
don bosco dnes

r o k m i l o s r d e n s t v a

Pomocnica je
milosrdná
Pomocnica je
milosrdná

Teológovia vo
Vatikáne uznali
mučeníctvo

Teológovia vo
Vatikáne uznali
mučeníctvo

v r y tme dona bo s c a

t i t u s z eman

Vyberám si
posledných
Vyberám si
posledných

3/2016 m á j – j ú n s a l e z i a n i . s k



o b s a h

hlavný predstavený
4 Milosrdenstvo je identifikačná karta

nášho Boha

správy
6 Žilina a Bratislava, Ľvov,...

saleziánski svätí
9 Ctihodný Mons. Ferrando

rok milosrdenstva
10 Výchovné milosrdenstvo vidí

rok milosrdenstva
11 Pomocnica je premilosrdná

rozhovor
12 FANO

titus zeman
14 Teológovia vo Vatikáne uznali

mučeníctvo Titusa Zemana

mladí
15 Svetové dni mládeže – o milosrdenstve

aktualita
16 enJOY Festival Lumen v Trnave

aktualita
17 Medzinárodné saleziánske športové hry

opäť na Slovensku

zaujímavosť
18 Architekt pre Pomocnicu

saleziánky
20 Túžia po pravde a slobode,

ale štruktúry im nevoňajú

výchova a rodina
22 V objatí

história
24 Pred 25 rokmi k nám po prvý raz

prišiel hlavný predstavený

misie
26 Byť darom v láske

v rytme dona bosca
28 Vyberám si posledných

udalosť
29 Provinciálna kapitula s atmosférou

Titusa Zemana

večerné slovko
30 Rozlúčka Krista s matkou

Slová pre život od Svätého Otca Františka

foto dona bosca
31 Ako neodfotili novokňaza Bosca

Don Bosco dnes
Časopis pre saleziánsku rodinu,
priateľov a dobrodincov dona Bosca

3/2016
Ročník 47.
Dátum vydania: máj 2016

Časopis vychádza 6x do roka,
rozširuje sa bezplatne.

Vydavateľ
Saleziáni don Bosca –
Slovenská provincia
IČO 00 586 421
vo vydavateľstve Don Bosco

Šéfredaktor
Rastislav Hamráček SDB

Redakčná rada
Michaela Köglerová
Viera Antalíková FMA
Barbora Okruhľanská ASC
Zlatko Kubanovič SDB
Zástupkyňa VDB

Fotoediting
Terézia Liptáková

Jazykové úpravy
Adriana Reguliová

Grafická úprava a zalomenie,
DTP spracovanie Juraj Martiška

Distribúcia
Mária Škultétyová

Tlač
Alfa print s. r. o.

Registrácia MK SR č. EV3448/09
ISSN 1338-4201

Vaše milodary
Finančnú podporu pre prácu
saleziánov môžete posielať:
Bank Name:
Všeobecná úverová banka (VÚB)
Account Name:
Saleziáni don Bosca – Slovenská
provincia, Miletičova 7, Bratislava
Swift code: SUBASKBX
IBAN:
SK3602000000000029330062
Poznámka pre príjemcu: 430

Adresa redakcie
Don Bosco dnes
Miletičova 7
821 08 Bratislava
tel.: 02/55 57 22 26
E-mail: dbd@donbosco.sk

Foto obálka: © internet

www.saleziani.sk

6

12

18

24

máj – jún

P o h ľa d n a s a l e z i á n s k y s v e t – s a l e z i á n s k y p o h ľa d n a s v e t



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

Rok milosrdenstva prináša pekné ovocie v mno-
hých ohľadoch. Ja osobne som vďačný, že som si
mohol viac ako kedykoľvek pred tým uvedomiť,
ako je milosrdenstvo prítomné v saleziánskej spi-
ritualite a pedagogike. Naše Stanovy hovoria, že
„don Bosco, vedený Pannou Máriou, ktorá bola
jeho učiteľkou, prežíval s chlapcami prvého ora-
tória duchovnú a výchovnú skúsenosť. Nazval ju
preventívny systém. V jeho ponímaní to bola
nezištne sa dávajúca láska, lebo čerpá z lásky
Boha, ktorý každé stvorenie predchádza svojou
prozreteľnosťou, sprevádza svojou prítomnos-
ťou a zachraňuje ho tým, že mu dáva život“. Ži-
vot dona Bosca a jeho neúnavná činnosť boli vý-
sledkom jeho napojenia na milosrdnú Božiu lásku. Pius XI. o ňom povedal:
„Áno, don Bosco miloval duše, lebo miloval nášho Spasiteľa Ježiša Krista, lebo
na ne pozeral vo svetle myšlienky Srdca a krvi Vykupiteľa.“

Vo svetle milosrdenstva môžeme lepšie pochopiť, prečo don Bosco tak veľmi
odporúčal láskavosť a rodinného ducha. K mladým nás posiela dobrotivý Boh,
„láska sama“, preto máme byť otvorení a srdeční, ochotní urobiť prvý krok
a každého vždy prijať láskavo, úctivo a trpezlivo. Don Bosco chcel, aby sa
v jeho prostredí všetci cítili „ako doma“. Saleziánske prostredie sa stáva rodi-
nou, kde sa láska spláca láskou a kde sa všetci cítia prijímaní a zodpovední za
spoločné dobro. Panuje tu ovzdušie vzájomnej dôvery a každodenného od-
púšťania. Radostne a veľkodušne sa delíme o všetko. Vzájomné vzťahy sa tu
riadia viac srdcom a vierou ako odvolávaním sa na predpisy.

Milosrdná láska je princípom, prostriedkom i cieľom. Láska musí byť aj na za-
čiatku obrátenia. Láska je schopná obety: „Dal by som všetko, aby som mo-
hol získať srdcia chlapcov a venovať ich Pánu Bohu.“ Iba láska je schopná sku-
točne vychovávať. „Výchova je dielom srdca.“ Akýkoľvek systém, ktorý nie je
založený na láske, je nevyhnutne zasiahnutý sterilitou.

Týmito myšlienkami vás, milí priatelia diela dona Bosca, pozdravujem v období
mesiaca máj a jún, mesiaca našej Matky Márie Pomocnice a mesiaca Božského
Srdca. Nech nám Ježiš a Mária vždy pomáhajú prežívať milosrdnú lásku.

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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Drahá moja saleziánska rodina, priatelia dona Bosca
a jeho charizmy a čitatelia Bollettino Salesiano, môj po-
zdrav na tento mesiac k vám prichádza z môjho srdca

a z Červeného ostrova,
z Madagaskaru.
Sme vo Veľkonočnom
období, v období, ktoré
nás opäť vyzýva pre-
hĺbiť našu vieru a nádej
ako základ nášho ži-
vota.
Ale keď vám píšem,
mám v srdci a pred
očami drámy uplynu-
lých dní. Svätý týždeň
sme začali obrazmi
smrti v Európe; spo-
meňte si na atentáty na
letisku a v metre v Bru-
seli, na kresťanov
v parku v Lahore, na
živé utrpenie našej sa-
leziánskej rodiny so
srdcom naplneným

obavami a strachom kvôli osudu nášho spolubrata otca
Thomasa, ktorý chcel hrdinsky priniesť obetu spolu so
štyrmi sestrami misionárkami lásky v Adene a o ktorom
až do tejto chvíle nevieme absolútne nič.

Opakovane som vás vyzýval modliť sa za všetkých tých,
čo sú nevinnými obeťami násilia, každého druhu nási-
lia a hladu, nútenej emigrácie a prírodných pohrôm.
Naďalej sa modlime za mnohých mučeníkov, ktorí aj
v tejto chvíli strácajú život pre svoju vieru v Ježiša

Krista. V spoločenstve univerzálnej Cirkvi sa cíťme
s nimi jedno srdce a jedna duša.

„Božie milosrdenstvo nie je len abstraktnou ideou, ale
je konkrétnou realitou, ktorou Boh zjavuje svoju lásku
ako lásku otca a matky, ktorí pociťujú náklonnosť
k svojmu dieťaťu z najhlbšieho vnútra svojej bytosti. Sku-
točne možno povedať, že ide priam o ,vášnivú‘ lásku.
Pramení zvnútra ako hlboký, prirodzený cit, utkaný
z nehy a súcitu, trpezlivosti a odpúšťania“ (pápež Fran-
tišek, Misericordiae vultus, 6).

Zároveň vám pripomínam slová pápeža Františka, ktorý
nás vyzýva žiť a stále si pripomínať, že milosrdenstvo je

identifikačná karta Boha. Tento jednoduchý a nefor-
málny výrok, pripisovaný pápežovi, sa mi zdá veľmi
pekný a dojímavý.
Musíme uznať, že naše srdce je často cynické a necitlivé
a časom sa stáva čoraz tvrdším.
Myslíme si, že hľadáme svetový mier, ale v tejto chvíli ná-
silie zúri vo všetkých kútoch našej planéty. Zatvárame
hranice a staviame múry pred ľuďmi, ktorí zažívajú sku-
točný exodus. Ľahko zabúdame, že aj náš národ sa sťa-
hoval, naši predkovia, možno naši starí rodičia… Tak sa
naše srdce, nádherné a schopné veľkej lásky, ale niekedy
úbohé a krehké, zabarikáduje a zatvára.

Úpenlivo prosme o milosť, aby sme
rástli v milosrdenstve, ktoré nás bez

akejkoľvek pochybnosti robí
ľudskejšími.

Ángel Fernández Artime
hlavný predstavený saleziánov

a X. nástupca dona Bosca

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

Milosrdenstvo je identifikačná
karta nášho Boha

Z najvnútornejšej hĺbky tajomstva Boha bez prestania vyviera a prúdi veľká rieka milosrdenstva. Tento
prameň sa nikdy nebude môcť vyčerpať, pretože Božie milosrdenstvo je nekonečné. My máme byť

silnými a presvedčivými „misionármi“ tohto milosrdenstva.

s Je ž i š om za ž ime s p o l u
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dob r o d r u ž s t v o d u ch a

Zoči-voči tejto skutočnosti môžeme iba
zdvíhať naše ruky k Bohu Otcovi, poze-
rať sa na Zmŕtvychvstalého a prosiť Du-
cha Svätého, aby nám dal dar milo-
srdenstva, ktoré je súčasťou Božej
podstaty.
Ako píše pápež František: „S pohľadom
upretým na Ježiša a na jeho milosrdnú
tvár môžeme zachytiť lásku Najsvätejšej
Trojice. Poslanie, ktoré Ježiš prijal od
Otca, bolo zjaviť tajomstvo Božej lásky
v jej plnosti. „Boh je láska“ (1 Jn 4, 8.
16), tvrdí evanjelista Ján ako prvý a je-
diný v celom Svätom písme. Táto láska
je teraz viditeľná a hmatateľná v celom
Ježišovom živote. Jeho osoba nie je ni-
čím iným ako láskou; láskou, ktorá sa
dáva nezištne. Jeho vzťahy s ľuďmi,
s ktorými sa stretá, poukazujú na niečo
jedinečné a neopakovateľné. Znamenia,

ktoré koná, predovšetkým voči hriešni-
kom, chudobným, vylúčeným, chorým
a trpiacim, sú prejavom milosrdenstva.
Všetko v ňom hovorí o milosrdenstve“
(Misericordiae vultus, 8).
Úpenlivo prosme o milosť, aby sme
rástli v milosrdenstve, ktoré nás bez
akejkoľvek pochybnosti robí ľudskej-
šími. Rast v milosrdenstve vytvára pokoj
v srdci a je predpokladom i základom
šťastia. Prosme Boha, aby – povedané
slovami proroka Ezechiela – naše srdce
nebolo srdcom kamenným, ale srdcom
z mäsa.
Ešte pripomeniem slová pápeža Fran-
tiška, ktorý nás vyzýva, aby sme sa ne-
chali zasiahnuť identifikačnou Božou
kartou: milosrdenstvom – tým milo-
srdenstvom, ktoré sa obracia na kaž-
dého z nás a ktorého prvou podmienkou

je, aby sme ho aj my vnášali do života
s našimi bratmi a sestrami.
Milosrdenstvo, súcit, nežnosť, vľúdnosť,
tolerancia, odpustenie… sú iba rôzne
aspekty tej istej bohatej skutočnosti.
Ktorý z nich potrebujeme najviac vo
chvíli, ktorú prežívame? Je na každom
z nás, aby sme počúvali tlkot svojho
srdca a konkrétny každodenný život.
Želám vám, aby ste intenzívne preží-
vali Veľkonočné obdobie v mesiaci máj,
zasvätenom Matke Pomocnici. Nech nás
sprevádza nežnosť jej pohľadu, aby sme
všetci dokázali znovu objaviť radosť
z nežnosti Boha a mohli sa cítiť každý
deň väčšmi primknutí k jej materskej
láske.

