráca svoj vnútorný
stred. Žije len vonkajším veciam, je strhávaný
od jedného dojmu k druhému, hovorí, pra-
cuje, bojuje a nakoniec skončí vo vyčerpaní.
Aby k tomu nedošlo, musí sa jeho život za-
merať aj opačne, dovnútra, kde môže nazbierať sily a vzpruhu. V človeku
existujú rôzne hlboké vrstvy. Väčšinou sa pohybujeme skôr na povrchu.
Hlboký priestor vnútra sa otvára iba za istých podmienok, napríklad pred
umeleckým dielom alebo v živom stretnutí s milovaným človekom. Ten naj-
hlbší, náboženský priestor sa otvára v ponorení sa do modlitby, keď pred-
stúpime pred nášho Boha. Takýto posvätný priestor neexistuje sám od seba
ako nejaký hmotný priestor. Podobá sa skôr priestoru, aký vytvárajú dvaja
ľudia vzájomnou úctou a láskou.

Skutočnosť, že Boh prišiel a prihovára sa človeku a že človek stojí v dôvere
pred Bohom – to je posvätný priestor. Je to Boh, ktorý svojím príchodom
vytvára živý priestor. Človek ho v modlitbe odkrýva a v ňom nachádza zmy-
sel svojho života, svoje povolanie i cestu, po ktorej má kráčať. Z kresťan-
skej perspektívy vnútorný priestor nie je miesto, kde sa utiahnem, skôr je
to živé vedomie Ježišovej prítomnosti, že som s ním a v ňom.

Aj duchovný život dona Bosca bol dlhým a trpezlivým putovaním do
hĺbok svojho bohatého a intenzívneho vnútorného života v Duchu. Bola
to cesta, ktorá si žiadala čas, priateľov a múdrych učiteľov, cvičenie a vy-
trvalosť. Nepochopili by sme jeho apoštolskú činnosť, keby sme nevideli
prameň, z ktorého vyrástla. Bolo to každodenné stretanie so svojím Pánom,
ktorý ho pozýval k spolupráci na svojom vykupiteľskom diele.

Obdobie Veľkej noci nech je aj pre nás časom hlbokého zastavenia sa a po-
kojného prebývania pred Ukrižovaným, ktorý nám priniesol nový život.

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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Chcem vám porozprávať o jednej slávnosti, o jednej Matke,
o istej potrebe a o jednom jednoduchom, ale podstatnom
prvku.

Štvrté evanjelium začína
svoju „kapitolu znamení“
slávnosťou: dokonca
priamo svadbou. Takže
ide o slávnosť plnú života
a nádeje, ducha jednoty
a zmyslu pre rodinu
a priateľstvo. Ak na ta-
kejto slávnosti ide všetko
dobre, všetci sa cítia ako
bratia a sestry a sú zapo-
jení do spletania minu-
losti novomanželov s ich
vlastnými koreňmi a deji-
nami ich pôvodu. Všetci
sa tiež tešia a dúfajú v bu-
dúcnosť tejto novej ro-
diny, tohto nového
stromu, že prinesie
mnoho ovocia. Takže ide

o prepletanie minulosti a budúcnosti, rôznych koreňov
a očakávaného ovocia. Aj my, saleziánska rodina, sme každý
deň ako na svadbe, v každodenných udalostiach nášho ži-
vota, služieb a poslania. Aj my sme pletencom kultúr, ko-
reňov, príbehov a veľmi dobre nám robí slávenie našich brat-
ských vzťahov, priateľstva a spoločenstva, pretože nás to
napĺňa nádejou v budúcnosť tohto stromu, ktorý naďalej pri-
náša ovocie života a svätosti.

Evanjelium hovorí, že v Káne bola jedna Matka, Ježišova
matka. Aj dnes je tu, vo vašom dome, Matka: je to ona, Je-
žišova matka. Vidíte ju? Počujete ju? Je isté, že je tu, inak
by slávnosť nebola taká istá. Ona prichádza chrániť, po-
vzbudovať a – ako inak – poláskať naše bratské vzťahy.
Štvrtý článok Charty identity saleziánskej rodiny hovorí, že
sme „charizmatické a duchovné spoločenstvo… spojené
vzťahmi duchovného príbuzenstva a apoštolskej blízkosti“.
Nádherné vyjadrenie! V strede tohto príbuzenstva je
Matka, ktorá ako žena a matka je schopná byť stále po-
zorná voči svojim, mať vždy otvorené a bedlivé oči, aby po-
strehla potreby svojich maličkých, aj keď tí „maličkí“ sú už
dospelí. Tak sa to stalo pri nepríjemnosti na svadbe v Káne
Galilejskej. Upozorňuje svojho syna Ježiša: „Nemajú vína.“
A bez vína je koniec slávnosti. Predtým bola, ale teraz je
koniec. Uprostred slávnosti sa minul jeden z prvkov, ktorý
ju charakterizuje – a nielen v literárnom a povrchnom
zmysle, ale skôr v hlbokom symbolickom zmysle.

Takže uprostred slávnosti, obrazu života a aj našej rodiny,
sa náhle vynorí istá potreba. My, príbuzní a priatelia
i priateľky dona Bosca, dobre vieme, že v dnešnom svete
sa ukazuje mnoho potrieb. Zdalo sa, že ľudstvo povojno-
vého obdobia (veľké svetové vojny, studená vojna, nie-
ktoré regionálne vojny atď.) konečne vstupuje do lep-
šieho sveta, jednotnejšieho a solidárnejšieho, ľudskejšieho,

... aby sme sa dostali až k živej
vode, potrebujeme načerpať

zo studne, a čím hlbšie sa dostaneme,
tým čistejšia voda vyviera, pretože

vyviera z hĺbky nášho srdca
a našej bytosti.

Ángel Fernández Artime
hlavný predstavený saleziánov

a X. nástupca dona Bosca

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

Naša každodenná
„slávnosť v Káne“

Každý deň sme ako na svadbe – v každodenných udalostiach nášho života, služieb a poslania. Aj my
sme pletencom kultúr, koreňov, príbehov a veľmi dobre nám robí slávenie našich bratských vzťahov,
priateľstva a spoločenstva, pretože nás to napĺňa nádejou v budúcnosť tohto stromu, ktorý naďalej
prináša ovocie života a svätosti.

s Je ž i š om za ž ime s p o l u
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rozvinutejšieho a bratskejšieho, a pod-
nietilo nás snívať. Ale mnohokrát si vší-
mame, že ešte nám chýba tak mnoho…

Mali by sme sa pýtať: čo viac môžeme uro-
biť my, ktorí už naozaj robíme tak veľa? Je
veľmi dôležité, povedal by som podstatné,
naučiť sa od našej Matky byť pozornými,
stále dvíhať zrak, nezostávať egoisticky
uzavretými do seba, do vlastných ťažkostí
a do svojho utrpenia, ale byť stále bdelí
a ostražití, s očami priateľsky upretými
predovšetkým na tých posledných, na mla-
dých, pre ktorých sme sa narodili, pre kto-
rých sme boli založení a ku ktorým sme
boli poslaní. Opakujem, nikdy ma neunaví
vyžadovať, aby saleziánska rodina bola
skutočná, aby vychádzala zo seba samej,
spoza múrov svojich diel a bola schopná ísť
ďalej ako svoje vlastné projekty, programy,
úspechy a pohodlie.

Svetu a neraz aj našim komunitám či rodi-
nám chýba víno, totiž radosť a slávnosť ži-
vota, ktorá sa vyjadruje životom, ktorý stojí
za to žiť. A my, moji drahí, sme zdedili vi-
náreň: našu spoločne prežívanú charizmu!

Náš milovaný otec don Bosco napísal nád-
herný list donovi Costamagnovi, ktorý bol
vtedy provinciálom v Buenos Aires. Odvo-
lávam sa na tento list, ktorý napísal 10. au-
gusta 1885 pri príležitosti blížiacich sa du-
chovných cvičení spolubratov. Medziiným
povedal: „Najbližšie by som chcel osobne
povedať kázeň alebo lepšie povedané pred-
nášku o saleziánskom duchu, ktorý má ani-
movať a viesť našu činnosť a každú našu
diskusiu. Nech nám je vlastný preventívny
systém.“ A v jednom liste, ktorý štyri dni
predtým adresoval Caglierovi, vtedajšiemu
apoštolskému vikárovi Patagónie, napísal:
„Dobročinnú lásku, trpezlivosť, nežnosť
(…) robiť dobro, komu môžete, zle nikomu.
To nech platí pre saleziánov v ich vzájom-
ných vzťahoch, medzi chovancami a inými
externými alebo internými chlapcami.“ Po-
vedali sme, že bez vína niet slávnosti. Pre
nás, drahí bratia a sestry, je preventívny sys-

tém niečo, čo je nám vlastné, takže bez pre-
žívania preventívneho systému pre nás ne-
existuje duch (čiže nezažívame spolu dob-
rodružstvo Ducha!) a niet pravého
saleziánskeho života: je koniec slávnosti.

Toto víno nie je úplne naším ovocím… ale
ovocím kráčania po ceste, ktorú ukázal Je-
žiš a na ktorej nás animuje Duch. Z vody
Ježiš urobil víno. Ale návod Ježišovej
matky počúvli a o vodu sa postarali aj ju
priniesli posluhujúci. Je to jednoduchý, no
podstatný a základný prvok. Buďme po-
zorní na toto „prikázanie Panny Márie“,
aby sme podali a naplnili nádoby našou vo-
dou, aj keď sa to, čo sa od nás žiada, môže
zdať naozaj čudné. Ale pozor: to, čo sa od
nás žiada – aj keď sa to zdá byť jednodu-
ché a malej hodnoty v porovnaní s potre-
bami a s chýbajúcim „vínom“ –, je samo
osebe podstatné a základné. Totiž aby sme
sa dostali až k živej vode, potrebujeme na-
čerpať zo studne, a čím hlbšie sa dosta-
neme, tým čistejšia voda vyviera, pretože
vyviera z hĺbky nášho srdca a našej bytosti.

V hesle na tento rok som vám predložil
hlbokú cestu pre vás, pre mladých a pre

ľudí, ku ktorým sme boli poslaní. Táto
cesta, ktorú som nazval „Výzvy a návrhy“,
má dvojaký pohyb – do hĺbky a smerom
von. Ešte raz vám ju vymenujem: Pozerať
sa dovnútra, hľadať Boha, stretávať sa s Je-
žišom, stať sa/byť jeho, osvojiť si základné
hodnoty ľudského života, ako sú rodina,
priateľstvo, solidárnosť, život s Cirkvou
a život ako dar, a napokon dozrievanie
v životnom projekte, ktorý zodpovedá Bo-
žiemu povolaniu.

Jedna slávnosť, jedna Matka, istá potreba
a jeden prvok, ktorý treba doručiť.
Obdarúvajme mnohých tým, čo máme
v našej vinárni, zdedenej zo srdca dona
Bosca, a dovoľme, aby nás každý deň spre-
vádzala ona, Ježišova matka, ktorá sa
o nás stará a učí nás, aby sme si navzájom
robili to isté.

Nech nám naša Matka, Pomocnica
a Matka Cirkvi pomáha kráčať a slúžiť
v každom kúte zeme a „s Ježišom zažiť
spolu dobrodružstvo Ducha“.

(Podľa Il Bollettino Salesiano, marec
2016)

dob r o d r u ž s t v o d u ch a
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BRATISLAVA
S antonom Srholcom sa prišli rozlúčiť stovky
veriacich, tiež biskup a prezident
Saleziána Antona Srholca odprevadili na jeho po-
slednej ceste stovky veriacich v Bratislave a v Skalici.
Medzi prítomnými bol aj prezident Andrej Kiska,
primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal i veľvyslanec Ra-
kúska Carl Helfried. Bohoslužbu v bratislavskom kos-
tole Blumentál celebroval provinciál saleziánov Jozef
Ižold spolu s desiatkami duchovných, medzi ktorými
bol prítomný aj Mons. Jozef Haľko, bratislavský po-
mocný biskup. Počas bohoslužby sa prihovoril veria-
cim kňaz Ján Sucháň, ktorého si želal ako kazateľa pri
pohrebe samotný Anton Srholec. „Bol som hladný
a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť.
Tonkovi sa tieto slová stali programom. Tonkovi sa ži-
vot naplnil, vydaril, Tonko bol, je Boží človek,“ vyjad-
ril o ňom svoje presvedčenie Ján Sucháň. Telo zosnu-
lého bolo podľa jeho priania uložené medzi hroby
kňazov na Skalickom cintoríne. /jm
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RÍM
Stretnutie saleziánov z odborných škôl aj s účasťou Slovenska
V januári sa v Ríme uskutočnilo stretnutie zástupcov saleziánskych odborných škôl z Európy. Zo Slovenska sa na po-
dujatí zúčastnil aj Mgr. Igor Pecha SDB, zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie na Strednej odbornej škole sv. Jo-

zefa Robotníka v Žiline. Účastníci spo-
ločne hľadali spôsoby, ako prehĺbiť
saleziánsku skúsenosť, ktorá by čo
najlepšie podporovala prepojenie štu-
dentov s pracovným svetom. Stretli
sa tiež s vedúcimi niektorých po-
predných európskych spoločností,
ktoré sú partnermi saleziánskych cen-
tier pre odborné vzdelávanie. „Zo
stretnutia si odnášame pre našu školu
aj inšpiráciu. V iných provinciách ve-
nujú veľké úsilie tomu, aby absolventi
získali dobré prvé zamestnanie. Ak sa
zamestnanie absolventov odďaľuje,
zvyšuje sa riziko, že si nijaké ne-
nájdu,“ povedal Pecha. /jm

VATIKÁN
Salezián sa zúčastnil na návšteve iránskeho prezidenta u pápeža
Vo Vatikáne sa 26. januára uskutočnilo stretnutie iránskeho prezidenta Hassana Rouhaniho a pápeža Františka. Prítomný
bol aj don Karim Madjidi, salezián, ktorý je momentálne vikárom provincie Stredného Talianska. Na stretnutí plnil úlohu
tlmočníka. Počas stretnutia sa prezident Rouhani zhováral s pápežom Františkom o živote v Cirkvi v krajine, o uzavretí
a aplikácii nukleárnej dohody, o úlohe, ktorú zohráva Irán na Strednom Východe v boji proti terorizmu a nezákonnému
obchodovaniu so zbraňami, a o dôležitosti medzináboženského dialógu a náboženských komunít pri podpore zmiere-
nia, tolerancie a mieru. Don Madjidi uviedol, že rozhovory prebiehali v priateľskej atmosfére a prezident Rouhani uznal
morálnu výšku pápeža Františka. Don Madjidi je jediným katolíckym kňazom iránskeho pôvodu v Taliansku. / jm
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KRAKOV
Prípravy na Svetové dni mládeže v Krakove sú v plnom prúde
Toto leto sa budú 26. – 31. júla v poľskom Krakove konať už 31. svetové dni mládeže. Prípravy na ne sa začali už
20. – 22. novembra minulého roka, keď sa v saleziánskom dome v Barcelone stretlo európske Saleziánske mládežnícke
hnutie na každoročnom generálnom zasadnutí. Don Wojtech Krawczych, radca pre pastoráciu mládeže, referoval o prí-
pravách. Počas stretnutia si prítomní zvolili menší tím troch ľudí – hlavných zodpovedných za prípravu. O štyri dni ne-
skôr hostili Wadowice a Krakov prípravné stretnutie na Svetové dni mládeže. Okrem medzinárodných delegátov boli
prítomní aj zástupcovia pre pastoráciu mládeže z radov saleziánov i saleziánok. Spoločne zhodnotili prípravy, zapoje-
nie dobrovoľníkov a navštívili miesta, kde sa budú tieto významné udalosti odohrávať. Cestu mladých pútnikov na toto
podujatie bude sprevádzať blahoslavenstvo „Blahoslavení milosrdní“. Zároveň je to aj názov oficiálnej hymny Svetových
dní mládeže 2016. /mm

BANSKÁ BYSTRICA
Fašiangy u saleziánov odštartoval karneval
Banskobystrickí saleziáni a mladí začali fašiangovú sezónu karnevalom na ľade v strediskovej Don Bosco aréne. Ničím

sa nedali odradiť a po niekoľkých rokoch vyšších
novoročných teplôt sa na ľade vybláznili tak, ako
sa len dalo. „Bolo to pekné spríjemnenie popo-
ludnia, zabavili sme sa. Niektoré deti sa ešte len
zoznamovali s ľadom a korčuľami. Náš Aďko šiel
rovno za hokejistu, puk a hokejka nemohli chý-
bať. Bol nadšený,“ povedala mladá mamka Gréta
Patková. Pre účastníkov bolo pripravených nie-
koľko súťaží. Po nich nasledovalo vyhodnotenie
masiek. „Bolo to skvelé – samé nápadité masky.
Páčilo sa nám, že kostýmy mali nielen deti, ale aj
dospelí,“ okomentovali moderátori karnevalu Ja-
kub Masič a Žofka Lukáčová. Výhercovia si od-
niesli nielen sladkú odmenu, ale aj vstupenku na
muzikál o donovi Boscovi, ktorý mal premiéru
31. januára. /mm

RÍM
Dni spirituality saleziánskej rodiny
Počas štyroch dní saleziánskej spirituality, ktoré sa
konali v Ríme od 14. do 17. januára tohto roku, sa
účastníkom predstavilo niekoľko známych rečníkov,
akými sú napríklad don Bruno Ferrero či profesorka
Elizabeth Casadei. Vo svojich témach sa venovali
donovi Boscovi a tomu, ako sprevádzal mladých,
mame Margite a stope, ktorú zanechala na jeho vý-
chovnom systéme a spiritualite, či svedectvu života
blahoslaveného Alberta Marvelliho, ktorý zomrel
vo veku len 28 rokov. Jeho výnimočnosť potvrdzujú
aj slová, ktoré si zapísal do svojho denníka: „Nech
môj život nikdy nie je ničím iným ako skutkom lás-
ky.“ Sobota sa niesla v znamení svedectiev. Rubena Escaribana Caro hovoril o tom, ako sa narodil do rodiny Svedkov Jeho-
vových, ale zmysel, smerovanie v živote a povolanie našiel v saleziánskom oratóriu. Ďalej k účastníkom prehovoril aj sale-
zián don Rossano Sala, ktorý poukázal na to, ako sa možno stretnúť so štyrmi piliermi oratória dona Bosca. Deň zakončili
intenzívnou prácou v skupinkách a svätou omšou. /mm
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TRNAVA
Narodeninová „palacinkovica“ pre sväticu
V Trnave 20. januára dievčatá oslávili narodeniny patrónky tamojšieho
strediska blahoslavenej Laury Vicuňovej. Spoločne pripravili pre Lauru
prekvapenie – nafúkali balóny, urobili výzdobu, napiekli palacinky, na-
učili sa niečo o jej živote, skúsili si „prechod Andami“ a vyrobili jej pekné
narodeninové darčeky. Zo scénok o Laurinom živote sa deti dozvedeli,
akým spôsobom povzbudzovať ľudí, aby svoj život obrátili k lepšiemu.

Celé popoludnie sa
tak nieslo nielen
v duchu oslavy, ale aj
v duchu skutku mi-
losrdenstva – hrieš-
nikov napomínať.
Deti si mohli svoje
vedomosti o živote
Laury vyskúšať aj
v krátkom kvíze. Na
záver si zasúťažili
v hre Bingo a najši-
kovnejší dostali slad-
kú odmenu v podobe
palacinky. / in

DUBNICA NAD VÁHOM
tradícia dubnického Silvestra opäť
obnovená
Mladí v Dubnici nad Váhom opäť oživili tra-
díciu rodinného Silvestra. V posledný deň ka-
lendárneho roku sa stretlo vyše 120 mladých
i starších, rodiny aj tí, čo zostali sami na spo-
ločnom slávení. Záver roku 2015 sa vďaka zá-
bavnému slovu, tancu i rozhovorom pri stoloch
niesol v duchu radosti a rodinnosti. Súčasťou
programu boli aj scénky, ktoré si pripravili
mladí, a skutočne bohatá tombola. Pred pol-
nocou sa účastníci zišli v kostole pri spoločnej
modlitbe formou ďakovnej animovanej adorá-
cie, po ktorej nasledovali blahoželania a návrat k stolom plným dobrôt.„Páči sa mi, že tak, ako tvoríme jedno spoločenstvo
počas celého roka, sa vieme spojiť a prežiť spolu aj koniec toho starého a začiatok nového,“ vyjadrila sa účastníčka An-
drea Pilná. „Som veľmi rada, že rodinný Silvester sa opäť vrátil a že my mladí sme sa mohli na ňom podieľať.“ / in

ZVOLEN
Domkári prehĺbili svoj vzťah s Pánom
Osem mladých Zvolenčanov sa rozhodlo stíšiť
v predvianočnom zhone, a preto sa začiatkom de-
cembra vybrali do ticha na Ábelovú, aby počas
duchovných cvičení načerpali nové sily a pre-
hĺbili svoj vzťah s Pánom. Ako kazateľky prijali
pozvanie sestry saleziánky Matilda Pitáková
a Daniela Šušová, ktoré momentálne pôsobia
v Rožňave. Počas štyroch dní sa mladí zaoberali
nielen starozákonnou biblickou postavou Moj-
žiša, ale aj donom Boscom. „Počas víkendu sme
zistili, že toho majú oveľa viac spoločného, než
by sa dalo očakávať,“ povedala animátorka Miška
Donovalová a pokračovala: „Pozreli sme sa na ich
detstvo, dospelosť, mladosť i všetko to, čím pre
nás môžu byť obrovským príkladom. A nebolo
toho málo.“ V programe mladým nechýbali ani
úlohy, v ktorých mohli prejaviť svoju kreativitu.
Každý deň sa zúčastnili slávenia svätej omše
a modlitby ruženca. Počas sobotňajšej noci mohol
každý z nich stráviť jednu hodinu v kaplnke osa-
mote s Bohom pri vyloženej Najsvätejšej svia-
tosti. / mm

KOŠICE
Prísľuby saleziánov spolupracovníkov
Saleziánska rodina sa v januári opäť rozrástla – tentoraz o manželský pár saleziánov spolupracovníkov. Janka a Dalibor
Kalnovci zložili v Košiciach na Troch hôrkach verejný prísľub, ktorým sa stali plnohodnotnými členmi saleziánskej ro-
diny, a tak sa zaviazali, že chcú byť „spolupracovníkmi Boha na uskutočňovaní jeho plánu spásy“. Kalnovci žijú vo Švaj-
čiarsku, kde majú neľahké misijné pôsobenie. Združenie saleziánov spolupracovníkov (ASC) je verejné zhromaždenie
veriacich katolíkov – laikov i diecéznych kňazov, ktoré sa venuje širokému mládežníckemu hnutiu a ľudovému apoš-
tolátu. Myšlienka spolupracovníkov vznikla, keď si dielo dona Bosca vyžadovalo veľa pomocníkov a priateľov kvôli množ-
stvu mladých. V súčasnosti je ich základným poslaním apoštolát vo farnostiach, v ktorých žijú. / in
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Anton Srholec sa narodil v Skalici ako jedno zo siedmich
detí maloroľníkov. Do saleziánskeho domu v Šaštíne prišiel
po prvýkrát v roku 1944 a v máji 1946 napísal svoju žia-
dosť o vstup do noviciátu saleziánskej rehole s cieľom slú-
žiť Bohu a mládeži.

Po absolvovaní noviciátu zložil v Hronskom Beňadiku
9. augusta 1947 svoje prvé rehoľné sľuby. Skladal ich na tri
roky, no v noci z 13. na 14. apríla 1950 sa odohrala bar-
barská noc. Dostal sa do internačného tábora v Podolínci,
odkiaľ ho kvôli nízkemu veku poslali domov. Ako dvad-
saťdvaročný bol odsúdený v procese Titusa Zemana a spo-
ločníkov 22. februára 1952 v Bratislave na dvanásť rokov
za trestný čin pokusu o nepovolené prekročenie štátnych
hraníc. Chcel ujsť do Talianska a tam doštudovať za kňaza.
Prevažnú časť 10-ročnej väzby strávil v uránových baniach
v Jáchymove. „Keď som pri odstrele horniny, v závale
alebo pri havárii doslova o vlások unikol smrti, prežíval
som radosť z nového narodenia. Skoro denne som sa delil
s priateľmi o podobné šťastie a posilňoval som v sebe ná-
dej, že Boh má aj s nami svoje plány,“ spomína na väzenie,
z ktorého ho prepustili 9. mája 1960.

Potom pracoval ako stavebný robotník a neskôr pri vyso-
kých peciach v Ostravských oceliarňach. Tajne študoval teo-
lógiu a v Ostrave si urobil aj štátnu skúšku z an-
glického a nemeckého jazyka. Ako salezián zložil
svoje večné rehoľné sľuby tajne 9. augusta 1964.
Teologické štúdiá dokončil až na Pápežskej sale-
ziánskej univerzite v Turíne, kam mohol odísť
v roku 1969. Za kňaza ho vysvätil pápež Pavol VI.
v Ríme 17. mája 1970. Potom sa vrátil do vlasti.

Novokňaz Anton Srholec pracoval ako kostolník
v Blumentálskom kostole v Bratislave, kde mu ta-
mojší dekan vybavil štátny súhlas pre kňazskú
službu. Kládol dôraz na kázne, kultúru slova a ve-
noval sa najmä mladým. V roku 1974 ho ŠtB pre-
ložila do farnosti Pernek na Záhorí, neskôr do
Veľkého Zálužia a nakoniec do Záhorskej Vsi. Po-
čas slávnosti na Velehrade 7. júla 1985 zorgani-
zoval mládežnícky program a z tohto dôvodu mu
7. októbra 1985 komunistická moc odobrala štátny
súhlas pre duchovnú správu.

Po roku 1989 sa stal činným v Slovenskom helsinskom vý-
bore na ochranu ľudských práv, bol členom rady Konta ná-
deje a členom Konfederácie politických väzňov. V roku
1995 zriadil útulok pre bezdomovcov pod názvom RE-
SOTY, no do bežnej duchovnej činnosti sa už nevrátil.
Ostal žiť a bývať mimo rehoľnej komunity, ale snažil sa byť
v kontakte so svojimi spolubratmi saleziánmi a oni s ním.
Počas života dostal niekoľko ocenení, okrem iného titul
Dr. h. c. za prácu v sociálnej sfére, rakúsku Cenu kardinála
Königa či Krištáľové krídlo za celoživotné dielo.

„V živote som si toho veľa nenavyberal. Okrem pár ma-
ľučkostí, čo nestoja za reč. Všetko to hlavné som dostal
a všetko dôležité mi bolo dané. Dnešný deň je vďakou za
život, slávnosťou nášho priateľstva, spomienka na tých, čo
nás predišli. Ďakujem Vám za účasť na mojej ceste,“ napí-
sal priateľom v júni 2014.

V poslednom roku svojho života prežíval utrpenie spo-
jené s onkologickým ochorením, no úsmev a chuť zápasiť
s ťažkosťami života ho neopustili. Anton Srholec zomrel 7.
1. 2016 vo veku 86 rokov, po 68 rokoch rehoľného a 45
rokoch kňazského života. Na jeho pohrebe v Bratislave sa
zúčastnil aj prezident republiky Andrej Kiska. Pochovaný
je v rodnej Skalici.

An t o n S r h o l e c SDB
* 12. jún1929 † 7. január 2016
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Spracovala: Ľudmila Pramuková � Foto: Ľuboš Bechný
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Don Giovanni Battista Lemoyne, autor Ži-
votopisných pamätí dona Bosca (Memorie
biografiche), na začiatku VII. zväzku
z roku 1909 hovorí aj o mnohých takých-
to momentoch.

Prišli raz dvaja muži prosiť dona Bosca,
aby im poradil nejaké čísla do stávky. Boli
presvedčení, že im poradí dobre. Keď vi-
deli, že don Bosco im hovorí o všeličom,
naliehali: „Chceme, aby ste nám pove-
dali, na aké čísla máme vsadiť, aby sme vy-
hrali.“ A tak im povedal: „Vsaďte na tieto
čísla: 5, 10, 14.“ Spokojní chceli hneď od-
ísť, ale don Bosco im vraví: „Počkajte,
dám vám k tomu vysvetlenie.“ „Ale to ne-
treba.“ „Ale ak vám nedám vysvetlenie,
nebudete to vedieť dobre vsadiť.“ „Tak
teda počúvame.“ „Číslo 5 je päť cirkev-
ných prikázaní, číslo 10 je Desatoro Bo-
žích prikázaní a číslo 14 je štrnásť skutkov
milosrdenstva. Vsaďte na tieto čísla a za-
bezpečíte si nespočítateľné bohatstvo.“

Inokedy prichádzali ľudia pýtať rôznu pod-
poru. Raz prišiel – ako rozprával sám don
Bosco – jeden ľavičiar, naladený proti
Cirkvi.
Prosil o tri franky, aby si mohol kúpiť novú
košeľu, lebo tá jeho bola riadne špinavá
a znosená. Don Bosco siahol do vrecka, ale

nemal tam vôbec nič. Zrazu zbadal na svo-
jej posteli pripravenú čistú košeľu, ktorú si
zabudol obliecť. „Aha! Zlato a striebro ne-
mám, ale čo mám, to ti dám.“ Ten sa udi-
vene pozrel na dona Bosca a vravel:
„A vy?“ „Kvôli tomu sa nesužujte. Prozre-
teľnosť sa tak ako dnes o vás bude vedieť
zajtra dobre postarať aj o mňa.“ A don
Bosco, keď o tom rozprával, dodal: „Po-
zrite, ten sa potom stal veľkým priateľom
kňazov. Takto si treba získavať srdcia.“

Don Lemoyne, autor Životopisných pa-
mätí, k tomu všetkému konštatuje, že ak
dona Bosca prosili o veci, ktoré nemohol
dať, odpoveď bola negatívna, ale vyslovil

ju vždy s toľkou dobrotou a úctivosťou, že
žiadateľ cítil dôveru a mnohí hovorievali:
„Zdá sa, že don Bosco nevie povedať nie.
Ako len dobre k nám pristupuje don
Bosco!“ A každý odchádzal spokojný a na-
plnený obdivom.Jeho trpezlivosť pri po-
čúvaní o biedach ľudí nemala konca, a to
dodávalo všetkým odvahu, aby sa k nemu
vrátili kedykoľvek potrebovali úľavu či po-
silu. Toto bolo jedno z najdôležitejších
polí práce, na ktorom don Bosco prakti-
zoval všetky skutky duchovného milo-
srdenstva.