(Podľa Il Bollettino Salesiano, máj
2016)
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BRATISLAVA
Saleziáni majú nového delegáta
pre pastoráciu mládeže
Provinciál slovenských saleziánov Jozef
Ižold vymenoval nového delegáta pre pas-
toráciu mládeže. Stal sa ním Pavol Boka
(40), doterajší direktor saleziánskej komu-
nity Košice-Tri hôrky. Do služby delegáta
nastúpi od 1. júla 2016 a nahradí Pavla
Degra, ktorý sa animácii tejto oblasti sale-
ziánskeho poslania venoval ostatné štyri
roky. Pavol Boka sa narodil 19. apríla
1975, pochádza z Varína, prvé sľuby ako
salezián zložil 17. augusta 1996, doživotné
sľuby 12. júla 2003 a kňazskú vysviacku
prijal 12. júna 2004. Od júna 2012 je Pa-
vol Boka aj členom provinciálnej rady slo-
venských saleziánov. in
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ŽILINA a BRATISLAVA
Návšteva saleziána misionára zo Sýrie
Saleziánsky misionár v Sýrii don Alejandro
José León Mendoza prijal pozvanie na Slo-
vensko v rámci projektu Tehlička. Tento pro-
jekt organizuje občianske združenie Savio
a tohtoročnou témou zbierky je práve vojna
v Sýrii. „Naša spoločnosť na Slovensku po-
trebuje počuť reálne svedectvá a skúsenosti
ľudí, ktorí tam sú. Potrebujeme sa existenčne
dotknúť toho, čo tam ľudia prežívajú,“ po-
vedal k návšteve don Peter Jacko, delegát
pre misie. Don Mendoza pôsobí na Stred-
nom Východe od roku 2010. Pôsobil v Da-
masku a Aleppe. So svojím svedectvom sa po-
delil na stretnutí v Žiline a v Bratislave: „Celá
situácia nás donútila vyzrieť. Deti sa stali
malými dospelými. Je mi veľmi ľúto, že sa
stali expertmi a iba podľa zvuku vedia rozo-
znať, aký typ zbrane útočníci použili a na akú vzdialenosť bomba vybuchla.“ mm

ĽVOV
Sedemčlenná saleziánska posádka vyrazila spoznať ukrajinu
Päť saleziánskych kandidátov, direktor košickej komunity na Kalvárii don Pavol Drška a salezián zo sabinovskej komu-
nity don Pavol Seman spolu vyrazili na Ukrajinu, aby spoznali jej kultúru a spiritualitu. Sprevádzal ich ukrajinský pro-
vinciál don Karol Maník. Spoznávali kultúrne i duchovné pamiatky, stretli sa s ukrajinskými saleziánmi a navštívili ko-
munity a ich diela v Ľvove a vo Vynykách. Don Maník vovádzal hostí do kontextu ukrajinskej mentality a východnej
kresťanskej spirituality. Navštívili aj rodiny dvoch ukrajinských saleziánskych kandidátov. „Sedieť v autenticky zariadenom
byte s vyzdobeným stropom, pozerať sa do tváre ich rodín, počúvať ľudové nápevy, jesť boršč a pokúšať sa dohovoriť
panslovanským esperantom je spôsob, ako spoznať svojich spolukandidátov z inej kultúry. Pri všetkých tých ikonosta-
soch, východných rúchach a hre svetla a tmy v nás rezonovala myšlienka, že pri dialógu s druhým spoznávam to vlastné,“
vyjadrili sa kandidáti o tejto návšteve. mm



s p r á v y

7

ŽILINA
Po kurze mediálnej školy dostal účastník pracovnú ponuku
Mediálna škola je projekt neformálneho vzdelávania, ktorý organizuje Laura, združenie mladých. Cieľom tohto pro-
jektu je podpora vzdelávania mladých v oblasti médií. A tak sa prvý aprílový víkend v Žiline na kurze o fotografii
zišlo dvadsaťjeden mladých. Celým víkendom ich sprevádzal profesionálny fotograf Vladimír Škuta, ktorý kurz zhod-
notil: „Vnímam citeľný posun. Rozdiel medzi prácami, ktoré doniesli a ktoré sme si spoločne pozreli v piatok večer,
a tými, ktoré urobili v sobotu, je výrazný. Každý jeden na sebe poriadne popracoval.“ S termínmi ako kompozícia,
zlatý rez, expozičný trojuholník či ISO a clona sa nielen oboznámili, ale si ich aj reálne vyskúšali pri sobotňajšom
fotografovaní v meste. „Jednému, ktorého som odfotil, som zaslal fotografiu. Obratom som dostal pracovnú ponuku.
Len tak, z ničoho nič. Vôbec som to nečakal a doteraz som veľmi prekvapený,“ podelil sa o svoju skúsenosť Vilo
z Humenného. mm

BERLÍN
Don Bosco Zentrum navštívila kancelárka merkelová
Nemecká kancelárka Angela Merkelová navštívila Don Bosco Zentrum v Berlíne, v časti Marzahn. Je to dielo, ktoré spo-

ločne spravujú Saleziáni dona Bosca a Sestry sv. Márie Magdalény
Postel. Kancelárku informovali o projektoch v oblasti prípravy na
povolanie, navštívila dielo a strávila čas s mladými. Projekt pod-
poruje približne 300 mladých ľudí a pomáha im pri hľadaní vlast-
nej cesty v pracovnom svete. Angela Merkelová vyjadrila „naj-
väčšiu úctu“ všetkým, ktorí sa angažujú v Don Bosco Zentrum.
Podľa jej slov je úžasné vidieť niekoho vyučovať s takým entu-
ziazmom, ako to robia pracovníci tohto centra. Saleziánske cen-
trum v Berlíne pomáha mladým vstúpiť do profesijného života,
dáva im odbornú kvalifikáciu, sociálne poradenstvo, poskytuje
rôzne ponuky a príležitosti a zároveň pozýva k spoločenstvu s Bo-
hom. in

ŠaŠtÍN
Ocenili bojovníkov proti komunizmu
zo saleziánskej rodiny
Ústav pamäti národa odovzdal v marci ocene-
nie trom obetiam komunizmu. Pamätné me-
daily a ďakovné listy dostali saleziáni don Jo-
zef Hrdý, Alfonz Paulen (in memoriam)
a saleziánsky odchovanec Ján Brichta. Počas
odovzdávania v Kultúrnom dome v Šaštíne
bol premietnutý aj film o likvidácii mužských
kláštorov počas barbarskej noci a s príhovormi
vystúpili don Hrdý, provinciál Saleziánov dona
Bosca don Jozef Ižold a tiež predseda Správnej
rady ÚPN Ondrej Krajňák. Primátor mesta
Šaštín-Stráže tiež odovzdal donovi Hrdému
Cenu primátora mesta. Don Jozef Hrdý v roku
1949 emigroval do Rakúska, neskôr pôsobil
v Južnej Amerike. Na Slovensko sa vrátil
v roku 1992. Ján Brichta je odchovancom šaš-
tínskeho gymnázia spred vojny. Pri pokuse
o prekročenie hraníc bol chytený, vo väzení aj
mučený. Alfonz Paulen bol diecézny kňaz, ktorý pomáhal Titusovi Zemanovi organizovať úteky do zahraničia. Za to bol
aj odsúdený a vo väzení zomrel. Tesne pred smrťou zložil rehoľné sľuby ako salezián. in
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POPRAD
Nové miestne rady saleziánov spolupracovníkov
sú pripravené do služby
V Poprade sa v marci stretli novozvolené miestne rady saleziánov spo-
lupracovníkov (ASC) zo slovenských stredísk. Víkendové stretnutie otvo-
ril úvodným slovom provinciálny koordinátor Julián Tomaštík. Nasledo-
valo oboznámenie s činnosťou a úlohami ASC na všetkých úrovniach,
ktoré čiastočne viedol svetový radca spolupracovníkov pre náš región Sta-
nislav Veselský, a predstavenie programu provinciálnej rady spolupra-
covníkov na tri roky. Noví členovia miestnych rád sa potom zoznámili so
službou v tých úsekoch poslania, za ktoré majú v stredisku zodpovednosť.
Nedeľu strávili spolupracovníci menej pracovne. Oboznámili sa s pro-
jektom „9 mesiacov za život“, spolupracovníčka Monika Kotulová pri-

blížila hlavné myš-
lienky tohtoročných
Dní saleziánskej spiri-
tuality v Ríme a me-
dzi posledné body
programu patrilo
predstavenie a pre-
mietanie filmu Slzy
a nádej Iraku o prob-
lematike utečencov.
jm

BRATISLAVA
V Bratislave sa uskutočnilo európske
stretnutie o pastorácii povolaní
V Centre Salvator v Bratislave sa začiatkom ap-
ríla stretli sestry saleziánky – provinciálne pred-
stavené Európy a Blízkeho Východu a delegátky.
Témou stretnutia boli povolania, ich pastorácia
a rozlišovanie. Stretnutia sa zúčastnili aj salezián
don Igino Biffi z talianskeho Udine, odborník
v oblasti pastorácie mládeže, a delegátka z ge-
nerálnej rady, zodpovedná za pastoráciu mla-
dých sr. Runita Borja, pôvodom z Filipín. Pred-
metom diskusií boli aj nové výmenné projekty
medzi krajinami a kroky vzájomnej spolupráce,
utečenecká kríza, ako aj situácia sestier na Blíz-
kom Východe spojená nielen s vysťahovaním, ale
aj prenasledovaním. Účastníci navštívili národnú
baziliku v Šaštíne a Bratislavu, vrátane provin-
ciálneho domu sestier saleziánok v Petržalke. jm

PREŠOV
Novým provinciálnym radcom je don
martin Kačmáry
Hlavný predstavený saleziánov don Ángel
Fernández Artime vymenoval 18. marca
2016 nového člena provinciálnej rady slo-
venských saleziánov. Na najbližšie tri
roky sa ním stal don Martin Kačmáry, di-
rektor komunity v Prešove. Menovanie
nového člena provinciálnej rady salezi-
ánov prišlo po tom, ako hlavný predsta-
vený v januári prijal žiadosť dona Pavla
Degra o predčasné uvoľnenie zo služby
provinciálneho radcu. Don Martin Kač-
máry sa narodil 12. januára 1978 v Koši-
ciach. Po kňazskej vysviacke 11. júna
2005 pôsobil v komunite v Prešove, ne-
skôr ako zodpovedný za formáciu kandi-
dátov v Bratislave na Mamateyovej a ná-
sledne v Košiciach na Kalvárii. V roku
2013 bol vymenovaný za direktora sale-
ziánskeho domu v Prešove. Úlohu pro-
vinciálneho radcu začne vykonávať od
apríla 2016. jm

RUŽOMBEROK
miništrantský letný tábor tymian 2016
Obľúbený letný miništrantský tábor Tymian sa uskutoční od 18. do 23. 7. 2015 v Rekreačnom zariadení Škutovky pri
Ružomberku. Jeho cieľom je pomoc pri formácii miništrantov a predstavenie ďalšieho ročníka formácie schváleného KBS.
Okrem duchovného programu na tému Tarzícius, miništrant milosrdenstva, čakajú na účastníkov súťaže, šport a iné dob-
rodružné hry. Ďalšie info je na www.facebook.com/ministranti.sk, www.ministranti.sk. Kontaktná osoba: don Jozef
Luscoň. E-mail: ministranti.sk@gmail.com, lusko@sdb.sk. in
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Ctihodný Mons. Štefan Ferrando sa narodil v roku 1895
v Taliansku. V roku 1904 vstúpil do saleziánskych škôl, kde
spoznal niektorých z prvých saleziánov. Medzitým v sebe
živil túžbu stať sa misionárom. V roku 1920 zložil doži-
votné sľuby a v roku 1923 bol vysvätený za kňaza.
V decembri toho istého roka odišiel do Indie.

V roku 1934 ho pápež Pius XI. menoval za
biskupa v Krishnagare. Zvolil si heslo „Kris-
tov apoštol“. Neskôr, 26. novembra 1935, ho
preložili do Shillongu, kde bol biskupom
34 rokov. Hoci pôsobil v ťaživej situácii kul-
túrneho, náboženského a sociálneho kon-
fliktu, Mons. Ferrando pracoval so zápalom
vo veľkej diecéze, ktorá zahŕňala celý región
severovýchodnej Indie. Namiesto auta upred-
nostňoval chodievať pešo. Priamy kontakt

bol jednou z hlavných príčin plodnosti jeho
evanjeliového ohlasovania: pokora, jedno-
duchosť, láska k chudobným pohla mno-
hých, aby sa obrátili a požiadali o krst.

Založil seminár pre formáciu mladých indic-
kých saleziánov, nemocnicu, postavil svä-
tyňu Márii Pomocnici a založil Kongregáciu
sestier misionárok Márie Pomocnice kresťa-
nov (1942).

Mons. Ferrando z rozhodnutia vyššej moci
napokon opustil diecézu v Shillongu, aby
mohol byť menovaný nástupca vybraný
z domorodých kňazov. Bola to bolestivá
chvíľa, ktorú prežíval s veľkou pokorou
a poslušnosťou. Pochopil, že podľa Pánovej
vôle prišiel čas utiahnuť sa do modlitby.

Keď sa v roku 1969 vrátil do Janova, pokračoval v pasto-
račnej aktivite. Až do konca bol verný saleziánskemu re-
hoľnému životu, rozhodnutý žiť v komunite a vzdať sa pri-
vilégií, ktoré mu mohla pozícia biskupa zabezpečiť. Stal sa
„misionárom modlitby“. Hovoril: „Som spokojný, že som
odišiel, aby iní mohli prísť vykonať úžasné diela.“

Ctihodný Mons. Ferrando – salezián
Svätý Otec František 3. marca 2016 splnomocnil Kongregáciu pre kauzy svätých, aby zverejnila
dekrét, ktorý uznáva hrdinské čnosti Božieho služobníka Štefana Ferranda. Tým mu priznáva titul
„ctihodný“. Mons. Ferrando vedel spojiť saleziánske povolanie s misionárskou charizmou
a s biskupskou službou.