Na začiatku Pôstneho obdobia, v tretí deň, Božie slovo vo svätej omši
vypočítavalo jasné skutky lásky – podelenie sa o chlieb, strechu nad
hlavou, šaty. „A pred svojím blížnym sa neskrývaj,“ hovorí Boh cez proroka
Izaiáša v tom istom čítaní. Don Bosco mnoho svojho času venoval práve
najrôznejším ľuďom, ktorí za ním prichádzali do jeho izby. Jeho postoj a spôsoby sú
vzorom pre všetkých, ktorí hľadajú formy milosrdenstva v štýle dona Bosca.
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Vsaďte na tieto čísla:
5, 10, 14.

MIL
O

SR
D

N
ÍA

KO
O

TEC

Saleziánsky skutok
milosrdenstva

Typickou črtou saleziánskeho srdca je
venovať čas druhým, počúvať ich. Po-
pri všelijakých povinnostiach a zod-
povednostiach don Bosco denne ve-
noval niekedy aj celé hodiny
návštevníkom, ktorí za ním chodili so
všeličím. Venovať im čas bolo pre
neho vždy skutkom lásky, skutkom
milosrdenstva.

Veľmi často ešte pred tým, než by sme
dali niekomu konkrétnu hmotnú po-
moc alebo vybavili jeho žiadosť, pr-
vým prejavom milého srdca je vedieť
druhého prijať s dobrotou, úctou
a trpezlivosťou.

Autor: rhsdb

Duchovné milosrdenstvo
v izbe dona Bosca
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Štefan, začnime priamo s tým –
aké sú tvoje osobné skúsenosti
s moslimami?
Moslimovia, to je obrovský pojem a aj
v jednej krajine je veľa rôznych úrovní,
čo sa chápe pod týmto slovom. V Azer-
bajdžane sa často zamieňa výraz Azer-
bajdžanec a moslim. Napríklad keď
ma niekto z miestnych chce pochváliť,
že už som ako Azerbajdžanec, veľmi
často sa zmýli a úprimne povie, že
som ako moslim. Ale nemyslí sa tým
viera. Myslí sa tým človek, ktorý žije
v Azerbajdžane po azerbajdžansky. No
pokiaľ ide o vieru, Azerbajdžan je ši-
itský, čo je také výnimočné, lebo len
dve moslimské krajiny sú väčšinovo
šiitské, a to Irán a Azerbajdžan. Azer-
bajdžan má za sebou históriu, keď pa-
tril k cárskemu Rusku, keď bol asi

60 rokov súčasťou Sovietskeho zväzu.
Momentálne sa teda ich vlastná pa-
tričnosť k islamu len hľadá po tých
dlhých rokoch ateizácie.

Po tvojej pätnásťročnej skúse-
nosti, aký je islam v Azerbaj-
džane?
Je veľmi tolerantný. Prekvapilo ma,
že keď sa ľudia dozvedia, že som ka-
tolícky kňaz, pýtajú sa, aké sviatky sú
hlavné, ako ich slávime, a často sa pý-
tajú s takým veľkým záujmom, lebo
pre nich je najväčšou vecou pri slá-
vení nejakého sviatku hostina. Oby-
čajne každý sviatok má svoje vlastné
jedlá, ktoré by sa mali jesť. Takže oni
neslávia svoje sviatky tak, že navštívia
mešitu, ale skôr že majú nejakú hos-
tinu, obrad, a tým je to oslávené. V ich

predstave sláviť sviatok znamená ne-
jaká špeciálna strava. A to sa aj nás
často pýtajú, čo by sa malo jesť na Via-
noce, čo sa je a pije na Veľkú noc,
ako, kedy. Veľmi radi sa na tom aj zú-
častnia.

Katolícky kňaz v moslimskej kra-
jine po toľkých rokoch…Máš
priateľov moslimov?
Hej, veľa. Keď som prišiel do Azerbaj-
džanu, naša katolícka farnosť mala
20 ľudí, ktorí prišli v nedeľu na svätú
omšu a potom sme mali šesť dní
voľno. Takže som vlastne nemal čo
robiť. Učil som sa jazyk a hľadal ne-
jaké aktivity. Vtedy som sa dopočul, že
nejaký človek robí tábory pre utečen-
cov, išiel som teda za ním, že pred
tým na Slovensku som sa venoval mlá-
deži, robili sme tábory a že som voľný,
nemám čo robiť. Veľmi sme sa ska-
marátili. Nebol to katolík. Boli sme

veľmi dobrí kamaráti, ale už je mŕtvy.
Pripravili sme spolu mnoho táborov,
spoločných aktivít pre deti. Bol to
veľmi vzácny človek a mnohí jeho ka-
maráti sa stali mojimi kamarátmi.
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Štefan Kormančík je salezián, má 47 rokov. Pochádza zo Spišských Tomášoviec, v roku 1995 bol
vysvätený za kňaza. Takmer tretinu svojho doterajšieho života –15 rokov – prežil ako misionár
v Azerbajdžane. V krajine, ktorá má 9,4 milióna obyvateľov, je 95 % moslimov. Slovenskí saleziáni
tam spravujú v hlavnom meste Baku katolícku misiu s jediným katolíckym kostolom v štáte.
Rozprávali sme sa s ním o vzťahoch s moslimami, o utečencoch, o priateľstve i strachu. Celú dlhú
verziu rozhovoru nájdete na webstránke www.saleziani.sk.

Majú z nás väčší strach než my z nich,
ale ľudský prístup otvára srdcia
Autor: Rastislav Hamráček SDB � Foto: archív redakcie

Zdá sa mi, že keby tam
neboli prítomní katolíci,

chýbalo by im to, že
u nich nie je niečo z toho,

čo je vo svete.

O moslimoch a katolíkoch z osobnej skúsenosti po pätnástich rokoch na misii v Azerbajdžane
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Prejdime trochu k inej téme. Pri-
chádzajú do Azerbajdžanu nejakí
utečenci?
Veľmi málo. Je to asi polohou Azer-
bajdžanu a tým, že na všetkých jeho
hraniciach je vojnový konflikt. Pre ute-
čencov nie je teda ľahké prejsť cez hra-
nice. Zo severu je to hranica s Ruskom,
konkrétne je tam Dagestan, ktorý su-
sedí s regiónom Čečenska, zo západu
zase hranica s Arménskom, s ktorým
je Azerbajdžan stále vo vojnovom
stave, každý mesiac sú tam mŕtvi, a na
juhu je to Irán, čo je strážená hranica.
Ak sú nejakí utečenci, väčšinou sú
z Iránu.

To znamená, že majú nejakú skú-
senosť so starosťou o utečencov,
prijímajú ich…
Nie sú to také počty, aby to bolo ne-
jako viditeľné, skôr my v Cirkvi sa
s tým stretávame, lebo mnohí utečenci
prídu k nám požiadať o pomoc, najmä
preto, lebo si myslia, že my im mô-
žeme pomôcť dostať sa ďalej. Azerbaj-
džan nie je krajina, kde by chceli ostať,
chcú ísť ďalej. Napríklad pred niekoľ-
kými rokmi Kanada otvorila svoju mi-

gračnú politiku voči Iráncom a prak-
ticky všetci, ktorých som poznal
z Iránu, sú už v Kanade.

Samotná katolícka komunita
v Azerbajdžane je maličká –
uprostred dominantnej moslim-
skej spoločnosti. Sú nejakí kato-
líci aj spomedzi domácich či len
zahraniční?
Katolíci v Azerbajdžane tvoria tri sku-
piny. Prvou sú cudzinci, ktorí pracujú
v Azerbajdžane. To je celý svet – Fili-
píny, Afrika, Južná Amerika, Európa.
Potom je tam skupina katolíkov, ktorí
sú potomkovia Poliakov. Azerbajdžan
už za cárskeho Ruska bol miestom,
kam vysielali Poliakov, ktorí neboli po-
hodlní pre cárske Rusko a potom aj pre

Sovietsky zväz. Takže je tam dosť staré
dvestoročné osídlenie Poliakov, ktorí
ostali katolíkmi, ale mnohí z nich už
ten poľský jazyk stratili, nerozprávajú
po poľsky, ale po rusky, no sú katolíci.
A potom tam je veľmi malá skupina
Azerbajdžancov, hovoriacich azerbaj-
džansky, ktorí prijali kresťanstvo. Asi
20 ľudí.

Ako teda moslimovia, ktorí sú do-
minantná väčšina, vnímajú, že
majú medzi sebou katolíkov?
Spomínal si, že je tam tolerancia.
Ako sa to prejavuje?
Tiež to závisí od toho, ktorú skupinu
myslíme, ale väčšina ľudí, aspoň ja
mám taký dojem, sú radi, chápu to
ako takú svetovosť svojej krajiny, že
majú zastúpenie z každého: Židov tu
máme, kresťanov tu máme, pravo-
slávnych aj katolíkov. Zdá sa mi, že
keby tam neboli prítomní katolíci, chý-
balo by im to, že u nich nie je niečo
z toho, čo je vo svete.

Islam predstavujú šiiti a suniti,
Azerbajdžan je väčšinou šiitský.
Vnímate tam aj nejaké prvky ra-
dikálnych skupín?
V Azerbajdžane je aj 20 % sunitov.
O Azerbajdžan je naozaj veľký zá-
ujem. Prichádzajú moslimskí misionári
z Iránu, Turecka, Ruska, Čečenska.

Niektorí, najmä tí z Čečenska, sa
veľmi usilujú dostať medzi mladých,
organizujú krúžky po bytoch, majú
rôzne názory. Napríklad jeden človek,
čo k nám chodí do školy, hovoril, že
jeho syn, ktorý začal navštevovať ta-
kéto skupinky, ktoré viedli ľudia z Če-
čenska, ho doma varoval – svojho
otca, že keď nezmení svoj spôsob, ako
prežíva svoju vieru, že ho asi budú

musieť zabiť. Štát si uvedomuje, že
tieto radikálne skupiny sú nebezpečné
a bojuje proti nim. Sú nebezpečen-
stvom aj pre moslimov, nie iba pre
kresťanov.

Čiže oni sami si to uvedomujú…
Bol tam aj prijatý zákon, že nábo-
ženské obrady sa môžu vykonávať len
v miestnostiach určených na nábo-
ženské obrady. To je práve na boj s tý-
mito extrémistami, ich skupinami, či
už z Iránu, Čečenska, alebo odinakiaľ.
Keď sa nájde taká skupina, hneď sú stí-
haní.

Keď sa vrátime k tolerancii
v Azerbajdžane, do akej miery to
je len v oficiálnych kruhoch a na-
koľko je to súčasť charakteru
bežných ľudí?
Ja som tam pätnásť rokov a vidím, že
to je to, čo majú v sebe. A štát sa pros-
te rozhodol na tom vybudovať svoj
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Pri stretnutí s nimi je
menej teológie, ale viac
ľudskosti, porozumenia.
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imidž, lebo mnohí zo zahraničia sa
tomu divili, keď tam prišli a videli za
jedným stolom pravoslávneho bis-
kupa, katolíckych kňazov, predsedu
židovskej obce, šejka. Predstavitelia
Azerbajdžanu pochopili, že to je niečo,
na čom by mohli postaviť svoj imidž.
Takže teraz to vyzerá ako niečo, čo
riadi štát. Ale začalo sa to len vďaka
tomu, že v tých ľuďoch to už bolo.
Napríklad ľudia žijúci v jednom dome,
bytovke spolu oslávia židovský svia-
tok paschy a potom spoločne oslávia
kresťanský sviatok a tak isto si spo-
ločne blahoželajú, keď je moslimský
sviatok.

Čo potom pre teba znamená, keď
ideš k moslimom sláviť ich svia-
tok, ako to ty prežívaš?
Prežívam to takto. Na teologickej
úrovni sa dá zamotať, napríklad v ko-
ráne je napísané: Je prekliaty každý,
kto vysloví, že Ježiš Kristus je Boží
Syn. My však nemôžeme prijať iného
proroka, my nečakáme iného, je iba
Ježiš a koniec. Takže v teológii sa my
s nimi nemôžeme nijako stretnúť. Ale
po ľudskej stránke sme si blízki. Máme
toho istého tvorcu, máme Boha, ktorý
nás stvoril všetkých, všetci sme jeho
deti a to cítiť. Ja by som to nazval tak,
že pri stretnutí s nimi je menej teoló-
gie, ale viac ľudskosti, porozumenia.
Keď som na návšteve niekde vysoko
na Kaukaze v dedinke, sú tam takí istí
ľudia ako u nás v Tomášovciach. Majú
také isté starosti, ako vyžijú, či deti
budú šťastné, zdravé, či sa z vojny
vráti syn, či deti budú poslúchať, ako
sa budú učiť a či bude úroda. Radosti
a nádeje ich života sú také isté ako ra-
dosti a nádeje každého z nás tu v Eu-
rópe.
Boli sme na stretnutí a náš nuncius nás
upozornil, že modliť sa s moslimami
by sme nemali. Tiež je to také zaují-
mavé, či sa pomodliť s nimi, alebo nie.
Teológovia majú rôzne názory, či ten
moslimský boh je ten istý ako náš,
pretože oni síce hovoria, že to je boh
Abraháma, ale myslia pod tým niečo
úplne iné. Takže dá sa to tak poroz-

deľovať, ale v tom konkrétnom živote
sa to spája. Ježiš nás neprosil, aby sme
súdili a škatuľkovali, on nás prosil,
aby sme ich mali radi. A keď sa to
robí, oni sú otvorení pre lásku. Často
z nás majú väčší strach než my z nich,
takže ten obyčajný ľudský prístup
otvára srdcia.

Keď si hovoril o strachu, podľa
teba v čom je to, že my z nich
máme strach?
Máme z nich strach, lebo ich nepoz-
náme. Keď niečo nepoznám, tak sa
bojím. Ľudia na severe Slovenska sa
boja, ako tí na juhu môžu fungovať,
keď po slovensky tak málo vedia. Tí,
čo nikdy maďarské obyvateľstvo ne-
stretli, z neho majú naozaj strach. Tí,
čo s nimi žijú, sú v pohode a majú
priateľský vzťah. Takisto tí, čo nepoz-
najú Rómov, boja sa ich. Napríklad
u nás v dedine v Tomášovciach ne-
máme s nimi také ťažkosti, že by sme
sa ich báli, máme také isté problémy
ako s hocikým. Tak ako aj so Slovákmi
máme ťažkosti, tak aj s Rómami. Nie je
to tak, žeby tá národnosť priniesla viac
problémov. Sú to obyčajné ľudské kaž-
dodenné ťažkosti, ktoré máme aj vo
vlastnej rodine. Takže sa ich bojíme,
lebo ich nepoznáme. A to isté je aj
z ich strany. Z ich strany je Európa por-
no, alkohol, drogy, násilie, oni z nás
majú obrovský strach.