Namiesto auta uprednostňoval
chodievať pešo. Priamy kontakt

bol jednou z hlavných príčin
plodnosti jeho evanjeliového

ohlasovania.
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r o k m i l o s r d e n s t v a

„Videl“
Syn je ešte ďaleko a otec ho už vidí. To
je prvý krok, ktorý správni rodičia
dobre poznajú: deti treba vidieť, vní-
mať. Dokonca aj tínedžeri, ktorí sa
zdajú takí sebaistí a nezávislí, sú radi,

keď si ich všímajú. Čo vyjadrujú teto-
vania, pírsing alebo toľká starostlivosť
o svoj vzhľad, ak nie zvolanie: „Pozrite

sa na mňa!“ Stručne povedané, niet
o tom pochýb, deti a mladí si nárokujú
na náš očný kontakt, na naše oči.

Očný kontakt uspokojuje ich emocio-
nálne potreby viac ako všetky digi-
tálne kontakty sveta dohromady. Vší-
mať si druhého je ako hovoriť mu:
„Existuješ pre mňa. Si prítomný v mo-
jich myšlienkach, v mojich citoch.“

Pre nič za nič nebolo v nemeckých
koncentračných táboroch prísne za-
kázané, aby sa väzni pozerali do očí
svojich väzniteľov, a to z obavy, aby
ich ten pohľad neobmäkčil. Sila po-
hľadu dáva aj hodnotu. Byť vnímaný
znamená v skutočnosti mať hodnotu.
Nebyť vnímaný znamená nemať hod-
notu, nebyť nikým. Jedna vec je teda
istá: Ak si budeme všímať deti aspoň
tak ako svoj výzor v zrkadle alebo
svoje auto, budeme mať menej smut-
ných, nešťastných a nespokojných detí

i mladých.
Je zrejmé, že je
to istým záväzkom. Treba sa tomu
učiť, lebo existujú aj pohľady pomý-
lené, ale aj pohľady dobré, vhodné.

Pomýlené pohľady
Prvým typom pomýleného pohľadu je
policajný pohľad: druhého stále kon-
troluje a ani chvíľu ho nenechá slo-
bodným, riadi ho celý deň. Policajný
pohľad spôsobí, že dieťa bude discip-
linované, ale nie ochotné. Kto má ten-
denciu mať policajný pohľad, nech má
na pamäti dve príslovia: „Reťaz nikdy
neurobila psa dobrým.“„Z času na čas
povoľ uzdu.“

Druhým typom pomýleného pohľadu je
výhražný pohľad: používame ho, keď
dávame príkazy, výčitky, kritiku. „Pozri
sa mi do očí!“ kričia dospelí a pozerajú
sa na svoje dieťa zničujúcim pohľadom.
No deti by si mali pamätať otca a mamu
s inými ako prísnymi a výbušnými
očami. Každý spomína s radosťou na
hlboké a jemné oči mamy.

Tretím typom pomýleného pohľadu je
ľahostajný pohľad. Je to iste ten naj-
horší. Ľahostajnosť je temnou strán-
kou pre každého, ničí dušu a berie
chuť žiť. Je radosť žiť, ak sme prijatí
a stávame sa súčasťou citového života
druhého.

Dobré pohľady
Prvý typ dobrého pohľadu je veľko-
dušný pohľad: vidí v dieťati to, čo

Hovoriť o milosrdenstve znamená hovoriť o štýle života, ktorý môže
pretvoriť všetko, aj výchovu. Stačí sa napríklad zahĺbiť do jedného
z najbohatších Ježišových podobenstiev, konkrétne o milosrdnom Otcovi
(Lk 15, 11 – 32), ktoré mylne nazývame „O márnotratnom synovi“.
V ňom nachádzame šesť slovies, ktoré môžu veľmi dobre vytvoriť kostru
výchovného uvažovania na báze milosrdenstva.
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Sila pohľadu dáva aj
hodnotu. Byť vnímaný
znamená v skutočnosti

mať hodnotu.
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Autor: Pino Pellegrino, Bollettino Salesiano 2/2016 � Foto: archív PGSI

Výchovné milosrdenstvo vidí



r o k m i l o s r d e n s t v a

V roku 1868 pri posviacke Chrámu
Márie Pomocnice na Valdoccu v Tu-
ríne don Bosco v brožúrke o zázra-
koch na príhovor Márie vzývanej ako
Pomocnica vysvetľuje, že slovo milo-
srdenstvo „chce priam povedať srdce
utvorené pre biednych, pre pozdvih-
nutie biednych“. A dodáva: „Keďže
Mária bola plná milosrdenstva, chcela
zadosťučiniť potrebám hostí, a preto
evanjelium vraví, že keď chýbalo víno,
povedala to Ježišovi jeho Matka.“
Don Bosco teda vnímal Pomocnicu
ako milosrdnú. Takže o niekoľko od-
sekov ďalej mohol napísať o stavbe
chrámu toto: „Ale jedným celkom oso-
bitným dôvodom pre stavbu tohto kos-
tola bola široko vnímaná potreba dať
verejný znak úcty Preblahoslavenej
Panne Márii, ktorá so srdcom sku-
točne milosrdnej Matky ochraňovala
naše kraje od toľkého zla, ktorému
mnohí iní podľahli.“

V roku 1875 vydáva knižočku o mi-
lostiach obsiahnutých na príhovor Po-
mocnice za prvých sedem rokov od
posviacky kostola na Valdoccu. Spo-
mína aj priebeh stavby a o soche na
vrchu kupoly vraví ako o „Márii,
Matke milosrdenstva“, ktorá akoby
hovorila do diaľky: „Ja som tu, aby
som zbierala modlitby mojich detí, aby
som tých, čo ma milujú, zahrnula mi-
losťami a požehnaním.“ A keď v roku
1877 opäť vydáva knižočku o milos-
tiach na príhovor Márie Pomocnice,

píše: „Neprejde deň, žeby neprišli
osoby alebo listy a prosby ctiteľov so
žiadosťami o milosti v tomto chráme,
akoby k trónu milosrdnej Kráľovnej.“

Napokon vyberieme ešte jeden krásny
citát. Don Bosco 9. augusta 1879 is-
tému saleziánovi odporúčal: „Pripo-
meň si, že máme deviatnik k Nane-
bovzatej Panne Márii. Mysli teda
počas týchto dní na Máriu a na to, aby
si sa dal pod jej ochranu; pomysli si,
že nie si iba pod ochranou milosrdnej
Matky, ale pod ochranou premocnej
a premilosrdnej Kráľovnej.“

Don Bosco vo svojom živote vnímal Božiu Matku Pannu Máriu ako
mocnú Pomocnicu, ako Nepoškvrnenú a tiež ako Milosrdnú. Túto

vlastnosť na Panne Márii obdivoval, ctil, takto ju aj vzýval. Ba o nej
takto aj písal… takto ju odporúčal.

Pomocnica je
premilosrdná

Spracoval: rhsdb � Foto: archív

nevidí nikto. Francúzsky spisovateľ
Francois Mauriac (1885 – 1970) mal
šťastnú intuíciu, keď povedal: „Milovať
niekoho znamená byť jediný, kto vidí
zázrak, čo je pre iných neviditeľný. No
v každom dieťati je ukrytý zázrak.
Existuje jedna vec, o ktorej sme pre-
svedčení na 100 %: keby sme začali vi-
dieť, čo naše dieťa má, nemali by sme
viac čas premýšľať o tom, čo nemá. Ty-
pickým príkladom veľkodušného po-
hľadu je žltá bodka, ktorú na svojej
kresbe deti premenia na slnko.

Druhý typ dobrého pohľadu je pohľad,
ktorý nielen vidí, ale aj sa díva. Exis-
tujú ľudia, ktorí vidia, ale nedívajú sa.
Zvieratá vidia, ale nepozerajú sa.
Vidieť je spontánne. Dívať značí získať
(si). Vidieť osobu znamená jednodu-
cho vziať na vedomie jej prítomnosť.
Dívať sa na ňu znamená vcítiť sa do
nej, vžiť sa do jej myslenia, cítiť jej
vnútorné vibrácie. Dieťa a mladý člo-
vek cítia, či ho iba vidia alebo sa na
neho aj pozerajú; cítia, či sme tu pre
nich alebo pre niekoho iného, s kým sa
medzitým rozprávame; cítia, či sme tu
pre nich alebo pre kopu práce, ktorú
práve máme. Je pravda, že dieťa ne-
smie monopolizovať celú našu pozor-
nosť počas dňa (malo by to veľmi ne-
gatívny výchovný vplyv: klásť ho stále
do stredu pozornosti znamená vycho-
vať z neho malého despotu); ale vy-
hradiť mu z času na čas vhodný pries-
tor iba pre neho je veľmi nevyhnutné,
aby si s radosťou uvedomilo, že žije.

Tretí typ vhodného, dobrého pohľadu
je vždy nový pohľad. Dieťa a mladý
človek rastie a mení sa: Musíme meniť
aj svoj uhol pohľadu na neho. Prečo
chceme stále vidieť iba malú rastlinku
a nie nádherný strom, ktorý rastie?
Prečo sa neprispôsobiť jeho rastu?
V určitom momente musíme zmeniť
pohľad a všimnúť si, že dieťa nie je už
bábätko, ale pubertiak a že mladý člo-
vek už nie je pubertiak, ale adoles-
cent, a na základe toho sa k nemu aj
správať a rozprávať sa s ním.

Matka milosrdenstva dona Bosca
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Stali ste sa famóznym ilustrátorom
evanjelia. Čo to vo vás vyvoláva?
Cítim vďačnosť za túto milosť, ktorú
mi Boh chcel darovať. Kreslím doma
na počítači a Boh chcel, aby táto moja

malá aktivita bola ako horčičné se-
mienko, ktoré v jeho rukách a pod ve-
dením Ducha Svätého prináša ovocie,
ktoré už nepatrí mne.

Niektorí povedia, že vaše obrázky
sú infantilné, že nie sú pre dospe-
lých…
To, čo zaváži, nie je forma, ale pod-
stata. Evanjelium je dobrá zvesť, a kto
ju ohlasuje, má ju len odovzdať. Božie
slovo premieňa. Používajme všetky
reči a všetky vyjadrovacie schopnosti,

ale nestraťme korene, podstatu. Je
pekné, že sa stávame deťmi, aby sme
sa priblížili k Božím veciam.

Ako takéto obrázky, inšpirované
náboženstvom, vošli do vášho ži-
vota?
V škole, kde pracujem, vyučujem ná-
boženstvo. Všetky deti sú Rómovia.
Úroveň osvojovania si učiva a schop-
nosť čítať sú veľmi nízke. Na vyučo-
vanie si materiál pripravujem sám
a veľmi mi slúžia obrázky. Preto som
začal kresliť. Je pekné kresliť preto,
aby ste vyjadrili posolstvo pre najjed-
noduchších: „Ohlasovať evanjelium
chudobným.“ Potom prišiel internet
a diecézny časopis a takto sa moje
kresby rozšírili do sveta.

Autor: Alvaro Ginel � Foto: internet

Je pekné kresliť preto, aby
ste vyjadrili posolstvo pre

najjednoduchších:
„Ohlasovať evanjelium

chudobným.“

FANO
Asi najznámejší kreslič „Boha“ na svete. Jeho obrázky na nedeľnú liturgiu
sú známe a používajú sa takmer po celom svete, chápu ich všetci kresťania
bez rozdielu. Kresby, ktoré majú v sebe kresťanské posolstvo a pohnú
človeka k zamysleniu. A sú veselé. Ich autor sa volá Patxi Velasco Fano,
na obrázkoch sa podpisuje „Fano“, čo je priezvisko jeho mamy. Je ženatý
a má tri deti: Judit, Javi a Ángeles. Pracuje ako učiteľ na základnej škole,
kde chodia deti z okraja spoločnosti, ale plné života, radosti i nádeje.
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Povedzte nám, z akého zdroja be-
riete nápady, inšpirácie?
Ježiš je zdrojom, z ktorého pochádza
voda, čo zavlažuje môj život. Ježiš je
nevyčerpateľný zdroj. Hovoril k nám
a naďalej hovorí. Je fajn mať „wi-fi“
Ducha, ktorý nás spája s Otcom a má
„maximálne pokrytie“. Tajomstvo inš-
pirácie je byť v jeho prítomnosti
a modliť sa.

A čím sa zaoberáte okrem kresle-
nia?
Aktuálne som riaditeľom školy a pra-
cujem s tímom vždy ochotných učite-
ľov, oddaných práci s deťmi z veľmi
bolestných situácií, z chudoby a na
pokraji spoločnosti.

Bez dlhého rozmýšľania: Ježiš vo
vašom živote je…
Ten, ktorý má sprevádza, učí ma,
no najmä mi dáva silu plniť moju
úlohu. Tajomstvom nášho vzťahu je
Eucharistia, svätostánok.