Majú obavy, že ste z Európy,
z toho, čo ste vlastne priniesli?
Majú obavy a sú potrebné roky na to,
aby sa to prelomilo. S takou úctou
a pokorou si to musíme uvedomiť. Nie
sme pre nich učitelia morálky. Máme
za sebou – ako Európa – nejakú skú-
senosť, ktorú oni vidia, že je pre nich
veľmi pohoršujúca.

Ak je takýto pohľad na Európu,
ako vnímajú Cirkev, katolíkov?
Tam v Azerbajdžane je to zvláštne, ale
Katolícku cirkev nepoznali. Ja som sa
niekde predstavil ako katolícky kňaz
a vôbec nevedeli, o čo ide, nemali po-
tuchy. Ešte mali obavy, lebo hlavný

predstaviteľ Arménskej cirkvi si ho-
vorí katolikos. Takže sa začali báť, že
sme s nimi spojení, s Arménmi, pre-
tože s nimi už dvadsať rokov vedú
vojnu. Celé sa to zmenilo, keď tam
v bol roku 2002 na návšteve Ján Pavol
II. a ešte veľa rokov po tom sa spomí-
nalo, že ja som katolícky kňaz ako Ján
Pavol II., čo tu bol, ja k nemu patrím.
A vtedy si vedeli zaradiť, kam patríme.
Ale Katolícku cirkev poznali len zo
španielskych seriálov, že tam vystupo-
val kňaz, a videli, že to nie je pravo-
slávny kňaz. Ale aj teraz je potrebné
vysvetľovať, že som katolícky kňaz.
Veľmi často ľudia nevedia, o čom roz-
právam.

V centre Meriam máte mladých
aj strednú vekovú kategóriu, sú
to viac-menej domáci – moslimo-
via. Ako oni potom vnímajú, že
od vás niečo dostávajú, či už
vzdelanie, alebo pomoc?
To naše doučovacie stredisko je odpo-
veďou na zlý školský systém. Navšte-
vovať školu je málo na to, aby človek
mal dostatočné vedomosti. A tých do-
učovacích súkromných stredísk sú tam
stovky, to je obrovský biznis. Žiaľ, naše
stredisko je jediné humanitárneho
typu, jediné, ktoré sa snaží o mini-
málne ceny, aby aj chudobní mali
šancu dostať to patričné vzdelanie.
A sú radi, že niečo také existuje v ich
krajine.

Začali sme s tvojou osobnou skú-
senosťou, skončime tiež s neja-
kým osobným zážitkom s niekto-
rým z tvojich priateľov moslimov.
Spomínam si na jedného učiteľa. Učil
u nás v centre Meriam. Je mi veľmi
blízky, poznám jeho život aj on pozná
nás, bol dokonca aj na stretnutí pápeža
Benedikta s mladými v Nemecku.
A potom rád o sebe hovoril „ja som ka-
tolícky moslim“. Ostal moslimom, ale
je naším veľkým priateľom, a keď
niečo potrebujeme alebo on niečo po-
trebuje, pomáhame si navzájom.
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Saleziánka z duchovného tímu sestra Ľu-
bica hovorí: „Saleziánska charizma za-
hŕňa v sebe jednu zo špeciálnych čností,

a to nádej. Šport je
jedným zo spôso-
bov, ako sa dá aj
dnes evanjelizovať
a vychovávať. Ve-
ríme až do konca, že
to, čo ponúkame,
prinesie ovocie.“

Aj preto Slovensko
neodmietlo ponuku
organizovať Medzi-
národné saleziánske
športové hry opäť
po dvoch rokoch.

„Keď sa skončili PGSI v roku 2014, v jed-
nom z rozhovorov zaznela otázka, či by
som do toho išiel znova. Odpovedal som,
že samozrejme. Netušil som však, že to
bude tak skoro. Pôvodne sme chceli ďal-
šie Hry usporiadať v roku 2018, štyri
roky po tých prvých. Ale štát, ktorý mal
PGSI organizovať v roku 2016, odstúpil
a nám navrhli, či ich nechceme usporia-
dať opäť u nás. Súhlasili sme, ale mali
sme podmienku. Nechceli sme sa do ta-
kéhoto veľkého podujatia púšťať sami,
a preto sa druhou krajinou, ktorá bude
v roku 2016 spoluorganizovať PGSI,
stalo Rakúsko,“ objasňuje rozhodnutie
riaditeľ hier Radovan Rumanovič SDB.

Organizácia PGSI u nás sa pred dvoma
rokmi nepochybne osvedčila, no dô-
vodov je omnoho viac. „Sme v dobe,

keď je to na Slovensku ešte oveľa lac-
nejšie než v iných štátoch. Okrem
toho máme dostatok obetavých mla-
dých, ktorí sú ochotní pomáhať ako
dobrovoľníci a ešte k tomu sú aj sku-
točne schopní. Naša krajina prišla
s nápadom, že by sme to mohli spra-
viť s rakúskou spoluprácou. Tým sa
prerozdelia rôzne zodpovednosti, nás
to od niektorých vecí odbremení a pre
účastníkov to bude atraktívnejšie. Nav-
štívia naraz dve krajiny,“ uviedol vý-
hody Radovan Rumanovič.

V roku 2014 sme začínali v podstate
od nuly, teraz už máme nejaké skúse-
nosti a chceme sa zamerať hlavne na
detaily. Medzi ne patrí napríklad skráš-

lenie „Valdocca“ (priestor, kde špor-
tovci jedli a trávili svoj voľný čas medzi
zápasmi) a Stanu Stretnutia (kaplnka).

Namiesto výletov v sobotu poobede by
sme chceli usporiadať „EXPO“. Jed-
notlivé krajiny pripravia pre ostatné
nejaký zábavný program, napríklad na-

učia tanec alebo zahrajú scénku. V mi-
nulosti to bývalo bežnou súčasťou
PGSI, postupne však tento zvyk úplne
zmizol. Chceli by sme ho obnoviť.

Neostávame však iba pri nápadoch na
zlepšenie. Prípravy na PGSI sa medzi-
tým naplno rozbehli. Technický,
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Saleziánska športová
udalosť roka sa blíži
Medzinárodné saleziánske športové hry (PGSI) nie sú len obyčajným turnajom. Hoci pri každom
športovom výkone sa očakáva viera v svoje sily a vo víťazstvo, my ideme do hĺbky. Heslo
tohtoročných PGSI „Vždy veríme až do konca“ poukazuje na hodnoty, ktoré turnaj propaguje.
Nejde o súťaživosť a nádej len v hre, ale i v našich životoch.

Veríme až do konca,
že to, čo ponúkame,

prinesie ovocie.
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duchovný i mediálny tím majú pravi-
delné stretnutia, vďaka ktorým chcú
ponúknuť v máji všetkým účastníkom
čo najlepší zážitok. Zástupcovia Slo-
venska sa v novembri zúčastnili celo-
európskeho stretnutia v Don Bosco
Haus vo Viedni, aby zhodnotili PGSI
2015 v Turíne a zároveň sa informo-
vali o nových hrách PGSI 2016 Slo-
vensko – Rakúsko. Účastníkmi z de-
siatich krajín Európy neboli iba
saleziáni a sestry saleziánky, ale aj
laici, ktorým záleží na tom, aby mladí
zo saleziánskych prostredí športovali
a spoločne sa aj stretli.

Na stretnutí v Rakúsku odštartovali
prvú vlnu registrácie: krajiny už na-
hlásili predbežné počty športovcov.
„Sme radi, že ocenili náš vizuál, na
ktorom aj tento rok pracoval Martin
Funiak zo strediska v Banskej Bystrici
a reklamná agentúra Triad,“ hovorí
riaditeľ hier a zároveň dodáva: „Teším
sa, PGSI sú opäť Slovensku. Dúfam, že
Slováci si ich užijú ešte viac ako pred
dvoma rokmi. Nemôžem sa dočkať
stretnutia s dobrovoľníkmi, bez kto-
rých by sa PGSI určite nemohli usku-
točniť. Registráciu dobrovoľníkov sme
spustili 14. decembra, preto neváhajte
a zaregistrujte sa čo najskôr!“

� „Správny fanúšik verí svojmu tímu
do poslednej minúty zápasu, do po-
sledného boja. Je s ním stále, keď sa
darí, aj keď to nejde. A športovec by
mal urobiť maximum, aby fanúšika
nesklamal. V duchovnom živote je to
veľmi podobné. Snažiť sa žiť hodnotný
život až do konca. Aj keď je to často
neľahké. Veľmi pekne to povedal svätý
Pavol slovami, ktoré sa duchovne
i športovo na PGSI úplne hodia:
,Dobrý boj som bojoval, beh som do-
končil, vieru som zachoval.‘“
Peťo, mediálny tím

� „Som človek, ktorý sa nedá ľahko
znechutiť. Je pravda, že v živote sa
stretávam s rôznymi problémami a ne-
raz mám chuť hodiť flintu do žita
a utiecť na ďaleký ostrov. Potom sa
však vždy zbadám a idem veci riešiť.
Veriť do konca pre mňa znamená ne-
poddať sa, keď prichádzajú kompliká-
cie alebo krízy. Veriť do konca zna-
mená, že kým rozhodca nezapíska,
stále žijeme. Zažil som to neraz
v športe, že sa veci zmenili v posled-
ných sekundách, napríklad finále Ligy
majstrov v 1999 FC Bayern proti Man-
chester United (som fanúšik Bayernu).
Ale aj v živote je to tak: vzdať sa je tá
najhoršia alternatíva. Preto vždy verím
až do konca.“
Tibor, športový tím Slovensko

� „Motto PGSI 2016 mi pripomína,
že viera a nádej nie sú len chvíľkovou
záležitosťou, ale naopak, akési trvalé
nastavenie, ktorému sme a chceme
byť verní – vždy a až do konca. Inak
by to celé bol len zúfalý pokus, pra-
meniaci z aktuálnej beznádeje. A taký
vnútorný postoj dokáže robiť veľké
veci nielen s človekom samotným, ale
aj s jeho okolím – ako v športe, tak aj
v živote.“
Andrej, technický tím
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Aplikácia BIBLIA
Je to prepracovaná apli-
kácia, ktorú obľubujú ve-
riaci po celom svete.
Túto Bibliu môžete čítať,

počúvať alebo z nej zdieľať úryvky.
Nájdete tam stovky prekladov a via-
cero plánov čítania. Môžete si text
zvýrazňovať, pridávať svoje záložky
a rôzne poznámky. Bibliu môžete čítať
vo viacerých jazykoch online aj
offline.

Aplikácia
ZAMYSLENIA
V tejto aplikácii si okrem
denného evanjelia mô-
žete prečítať aj denné za-

myslenie alebo krátky príbeh od via-
cerých autorov. Aplikácia ponúka
zamyslenie na ráno i večer. Nájdete
tam aj rôzne modlitby k Duchu Svä-
tému, myšlienku na deň, spytovanie
svedomia na večer a iné pekné veci.

Aplikácia BREVIÁR
Jednoduchá a prehľadná
aplikácia, ktorú využí-
vajú nielen zasvätené
osoby, ale aj mnoho la-

ikov. Obsahuje českú, slovenskú a ma-
ďarskú Liturgiu hodín. Tiež sa dá na-
staviť napríklad liturgický kalendár
niektorých reholí. Môžete sa tak ke-
dykoľvek pripojiť k modlitbe ranných
chvál, vešpier či iných častí liturgie
hodín.

Aplikácia
MODLITEBNÍK
Modlitebník je apliká-
cia, v ktorej je o niečo
viac modlitieb ako v kla-

sickej modlitebnej knižke. Obsahuje
niektoré modlitby z JKS, základné
modlitby, ale aj litánie, ružence, texty
požehnaní a mnoho iného. Môžete si
tam dokonca pridávať aj vlastné mod-
litby.

Aplikácia ZASVÄ-
TENÝ ŽIVOT
V tejto aplikácii nájdete
myšlienku na každý deň
od rôznych rehoľníkov

prevažne zo Slovenska. Táto iniciatíva
vznikla v roku 2015 pri príležitosti za-
sväteného života, ktorý vyhlásil pá-

pež. Vďaka tejto sympatickej aplikácii
sa môžete každý deň povzbudiť vo
viere.

FACEBOOKOVÉ
SKUPINY
Ak trávite kopec času na
facebooku a sledujete
každý pridaný status či

fotku, skúste si nájsť aj tieto stránky:
Matka Tereza – Veľké myšlienky na
každý deň; František, rímsky biskup,
pápež; Baterka; Bezhraničná láska; Ve-
rím v BOHA a nehanbím sa za to; Ci-
táty Svätých. Dajte im svoj lajk (Páči sa
mi) a nastavte si zobrazenia všetkého,
čo tieto stránky publikujú. Potom sa
na vašej nástenke začnú zobrazovať
podnetné myšlienky, citáty a články,
z ktorých môžete duchovne čerpať.

POZNÁMKA
Ak však cez mobil ne-
zvyknete byť online,
dáme vám dobrý tip.
Otvorte si vo vašom te-

lefóne aplikáciu Poznámka (alebo
prázdnu SMS) a skúste si do nej počas
dňa zapisovať rôzne úmysly, za ktoré
sa chcete modliť. Keď potom budete
mať čas (v mestskej doprave či v ča-
kárni, vo vlaku a pod.), môžete sa za
každý úmysel pomodliť Zdravas. Aké
jednoduché!

„Aj email, esemeska, sociálne siete,
chat môžu byť formami ľudskej ko-
munikácie. Nie technológia určuje, či
je komunikácia autentickou, alebo nie,
ale srdce človeka a jeho schopnosť
dobre používať prostriedky, ktoré má
k dispozícii,“ napísal pápež František
v posolstve k 50. svetovému dňu spo-
ločenských komunikačných prostried-
kov, ktorý sa tento rok bude sláviť
v nedeľu 8. mája.