Vaše obrázky sú na webstránke
diecézy Malaga. Je to náhoda?
Cirkev je môj domov, patrím do jed-
ného spoločenstva (Komunita Márie
z Nazareta). Ide o spoločenstvo mla-
dých, ktorých sme vychovali a teraz sa
obohacuje deťmi. Sme rodiny, ktoré
patria do veľkej rodiny farnosti
v Amargura. Je to farnosť v diecéze
a v službe diecéze. Preto je diecéza
najlepšie miesto na podelenie sa
o kresby.

Ste manžel a otec troch detí…
Toto je najdôležitejšia úloha, ktorá mi
bola zverená. Prosím Boha, aby dal mo-
jim deťom milosť viery, a dúfam, že ony
tento dar ocenia a dobre použijú. Spolu
s manželkou Susanou veľa vsádzame
na našu rodinu a na naše spoločenstvo,
v ktorom sa delíme o nádeje a obavy.

Poznáte dona Bosca. Čo vás na
ňom fascinuje?
Môj otec vyrástol u saleziánov, a keď
sa vracia do svojho kraja (Astúria), rád
ide navštíviť starých priateľov zo školy.

V prípade dona Bosca mám rád jeho
zameranie na posledných a jeho vý-
chovu s dôrazom na prácu a so zapo-
jením hudby. Don Bosco, to je „vý-
chovná inovácia“.

Ako a kedy sa modlíte?
Modlím sa rôznym spôsobom. V na-
šom spoločenstve máme niektoré
modlitby na úvod a záver dňa. Mod-
lievame sa tiež Anjel Pána a sme
v kontakte cez mobilné aplikácie,
najmä Whats App. Ak sú ťažké chvíle,
modlíme sa ruženec a často sa modlím
aj cez aplikáciu.

Myslíte, že ste evanjelizátorom?
Áno, myslím, že toto je poslaním kaž-
dého kresťana. Chcem byť evanjelizá-
torom vo všetkom, čo robím, a nie iba
cez moje kresby. Veľmi si vážim výrok
svätej Terézie: „Robte zvyčajné veci
nezvyčajným spôsobom.“ A to môžu
byť aj také bežné aktivity, ako pranie,

žehlenie… Je to pekná možnosť aj
vtedy byť v Božej prítomnosti a ohla-
sovať i prijímať nebeské kráľovstvo.

Po istom čase sa zmenil štýl vašich
kresieb. Čím to bolo?
Keď sa podpisujem na obrázky, vedľa
mena dávam aj motýľa. Najprv to bol
jeden (Susana), postupne ďalšie, keď
prišli naše deti. Tak sa zmenili moje
kresby. Ak ide o Cirkev, najprv som
kreslil s istými črtami lokálneho pro-
stredia. Teraz chcem byť viac citlivý na
bohatstvo a rôznosť Cirkvi, aby to
mohli čím viacerí chápať.

chceli by ste povedať niečo, na čo
sme sa nespýtali?
Kresba mi umožnila poznať veľmi
pestrú Cirkev, s rôznymi darmi. Sme
rodina. Niet medzi nami vzdialeností.
A hoci sa nepoznáme, predsa robíme
to isté: sme bratia. Putujeme spo-
ločne.

13
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V rámci každého procesu blahoreče-
nia sa k danému prípadu vyjadruje
viacero komisií. Jednou z nich je aj
konzultačná komisia teológov. Členo-
via tejto komisie skúmali všetok ma-
teriál o mučeníctve Božieho služob-
níka Titusa Zemana. Napokon komisia
teológov na svojom zasadnutí vo
štvrtok 7. apríla 2016 vyjadrila o mu-
čeníctve dona Titusa pozitívne stano-
visko.

Znamená to, že teológovia konzultori
sú presvedčení o mučeníctve sloven-
ského saleziána. Po vyjadrení tejto ko-
misie putujú teraz všetky materiály
o kauze dona Titusa do rúk biskupov
a kardinálov – členov Kongregácie pre
kauzy svätých. Aj oni budú skúmať
jeho život a mučeníctvo, a ak aj oni vy-
jadria pozitívnu mienku, zostane už
len posledný krok, a to posudok Svä-
tého Otca. Iba on jediný má v Cirkvi
moc rozhodnúť o tom, či niektorý zos-
nulý veriaci má byť vyhlásený za bla-
hoslaveného alebo svätého.

Pozývame všetkých ctiteľov dona Ti-
tusa k intenzívnym modlitbám za
tento proces blahorečenia, aby mohol
byť čoskoro radostne zavŕšený.

14

Autor: Rastislav Hamráček SDB � Foto: archív SDB

Teológovia vo Vatikáne uznali
mučeníctvo Titusa Zemana
V procese blahorečenia saleziánskeho kňaza Titusa Zemana
nastal výrazný posun. Na Kongregácii pre kauzy svätých
vo Vatikáne sa 7. apríla 2016 k prípadu vyjadrila komisia
teológov konzultorov.

Don Titus Zeman (1915 – 1969),
salezián kňaz, odprevadil tajne po ná-
stupe totalitného režimu v roku 1950
dve skupiny slovenských bohoslovcov
do Turína v Taliansku, aby si mohli do-
končiť štúdiá a stať sa kňazmi. Pri
ceste s treťou skupinou na jar v roku
1951účastníkov chytili a zatkli. Don
Titus zažil svoju krížovú cestu pri vý-
sluchoch a mučení vo väzbe a roky vä-
zenia často v neľudských podmien-
kach. Umrel v roku 1969 na následky
mučenia vo väzení a prenasledovania
po prepustení.

Priebeh procesu blahorečenia

1969, 8. január – don Titus Zeman
zomrel na následky opakovaného in-
farktu.
1969, 11. január – don Andrej Der-
mek, provinciál saleziánov, pri po-
hrebe povedal: „Dnes na tomto mieste
odpočíva bojovník, ktorý dobojoval,
kňaz, ktorý doslúžil svoju celoživotnú
svätú omšu.“
2003 – synovec dona Titusa Ing. Mi-
chal Radošinský začal zbierať mate-
riály, dokumenty a svedectvá.
2005 – vychádza prvý životopis „Titus
Zeman, vatikánsky špión?“.
2007 – vychádza kratší životopis „Ti-
tus Zeman, mučeník za záchranu du-
chovných povolaní“.
2007 –provinciál saleziánov Štefan
Turanský oficiálne požiadal hlavného
predstaveného o začatie procesu bla-
horečenia dona Titusa.
2010, 26. február 2010 – v Bratislave
sa slávnostne začal diecézny proces.
2012, 7. december – po necelých
troch rokoch sa slávnostne ukončila
diecézna fáza.
2013, 7. február – v Ríme na Kongre-
gácii pre kauzy svätých prevzali ma-
teriály z diecéznej fázy.
2013, 28. jún – Kongregácia pre
kauzy svätých vydala Dekrét validity
diecéznej fázy procesu. Začalo sa pri-
pravovať Pozício.
2015, 8. jún – hlavný predstavený sa-
leziánov odovzdal na Kongregácii pre
kauzy svätých Pozício Božieho slu-
žobníka Titusa Zemana.
2016, 7. apríl – komisia teológov Kon-
gregácie pre kauzy svätých dala pozi-
tívne stanovisko o mučeníctve Titusa
Zemana.
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Svätý Otec František zvolil toto
piate z ôsmich blahoslavenstiev
„Blahoslavení milosrdní, lebo
oni dosiahnu milosrdenstvo“
ako motto pre mladých, aby
zdôraznil váhu Kristových slov
o podstate šťastia – lebo bla-
hoslavenstvá sú srdcom kres-
ťanského učenia nášho Pána.

Na Slovensku sa mladí pripra-
vujú na SDM už celý rok, prí-
prava má názov „Milosrdný
rok“ a prebieha rôznymi for-
mami. Jednou z možností,
ktorá pomôže mladým Slová-
kom, čo sa chystajú na letné
Svetové dni mládeže (SDM)
v Krakove, získať základné in-
formácie, je aplikácia pre mo-
bilné telefóny (so systémom
Android). Pripravili ju mladí od
saleziánov. Aplikácia s názvom
SDM 2016 obsahuje časti z ka-
techéz, ktoré tvoria súčasť viac-

mesačnej duchovnej prí-
pravy na stretnutie. V aplikácii
sú aj načítané listy pre mla-
dých, myšlienka na deň, ale aj
slovníček najdôležitejších poľ-
ských slov. Nechýbajú základné
modlitby a novinky z príprav
SDM.

Na Svetové dni mládeže pozýva
mladých z celého sveta pravi-
delne Svätý Otec. Pápež Fran-
tišek sa na SDM v Krakove zú-
častní od štvrtka 28. júla do
nedele 31. júla, keď bude záve-
rečná svätá omša. Počas svojej
prítomnosti na SDM Svätý
Otec okrem iného vyspovedá
piatich mladých ľudí, bude
s mladými na pobožnosti krí-
žovej cesty a na modlitbovej vi-
gílii.

Najbližšie Svetové dni mládeže sa uskutočnia
od 25. do 31. júla 2016 v poľskom Krakove.
Ich témou sú slová: „Blahoslavení milosrdní,
lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“ (Mt 5, 7).
Patrónmi týchto Svetových dní mládeže sú
svätý Ján Pavol II. a svätá Faustína.

Spracoval: rhsdb � Foto: svetovednimladeze.sk

Svetové dni mládeže – o milosrdenstve

Modlitba
Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku
vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na
nás v Duchu Svätom, Tešiteľovi, tebe dnes zve-
rujeme osudy sveta i každého človeka.

Osobitne ti zverujeme mladých ľudí zo všetkých
národov, kultúr a jazykov. Sprevádzaj ich bez-
pečne po spletitých cestách súčasného sveta
a daj im milosť plodného prežitia Svetových dní
mládeže v Krakove.

Nebeský Otče, urob nás svedkami svojho milo-
srdenstva, nauč nás prinášať vieru pochybujú-
cim, nádej zúfalým, lásku ľahostajným, odpus-
tenie vinným, radosť smutným. Nech plameň
milosrdnej lásky, čo si v nás zapálil, stane sa oh-
ňom, ktorý premieňa ľudské srdcia a obnovuje
tvárnosť zeme.

Mária, Matka milosrdenstva, oroduj za nás!
Svätý Ján Pavol II., oroduj za nás! Svätá sestra
Faustína, oroduj za nás!
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Od zborov ku kapelám, od kapiel
k festivalu. Aj tak by sa dala stručne
vystihnúť história hudobného gospe-
lového Festivalu Lumen, ktorého or-
ganizátorom sú aj Saleziáni dona
Bosca. Začínal sa na futbalovom
ihrisku ako prehliadka zborov. Stal sa

obľúbeným, organizátori pozvali prvé
kapely – slovenské, neskôr zahra-
ničné. A dnes? Návštevnosť tisícok
mladých ľudí, gospelové skupiny z ce-
lého sveta, prednášky, workshopy, det-
ský kútik, možnosť stretnúť priateľov,
známych, načerpať okrem iného aj hu-
dobnú inšpiráciu.

Porady hlavného organizačného tímu
sa uskutočňujú spravidla od konca sep-
tembra každé dva týždne. V súčas-
nosti v rámci interaktívnych denníč-
kov z porád môžu fanúšikovia nazerať
do tvorby programu a line-upu kon-
certov. Samotné denníčky nájdete na
stránke ww.fln.sk.

Mottom tohtoročného už 24. ročníka
Festivalu Lumen je slovo „enJOY“
a pre riaditeľa festivalu Jána Holubčíka
SDB vyjadruje toto slovo nesmiernu
radosť: „Tento rok na našom festivale
zažiješ to pravé, skutočné šťastie. Po-
núkame ti zážitok neopísateľnej RA-

DOSTI. Nie falošnej,
chvíľkovej, ale takej,
ktorá ťa urobí skutočne
šťastným. Táto radosť sa
nekončí, práve naopak,
stále rastie. Možno vo
svojom okolí poznáš
niektorých mladých,
ktorí sú smutní napriek
tomu, že v živote hľa-
dajú šťastie. Pozvi ich
a príďte spolu! Som pre-
svedčený, že sa to
zmení. Vynikajúca
hudba, bohatý prog-

ram, super atmosféra, množstvo pria-
teľov a veľa prekvapení je zárukou
toho, že tento čas na tvojom Festivale
Lumen bude naozaj nádherný a neza-
budnuteľný. No nielen to. To pod-
statné, čo je očiam neviditeľné, zažiješ
vo svojom srdci. To podstatné zažiješ
v stretnutí s ním – s Ježišom, ktorý je-
diný dokáže dať tú skutočnú radosť!“

A skutočnú radosť zo stretnutia s Ježi-
šom chcú organizátori tento rok
zintenzívniť! Po skúsenostiach z mi-
nulého roka sa opäť vracajú k osved-
čenému dvojdňovému konceptu Festi-
valu Lumen. Počas piatkového
programu sa návštevníci môžu tešiť

na prednášku Mariána Kuffu, ktorá sa
začne hneď po úvodnej svätej omši.
Pre menších sme tak ako minulý rok
pripravili koncert Spievankova. Pod-
statnou a najdôležitejšou časťou festi-
valu je hudba: tento rok jej bude dvoj-
násobne viac ako ten minulý.
Koncerty na Trojičnom námestí otvorí
trnavská skupina Spektrum, po nej sa
predstaví nemecká formácia Warum
Lila a piatkový program zakončí
Twelve 24, ktorí sa budú snažiť pre-
konať show spred dvoch rokov. Sú-
časťou piatkového programu bude aj
evanjelizačný projekt Godzone.