Autor: BO

Sedem rád, ako využiť
mobil na duchovný rast

Nie technológia určuje, či
je komunikácia

autentickou, alebo nie, ale
srdce človeka.
pápež František

Moderné mobilné telefóny, tzv. smartfóny sa stali akýmisi novodobými pokušiteľmi, ponúkajú nám
neskutočné možnosti využitia a „zabíjame“ s nimi veľa času. Lákajú nás, aby sme každú chvíľu
kontrolovali sociálne siete a rôzne aplikácie. Keď ich však už vezmeme do rúk, čo ak by sme dali
prednosť niečomu hodnotnému? Niečomu pre duchovný život…
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1. „Darujme úsmev“ – možnosť pomoci
konkrétnym ľuďom v núdzi, ktorých zoz-
nam sprostredkovala Slovenská katolícka
charita. Dobrodinci prispeli potrebami,
čím napomohli k zlepšeniu životnej si-
tuácie ľudí a rodín, ktoré sú v opatere Slo-
venskej katolíckej charity.
2. „Shoe box“ – spríjemniť Vianoce deťom
zo sociálne slabších vrstiev sa dalo vlože-
ním oblečenia, hračky či akéhokoľvek
iného darčeka do škatule od topánok
(shoe box).
3. Poukázanie ľubovoľnej sumy peňazí
na sekretariát, ktorý sa o sumu postaral
a použitie zdokumentoval.
4. „Misia exallievov“ – modlitbová alebo
finančná podpora saleziánskych misioná-
rov na Sibíri, medzi ktorými sa nachádza
aj náš exalliev Maroš Peciar SDB.

Iniciátorom projektu bol radca pre sociálne
veci Združenia exallievov Róbert Mruk
spolu so svojou manželkou Alexandrou.
„Bol som prekvapený masívnym pozitív-
nym prístupom samotných exallievov a na-
šich priateľov bez ohľadu na to, či sú, alebo
nie sú veriaci. Viacerých oslovil práve fakt,
že išlo o konkrétnu pomoc pre konkrét-
nych ľudí a že to nešlo do neznáma,“ ho-
vorí Róbert. „Silne som prežíval dni, keď
som sa vracal domov z práce a pred dve-
rami domu som nachádzal nové a nové
veci, často od neznámych ľudí,“ dodáva.

Vďaka projektu sa pomohlo rodinám
v Rožňave, Fiľakove, Brezne či Lučenci.
Rodiny sa nachádzajú v hmotnej núdzi,
niektoré sú ohrozené aj stratou bývania,
no napriek tomu sa snažia svojim deťom
zabezpečiť dôstojný život. Vianočné dar-
čeky, tzv. shoe boxy sa dostali do rúk

okrem iných aj deťom asýrskych kresťan-
ských utečencov v Humennom.

Špecializovaná sociálna poradkyňa Helena
Katonová koordinovala pomoc smerujúcu
do Rožňavy. „Naša spolupráca s rodinami je
zameraná na zmiernenie ich hmotnej a so-
ciálnej núdze, na hľadanie spoločnej cesty,
ako sa dostať do lepších životných pod-
mienok. Som nesmierne rada, že naša
práca nevyšla nazmar. Dostala som spätné
väzby od rodín, ktoré boli veľmi vďačné za
pomoc. Jednoznačne hodnotili túto zbierku

ako užitočnú, cielenú, ktorá im pomohla na
chvíľu zabudnúť na ich súženia.“

Zbierka bola ponúknutá celému Slovensku
a vo veľkom sa do nej zapojili hlavne ko-

munity, kde sú prítomní exallievi –
Trnava, Čierna Voda a mnoho ďalších.
Darované spotrebiče, oblečenie, hygie-
nické, školské pomôcky a iné dary rôz-
neho druhu potom manželia Mrukovci
osobne alebo prostredníctvom Slovenskej
katolíckej charity odovzdali núdznym.
„Deťom žiarili očká, rodičia a starí rodičia
s radosťou prijímali takúto formu spestre-
nia sviatkov. Nebolo to len o dobrom po-
cite, ktorý vo mne pretrváva aj s odstu-
pom času, ale o fakte, že úplne neznámi
ľudia nezištne a štedro pomohli ľudom,
ktorých vôbec nepoznali. A to všetko na
začiatku Roku milosrdenstva.“

Pri vstupe do Mimoriadneho svätého roku milosrdenstva zorganizovalo Združenie exallievov dona
Bosca štedrú adventnú zbierku. Sociálny projekt s názvom Darujme úsmev pozostával zo štyroch
spôsobov pomoci:

Autor: Simona Ondrejová

Darovali úsmev i krajšie Vianoce

Viacerých oslovil práve
fakt, že išlo o konkrétnu
pomoc pre konkrétnych

ľudí a že to nešlo do
neznáma.
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Narodil sa 30. apríla 1916 v Pezinku.
Ako trinásťročný odišiel študovať k sa-
leziánom do Šaštína. Spoznal salezi-
ánov a rozhodol sa patriť medzi nich.
A tak po skončení saleziánskeho no-
viciátu zložil 31. júla 1934 svoje prvé
rehoľné sľuby. Potom štyri roky štu-
doval teológiu v Ríme na Gregorián-
skej univerzite. V Ríme v bazilike
Sacro Cuore, ktorú postavil don
Bosco, bol 20. marca 1943 vysvätený
za kňaza. Mladý salezián kňaz, štíhly
a plný energie, pracoval v Hronskom
Svätom Beňadiku, Trnave, Hodoch pri
Galante a v Šaštíne. Študoval filozofiu
a slovenčinu a tiež redigoval študent-
ský časopis Nezábudky aj časopis Mlá-
dež a misie.

Keď komunisti v roku 1950 zrušili re-
hole, dostal sa aj on do „koncentráku“
v Podolínci. No potom ho v decembri
hospitalizovali vo Fakultnej nemoc-
nici v Bratislave, kde ho však 5. mája
1951 navštívila polícia. Zatkli ho, vy-
šetrovali a napokon ho v Justičnom
paláci v Bratislave 22. februára 1952
odsúdili pre „velezradu“ na pätnásť
rokov. V roku 1960 ho amnestovali,
neskôr rehabilitovali. On sa ešte za-
mestnal ako skladový robotník v Pe-
zinku, aby v roku 1968 odišiel do in-
validného dôchodku. Po totalite žil,
písal, slúžil ako spolubrat, kňaz sale-
zián pre mladých v Bratislave na Mi-
letičovej.

Don Štefan Sandtner ako básnik tvoril
v podmienkach väznenia, totality i slo-
body. Prvú publikovanú zbierku Noc-
tes et dies (Padova 1966) venoval tým,
ktorí mu 3 292 dní znemožnili modliť
sa breviár. Don Štefan mal svoje pseu-
domená ako Ferko Vek, Adam Výška,
Ján Brest, Fidel Čas, Cyril Hora, Peter
Skala a Dominik Vŕba. Literárna veda
ho v slovenskej duchovnej tvorbe radí
do druhej vlny katolíckej moderny
v 40-tych rokoch k menám ako Janko
Silan či Svetloslav Veigl.

Vo februári 2006 mu Rada pre vedu,
vzdelanie a kultúru Konferencie bis-
kupov Slovenska udelila cenu bl. Fra
Angelica. Potom ešte oslávil 90-tku
a o niekoľko mesiacov – 14. augusta
2006 – vrátil svoju krásnu dušu Stvo-
riteľovi.

Uplynie sto rokov, ako sa narodil salezián, kňaz, básnik,
prekladateľ, redaktor a hlboko ľudský človek Štefan Sandtner
(1916 – 2006). V rokoch 1989 – 1999 bol šéfredaktorom tohto
nášho časopisu.

Autor: spracoval rhsdb � Foto: archív

Salezián s poéziou v srdci
by mal sto rokov

Duša je ako katedrála
Duša je ako katedrála,
vrcholná vzdušná gotika,
v kameni pieseň, živá chvála,
nekonečna sa dotýka.

Zložené modliace sa ruky,
mystická klenba, svätyňa
srdce mi tlačí pod oblúky,
v uzloch ich ohňom pretína.

A potom vyššie, ešte vyššie
letí si jak škovránok,
a tam Ti, Pane, chvály píše
na slnko, výšku, na vánok.

Sláva ti, Bože svätosvätý,
tys blízky, ja ti ďaleký,
no predsa vkladám do obety
jas. Včera, dnes i naveky. Amen.

Na dverách mladého kňaza
„To meno mi oživuje v pamäti rok
1943, keď som ako žiak piatej triedy
saleziánskeho gymnázia v Šaštíne za-
žil príchod mladého novokňaza, ktorý
k nám prišiel priamo z Ríma. Nepa-
mätám si, čo nám príležitostne hovo-
ril. Ale nikdy som nezabudol na to, že
na dverách jeho izby sa zjavil nápis:
PORTA PATET ET COR MAGIS –
Dvere sú otvorené a srdce
ešte viac.“
Milan Stanislav Ďurica, salezián
kňaz, historik



Postup pre ZAMESTNANCOV
Ak ste do 15. februára 2016 požiadali
svojho zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania zaplatených pred-
davkov na daň, potom:
1. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám
vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení
dane.
2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dá-
tum zaplatenia dane a vypočítať, koľko
sú tie 2 % z vašej zaplatenej dane. Po-
ukázať ich môžete iba vtedy, ak je to
suma aspoň 3 eurá.
a) Ak ste v roku 2015 odpracovali 40
dobrovoľníckych hodín a máte o tom
potvrdenie, môžete v prospech Sale-
ziánov dona Bosca poukázať až 3 %
z vašej zaplatenej dane. Túto pod-
mienku spĺňajú všetci saleziánski dob-
rovoľníci. Prosím, napíšte nám email
na: sekretariat@sdb.sk a my vám po-
tvrdenie obratom vystavíme.
3. Do tlačiva Vyhlásenie, ktoré ste do-
stali s týmto číslom nášho časopisu,
doplňte sumu, ktorú ste si vypočítali.
4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie
spolu s Potvrdením, doručte do
30. apríla 2016 na daňový úrad podľa
miesta vášho bydliska.
5. Daňové úrady potom do 90 dní pre-
vedú vaše 2 % na účet Saleziánov dona
Bosca.

Postup pre FYZICKÉ OSOBY
1. Vypočítajte si svoje 2 % z dane
z príjmov fyzickej osoby. Poukázať mô-
žete minimálne čiastku 3 eurá.

2. V daňovom priznaní pre fyzické
osoby sú už uvedené kolónky na po-
ukázanie 2 % z dane v prospech jed-
ného prijímateľa. Údaje, ktoré potre-
bujete do daňového priznania uviesť
v prípade, že chcete peniaze poslať
pre Saleziánov dona Bosca, nájdete
nižšie.
3. Riadne vyplnené daňové priznanie
doručte v lehote, ktorú máte na poda-
nie daňového priznania (zvyčajne do
31. marca 2016) na váš daňový úrad
(podľa miesta bydliska) a v tomto ter-
míne aj zaplaťte daň z príjmov.
4. Daňové úrady potom do 90 dní pre-
vedú vaše 2 % na účet Saleziánov dona
Bosca.

Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY
1. Vypočítajte si svoje 1 % (2 %)
z dane z príjmov právnickej osoby – to
je maximálna suma, ktorú môžete po-
ukázať v prospech prijímateľa, musí
byť však vyššia než 8 eur.
2. Ak vaša firma v roku 2015 až do
termínu na podanie daňového prizna-
nia a zaplatenie dane (zvyčajne do
31. marca 2016):
a) nedarovala financie vo výške mini-
málne 0,5 % z dane na verejnopros-
pešný účel (akejkoľvek organizácii),
tak môže poukázať iba 1 % z dane –
vyznačí v daňovom priznaní, že po-
ukazuje iba 1 % z dane – VYPLNÍ
v IV. časti kolónku 3.
b) darovala financie vo výške mini-
málne 0,5 % z dane na verejnopros-

pešný účel (akejkoľvek organizácii),
tak môže poukázať 2 % z dane – oz-
načí v daňovom priznaní, že pouka-
zuje 2 % z dane (tak ako po minulé
roky) – VYPLNÍ v IV. časti kolónky
1 a 2.
3. V daňovom priznaní pre právnické
osoby v IV. časti sú už uvedené ko-
lónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane
v prospech jedného prijímateľa.
4. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímate-
ľov, vložte do daňového priznania
ďalší list papiera ako prílohu a uveďte
tam všetky potrebné údaje o prijíma-
teľoch a sumu, ktorú chcete v ich pros-
pech poukázať. V kolónke 4 uveďte,
koľkým prijímateľom chcete podiel za-
platenej dane poukázať.
5. Daňové úrady majú 90 dní na to,
aby previedli sumy, ktoré ste pouká-
zali v prospech Saleziánov dona
Bosca.

Údaje, ktoré potrebujú FYZICKÉ
A PRÁVNICKÉ OSOBY uviesť do
daňového priznania:
IČO: 00586421
Právna forma: Účelové zariadenie
cirkvi
Názov: Saleziáni dona Bosca –
Slovenská provincia
Ulica: Miletičova
Číslo: 7
PSČ: 821 08
Obec: Bratislava
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V tomto čísle nášho časopisu nájdete tlačivo Vyhlásenie potrebné na poukázanie 2 % z vašej dane
pre saleziánov. Tlačivo môžete stiahnuť aj na našej webstránke www.saleziani.sk.

Ako môžete darovať svoje
2 % saleziánom?
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Aké boli začiatky škôlky a jej kapacita?
Materská škola pôsobí na Lachovej 33 v Bratislave, vte-
dajšej Ho-Čiminovej ulici, v budove bývalých jaslí, ktoré sa
v tom čase zrušili. Pred otvorením škôlky sa musela usku-
točniť základná rekonštrukcia. Vtedajší odbor školstva
nám na to neposkytol finančné prostriedky. Škôlka bola za-
riadená z výbavy zrušených materských škôl, ktorých bol
nadbytok.

Kto je zriaďovateľom a akú úlohu tu zohrávajú sestry
saleziánky?
K spolupráci na tomto diele boli pozvané sestry saleziánky,
ktoré tvorili personál škôlky ako učiteľky, ale v prvých ro-
koch zastrešovali aj časť prevádzky. Ony a salezián Ivan
Gróf oslovili aj mňa, aby som sa ujala úlohy riaditeľky. Po
dlhšom náročnom období v roku 1999 bola škôlka ofi-
ciálne zaradená aj do siete cirkevných škôl. Zriaďovateľom
je Rímskokatolícka cirkev – Bratislavská arcidiecéza. Otec
biskup Dominik Tóth zveril sestrám saleziánkam 5. marca
2003 aj duchovnú starostlivosť, teda priamu výchovnú
činnosť s deťmi a tiež pastoráciu rodín.

V čom je táto škola iná než ostatné?
Škôlka je otvorená pre všetky deti, nielen z kresťanských
rodín, ale rodičia musia súhlasiť s katolíckou výchovou.
Táto výchova založená na saleziánskom preventívnom sys-
téme sa snaží predchádzať zlu a dôveruje v dobro prítomné
v srdci každej ľudskej bytosti. Formuje svedomie dieťaťa
a učí ho voliť si dobro. S pravdami viery sa deti obozna-
mujú hravou formou cez príbehy, piesne, scénky, postupne
sa zoznamujú s detskými modlitbami, ktoré sa modlíme
pred jedlom, pred spaním… Raz za mesiac sa spoločne

schádzame na svätej omši v kaplnke. Usilujeme sa vytvá-
rať rodinnú atmosféru. Výchova detí k viere nespočíva iba
v odriekavaní modlitieb a vyučovaní náboženskej výchovy,
ale predovšetkým vo výchove srdca. Preto deťom veľa vy-
svetľujeme a pozitívne ich motivujeme. Usilujeme sa za-
dávať im príťažlivé úlohy a uplatňovať zážitkové metódy.