Festivalová sobota bude patriť predo-
všetkým prednáškam a workshopom,
na ktoré prijalo pozvanie vyše 40
prednášajúcich. Ponuka workshopov
bude naozaj široká a zahrnie naprík-
lad témy viery, psychológie a vzťahov.

Veľkolepý záver festivalu sa uskutoční
na Trojičnom námestí. Program na
hlavnom pódiu sa začne comebackom
slovenskej skupiny Hudba z Marsu.
Pokračovať budú dve zahraničné ka-
pely – nemeckí Good Weather Fore-
cast a Estónčan Daniel Levi. Sobot-
ňajšie koncerty ukončí headliner,
ktorý je zatiaľ utajený – ako prekva-
penie.

Informácie o Festivale Lumen môžete
sledovať na webstránke www.fln.sk
alebo na facebook.com/festival.lu-
men.

Autor: Martin Ondruš

enJOY Festival Lumen v Trnave

Aktuálny 24. ročník Festivalu Lumen dokazuje, že hudba
je pre mladých súčasťou ich života. Počet návštevníkov
hovorí o tom, že nielen hudba, ale aj posolstvo, ktoré
odovzdáva, je dôležité naozaj pre všetky generácie.
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Basketbal, volejbal, futbal, futsal a stolný
tenis, v mladšej (do 16 rokov) a v staršej
kategórii (do 18 rokov), chlapci aj diev-
čatá, z Belgicka, Česka, Chorvátska, Ma-
ďarska, Nemecka, Poľska,
Portugalska, Rakúska, Slo-
vinska, Španielska, Ta-
lianska, Ukrajiny a, samo-
zrejme, zo Slovenska. Tí
všetci zápasili o cenné
kovy, ale to, čo si odnáša
každý jeden, je nezabud-
nuteľná atmosféra, pokus
o posunutie vlastných hra-
níc a veríme, že aj medzi-
národné priateľstvá.

Prvýkrát v histórii organi-
zovali Medzinárodné sa-
leziánske športové hry
dve krajiny spoločne. Na Slovensku sa
odohrala prvá časť hier, teda otvárací ce-
remoniál a všetky zápasy. V nedeľu sa po
slávnostnej svätej omši všetci presunuli
do Rakúska na prehliadku Viedne. Samo-
zrejme, nechýbal záverečný ceremoniál
v Unterwaltersdorfe blízko rakúskeho
hlavného mesta, na ktorom sa odovzdali
medaily a ocenili víťazi. Prekvapením ve-
čera bol fantastický ohňostroj.

Výhodou toho, že sa PGSI uskutočnili na
Slovensku, bola najmä z pohľadu špor-
tovcov blízkosť jednotlivých športových
areálov, ale aj ubytovania. V žiadnej inej

krajine totiž organizátori nedokážu za-
bezpečiť, že na všetky strategické miesta
sa dokážu dopraviť pešo, dokonca do de-
siatich minút. K športovým zážitkom patril

aj výber kvalitných rozhodcov zo Slo-
venska aj zo zahraničia, obrazovky a ak-
tuálne výsledky zápasov na športoviskách.

Organizačný zážitok sme tentoraz obo-
hatili najmä vylepšením oddychovej zóny,
ktorú nazývame podľa prvého oratória
dona Bosca Valdocco. Popri relaxe na Tuli
vakoch alebo hojdacích sieťach sme po-
vzbudzovali športovcov, aby svoje dojmy
a pocity z hier zdieľali aj na sociálnych sie-
ťach. V tom sa skrýval jeden háčik – heslo
na wifi sa menilo každý deň a zistiť sa dalo
len tak, že sa zoznámili s ďalšími účast-
níkmi PGSI prostredníctvom hry. Ako vý-

zvu organizátori prijali aj obnovenie nie-
koľko rokov zabudnutej tradície PGSI, tzv.
EXPO, na ktorom sa jednotlivé krajiny
predstavili vlastným programom.

Nezanedbali sme ani du-
chovný zážitok. Pri oddy-
chovej zóne sme ponúkli
možnosť vyspovedať sa,
a to nielen po slovensky, ale
aj v ďalších jazykoch. Du-
chovná sekcia okrem toho
pripravila dve animované
omše každý deň a nechýbal
ani priestor na individuálnu
návštevu „Stánku stretnu-
tia“ – kaplnky. Spoločnú
adoráciu v piatok večer
sprevádzal spevácky zbor
z bratislavskej Miletičky.

Nedeľnú omšu, na ktorej bol vzácnym
hosťom hlavný radca pre pastoráciu mlá-
deže don Fabio Attard, pôvodom z Malty,
skrášlili spevom mladí z Trnávky.

A teraz veľké odhalenie. V čase uzávierky
tohto článku ostával do začiatku PGSI viac
ako jeden mesiac. Preto vám ešte nemô-
žeme sprostredkovať výsledky, úspechy
slovenskej reprezentácie, veľké prekvape-
nia turnaja či ohlasy účastníkov. Aktuálne
informácie si však môžete pozrieť nielen
na webovej stránke www.pgsi2016.sk, ale
aj na facebooku www.fb.com/pgsisk.

Autor: tl � Foto: archív PGSI
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Bratislava a Viedeň privítala 4. až 8. mája takmer tisíc športovcov z trinástich krajín. Organizátori,
medzi ktorých patrili saleziáni, saleziánky, ale aj viac ako dvesto mladých dobrovoľníkov, sa tento rok
opäť pokúsili zdvihnúť latku a ponúknuť športovcom a divákom ešte lepší organizačný, športový
a duchovný zážitok než v roku 2014.

Medzinárodné saleziánske športové hry
opäť na Slovensku
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„Verne interpretoval živé city veľkej sale-
ziánskej rodiny dona Bosca: túžbu vidieť
uctenú a oslávenú drahú Madonu Po-
mocnicu v maximálnej kráse v materskom

kostole saleziánov. (…) Nádhera mramoru
a dekorácií nielenže nevyrušuje, ale, na-
opak, podnecuje zahĺbenie do seba a ná-
božnosť. Mnohí, ktorí sa často vracajú do
tohto chrámu, hovoria: ,Och, ako dobre sa
modlí v Bazilike Pomocnice!‘ Povedal to
architektovi niekdajší hlavný ekonóm sa-
leziánov don Fedele Giraudi.“

Keď sa Giulio Valotti (1881 – 1953) stal sa-
leziánom v roku 1900, bol v Turíne pri-
delený na oddelenie hlavného ekonóma,

na úsek stavieb. A keď vyštudoval na štát-
nej univerzite architektúru, celkom sa od-
dal projektom a riadeniu stavebných prác.
Je autorom asi päťdesiatky budov, medzi

nimi aj viacerých kostolov v Turíne – na-
príklad Kostola sv. Rity, Kostola Ježiša mla-
díka či Chrámu Márie Pomocnice v Ríme.
Poslednou, ale najmilšou prácou pre neho
bolo rozšírenie Baziliky Márie Pomocnice.
Dokončenie niektorých detailov sa oddia-
lilo až do roku 1952.

Salezián Giulio sa často modlil v Bazilike
pred nádherným obrazom Márie Pomoc-
nice. Osobne zažil chvíľu, keď napriek
pravidlu tradičných sto rokov úcty dostal

obraz Pomocnice už 17. mája 1903 – teda
len po 35 rokoch – korunku. Pri samot-
nom rozširovaní baziliky v medzivojno-
vom období umiestnil architekt Giulio nad
bočné časti presbytéria elegantné panely
z ónyxu, orámované bronzom, s mono-
gramom MA (Maria Ausiliatrice/Mária
Pomocnica) s kráľovskou korunkou. Mária
je mocná Kráľovná, Pomocnica a veriaci ju
vzývajú ako Matku.

Koadjútor architekt Valotti zrealizoval aj
myšlienku úcty k mnohým svätým, ktorí
v dejinách Cirkvi založili veľa rehoľných

rodín. Preto pokladal za vhodné umiestniť
šestnásť okrúhlych bronzových reliéfov
s vyobrazením svätých zakladateľov re-
holí na dva veľké nosné stĺpy.

Ešte sám don Bosco žiadal svojho času
maliara Lorenzoneho, aby okolo postavy
Panny na obraze namaľoval krásny chór
svätých, ktorí si ju uctievajú. Na obraz sa
to však všetko nevošlo. Giulio Valotti sa
preto chytil tejto myšlienky a na dva mra-
morové piliere po bokoch hlavného oltár-
neho obrazu, vysoké desať metrov, naplá-
noval 12 ník pre dvanásť „mariánskych“
svätcov. Ako najstaršieho vybral sv. Ef-
réma, ktorý zomrel v roku 373, a ako

So saleziánskym srdcom
nikdy pri prestavbe

Baziliky nezabudol, že
pracuje na „dome Matky“.

Baziliku Márie Pomocnice v štvrti Valdocco v Turíne postavil don
Bosco, posvätená bola 9. júna 1868. Bola menšia než je dnes. Jej rozšírenie, jej
veľká rekonštrukcia nastala po svätorečení dona Bosca a trvala od roku 1935
do roku 1938, keď do nej preniesli ostatky svätého zakladateľa. Dušou celej
rekonštrukcie bol vysoký muž s oválnou tvárou a tmavými fúzmi, architekt
a salezián koadjútor Giulio Valotti.

Spracované: podľa Maria Ausiliatrice 1/2016 � Foto: Andrea Cherchi, Denisa Zedeková

Architekt pre Pomocnicu
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(v tom čase) najmladšiu Bernadetu Subi-
rusovú z Lúrd. Samozrejme, nechýba so-
cha dona Bosca, ktorý pravou rukou uka-
zuje na obraz Pomocnice a v ľavej drží
model baziliky. Akoby tým mali byť zveč-
nené jeho vlastné slová: „Všetko urobila
Mária, každý kameň tu je jej milosť.“

A keďže Giulio so saleziánskym srdcom
nikdy pri prestavbe Baziliky nezabudol, že
pracuje na „dome Matky“, chcel dať no-
vým priestorom chrámu dôstojnú kupolu.
Je menšia ako prvá, pôvodná, no aj tak má
priemer úctyhodných dvanásť metrov.
V samotnej kupole je šestnásť vyobrazení
anjelov, ktorí ospevujú Máriu titulmi z Lo-
retánskych litánií. Ako vytvoril kupolu pre
Matku, tak je jeho dielom aj centrum pre
jej Syna – majestátny bohostánok.

V ostatnej desaťročnici života však Giulio
Valottipre svoje dielo ešte trpel. V roku
1942, počas vojny, práve 8. decembra
spadla na budovu divadla oratória vedľa
Baziliky bomba. Tlak vzduchu rozbil
všetky krásne vitráže na oknách dvoch

bočných kaplniek. Hlavný predstavený
rozhodol odniesť do bezpečia plátno ob-
razu Pomocnice, ako aj urny s relikviami
dona Bosca, matky Mazzarellovej, Domi-
nika Savia a Jozefa Cafassa. Tajne to všetko
preniesli až do Becchi, do rodiska dona
Bosca. S mnohými veriacimi aj Giulio za-

žíval bolesť nad touto udalosťou. Obraz
Pomocnice sa napokon vrátil do Baziliky
4. mája 1945. O pár dní neskôr sa na
svoje miesto vrátili aj urny s relikviami svä-
tých. Po vojne tak znovu zavítala radosť
medzi ctiteľov Madony dona Bosca aj do
srdca jej architekta.
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Čo je to noviciát, koľko trvá a čo je podstatou
tohto obdobia?
V našom Inštitúte noviciát trvá dva roky. Z oprávnených
dôvodov ho provinciálna predstavená môže predĺžiť, ale
nie viac ako o šesť mesiacov. Novicka hlbšie spoznáva po-

žiadavky nasledovania
Krista v našom sale-
ziánskom povolaní.
Podstatná v tejto for-
mačnej etape je usta-
vičná konfrontácia
s magistrou. Táto skú-
senosť si žiada zo
strany novicky prie-
zračnosť, dôveru a zod-
povednú spoluprácu.
Noviciát ako základná
etapa zasväteného ži-
vota je obdobím, keď
je človek plne uvedený

do rehoľného života, spoznáva svoje povolanie v danom In-
štitúte, osvojuje si spôsob života, vzdeláva myseľ i srdce
jeho duchom a preukazuje svoje úmysly a svoju spôsobilosť
(magistra Anka).

Ako vyzerá zloženie komunity noviciátu?
Sme jedenásťčlenná komunita s dvoma „podskupinami“:
päť sestier a šesť noviciek. Direktorkou komunity a ma-
gistrou noviciek je sr. Anka Jaňáková. Sr. Hela Gúberová
je podnikavá ekonómka, vďaka ktorej sa v našom dome
stále niečo vylepšuje, a tiež učiteľka taliančiny doma aj
v jazykovej škole. Sr. Tina Némethová je učiteľkou nábo-

ženskej výchovy v škole a niektorých teologických pred-
metov doma v noviciáte. Hela a Tina sa spolu s Ankou viac
delia o radosť z formácie noviciek. Sr. Maťa Marková je
zodpovedná za pastoráciu v našom mládežníckom stre-
disku, štatutárka Laury a učiteľka náboženskej výchovy
v škole. Sr. Erika Páterková s Maťou zdieľa pastoračné a ka-

techetické radosti. A šesť úžasných mladých žien, ktoré ro-
bia prvé kroky v štýle „tak naozaj FMA“. Sú to štyri Slo-
venky: Mária Královičová, Alena Badačová, Zuzana
Šimková, Elena Holá, jedna Češka Jana Marková a jedna
Azerbajdžanka Lamiya Jalilová. Dá sa povedať, že aj náš no-
viciát je medzinárodný (sestra Tina).