Ako je to s kapacitou škôlky a záujmom o ňu?
Škôlka môže prijať 93 detí. Začínali sme so štyrmi triedami
s počtom 98 detí, osem pedagogických a sedem nepedago-
gických zamestnancov. Takto približne fungujeme dodnes.
Vždy bol záujem vyšší. Dokonca v posledných troch-
-štyroch rokoch dostávame ročne okolo 130 žiadostí. Prijať
však môžeme ročne v priemere 25 nových detí. Pri škôlke
pôsobí aj rehoľná komunita štyroch sestier saleziánok.

Čo sa za tie roky fungovania školy stalo tradíciou?
Máme viacero každoročne sa opakujúcich aktivít, ale spo-
meniem dve také „top“: Vianočná hra a v posledných ro-
koch Futbalový turnaj o pohár Panny Márie Pomocnice.

Spracovala: sr. Viera Antalíková FMA

Nemusíš spať, len oddychuj.
Zavri očká, aby si oddýchli. Mysli

na niečo pekné.

Škôlka vznikla v roku 1991 v Petržalke na podnet rodičov. Tí chceli materskú školu, kde sa vychováva
a vzdeláva v kresťanskom duchu. Budovu zabezpečil vtedajší poslanec Pavol Homola. Sestry
saleziánky v nej pôsobia od jej vzniku. Využívajú preventívny systém, ktorý má ako svoje piliere rozum,
náboženstvo a láskavosť. Výchova sa uskutočňuje v rodinnom duchu a v atmosfére srdečnosti.
Aktuálnou riaditeľkou materskej školy je saleziánka spolupracovníčka Mgr. Mária Bučková.

Škôlka, ktorá má turnaj o pohár
Panny Márie Pomocnice
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Nejaké úsmevné zážitky?
Ako deti uplatňujú preventívny systém:
Je teplý jarný deň, chlapec je však na
dvore naobliekaný, preto mu učiteľka vy-
zlečie bundu a pchá čiapku do rukáva. On
na to: „Ale keď si to tu na dvore zabud-
nem, potom neplač.“
Alebo dobroprajnosť pri gratulácii: „Vše-
eetko najlepšie k narodeninám, aby si bol
zdraaavý, šťaaastný, poslúchal rodičov,
pani učiteľky, aby si nikdy nespadol z lode
do moraaaaa… a keď budeš chodiť do
školy, aby si mal samé, hm, šestky!“ (naj-
vyšší počet bodov na kocke).
Pri riešení konfliktov: Chlapčekovi dva-
krát počas dňa ublížil ten istý kamarát.
Učiteľka sa snaží pomôcť konflikt vyriešiť
a potom sa opýta chlapca, ktorému bolo
ublížené: „Odpustil si mu?“ On s úsme-
vom odpovedá: „Ešte včera!“

Je materská škola len o malých de-
ťoch alebo rozširujete svoje aktivity
aj na rodičov?
Nemôžeme zanedbať venovanie našej po-
zornosti aj rodinám detí. Predovšetkým sú
to denné stretnutia s rodičmi pri príchode
a odchode detí zo škôlky, kde s rodičmi ko-
munikujeme o základných potrebách detí,
odovzdávame si informácie. Rodičia však
majú možnosť prísť sa porozprávať s uči-
teľkou aj v čase, keď nie je pri deťoch. Ro-
dičov pozývame aj na brigády na školskom
dvore, kde sa vždy vytvorí dobrá partia.
V dobrej atmosfére sa spoločne pracuje,

rozpráva, obeduje guláš, deti sa vyšantia.
V rámci duchovnej starostlivosti o škôlku
ponúkajú sestry pre rodičov a rodiny aj
prednášky, duchovné obnovy, možnosť
knižnice s výchovnou a manželskou te-
matikou. Na webovú stránku škôlky dá-
vame podnety na prežívanie liturgického
roka, preventívny systém na pokračova-
nie. Úspech majú rodinné výlety na jeseň
a na jar, kde sa stretáme s rodinami v prí-
rode, aby sme si všetci oddýchli, poroz-
právali sa, deti sa poriadne zahrajú, zasú-
ťažia, zažijú rodinnú pohodu.

A čo nejaké sny do budúcna…
Pokračovať v diele, ktoré funguje už 25 ro-
kov. Majetkovo vyriešiť problém budovy

a záhrady, keďže škôlka je pekná, zre-
konštruovaná za financie rodičov, spon-
zorov a cirkevného školského úradu, ale je
vo vlastníctve mesta, spravuje ju mestská
časť Petržalka.

Napokon, čo zaberá na plačúce dieťa
alebo keď nechce spať?
Pri plačúcich deťoch je to rôzne. Po hádke
pomáha vysvetlenie, ospravedlnenie
a zmierenie sa navzájom, prijatie späť do
partie a prísľub, že sa budú naďalej kama-
rátiť. Keď je to kvôli hračkám, tak pomáha
vrátenie hračky alebo prísľub, že keď sa je-
den dohrá, dá to tomu druhému. Ak je nie-
komu smutno za maminou alebo za oci-
nom, stačí, keď to dieťa môže vyjadriť,
keď cíti pochopenie a často stačí zaujať
pozornosť niečím iným. Keď je dieťa pod
vplyvom silnej emócie, je potrebné, aby sa
najskôr upokojilo a až potom sa dá poroz-
právať. Niektoré deti sa zvyknú rozplakať
aj vtedy, keď si myslia, že úloha, ktorú
majú spraviť, je príliš náročná a že ju ne-
dokážu splniť. Vtedy potrebujú povzbude-
nie a uistenie, že sa to len učia a môžu sa
pomýliť. Na dieťa, ktoré nechce spať, často
zaberá, keď mu povieme: „Nemusíš spať,
len oddychuj. Zavri očká, aby si oddýchli.
Mysli na niečo pekné. Potrebuješ oddy-
chovať, aby si sa poobede vládal/vládala
hrať.“ Takéto a podobné slová často zaberú
a niekedy deti aj zaspia, čo neraz potre-
bujú. Taktiež pomáha, keď učiteľka sedí pri
dieťati alebo ho pohladí po hlave.
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Z kuchyne sa ako zvyčajne ozve mama:
„Navarené!“
Manžel čítal noviny, dvaja synovia po-
zerali televízor a počúvali hudbu. Teraz
sa hlučne usadia k stolu a netrpezlivo
šermujú príborom.
Mama prichádza. Ale namiesto bežných
voňavých zemiakov položí do stredu
stola hrsť sena.
„Ale, mama!“ zvolajú traja muži v dome.
„Čo si sa zbláznila?“
Mama sa na nich pozrie a s pokojným

výrazom tváre odpovie: „Hm, ako inak
som si to mala všimnúť? Varím pre vás
už dvadsať rokov a za celý ten čas som
od vás ani raz nepočula čo len jedno
slovo, ktorým by ste dali najavo, že ne-
prežúvate seno.“

Každá osoba je svätá, učia nás prvé
riadky Svätého písma. Keď to preložíme
do praxe, znamená to, že „v rodine niet
čašníkov“. Mať na pamäti absolútnu hod-
notu každej osoby znamená pozerať sa

na ňu očami Stvoriteľa, ako to robí pri
každom svojom stvoriteľskom skutku. Na
začiatku Písma sa často opakuje: „A Boh
videl, že je to dobré.“
Nazývame to zdvorilosť alebo aj „dobrá
výchova“ – všetko to, čo robí náš svet,
v ktorom žijeme, pekným. Ako všetky
dôležité veci, aj toto je jednoduché
a ľahké.

Autor: Bruno Ferrero – Anna Peirettiová � Preklad: rhsdb � Ilustrácia: Michal Žák

Milosrdenstvo = zdvorilosť
„Dobrá výchova“ je najjednoduchšia, skromná a zabudnutá čnosť, ale stojí v základe všetkých
ostatných. V rodine niet čašníkov.
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Usmiať sa
Tento prvok robí človeka elegantnej-
ším než oblečenie. Vo chvíli, keď sa
dva pohľady stretnú, kto sa tak nor-
málne usmeje, nakazí druhého. Je to
tajomstvo rodinného šťastia. Pamä-
tajme vždy, že najmä v rodine naše
šťastie – aj keď niekedy stojí veľa ná-
mahy – môže urobiť šťastným niekoho
ďalšieho.

Pozdraviť
Znamená to povedať inému: „Som rád,
že som ťa stretol.“ Najdôležitejšie ri-
tuály v rodine sú tie „na prahu“. Všet-
kých, ktorí odchádzajú, máme poboz-
kať a objať, a všetkých, ktorí
vchádzajú, máme tiež pobozkať a ob-
jať. Byť rodinou znamená byť šťastní,
že sme spolu.

Ďakovať
Počnúc rodičmi. Darovali to najkrajšie,
najdôležitejšie a najnamáhavejšie, čo
existuje: život. Nech majú koľkokoľ-
vek rokov, treba sa o nich starať ma-
lými každodennými skutkami (telefo-
nát, esemeska, prekvapenie…). Vždy
sme ich dlžníkmi, aj keď spravili
chyby. Sú to ľudské bytosti a ako také
nie sú dokonalé.

Vážiť si jeden
druhého

Existujú ľudia, ktorí sú neviditeľní. Ži-
vot ide akoby bez nich; ľudia sa na-
vzájom rozprávajú, robia bežné čin-
nosti, žartujú, jedia, vymýšľajú, škrabú
sa po hlave, prekrikujú sa, akoby tamtí
neexistovali. Často sa s tým stretneme
na ulici, na úradoch… Ak sa to stane
doma alebo medzi priateľmi, je to o to
vážnejšie. Ale aká to je úľava, keď si
niekto všimne, čo potrebujeme, keď
niekto zistí, čo chceme, keď nás niekto
pochváli, ocení alebo možno aj viac
než my sami verí v nás, hoci naša se-
baúcta pokrivkáva.

Počúvať sa
A nejde tu teda len o to vidieť, ale aj
počuť, počúvať. Úcta neexistuje, ak
nevieme nastaviť ucho tomu, čo ho-
voria druhí. Toto je všetko iné, len nie
ľahké, najmä dnes, v „spoločnosti
hluku“. Takto veľa ráz vyzerá konver-
zácia v rodine:
Syn: „Počuli ste, čo sa stalo v Sýrii?“
Otec: „Aaale…“
Mama: „Je dosť slaná tá polievka?“
Otec: „Je.“
Syn: „Takže, čo si o tom myslíš?“
Otec: „Máš pravdu, chce to trochu
soli.“
Mama: „Páči sa.“
Syn: „Divné, že to mohlo dôjsť tak ďa-
leko.“
Mama: „Kedy si to spočítal?“
Otec: „Ja som nikdy matike nerozu-
mel.“
Mama: „Dnes je von dosť zima…“
Skutočné počúvanie je najkrajším da-
rom, ktorý môžeme dať druhému.
Znamená: „Si pre mňa dôležitý,
a preto ti venujem svoju pozornosť.“

Dobrá výchova
Všetky pravidlá „galatea“, najmä spo-
ločné stolovanie, sú podstatné. Reš-
pektovať časy, neplytvať jedlom,
s úsmevom pomôcť najmenším, pri-
praviť či upratať stôl. Spoločné stolo-
vanie nie je miestny „súd“, ale chvíle
rodinnej radosti.

Modliť sa spolu
Rodina, ktorá sa spolu modlí, zväčša
spolu aj zostane.
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Don Bosco bol hlboko presvedčený, že zlé knihy sa môžu premôcť
len dobrými knihami. Preto sa snažil založiť kníhtlačiareň a vydávať
dobré knihy, ktoré formujú spoločnosť na mnoho rokov dopredu.
Takýto silný dôraz na tento mediálny prostriedok bol tiež jedným
z dôvodov, prečo ho v roku 1946 Cirkev vyhlásila za patróna
vydavateľov.
Jedným z prvých Slovákov saleziánov, ktorý sa vyučil
kníhtlačiarskemu remeslu, bol Jozef Forner, budúci spoluzakladateľ
Grafického inštitútu v Japonsku. Ako tlačiarenský majster vychoval
viacero generácií kníhtlačiarov s vynikajúcou povesťou.

Autor: Zlatko Kubanovič SDB � Foto: archív SDB

Prvý Slovák salezián misionár v Japonsku
koadjútor Jozef Forner

Jozef Forner sa narodil ešte v Rakúsko-
--Uhorsku 7. novembra 1905 v obci Hrn-
čiarovce nad Parnou pri Trnave. Pokrstil
ho v ten istý deň tamojší farár Michal
Ikrényi v Kostole svätého Martina. Otec
Ján bol robotník, matka sa volala Mária,
rod. Lieskovszki.
Katolícku ľudovú školu vychodil v rodisku.
Po skončení prvých dvoch tried gymna-
ziálnych štúdií, ktoré absolvoval v sloven-
skom saleziánskom gymnáziu v obci Pe-
rosa Argentina (1921 – 1923) v Taliansku,
Jozef odišiel študovať na strednú grafickú
školu do obce San Benigno Canavese v Ta-
liansku (1924 – 1926). Profesia kníhtla-
čiara si totiž vyžaduje presnosť a precíz-
nosť a Jozef Forner tieto vlastnosti mal,
preto ho aj jeho saleziánski predstavení
poslali, aby sa vyučil tomuto remeslu.

Počas štúdií požiadal o vstup do Salezián-
skej spoločnosti ako koadjútor (brat). Pred
noviciátom ešte nastúpil na dvojročnú zá-
kladnú vojenskú službu v Československu
(1926 –1928). Saleziánske pramene nám
zaznamenali, že „zážitky z kasárne mu
potom slúžili po celý život ako argumenty,
ktorými vždy vedel rozosmiať mladých
i starých“.

Noviciát si urobil v roku 1928 – 1929
v Radne v Slovinsku, kde 24. októbra

1929 zložil prvé rehoľné sľuby. Dvojročnú
pedagogickú prax si vykonal vo Svätom
Beňadiku (1929 – 1931). Po jej skončení sa
ešte išiel zdokonaliť v kníhtlačiarstve do
Ľubľany (1931 – 1933). Záverečné skúšky
však skladal opäť v San Benigno Canavese.
Ako salezián koadjútor zložil večné sľuby
25. októbra 1932 v Ľubľane-Rakovniku.
Potom sa v roku 1933 vrátil na Slovensko,
kde ho poslali do Bratislavy (1933 – 1936).
Tam začal pracovať aj na projekte založe-
nia slovenskej saleziánskej kníhtlačiarne.
Projekt však nestihol dokončil. Prihlásil sa
totiž na misie a hlavný predstavený jeho
prosbe vyhovel. V roku 1936, na desiate
výročie príchodu saleziánov do Japonska,
ho teda poslali spolu s ďalším slovenským
saleziánom donom Jozefom Figurom
(1906 – 2001) práve do tejto krajiny.
Obaja odišli na misie na jeseň v roku

1936. Pre technické príčiny lodnej pre-
mávky sa však Forner s Figurom museli
rozdeliť. Forner odchádzal v septembri
transatlantickým parníkom z Benátok
spolu s ďalšími dvoma talianskymi kle-
rikmi, kým Figura odišiel až mesiac po
ňom. Takto sa Jozef Forner stal prvým
slovenským saleziánskym misionárom
v Japonsku.

Keďže bol odborne veľmi dobre pripra-
vený, jeho prvým misijným pôsobiskom sa
stala saleziánska remeselnícka škola
v mestskej štvrti Suginami v Tokiu. Zostal
tam veľmi dlhý čas až do roku 1964. Bol
poverený úlohou tlačiarenského majstra.
Zo zachovaných prameňov vieme, že Jo-
zef Forner sa svojej úlohy zhostil skutočne
zodpovedne. Snažil sa pochopiť japonský
hodnotový systém a naučil sa veľmi dobre
aj nový, nesmierne ťažký a zložitý jazyk.
Dokonca vyvinul i aktivitu a spolu s istým
maďarským saleziánskym koadjútorom Jo-
zefom (József) Nagyom (1908 – 1990) za-
ložil grafický odbor, ktorý sa o niekoľko
rokov neskôr úplne osamostatnil. Pod ich
vedením sa tento grafický odbor zmenil
na Grafický inštitút a stal sa súčasťou Sa-
leziánskeho polytechnického inštitútu.

Navždy si budeme vážiť
tvoje posolstvo:

MODLITBA, PRÁCA,
VESELOSŤ.
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Tento inštitút má dodnes v Japonsku, pre-
dovšetkým v Tokiu, dobré renomé. S od-
stupom času vidíme, že to bola manažér-
sky, technicky aj ľudsky náročná úloha.

Po istom ťažkom pracovnom úraze v roku
1964 musel Jozef Forner zanechať Gra-
fický inštitút a odišiel pracovať do expe-
dície saleziánskeho vydavateľstva Don
Bosco Sha opäť na dlhý čas až do roku
1983. Vydavateľstvo sa nachádzalo v mest-
skej štvrti Yotsuya v Tokiu.

Tam Jozef Forner aj zomrel, a to v stredu
19. októbra 1983. Mal 78 rokov, 54 rokov
rehoľných sľubov a 47 rokov bol misi-
onárom v Japonsku. Pochovaný je v Tokiu.

Vtedajší riaditeľ vydavateľstva Don Bosco
Sha kňaz Giuseppe Santi, ktorý s Forne-
rom prežil 21 rokov (dva roky v Tokiu-
--Suginami a 19 rokov ako riaditeľ spomí-
naného vydavateľstva), vydal o ňom sve-
dectvo. Okrem Fornerovej organizačnej
schopnosti a dôslednosti v ňom vyzdvihol
aj jeho hlbokú nábožnosť: „Sklad kníh
držal vždy v tom najväčšom poriadku:
všetko malo svoje miesto. Po tieto dlhé
roky sa ani raz nestalo, že by sa bol niek-
torý zo zákazníkov sťažoval, že napríklad
balíky neboli dobre zabalené alebo knihy
poškodené atď. Pritom balil umelecky:
každý balík bol takým malým umeleckým
dielom. Zavčas rána bol vždy prvý v ka-
plnke, či v lete, či v zime, so svojou mod-

litebnou knižočkou – Modlitby v sale-
ziánskych ústavoch –, ktorá bola už celá
zožltnutá od dlhoročného každodenného
užívania. Mal na starosti aj ústredné kú-
renie a poriadok okolo domu. Bola radosť
vidieť ho denne s metlou v ruke… Všetci
naši susedia si ho vážili a ctili. Nikdy som
ho nevidel smutného. Ďakoval vždy Pánu
Bohu za všetko.“

Táto veselosť, ktorá vyplývala z jeho pri-
rodzenej povahy, a „huncútsky“ úsmev, čo
môžeme vidieť na všetkých jeho fotogra-
fiách, nechýbali ani v posledných chví-
ľach jeho života, ako nám to zazname-
nali saleziánske pramene. „Pre akúsi ranu
na nohách musel ísť do nemocnice. Po-
kročilá cukrovka sťažovala hojenie, takže
musel ostať v nemocnici viacero mesiacov.
Keď sa mu rana ako-tak zahojila, začalo
vypovedať srdce. No ani teraz ho neopus-
til jeho vrodený humor, ktorým rozvese-
ľoval nielen spoločníkov z izby, ale aj le-
károv a ošetrovateľky. Dva dni pred
smrťou prosil ošetrovateľku, aby mu za-
volala stolára. Keď sa prekvapená pýtala,
načo ho má zavolať, pokojne jej odpove-
dal: Aby mi vzal mieru na truhlu.“

Jeho sestra Mária žila vo Francúzsku
a v istom liste, ktorý napísala donovi Fi-
gurovi do Japonska, o ňom napísala
v trnavskom dialekte toto: „Mám žiaľ ve-
liký. Ale som neplakala, ako by mi hovoril:
Neplač, ja som šťastný… Mamenka, keď

ho doma spomínali, vždy hovorili, že Jožko
je dobrota. Veľmi za ním žialili, keď totiž
odišiel k saleziánom. Aj za mnú. No šak
v nebičku sa budeme naveky spolu tešiť.“

Na svoj slovenský pôvod v Japonsku nikdy
nezabudol a hrdo sa hlásil k svojmu ná-
rodu. Počas pôsobenia v Tokiu bol aj v čas-
tom a živom kontakte s Vincenzom Ci-
mattim (1879 – 1965), ktorého proces
blahorečenia prebieha.

Na pohrebe Jozefa Fornera, ktorý sa konal
v Tokiu 21. októbra 1983, sa zúčastnili aj
ďalší traja slovenskí saleziánski misionári,
ktorí pôsobili v tom čase v Japonsku, ako
nám to zanechal v istej správe salezián Jo-
zef Figura: „Traja spolubratia Slováci –
otec Figura, otec Foltin a otec Sucháň –
pristúpili k mikrofónu a zanôtili po slo-
vensky: ,Ráč ľahké odpočívanie zomre-
lým dať, ó Pane!‘ K tej piesni otec Sucháň
pridal v materčine tieto slová na rozlúčku:
Drahý náš Jožko Forner! V mene tvojich
príbuzných a v mene celej slovenskej sa-
leziánskej rodiny z celého srdca ti vyslo-
vujem tento posledný pozdrav a vďaku za
krásny príklad, ktorý si nám zanechal ako
rehoľný brat a misionár. Aj oni, ktorým
sme odovzdali správu o tvojom odchode,
navždy si budú vážiť tvoje posolstvo:
MODLITBA, PRÁCA, VESELOSŤ. Zbo-
hom a do videnia v nebeskej vlasti! Zbo-
hom, náš prvý slovenský saleziánsky mi-
sionár v Japonsku!“
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Japonsko, slovenskí misionári: (zľava) Štefan Foltin, Ľudovít Suchán, Jozef Figura, Jozef Heriban, Jozef Forner
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Ľudskosť sa vytratila
Občianska vojna trvá už
päť rokov a stále pokra-
čuje. Bežní ľudia sa stali
obeťami násilných stretov
rôznych skupín vrátane
vládnych síl. Trauma a ne-
gatívne dopady na civilné
obyvateľstvo sa týmto ešte
znásobili. Zhadzovanie ne-
bezpečných barelových
bômb má už za následok
tisíce obetí. Rovnakú cenu
má zámerné vyhladovanie
obyvateľstva či násilné
zmiznutia jednotlivcov
alebo celých rodín. Použí-
vanie chemických zbraní

spôsobuje bezbranným smrť v agónii. Mnohí ľudia bez
ohľadu na pohlavie či vek skončili vo väzení mučení,
zmrzačení či mŕtvi.

Ľudia prišli o úspory, továrne boli zničené, ropné polia
obsadili povstalci a krajina prišla aj o zisky z turizmu.
Jedla je málo a ceny potravín stúpli natoľko, že mnoho
rodín nemôže naplniť svoje základné potreby. Platy na-
priek tomu ostali rovnaké. Stúpajú aj ceny benzínu
a nafty. Na mnohých miestach je nedostatok pitnej vody
a výpadky prúdu a energie sú na dennom poriadku. Ľu-
dia prežívajú veľký strach z prebiehajúcej zimy.

Odpoveď saleziánov na vojnu
Vojnový stav si vyžiadal od saleziánov obrovskú schop-
nosť prispôsobiť sa zmeneným podmienkam. Všetky
bežné aktivity boli zrazu ovplyvnené vojnou. Vznikli
však nové iniciatívy, ktoré časom začali prinášať ovocie.

Napriek všetkým ťažkostiam sa saleziáni nevzdávajú.
V súčasnosti majú svoje centrá otvorené v Damasku,
Aleppe a Kafroune. Všetky tri komunity sa popri mlá-
deži venujú aj pomoci ľuďom v núdzi, kresťanom či mos-
limom. Do aktivít zapojili aj mladých zo stredísk. Každý
mesiac sa stretávajú s ľuďmi v centrách pre utečencov,
ponúkajú im aktivity pre deti a pomáhajú pri podávaní
stravy.

O mládežnícke stredisko s oratóriom v Aleppe sa starajú
traja saleziáni. Navštevuje ho viac ako 600 mladých. Ak-
tivity mládežníckeho strediska dopĺňa aj univerzitná
pastorácia mladých, ponuky vzdelávacieho charakteru,
voľnočasové aktivity pre mladých, sociálna pomoc a du-
chovné sprevádzanie väzňov. Táto komunita si doteraz
vytrpela najviac. Majú obrovský nedostatok potravín
(stáva sa, že aj niekoľko týždňov nevidia zeleninu, ovo-
cie, chlieb), tiež nedostatok vody, elektriny, paliva. Aj
keď je centrum umiestnené v „bezpečnejšej“ zóne, ne-
chýbajú priame dotyky s vojnou aj v blízkosti komunity.
Niekoľkokrát sa už guľky z výstrelov dostali až do izieb
saleziánov. Bezpečne sa dostať do centra je pre deti
a mladých neľahké, no nič ich neodrádza aspoň sa o to
pokúsiť. Saleziánsky dom je pre nich jediné útočisko,
ktoré im ostáva, a nemienia sa ho tak ľahko vzdať.

Traja saleziáni pôsobia v centre hlavného mesta Da-
mask. Majú na starosti stredisko, ktoré navštevuje pri-
bližne 650 mladých. Prichádzajú k nim stovky detí,
ktoré boli nútené opustiť školu, a poskytujú im vzdelá-
vacie a duchovné aktivity. Aj táto komunita trpí zá-
kladným nedostatkom potravín, paliva, liekov a pitnej
vody. Bez elektriny sú aj 14 hodín denne. Kresťanské
menšiny, ktorým sa komunita venuje, sa nachádzajú na
okraji mesta, kde je konflikt oveľa intenzívnejší. Ďalšou
veľkou ťažkosťou je doprava. Do saleziánskeho centra je

Domov detí v Sýrii
sa zmenil na väzenie. Pomôžme im!

Autor: Zuzana Suchová

Saleziánski učni spolu so saleziánmi
a sestrami saleziánkami zo strediska

v Damasku; foto: © MisionesSalesianes

Sýria, krajina Blízkeho východu, je jednou z kolísok našej civilizácie. V minulosti dôležitú križovatku
medzi Stredomorím a Mezopotámiou dnes zatieňujú hrozivé udalosti novodobej histórie tejto krajiny.

Totalitný režim, extrémizmus teroristickej organizácie, vojnové zločiny proti ľudskosti, boje,
bombardovanie. Vojna ľuďom priniesla život v ustavičnom strachu a neistote. Stratili svoje bezpečné
miesto, strechu nad hlavou, vidia pred sebou len nejasnú budúcnosť. Miliónom ľudí a detí sa domov

zmenil na väzenie.
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možné dostať sa len po veľmi nebez-
pečnej ceste. Saleziáni a rodiny privá-
žajú deti do oratória dvoma autobusmi
a viacerými dodávkami zo všetkých
štvrtí Damasku.

Stredisko v Kafroune je umiestnené
v jednej z najbezpečnejších zón krajiny.
Pôsobia v ňom dvaja saleziáni a jeden sa-
lezián spolupracovník s rodinou. Od za-
čiatku vojny sú aktivity vedené tak, aby
vyhovovali potrebám miestnych ľudí. Ide
najmä o vysídlené rodiny, deti a mla-
dých. Centrum im ponúka priestor, kde
môžu aspoň na chvíľu nemyslieť na
vojnu a cítiť sa bezpečne. V posledných
dvoch rokoch v centre prichýlili aj 60 ro-
dín vysídlených z Aleppa. Okrem ani-
mácie programov počas roka organizujú
najmenej dve veľké oslavy pre mladých
na Veľkú noc a Vianoce. Tiež trpia ne-
dostatkom potravín a paliva na kúrenie,
vypadávajúcou elektrinou.

Nádej uprostred padajúcich bômb
Saleziánske domy sú ešte stále považo-
vané za bezpečné miesto pre deti. At-
mosféra je tam na míle vzdialená od ná-
silia, ktoré mladí denne zažívajú. Slúži
na vybudovanie mieru. „Naša hlavná
práca v Sýrii je priniesť trochu nádeje
a byť podporou pre všetkých, predo-
všetkým pre deti a mladých. Preto ro-

bíme aktivity, organizujeme rekreácie
a vzdelávanie v školách a mládežníc-
kych centrách,“ vysvetľuje Munir El Rai,
salezián zodpovedný za Stredný východ.

Basil prežíva mier uprostred vojny
vďaka svojmu priateľstvu s moslimským
chlapcom: „Mám priateľa moslima, kto-
rého som pozval do oratka. Nezmenil sa
na kresťana, ale povedal mi, že sa všetci
môžeme modliť spolu. Prostredie, ktoré
sa tvorí v donovi Boscovi, je totiž v sú-
lade s mierom a spájať svoj hlas s ostat-
nými je to, čo dáva pokoj nám všet-
kým.“

Pre Julianu je centrum miestom, kde sa
jej vrátila nádej, optimizmus a smiech.
„Pomohlo mi stať sa lepším človekom.
Centrum je teraz súčasťou môjho ži-
vota.“

„Vďaka centru dona Bosca sa nikdy ne-
cítim sám,“ poznamenal Elias. Okrem
toho sa pýta: „Kto by si myslel, že upro-
stred násilia môžeme navštevovať kurzy,
učiť sa nové veci, ktoré nám otvoria
dvere do budúcnosti?“
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Pomôžte im s nami!
Saleziáni zostávajú práve na mieste,
kde by nikto z nás nechcel byť. Po-
máhajú rodinám, deťom, mladým ľu-
dom, ktorých domov sa zmenil na vä-
zenie. Najviac potrebujú základné
veci, ktoré sú pre nás samozrejmosť –
jedlo, pitnú vodu, lieky, elektrinu, pa-
livo, školské potreby.
Sme presvedčení, že treba pomáhať aj
priamo tam, kde problémy vznikajú.
Spoločne im ukážme, že svet na nich
nezabudol.
Pomôžte im s nami!
Zapojte sa do verejnej zbierky Tehlička
na webstránke www.tehlicka.sk a pri-
spejte podľa svojich možností.
Ďakujeme.