Ako si spoznala svoje povolanie?
Možná si mnoho lidí myslí, že povolání se dostává mimo-
řádným způsobem. Zázračným uzdravením, zjevením
Panny Marie. Já jsem ten „obyčejný případ“. Své povolání
jsem rozpoznala skrze duchovní vedení a zpovědníka, kte-
rému jsem otvírala své srdce, a společně jsme četli, jaké
touhy, obavy, nejistoty, zranění a radosti se v něm nachá-
zejí. Dále skrze mou službu a přirozené dary, kterými
jsem sloužila ve farnosti dětem i jako animátorka u sale-
siánů na táborech… A samozřejmě, skrze osobní mod-
litbu a vztah s Pánem, který si mě přitahoval k sobě při mši
svaté i adoraci a ptal se mě, zda chci svůj život žít jako jeho
nevěsta, a čekal na mou odpověď… (novicka Jana).

Spracovala: sr. Viera Antalíková FMA

Ak sa pozeráš na svoje ťažkosti,
potápaš sa, ak sa pozeráš na Ježiša,

kráčaš.

Noviciát je obdobím uvádzania do rehoľného života a je srdcom formácie. Na Slovensku funguje
noviciát sestier saleziánok od augusta 1990 v Trnave. V auguste 2005 sa presťahoval do Šamorína.
Ako magistry noviciek sa vystriedali sestry – Dagmara Kráľová, Helena Danišová, Monika Skalová
a v súčasnosti je ňou Anna Jaňáková. V Európe majú sestry saleziánky štyri noviciáty: jeden
v Poľsku, dva v Ríme (medzinárodné – pre Európanky a dievčatá z Blízkeho Východu) a jeden
na Slovensku. Ako to v ňom vyzerá, spýtali sme sa sestier i noviciek.

Túžia po pravde a slobode, ale
štruktúry im nevoňajú
No v i c i á t FMA v Šamo r í n e
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A ako sa pripravuješ na poslanie
byť saleziánkou?
Připravuji se formací. To je takové kou-
zelné slovo, do kterého se dá zahrnout
mnoho. V první řadě modlitbou a pobý-
váním s ním. On mi říká, čím se mám stát
a jak to žít. Dále studiem, např. Stanov,
tedy toho, k čemu se sliby zavážu, anebo
i studiem salesiánského charismatu – po-
znávání života zakladatelů, charakteris-
tické prvky spirituality… Dále osobními
rozhovory a konfrontací – zvláště s no-
vicmistrovou, ale i se zpovědníkem a ji-
nými. Oni mi jsou důležitými pomocníky
v rozlišování, když naslouchajíc tomu, co
nosím ve svém srdci, mi ukazují na Boha,
ale často i jiné úhly pohledu, povzbuzují,
osvětlují, radí, přimlouvají se, napravují,
prostě doprovází na cestě jako zkušení
bratři a sestry. A taky žitím v komunitě,
díky kterému se více poznávám a měla
bych se stávat méně zaměřenou na sebe
a více na druhé (novicka Jana).

Aký je rozdiel medzi
predchádzajúcimi formačnými
fázami a noviciátom?
Najväčším rozdielom medzi predchádza-
júcimi fázami a noviciátom je náplň dní
a intenzita prežívania života v komunite.
Predtým som mala možnosť dokončiť si
školu, byť viac mimo komunity, viac sa
stretávať s rodinou, kamarátmi. A teraz?
Dni trávime väčšinou všetky spolu v našom

dome, študujeme, modlíme sa, apoštolu-
jeme a plníme si naše povinnosti, ako sú va-
renie, upratovanie, pranie… (novicka
Zuzka).

V čom najviac vnímaš náročnosť
života, na ktorý sa pripravuješ?
Je zopár výziev, ktoré mám pred sebou,
keď sa pozerám do budúcnosti. Najväčšou
je pre mňa osobne nestratiť vedomie toho,
kým som, čo je mojím poslaním. Myslím
totiž, že pre takú saleziánku nie je vôbec
ťažké stratiť sa vo víre apoštolátu. A to je
pre mňa aktivistku naozaj výzva: žiť s Bo-
hom a pre neho… samozrejme, spolu so
sestrami medzi mladými. A potom je to ur-
čitý druh samoty, ktorý zasvätený život so
sebou nesie. Žiť ju naplno, nie ako ne-
vyhnutný dôsledok, ale dar. U mňa je to
práve na ceste z hlavy do srdca. Tých ná-
ročných vecí je iste viac, no drží ma „nad
vodou“ myšlienka, ktorú mi napísala pred
niekoľkými mesiacmi jedna moja sestra:

„Ak sa pozeráš na svoje ťažkosti, potápaš
sa, ak sa pozeráš na Ježiša, kráčaš.“ Sna-
žím sa teda pozerať sa na neho (novicka
Mária).

Aké sú odozvy tvojich
najbližších…?
Moji najbližší prijali moje rozhodnutie od-
ísť do formácie s vierou a patričnou slo-
bodou, ktorú mi dali, za čo som im ne-
smierne vďačná, aj keď to pre nich nebolo
ľahké. Týmto mi uľahčili odchod z domu.
Ako roky plynú, stále viac vnímam, ako sa
tešia, pretože vidia, že som šťastná. No
stretávam sa so sestrami či novickami,
ktoré to nemali také ľahké ako ja. Rodičia
buď nechápu ich rozhodnutie, alebo je
im ťažké prijať, že ich dieťa nebude mať
muža, deti… (novicka Ali).

Čo charakterizuje dnešných
mladých, keď vstupujú
do zasväteného života?
V dnešnej dobe aktivizmu cítime potrebu
tak mladí, ako aj my vychovávať sa ku
kontemplácii a robiť priestor pre život Du-
cha v nás. Dievčatá, ktoré k nám vstu-
pujú, sú deťmi dnešnej doby a majú veľa
pekných darov. Sú bezprostredné, spon-
tánne, otvorené, túžia po pravde a slo-
bode. Majú chuť vidieť ovocie svojich ná-
mah, nemajú rady štruktúry, majú viac
skúseností a sú zručnejšie v digitálnom
svete (magistra Anka).
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Kým staršie deti zápasili so svojimi úlo-
hami osamote, naša prváčka sedela pri
mne a márne sa pokúšala nakloniť veľké
písané „A“ správnym smerom. Musím
sa priznať, že vo mne rástla nervozita.
Napriek školskému zákazu nepodarené
písmenká gumovať boli v prváckom zo-
šite zjavné znaky úporných snáh o ná-
pravu neposlušných písmen. Malá ško-
láčka bola unavená, ustali jej vtipné
komentáre a nahradila ich sem-tam vy-
padnutá slzička. Čas nás tlačil a ja som

mala nie sto, ale desaťtisíc chutí vy-
trhnúť zo zošita celú stranu, všetky
strany, spáliť celý zošit a utekať do dvad-
saťštyri hodín otvoreného hypermarketu
kúpiť celkom novú písanku, ktorej ná-
zov tvrdí, že písmenká sú kamaráti. Mo-
mentálne bolo to protivné „A“ nie ka-
marátom, ale nepriateľom číslo jeden.

Zrazu sa na mňa dcérka pozrela veľ-
kými, uslzenými očkami a povedala:
„Mami, ja to neviem napísať tak, ako je

to vytlačené. Moje písmenká budú vždy
iné.“ Tieto dve vety ma maximálne za-
hanbili. Razom zo mňa opadla všetka
snaha vtesnať dcérku do predpísanej,
strojovej šablóny. Sedela predo mnou
malá, jedinečná bytosť. Jedinečná ako jej
padajúce písmenká. Jedinečná, ako je
jedinečné každé nám zverené drobča,
školáča, puberťáča. Zmohla som sa len
na tiché, silné objatie.

Autor: Dominika Rajská � Ilustrácia: Michal Žák

V objatí
Bol piatok podvečer, začiatkom školského roka. Pomaly sa približoval čas, keď zvykneme chodievať na

piatkovú svätú omšu. Keďže nás čakal víkend plný aktivít, pozbierali sme týždňovými povinnosťami
ochabnuté zvyšné sily a snažili sa zvládnuť domáce úlohy, ešte kým sa poberieme

do kostola. Nechže je večer po návrate domov už len v znamení oddychu, hier, čítania, domáceho kina.
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Autor: Bruno Ferrero – Anna Peiretti � Preklad: rhsdb

Keď sa dcérkino drobné, napäté telíčko
v mojom náručí uvoľnilo, cítila som, že
nás obe naplnil pokoj, v tom momente
taký potrebný. A hoci dcérke ešte stále
stekali po líčkach prvácke slzičky, už to
nebol plač plný napätia a strachu zo zly-
hania. Táto situácia mi pomohla uvedo-
miť si, akú moc má rodičovské objatie.
Ako dokáže prinavrátiť pokoj a se-
baúctu. Ako jednoducho možno die-
ťatku ukázať, že je milované so všet-
kými úspechmi aj neúspechmi, dobrými
skutkami aj zlyhaniami. Že ich milu-
jeme ako Malý princ svoju ružu, ktorá
bola na prvý pohľad úplne rovnaká ako
všetky ostatné, ale pre neho tá jediná, tá
najvzácnejšia.

Nie je nevyhnutné citovať deťom z Ma-
lého princa. Nie je nevyhnutné nazývať
ich ružou. Gesto bez slov má často väč-
šiu moc. V objatí deti svoju jedinečnosť
vnímajú celou bytosťou.

V „Rajskej záhrade“ máme na prvý po-
hľad rovnakých ruží šesť. Každá z nich je
pritom originálna, nezameniteľná, lásku
si zasluhujúca už svojou prítomnosťou,

vzácnosťou vo svojej podstate. My rodi-
čia máme moc naše deti, naše ruže, ob-
jímať. Aj naše puberťácke ružové puky,
ktoré by na (rovesníckej) verejnosti ani
pri mučení nepriznali, že sa bez boja
nechajú starnúcimi rodičmi objímať, že
sa v utrápených chvíľach radi schúlia
v maminom či ockovom náručí. Ich tŕne
nám možno spôsobia trochu bolesti.
Možno sa pri ich pestovaní mnoho na-
trápime, kým do plnej krásy rozkvitnú.
Objatie ich však uistí, že sú veľmi
vzácne, v našej záhrade potrebné
a chcené. Bez čo i len jedného z kvetov
by v nej chýbala špecifická, jedinečná
krása, akú dokáže dať práve tá jedna,
neopakovateľná ruža, akej niet viac na
svete.
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Milosrdenstvo =
sebakontrola

Ak existuje spoločný prvok každej rodinnej hádky, tak je to fakt,
že zvyčajne nik nemá úplne pravdu. Vo väčšine ide o hádky pre
tie isté dôvody, až sa zo života stane „len“ krehké prímerie. Ale
prečo je také ľahké spadnúť každý deň do hádky? Lebo je také
ťažké milovať.

Rizikom je, že rodinný život je postavený na práve silnejšieho. Každý skutok
rodiča je príkladom. Ak sa správate nahnevane, robia to aj vaše deti. Ak kri-
číte, keď ste unavení a frustrovaní, deti budú reagovať patrične. Ak im v ne-
príčetnosti hnevu uštedríte facku, naučia sa aj ony takémuto správaniu.

Zastaviť sa
Náš svet je svetom nahnevaných. Hnev je ako mor. Ak deti žijú v agresívnej
atmosfére, stanú sa zraniteľnejšie. Hnev prichádza najmä večer, keď sme
spolu a sme unavení alebo pre nespravodlivosť, keď niečo nevyjde, keď sme
sami zranení. Hnev možno zastaviť pomocou troch hlavných pravidiel: 1. Pý-
tať sa otázky typu: „Si na niekoho nahnevaný? Je to preto, že nechceš niečo
robiť? Alebo ti niekto urobil niečo zlé?“ 2. Vysvetliť pravidlá: „Nesmieme biť
druhých. Máme sa správať k iným, ako chceme, aby sa oni správali k nám.“
3. Nikdy nepoužívajme ruky, vždy slová.

Odpustiť
Keď pominie hnev, pomôžte dieťaťu premyslieť, čo sa stalo, v čom bola chyba,
ako sa tomu dá v budúcnosti zabrániť. Učte deti uvedomiť si zodpovednosť
a tiež veriť, že majú silu ovládať sa. Povedzte im, že v to veríte. Prijmite ospra-
vedlnenie, odpustite. Značí to, že znovu nastolíme v dieťati vedomie o jeho
dobrote, o nádeji. Nenechajte, aby slnko zapadlo nad vaším hnevom. Od-
pustite si pred spaním.