Deti na ceste po pitnú vodu; foto: © AmasAldmashski

Moslimské ženy pred stanom, ktorý im nahrádza domov. Bomby im zničili domy, teraz musia žiť
v improvizovaných podmienkach; foto: © Lenka Klicperová
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Odvtedy sa v každodenných ťažkostiach pýtam: keby bol don
Bosco v mojej situácii, čo by si myslel… čo by povedal… čo by
urobil? A vždy nájdem nejakú konkrétnu odpoveď. Napríklad raz
som šla ku kaderníčke dať sa ostrihať. Keď mi dievča umývalo
vlasy, zmočilo mi aj golier na blúzke. Ne-
bola som preto namrzená, lebo som si
spomenula na príhodu, keď sa dal don
Bosco oholiť začiatočníkovi, ktorý ho po-
rezal. Nielenže naňho nenakričal, ale ho
pochválil a povzbudil. Keď mi pri práci
zvoní telefón, nestrácam trpezlivosť:
možno niekto potrebuje komunikovať. Pripomínam si situáciu,
keď šiel don Bosco na vlak a niekto ho zastavil, kto sa s ním po-
treboval rozprávať. Zostal s ním a počúval ho.

Spomienka na dona Bosca mi dáva silu
prekonávať ťažkosti a prežívať „na
jeho spôsob“ malé aj veľké uda-
losti.

V jednom som si istá: viac sa pre-
hlbujem v saleziánskej charizme,
viac si ju osvojujem a celý môj život
sa viac pripodobňuje jemu, aby som
tak napredovala na ceste k svätosti.

Don Bosco je pre mňa ako hviezda,
ktorá mi svieti na cestu. A keď si
pomyslím na slová, ktoré le-
kár vyslovil pri jeho smrti –
„nezomrel na chorobu, ale sa
strávil pre mladých“ –, veľmi
ma to dojíma a povzbudzuje
nasledovať ho v službe ľuďom.

Pán mi dal povahu podobnú
tej jeho, preto je pre mňa ľah-

šie napodobňovať ho v jeho spôsoboch. Keď nasledujem jeho prí-
klad, zisťujem, že svätosť je jednoduchá, ľahká. A to je dôkaz, že
nám ukázal „ľudovú“ svätosť, svätosť pre každého.

Ako dobrovoľníčke dona Bosca, zasvätenej vo
svete v duchu dona Bosca, mi nemôže chýbať
odvaha, nemôžem byť necitlivá na potreby
mladých a chudobných. Prv než bratia
o niečo poprosia, ja ako VDB mám vycítiť ich
potreby, ich prosby a pohotovo uspokojovať
ich priania: „Oddychovať budeme v nebi,“

hovorieval don Bosco. Táto myšlienka ma podnecuje nikdy sa ne-
zastaviť, ani keď som unavená, lebo pracujem pre duše.

Nebojím sa. Chcem ako don Bosco uskutočňovať Pánovu vôľu.
Toto je cieľ môjho života.

Toto je môj životný cieľ: obetovať Pánovi seba samu
v službe mladým. Pri mladých sú potrebné obety a veľ-

kodušnosť. Hneď mi prichádzajú na myseľ slová dona
Bosca, keď povedal, že by bol schopný urobiť čo-

koľvek, len aby zachránil jedného mladého.

Odvahu konať čerpám z modlitby, z duchovného
života, zo sviatostí, z bratskej lásky v mojej sku-

pine, medzi nami. Usilujem sa byť vnímavá aj na
zmeny v spoločnosti, aby som správne

zamerala svoj život a pritom sa
usilovala vyhnúť sa sekularizmu.

Byť odvážna pri ochrane náš-
ho povolania – tak môžem

uskutočňovať prianie
Cirkvi, ako ho vyjadril
pápež Pavol VI.: „Vy
ste predĺženými kríd-
lami Cirkvi…“

V čase, keď som navštevovala strednú školu, ekonomická situácia v našej rodine bola veľmi ťažká.
Sťahovali sme sa od jedných príbuzných k druhým; bolo to veľmi nepríjemné stále meniť bývanie.

Napokon sme sa usadili v byte blízko saleziánskej školy. Tam som mala možnosť poznať dona Bosca.
Jeho životopis ma uchvátil, dobyl moje srdce; veľmi túžobne som chcela poznať všetko, čo sa ho

týkalo. Vďaka mojej dobrej pamäti si ešte dnes, po päťdesiatich rokoch, pamätám najzaujímavejšie
a najdôležitejšie veci, ktoré som o ňom čítala.

Autor: Maria P. � Foto: internet

Ako don Bosco

Nebojím sa. Chcem ako
don Bosco uskutočňovať
Pánovu vôľu. Toto je cieľ

môjho života.
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V Knihe žalmov sa prejavuje nielen
božský, ale aj hlboko ľudský charakter
celého Písma. Žalmy umiestnené
v srdci Písma sú totiž ľudské slová vy-
zdvihnuté k Bohu a zároveň sú slovom
od Boha, ktorý ako starostlivá mama
učí rozprávať vlastné dieťa. Vkladá
slová do úst každému z nás, aby sme
sa nimi učili osloviť svojho Otca.

Žalmisti sú nielen básnici, ale i realisti.
Vedia priamo povedať, že spravodlivý
človek je prenasledovaný, že jeho pro-
tivník je zločinec a že Boh dosiaľ ne-
vypočul jeho modlitby. V ríši žalmov
môžeme pociťovať všetko. Pred Pá-
nom nášho srdca si nemusíme zo sluš-
nosti zahryznúť do jazyka. Môžeme sa
hnevať v jeho prítomnosti a plakať nad
ľudskou zlobou spolu s ním. Žalmy
majstrovsky učia zjednocovať modlitbu
s každodenným životom. Veriacemu
pripomínajú, že modliť sa znamená
položiť svoj život pred Boha, aby člo-
vek mohol „počúvať, čo povie Pán,
Boh,“ (porov. Ž 85, 9) a prežívať svoj
život i dejiny vo vzťahu s ním.

Podobne ako sú žalmy späté s celou
Bibliou, sú previazané aj medzi sebou.
Nie sú zoradené len tak náhodne.
Akoby boli navlečené na tajomnej
šnúrke, aby zapadali jeden do dru-
hého. Pripravujú čitateľa na nasledu-

júci a prebúdzajú zveda-
vosť, ako sa bude žalmová
niť ďalej rozvíjať. Jedno-
duchým príkladom je opa-
kovanie a rozvíjanie vý-
razu tvoje meno v žalmoch
7, 8 a 9. Odovzdávanie
kľúčových slov spôsobuje,
že pri ich recitovaní sa dá
akoby kĺzať od jedného žal-
mu k druhému smerom
k stále novším horizontom.

V Knihe žalmov sa ťažko
orientuje, pretože nemá ni-
jaký systém na vyhľadáva-
nie. Možno preto, aby sme v nej našli
aj to, čo práve nehľadáme… Na druhej
strane si môžeme sami zostaviť zoz-
nam osvedčených žalmov podľa osob-
ných okolností či potrieb, ako naprík-
lad:

• Keď potrebuješ pokoj, nechaj na
svoje srdce pôsobiť žalmy 1, 4, 34.
• Keď máš radosť, posväť ju žalmami
8, 97 alebo 99.
• Keď si smutný, čítaj si niektorý zo
žalmov 34, 41, 43.
• Keď si zhrešil, pozri si žalm 51
alebo 32.
• Keď sa nachádzaš v nebezpečen-
stve, posilni svoje srdce žalmami 21,
70, 91.

• Keď sa ti Boh zdá ďaleko, povzbuď
sa žalmami 60 a 139.

Ak ste práve pocítili túžbu porozumieť
žalmom viac, nechajte sa ďalej inšpi-
rovať saleziánkou Dagmar Kráľovou,
autorkou ďalšej brožúrky z edície
Viera do vrecka s názvom – Žalmy
opäť v móde. Tento krátky sprievodca
žalmami z dielne vydavateľstva Don
Bosco vás prevedie nielen históriou
či štruktúrou žalmov, ale nájdete v nej
aj praktický návod, ako čítať žalmy,
ako sa modliť breviár s úžitkom, a ob-
javíte mnoho ďalších tajomstiev, ktoré
v sebe skrývajú tieto piesne.

Jeden zo slávnych synov židovského národa hovorí,
že s touto knihou sa rodíme vo svojom vnútri. Je to
malá knižočka: 150 žalmov, 150 schodíkov
postavených medzi životom a smrťou, 150 zrkadiel
našich vzbúr a verností, našich agónií a povstaní. Je to
viac než len kniha. Je ako živá bytosť, ktorá rozpráva,
trpí, narieka a zomiera, ktorá povstáva a spieva
na prahu večnosti. A berie nás so sebou storočiami –
od začiatku do konca.

Spracovala: mk

Žalmy, kľúče od dverí srdca
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O ohlasovaní
Byť kresťanom a byť misionárom je jedno a to isté. Ohla-
sovať evanjelium slovami a ešte skôr životom je hlavným za-
meraním kresťanského spoločenstva a každého jeho člena.
Ježiš adresuje dobrú zvesť všetkým, nevylučuje nikoho, ba
dokonca dáva prednosť tým najvzdialenejším, trpiacim,
chorým, vydedencom spoločnosti.

O ovocí odpúšťania
Mohli by sme sa pýtať – ale načo slúži odpustenie? Je to len
akýsi dobrý skutok alebo prináša aj výsledky? Odpoveď na-
chádzame práve v mučeníctve Štefana. Medzi tými, pre kto-
rých úpenlivo vyprosoval odpustenie, bol aj mladík menom
Šavol; ten prenasledoval Cirkev a snažil sa ju zničiť. Šavol
sa zakrátko stal Pavlom, veľkým svätým, apoštolom náro-
dov. Prijal Štefanovo odpustenie. Môžeme povedať, že Pa-
vol sa zrodil z Božej milosti a zo Štefanovho odpustenia.

O radosti Boha
Prečo sa Boh tak teší po stvorení muža a ženy? Pretože ko-
nečne mal niekoho, komu môže odpúšťať. Je to pekné, nie?
Radosťou Boha je odpúšťať, bytím Boha je milosrdenstvo.
Preto v tomto roku musíme otvoriť svoje srdcia, aby nás táto
láska, táto radosť Boha všetkých naplnila milosrdenstvom.

Slová pre život
od Svätého Otca Františka

Rozlúčka Krista
s matkou

V roku 1521 maliar Lorenzo Lotto prišiel do Bergama a tam
pre šľachtičnú Elisabettu Rotu namaľoval obraz „Rozlúčka
Krista s matkou“.
O tejto udalosti sa nepíše nikde vo Svätom písme, ale je
známa zo živej ľudovej tradície v literatúre pre ľudovú ná-
božnosť stredoveku.
Prv než sa Kristus vydal na cestu do Jeruzalema, kde bude ukri-
žovaný, prišiel sa rozlúčiť, odobrať od svojej matky. Mária pred-
vídala tragický koniec svojho milovaného syna a toto poznanie,
ktoré preniklo jej myseľ vo chvíli rozlúčky so synom, jej pod-
lomilo fyzické sily. Táto bolesť ju skľučuje, oslabuje kolená
a ona padá. No podopierajú ju dve sväté ženy (možno tie, čo boli
potom aj pod krížom) a apoštol Ján (mladučký v tvári, so svä-
tožiarou). Trojicu Ježišových najbližších dopĺňa prítomnosť
apoštola Petra (s kľúčmi v ruke a svätožiarou) a apoštola Jakuba
(so svätožiarou). Ježiš kľačí, ruky má zložené do kríža na hrudi
a hlavu má naklonenú (výjavy predznačujúce jeho smrť). Všetko
sa to odohráva v dome, kde v pozadí vpravo je spálňa ako pri-
pomienka zvestovania či narodenia syna a v úzadí naľavo zá-
hrada – znak života. Zvonku pomaly preniká cez stĺporadie
svetlo úsvitu – to je znak rána, začiatok čohosi nového, čo sa
začne Ježišovou výkupnou smrťou na kríži a už teraz sa to jasne
blíži. Vpravo dole sa na kolenách modlí samotná šľachtičná Eli-
sabetta (jediná bez svätožiary) s modlitebnou knihou v ruke.
Keď sa blížia sviatky Veľkej noci, majme pred očami Máriu,
Božiu Matku, ktorá v sebe nosí bolesť z poznania tragickej
smrti svojho syna, ktorá sa blíži.

(z časopisu Maria Ausiliatrice 3/2014)
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„Boli sme už v polovici februára a blí-
žil sa čas návratu. Jedného rána po ra-
ňajkách si ma gróf zavolal do svojej
izby a opýtal sa ma: ,Drahý don Gio-
vanni, neviete, či by sa don Bosco
nechal odfotografovať?‘“
V tej chvíli don Giovanni France-
sia rozpovedal grófovi, ako v ora-
tóriu v Turíne vznikli prvé foto-
grafie dona Bosca, ktoré ho
zobrazujú medzi chlapcami a ako
spovedá. „Takto,“ povedal nám,
„budem žiť s vami, ale ako ten,
kto pracuje pre spásu duší.“

Napokon don Bosco s fotografiou
pre grófa súhlasil. V daný deň gróf
prichystal koč a hostia spolu s gró-
fovým komorníkom sa odviezli
k fotografovi. Fotograf bol veľmi
nadšený. Najprv urobil fotografie
samotného dona Bosca. Na jednej
z nich je ako kňaz s breviárom,
ako poznamenal don Francesia.
Potom skrsla myšlienka, či sa nedá
odfotografovať pri požehnaní.

„Aha! Tak takto by to bol istý druh
apoštolátu, áno, tak by sa to
mohlo urobiť. Zavolali fotogra-
fovho synčeka, ktorý si hneď po-
kľakol, potom aj komorník pán
Pardini, ktorý bol veľmi poctený
a rád sa ako druhý ponúkol byť na
kolenách. A ja, aby sme zavŕšili
trojaké poslanie dona Bosca: vý-
chova mládeže, klerici a koadjú-
tori…“

Takto vznikli prvé fotografie dona
Bosca v Ríme, znova predstavujúce
myšlienku poslania, ktorému sa don
Bosco venoval. Zároveň sú aj spo-

mienkou pre jeho priateľa grófa, kto-
rému sa don Bosco takto zavďačil za
jeho pomoc a dobročinnosť v prospech
oratória.

V roku 1867 mal don Bosco 52 rokov a bol druhý raz v Ríme. Pápežovi Piovi IX. chcel predstaviť
dokumenty potrebné na schválenie rehole saleziánov. Ako hosťa ho do svojho domu prijal gróf Vimercati,
ktorý sa pred odchodom svojho „drahého priateľa“ ponáhľal zachovať si s ním ako spomienku aj
fotografiu. Píše o tom don Francesia, vtedajší sekretár dona Bosca, ktorý bol s ním v Ríme.

Autor: spracoval rhsdb � Foto: archív SDB

Spomienka pre grófa v Ríme
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