Učiť sa sebakontrole
Je to zápas, v ktorom sa cvičíme každý deň. Napríklad ak deti naučíme po-
čítať najprv do päť a potom sa nahnevať, nejesť mimo časov jedla alebo cho-
diť spať v presnom čase… cvičí sa tým vôľa. Učte deti pozerať sa do budúc-
nosti. Sebakontrola závisí od pohľadu vpred, od vízie, čo chcem dosiahnuť.
Kontrolovať treba tiež prostredie. Podľa jednej štúdie, ak je okno izby do zá-
hrady, deti majú o 20 % vyššiu disciplínu pri učení. Ak majú na dosah tele-
vízor, ako sa môžu sústrediť? A napokon, dajte deťom zrkadlo – ak ste
s nimi, pri nich, ste zrkadlom pre ich dušu a váš súhlas či nesúhlas s niečím
zaváži veľmi veľa. No pri tom všetkom nezabúdajte na mnoho dobra medzi
vami a odmeňte deti napríklad objatím.

„Mami, ja to neviem
napísať tak, ako je to

vytlačené. Moje písmenká
budú vždy iné.“
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„V duchu saleziánskej tradície vás vítame medzi sebou
predovšetkým ako nástupcu dona Bosca. Živo si pripomíname
odkaz nášho svätého Zakladateľa, ktorý nám zanechal vo svojom
duchovnom testamente, hovoriac o svojom nástupcovi v úrade
rektora Spoločnosti: ,Počúvajte ho, milujte ho, poslúchajte ho
a modlite sa zaňho, ako ste to robili, keď šlo o mňa.‘ Uisťujem vás,
drahý don Vigano, že naozaj vidíme vo vás nástupcu dona Bosca
a cítime, že vo vás je s nami a pôsobí medzi nami Zakladateľ.“

Autor: Zlatko Kubanovič SDB � Foto: archív SDB

Pred 25 rokmi k nám po prvý raz prišiel
hlavný predstavený

Tieto slová povedal vo svojom uvítacom
príhovore v piatok 19. apríla 1991 v sale-
ziánskom dome v Bratislave na Trnávke
vtedajší saleziánsky provinciál don Jozef
Kaiser (1928 – 2002, provinciálom bol
v rokoch 1981 – 1993). Bola to prvá his-
torická návšteva najvyššej autority Sale-
ziánskej spoločnosti na Slovensku.

Ako vôbec došlo k tejto návšteve? S ná-
stupom komunistického režimu vo fe-
bruári 1948 sa pre obyvateľov vtedajšieho
Československa uzatvorili hranice so zá-
padnou Európou a nastalo prenasledova-
nie Cirkvi a nesloboda. Toto totalitné a au-
tokratické obdobie sa skončilo až
v novembri 1989. V nasledujúcom roku
(1990) v októbri navštívil vtedajší provin-
ciál saleziánov don Jozef Kaiser hlavný
saleziánsky dom v Ríme. Pri tejto príleži-
tosti pozval najvyššieho prestaveného Sa-
leziánskej spoločnosti dona Egidia Viganá
(1920 – 1995), siedmeho nástupcu dona
Bosca (hlavným predstaveným bol v ro-
koch 1975 – 1995), aby navštívil Slo-
vensko a na vlastné oči videl, ako rástlo
dielo dona Bosca za „železnou oponou“.

Don Vigano ako hlavný predstavený, ktorý
je v saleziánskej tradícii pokladaný za ná-
stupcu dona Bosca, duchovného otca
a stredobod celej saleziánskej rodiny, aj
napriek enormnej pracovnej zaneprázd-

nenosti bez váhania pozvanie prijal, čím
dal jasne a rozhodne najavo, že mu slo-
venské saleziánske dielo leží na srdci. Po
krátkom dohovore so svojím osobným ta-
jomníkom donom Silvanom promptne ur-
čil aj termín príchodu. Návšteva sa mala
uskutočniť nasledujúci rok v dňoch od 19.
do 22. apríla (od piatka do utorka). Pod-
robnosti návštevy mali byť dopracované
neskôr.

Pre celú saleziánsku rodinu na Slovensku,
do ktorej okrem saleziánov patria aj Dcéry
Márie Pomocnice (ľudovo nazývané sale-
ziánky), Dobrovoľníčky dona Bosca, Zdru-

ženie saleziánov spolupracovníkov, Zdru-
ženie exallievov dona Bosca, ako aj ďalšie
apoštolské skupiny, ktoré na Slovensku
boli v tom období zatiaľ neznáme, sa táto
cenná návšteva kryla aj s dvoma veľkými
saleziánskymi jubileami, ktoré pripadli na
ten rok, ako to výstižne vyjadril don Jozef
Kaiser vo svojom uvítacom príhovore.

„Sme šťastní a plní vďačnosti za vaše veľ-
kodušné gesto, že ste nás prišli navštíviť.
Vy viete, že na tomto kúsku zeme v strede
Európy žije vyše 150 saleziánov, ktorí
s ostatnými zložkami saleziánskej rodiny
pracujú v tom istom duchu so všetkými
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Hlavný predstavený don Egidio Vigano pri svätej omši v kostole v Bratislave-Trnávke 19. 4. 1991

`

`

`
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svojimi spolubratmi po celom svete pre
dobro mládeže.
Je to prvýkrát v dejinách našej Salezián-
skej kongregácie, že našu inšpektóriu pri-
chádza navštíviť nástupca dona Bosca. Pre
nás je významná aj skutočnosť, že táto
návšteva sa kryje s kňazskou vysviackou
dona Bosca pred 150 rokmi a so začiat-
kom jeho apoštolskej činnosti pri stretnutí
s Bartolomejom Garellim.“

Spolu s donom Viganom prišiel na Slo-
vensko aj don Giuseppe Nicolussi, hlavný
radca pre formáciu saleziánskeho perso-
nálu. Hlavný predstavený si totiž uvedo-

moval, že po štyridsiatich rokoch prena-
sledovania sa kladú nové základy sale-
ziánskej prítomnosti, ktoré toto slovenské
saleziánske dielo ovplyvnia na ďalšie de-
saťročia. Týmto krokom dal jasne najavo,
že chce zladiť apoštolskú prácu s intelek-
tuálnou formáciou a s rehoľnou formá-
ciou.

Don Vigano pri tejto štvordňovej pasto-
račno-animačnej ceste, v rámci ktorej
okrem saleziánskych domov v Bratislave
na Daliborovom námestí (Petržalka) a na
Trnávke navštívil aj noviciát v Poprade, sa-
leziánske domy v Trnave na Kopánke

a v Košiciach (kde slávil svätú omšu vo
vtedy známom Bielom dome – tamojšom
ústredí vtedajšej komunistickej strany),
navštívil i „kolísku“ vzniku slovenského
saleziánskeho diela – národnú svätyňu
Baziliku Sedembolestnej Panny Márie
v Šaštíne.

Počas tejto historicky prvej návštevy sa
stretol i s niektorými významnými osob-
nosťami kultúrneho diania a politického
života, ako aj s predstaviteľmi Cirkvi, na-
príklad s vtedajším trnavským arcibisku-
pom metropolitom Slovenska Mons. So-
kolom; s vtedajším spišským biskupom
Mons. Tondrom a košickým biskupom
Mons. Tkáčom. Okrem významných svet-
ských a duchovných osobností aj sale-
ziánskej rodiny pamätal i na širšiu verej-
nosť a stretol sa so stovkami ľudí. Pri tejto
návšteve rozdal 3 000 medailónikov
Panny Márie Pomocnice. Veď predsa táto
saleziánska provincia je zasvätená práve
Márii Pomocnici kresťanov!

Don Vigano, ktorý ocenil slovenských sa-
leziánov a prejavil im úprimný obdiv za
ich príklady odvahy a vernosti k Bohu,
Cirkvi a saleziánskej kongregácii, ktoré sa
nedali len tak prehliadnuť a zabudnúť, zá-
roveň slovenských saleziánov aj povzbu-
dzoval k vnútornej potrebe opravdivosti,
k skonsolidovaniu komunít a k životnému
projektu permanentnej formácie. Tieto
povzbudenia a zároveň i odporúčania,
ktoré boli vyslovené s otcovskou autoritou
a ktoré viac ráz zarezonovali okrem ofi-
ciálnych prejavoch i v osobných rozhovo-
roch s jednotlivými saleziánmi, nám ne-
priamo zaznamenal aj úradný saleziánsky
vestník v talianskom jazyku Il Bolletino Sa-
lesiano.

„Títo saleziáni žili vyše štyridsať rokov
tajne, a preto nemohli plne žiť Druhý va-
tikánsky koncil a generálne kapituly Sa-
leziánskej spoločnosti. V týchto hrdin-
ských rokoch si zachránili to podstatné:
svoju vernosť Kristovi a Cirkvi a svoje
povolanie. Teraz ich však čaká ťažká
práca, práca vzchopiť sa teologicky a pas-
toračne.“
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Don Vigano v sále komunistického Bieleho domu v Košiciach. Po jeho ľavici sedí Mons. Alojz Tkáč
a sprava don Štefan Turanský.

Don Vigano s otcom Ernestom Macákom na nádvorí pred kláštorom v Šaštíne
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„Byť darom v láske“ – opätovne si čítam z môjho zoz-
namu motivácií, ktoré ma viedli stráviť rok na misii.
Patrilo tomu prvé miesto. A stále patrí. V tejto an-
golskej každodennosti to naberá nielen na slovách,
ale hlavne na skutkoch…

Po vyše mesiaci strávenom v Calulo, ktorý pozostával
prevažne z výjazdov do dedín, oboznamovaní sa
s fungovaním centra, učení sa portugalčiny, doučo-
vaní angličtiny či riešením ďalších praktických vecí,
nás salezián, ktorý je tu za nás zodpovedný, poprosil,
či by sme boli ochotné venovať sa deťom, čo tu kaž-
dodenne prichádzajú, keďže brány nášho centra sú
otvorené počas celého dňa. A tak posledný mesiac
rozbiehame s Katkou (misijná dobrovoľníčka zo Slo-
venska; pozn. red.) v saleziánskych kruhoch známy
pojem „oratko“. Ide o čas, ktorý trávime každé po-
poludnie s deťmi a snažíme sa im ho zmysluplnejšie
vyplniť. Hráme sa, kreslíme, spievame, naháňame sa,
rozprávame, snažíme sa spoznávať to, čím žijú,

a popri tom im na začiatok aspoň zľahka odovzdávať
základné návyky či slová povzbudenia. Naša každo-
denná výbava zahŕňa jednu futbalku, menšiu loptu
z ponožiek, vrchnáčiky z Coca-Coly, šnúru na ská-
kanie, kocky, farbičky a papiere, ktoré v rámci šetre-
nia trháme na polovicu, aby sa ušlo pre každého. Nie-
kedy stačí iba paličkou v piesku nakreslená „škôlka“
a o zábavu je postarané. Veľkú radosť vie spôsobiť aj
búrka, ktorá po seba zanechá na betónovom ihrisku

obrovské mláky vody, v ktorých sa najlepšie hrajú
preteky v čľapkaní o najväčšie vlny. Často sa tu za
jedno popoludnie stretne aj 40 detí.

Byť darom v láske
Autor: Martina Homoláková

Deti Angoly.
Deti, ktoré prichádzajú často

v potrhanom oblečení, špinavé,
hladné, ale skoro stále veselé.

Trocha sa vrátim v čase. Marec 2015. Po polročnej príprave prišlo rozhodnutie, kde strávim rok svojej
dobrovoľníckej služby. Angola. Nič viac, nič menej. Ďalšie mesiace som netušila, do akého mesta
pôjdem, čo bude náplňou mojej práce, kde budem bývať, s kým spolupracovať… Očakávania boli
rôzne, ale jedno som sa snažila už od spomínaného marca. Učiť sa mať rada tých, ku ktorým budem
poslaná. Mať rada tých, ktorých som nikdy nestretla. Bez rozdielu.
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Deti Angoly. Deti, ktoré prichádzajú
často v potrhanom oblečení, špinavé,
hladné, ale skoro stále veselé. Deti,
ktoré ma učia citlivosti, keď pri páde
počas hry vidím plakať chlapca a sna-
žím sa ho čupiac pri ňom utešiť pre
nás bežným pohladkaním po hlave,

no jeho kamarát mi šepká, že pri hlad-
kaní po hlave plače ešte viac, a tak
rýchlo prestanem a myslím na to, čo
všetko si musel prežiť… Deti, ktoré
ma učia trpezlivosti, keď sú ochotné
každý deň mi s úsmevom opakovať
svoje mená, pretože sú pre mňa ťažko

zapamätateľné. Deti, ktoré ma učia
pokore, keď sa ma ťahajúc za tričko
pýtajú, či sa nepôjdeme spolu pomod-
liť do kostola. Deti, ktoré ma učia
láske. Nie ja som darom pre nich, ale
veľakrát oni pre mňa. Ja som sa ich už
polroka pred mojím príchodom učila
mať rada, ale im stačí iba niekoľko
dní a zakaždým, keď ma stretnú, sa ku
mne s otvoreným náručím rozbehnú.
Oni prichádzajú, keď som chorá a celý
deň zatvorená v domčeku, aby sa ma
spýtali, či sa cítim lepšie, objali ma
a odchádzali s prekríženým malíčkom
a slovami „amigos para sempre“ (pria-
telia navždy) a otázkou, či ma môžu
prísť na ďalší deň pozrieť znova. Oni
ma učia, že láska nie je niečo, čo si
musím zaslúžiť, ale že je to veľký dar,
ktorý človek neunesie sám, a preto sa
oň delí. Koľkokrát nášmu dospelác-
kemu svetu práve takáto láska chýba.
Jednoduchá, ale pritom náročná a ne-
sebecká, pretože hľadá dobro toho
druhého.
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Mala som už tesne pred dôchodkom, keď sa mi naskytla
možnosť pracovať v školách pre rizikové deti. S veľkou ra-
dosťou som si uvedomovala, že môj sen sa začína napĺňať.
Pochopila som, že len výchova a vzdelanie môžu urobiť
ľudí slobodnými, schopnými budovať si svoju budúcnosť,
byť tými, ktorí zmenia spoločnosť a budú vytvárať novú.

Rozhodla som sa pre ďalšie štúdium v špeciálnych kurzoch,
aby som im mohla poskytnúť to, čo by im umožnilo reálne
sa začleniť do spoločnosti.

Bolo to tak, že ako 59-ročná som začala chodiť na univer-
zitu, aby som získala doktorát zo sociálnej pedagogiky.
Objavila som tak nové oblasti vysunutia na okraj a vylúče-
nia: v perifériách miest aj na vidieku. Úprimne som verila,
že táto výzva sa skončila tu: „Vyšla som do ulíc, aby som

hľadala tých posledných.“ Všetko toto však bolo len za-
čiatkom fascinujúceho dobrodružstva, veľkej novej výzvy,
ktorá zasiahla môj život.

Po smrti matky som zdedila usadlosť na vidieku, kde som
ako dieťa prežívala krásne chvíle, najmä cez prázdniny. Do-

vtedy som sa však nechystala s usad-
losťou niečo robiť aj preto, že som ju
po čase chcela darovať saleziánom,
aby si z nej urobili poľnohospo-
dársku školu pre chudobné roľnícke
deti.

Keď mi saleziáni povedali, že ne-
môžu dar prijať pre nedostatok per-
sonálu, zmenila som plán: Ktosi ma
priviedol na myšlienku, že je om-
noho ľahšie dávať, ako dávať sa, od-
pútať sa od hmotných vecí ako od

seba samých. A okrem toho Božia vôľa nepožaduje od nás
veci, ale celé naše bytie. Založila som „Nadáciu pomoci roľ-
níckym rodinám“ a osobitne deťom i mladým podľa sale-
ziánskej charizmy. Našou patrónkou je Panna Mária Po-
mocnica. So skupinou ľudí sme spolu snívali o tom, čo by
sme mohli urobiť pre týchto mladých.
Teraz, keď mám 61 rokov, sa Pán nepozerá na moju úbo-
hosť ani na to, čo ma obmedzuje, ale daroval mi možnosť
uskutočniť sen.

Odkedy som stretla dona Bosca, zamilovala som si jeho charizmu, jeho projekt a usilovala som sa ísť
v jeho stopách ako vychovávateľka; mala som na starosti deti a mladých, ale keďže moje

zamestnanie sa týkalo stredných škôl, vyšších inštitútov a univerzít, ako dcéra dona Rinaldiho som
vnútri cítila dlh úsilia „ísť do ulíc hľadať tých posledných“. Cítila som, že mladí, s ktorými som sa

stretávala, neboli tí poslední – boli tu iní, oveľa biednejší, a to nielen morálne, ale aj citovo
a materiálne.

Autor: Maria Obdulia (Argentína) � Foto: ANS

Vyberám si posledných

Všetko toto bolo však
len začiatkom
fascinujúceho

dobrodružstva, veľkej
novej výzvy, ktorá
zasiahla môj život.
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Tentoraz sa obidve zasadania provinciálnej
kapituly konali v Čičmanoch. Spolubra-
tom sa páčilo pekné prostredie i dobré
prijatie v Dome svätého Bystríka. Kapi-
tulu prvý raz ako provinciál viedol don Jo-
zef Ižold. Na jesennom stretnutí na za-
čiatku novembra ocenil provinciál najmä
„posilnenie jednoty, porozumenia, brat-
stva a pohľadu nádeje, že nás vedie Pán“.

O čom bola táto kapitula? Uskutočnila sa
po generálnej kapitule – tá bola v roku
2014. Preto sa naša provinciálna kapitula
venovala tomu, ako previesť do praxe, do

života u nás to, čo od saleziánov žiada ge-
nerálna kapitula. Druhou úlohou bolo roz-
mýšľať nad dielami, ktoré ako saleziáni
na Slovensku máme.

Závery kapituly sú alebo odporúčania,
alebo uznesenia. A tak saleziáni pre sta-
rosť o nové povolania odporúčajú, aby
vznikol samostatný tím bratov, ktorí sa
tomu budú osobitne venovať. O pastorácii
rodín prijali uznesenie, že ako provincia to
budeme vnímať ako súčasť našej činnosti
a komunity budú na rodiny pamätať aj pri
plánovaní svojich aktivít.

Dôležitou témou, ktorú kapitula zdôraz-
nila, bola príprava a sprevádzanie direkto-
rov komunít v ich službe. „Toto by sme si
tak mohli odniesť z tejto kapituly, že per-
manentná formácia je niečo veľmi vážne,
čo nás čaká v nasledujúcom období. A po-
stava direktora komunity je v tom ne-
smierne dôležitá,“ podčiarkol provinciál.

Akoby na vrchole kapituly saleziáni v sku-
pinkách rozmýšľali nad rôznymi formami,
ako rozširovať poznanie a úctu k Božiemu
služobníkovi Titusovi Zemanovi. Kapitula
žila v atmosfére radosti z toho, že len
niekoľko dní pred jej začatím v Ríme na
Kongregácii pre kauzy svätých komisia
teológov dala pozitívne stanovisko o mu-
čeníctve dona Titusa.

„Každý svätec je pre naše Slovensko da-
rom od Boha. Verím, že aj don Titus bude
povzbudením pre celú krajinu,“ povedal
v závere kapituly provinciál saleziánov
don Jozef Ižold.

Každé tri roky sa schádzajú saleziáni na svoju provinciálnu kapitulu. Stretávajú sa najmä členovia
provinciálnej rady, direktori všetkých komunít a tiež niektorí zvolení spolubratia, celkom približne

50 saleziánov. Už dlhší čas máme na Slovensku tradíciu robiť kapitulu na dvakrát: jesenné a jarné
zasadanie vytvára akýsi medzičas, aby mohli myšlienky a plány viac dozrieť.

Provinciálna kapitula s atmosférou
Titusa Zemana

Autor: Rastislav Hamráček SDB � Foto: Terézia Liptáková
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O skutkoch
Kde je moja radosť: v slovách či v skutkoch? Je v tom, že vy-
chádzam sám zo seba, aby som vyšiel v ústrety druhým, aby
som im pomohol? Skutky milosrdenstva, veru! Alebo je
moja radosť v tom, že mám všetko usporiadané a som uzat-
vorený sám do seba? V posledný deň, čo sa nás bude Pán
pýtať v ten deň? „Čo ste o mne povedali?“ Nie! Spýta sa nás
na veci, ktoré sme urobili.

O dedičstve
Keď sa robí testament, ľudia hovoria: „Tomuto zanechávam
toto, tomu zase tamto a tamtomu to…“ Áno, je to správne,
ale tým najkrajším dedičstvom, najväčším dedičstvom, ktoré
muž alebo žena môžu svojim deťom zanechať, je viera.

O pokore
Myslím si, že každý jeden z nás, ak nám niekto niečo po-
vie, niečo škaredé, hneď sa to snažíme vyvrátiť. Pokora
môže vstúpiť do srdca jedine skrze pokorenia. Neexistuje po-
kora bez pokorení, a ak nie si schopný vo svojom živote zná-
šať niektoré pokorenia, nie si pokorný.

Zdroj: sk.radiovaticana.va

Slová pre život
od Svätého Otca Františka

Pomocnica
rozväzuje uzly

Pred dvesto rokmi, práve 24. mája
1816, sa prvý raz slávil sviatok Panny
Márie Pomocnice. Ustanovil ho pápež
Pius VII. 15. septembra 1815. V ne-
meckom Augsburgu majú veľmi origi-
nálny obraz Pomocnice nazvanej „Roz-
väzovačka uzlov“.
Milostivý obraz namaľoval okolo roku
1700 a nachádza sa v Kostole sv. Petra
nad Perlachom. Znázorňuje mladú
Pannu Máriu stojacu na mesiaci, ako
rozväzuje uzly na dlhej biele stuhe.
Panna Mária zároveň stojí nohou na
hlave hada a nad ňou sa v podobe ho-
lubice vznáša Duch Svätý. Obraz pred-

stavuje Božiu Matku ako Pomocnicu – ona rozväzuje, roz-
plieta naše uzly, naše problémy.
Počas prvého roka svojej služby Petrovho nástupcu hovoril
o Panne Márii, ktorá rozplieta uzly, aj pápež František. „Uzol
neposlušnosti Evy bol rozviazaný poslušnosťou Márie. Čo
Eva svojou neverou zviazala, Panna Mária svojou vierou roz-
viazala,“ povedal na generálnej audiencii 12. októbra 2013.
A dodal: „Božiemu milosrdenstvu, ako vieme, nič nie je ne-
možné! Aj tie najzamotanejšie uzly sa rozväzujú jeho milos-
ťou. A Mária, ktorá svojím áno otvorila dvere Bohu, aby roz-
viazal uzol dávnej neposlušnosti, je matkou, ktorá nás
trpezlivo a láskavo privádza k Bohu, aby ako milosrdný Otec
rozviazal uzly, ktoré sú na našej duši.“

Modlitba
Svätá Mária, ty si bola celý život plná Božej prítomnosti, s po-
korou si prijímala Otcovu vôľu a diabol ťa nikdy nedokázal za-
pliesť do svojho zmätku. U svojho Syna si sa prihovárala za
naše ťažkosti, ako si sa prihovárala na svadbe v Káne. Svojou
pokorou a trpezlivosťou si nám dala príklad, ako rozpletať
uzly nášho života. Navždy ostávaš našou Matkou a tým na-
právaš a osvecuješ spojenie, ktoré nás spája s naším Pánom.
Svätá Matka, Matka Božia a Matka naša, ty s materinským
srdcom rozpletáš uzly nášho života, vkladáme do tvojich rúk
naše úmysly… (uveďte modlitbový úmysel) a prosíme ťa, aby
si rozviazala každý uzol a zmätok. Svojou milosťou, orodo-
vaním a príkladom nás osloboď od všetkého zla a rozviaž
putá, ktoré nám bránia v zjednotení s Bohom. Daj nám, aby
sme vyslobodení od každého zmätku a omylu nachádzali
Pána vo všetkých veciach, aby sme v ňom ukotvili svoje srdce
a stále mu slúžili v našich bratoch a sestrách. Amen.
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Keďže sa však našiel skutočný originál tejto
fotografie, pomohlo nám to zistiť viac. Aj
táto fotografia bola urobená v Ríme, po-
dobne ako tá, o ktorej sme písali v minulom
čísle. Miesto vzniku prezrádza text na ori-
gináli. A kedy asi vznikla? Najskôr v roku
1869 alebo neskôr, pretože od onoho roku
pán Della Valle – ktorý fotografiu urobil –
začal v Ríme ponúkať svoje profesionálne
fotografické služby. Mladý zjav dona Bosca
nás nemusí mýliť: v tom čase bežne „dorá-
bali“ fotografiu a klientov na obraze robili
mladšími.

V roku 1869 sa don Bosco naozaj v Ríme
nachádzal. Bol tam sám, bez svojho sekre-
tára, čo by mohlo vysvetľovať, prečo ne-
máme o fotografii žiaden záznam ako o tej
z minulého čísla. Vtedajšia návšteva dona
Bosca v Ríme trvala dva mesiace, uskutoč-
nila sa hneď na začiatku roka a mala za cieľ
rokovanie o definitívnom schválení Sale-
ziánskej spoločnosti, ku ktorému došlo
19. februára 1869. Počas rímskeho pobytu
bol don Bosco hosťom u istého kníhtlačiara
p. Mariettiho. A tu by sme mohli predpo-
kladať rovnaký scenár ako v minulom prí-
pade, keď hostiteľ požiadal hosťa o spo-
mienkovú fotografiu. Vskutku, jeden zo
synov pána Mariettiho odprevadil dona
Bosca z Ríma až do Turína – čo naznačuje
úctu hostiteľa k turínskemu kňazovi.
A „kníhtlačiarstvo“ by zároveň objasnilo
scénu fotografie: don Bosco pri čítaní knihy.
Napokon, sám don Bosco v tom čase už
viac než pätnásť rokov riadil vydávanie me-
sačnej edície malých knižočiek „Katolícke
čítanie“ a sám sa veľmi zasadzoval za apoš-
tolát prostredníctvom dobrých kníh.

Svojho času v Turíne v izbičkách dona Bosca návštevníci pri tejto vystavenej fotografii čítali nápis:
Don Bosco novokňaz. To by išlo o rok 1841. No veci sa majú trochu inak. Prvá fotografia v Turíne
vznikla v roku 1842 a v tých rokoch to bol luxus, aký si mohli dovoliť len veľkí boháči. Don Bosco
v tom čase ešte nebol medzi ľuďmi vôbec známy. Takže?

Autor: spracoval rhsdb � Foto: archív SDB

Ako neodfotili novokňaza Bosca
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