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

Prežili sme leto, ktoré bolo preniknuté mno-
hými aktivitami pre mladých. Tábory v prí-
rode, prímestské tábory, výlety s duchovným
programom, duchovné cvičenia. Uprostred
leta sme boli svedkami aj medzinárodného
stretnutia mládeže so Svätým Otcom, ktorý
nás povzbudzoval v duchu Ježišových slov:
„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu
milosrdenstvo“ (Mt 5, 7), aby sme sa nebáli
okúsiť na sebe Boží pohľad jeho nekonečnej
lásky a s radosťou sa aj my stávali nástrojmi
jeho milosrdenstva.

V tomto bohatom roku dostávame ako sale-
ziánska rodina ešte jeden vzácny dar: príde nás navštíviť don Ángel Fer-
nández Artime, desiaty nástupca dona Bosca. Od 25. marca 2014, keď bol
zvolený do tejto funkcie, sa usiluje spoznať Saleziánsku kongregáciu prí-
tomnú na piatich svetadieloch v 132 krajinách sveta. V tomto roku pri-
chádza aj k nám, a to v dňoch 4. – 7. novembra 2016. Prvoradým cieľom
jeho návštevy je stretnúť podľa možnosti všetkých spolubratov. Samo-
zrejme, pri jeho návšteve nebude chýbať ani stretnutie s mladými a so sa-
leziánskou rodinou.

Prichádza k nám ako otec a stredobod celej saleziánskej rodiny, aby nás po-
vzbudil vo vernosti saleziánskej charizme. Hlavný predstavený je živý don
Bosco medzi nami. Tak si to prial sám náš svätý zakladateľ, keď krátko pred
svojou smrťou do testamentu napísal: „Váš hlavný predstavený zomrel. Na
jeho miesto zvolia iného. Bude sa starať o vás i o vašu duševnú spásu. Po-
čúvajte ho, milujte ho, poslúchajte ho a modlite sa zaňho, ako ste to uro-
bili, keď išlo o mňa.“

Obraciam sa teda s pokornou prosbou na vás všetkých, našich priaznivcov
a dobrodincov, aby ste sa v týchto dňoch modlili za požehnanie tejto náv-
števy. Proste za nás saleziánov, za celú saleziánsku rodinu, aby sme mali
otvorené uši i srdce a aby Pán v nás posilnil charizmu, ktorú nám dal pro-
stredníctvom nášho zakladateľa. Prosme aj za dona Artimeho, ktorého si
Pán vo svojej prozreteľnosti vyvolil za nástupcu dona Bosca, aby ho žeh-
nal, chránil a viedol silou svojho Ducha.

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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Pápež František ponúkol univerzálnej Cirkvi Mimoriadne ju-
bileum milosrdenstva. Svätý rok sa začal 8. decembra 2015,
na slávnosť Nepoškvrneného počatia, a zakončí sa v deň li-

turgickej slávnosti Ježiša
Krista, Kráľa vesmíru, 20.
novembra 2016.
Na základe tohto jubilea
pápež upriamil pozor-
nosť na potrebu, ktorú
máme stále: kontemplo-
vať tajomstvo milosrden-
stva, pretože je prame-
ňom radosti a pokoja,
a v bule, ktorou ustano-
vil toto jubileum, ukázal,
čo živo nosí v srdci: „Ako
vrúcne si želám, aby
nadchádzajúce roky boli
poznačené milosrden-
stvom, aby sme išli
v ústrety každému člo-
veku, prinášajúc mu Bo-
žiu dobrotu a nehu!
Nech sa všetkým, veria-

cim i tým vzdialeným, dostane tohto balzamu milo-
srdenstva ako znamenia Božieho kráľovstva, ktoré je už
prítomné uprostred nás.“

Ja som tento príhovor nazval: „Meno Boha je milosrden-
stvo“. Je to ten istý názov ako názov jedného interview,
ktoré poskytol pápež František pred niekoľkými mesiacmi.
V ňom odpovedá na mnohé otázky o jubilejnom roku
a o tom, čo ho motivovalo, aby ho vyhlásil. Na otázku: „Čo
je pre pápeža milosrdenstvo?“ odpovedá: „Milosrdenstvo

je identifikačná karta nášho Boha: Boha milosrdenstva,
milosrdného Boha.“

Je to vyjadrenie také jednoduché, také radikálne a zároveň
také oslobodzujúce!
Uvažoval som, že nemôžem nechať prejsť tento špeciálny
rok bez toho, žeby som sa k tomuto výroku nevyjadril –
z pohľadu našej saleziánskej reality –, pretože sme pre-
dovšetkým vychovávateľmi a vychovávateľkami mnohých
mladých vo svete, sme saleziánskou rodinou, nositeľmi
charizmy pevne zakorenenej v istote, že náš Boh je zvlášť
nežný k svojim deťom, k mladým sveta a obzvlášť k tým,
čo mali doteraz menej vhodných príležitostí.
Na tému milosrdenstvo už boli napísané a publikované

stovky a stovky strán po celom svete. Moje slová nepriná-
šajú žiadnu novotu, ale veľmi silné posolstvo: VÝZVU.
Je to výzva každému vychovávateľovi a vychovávateľke, kaž-
dému zasvätenému mužovi a žene, aby sme opätovne po-
tvrdili náš základný záväzok: byť skutočnými ohlasovateľmi
a šíriteľmi – ako „nákazy“ – milosrdenstva nášho Boha.

Vychádzame predovšetkým z tohto presvedčenia: len ten,
kto zakúsil milosrdenstvo Boha, ho naozaj pozná. Totiž len
ak sme pocítili potrebu jeho láskavého a nežného po-
hľadu, budeme môcť odovzdať našim deťom a mladým

Keď si mladí všimnú – ako sa to
stávalo donovi Boscovi –,

že chceme, aby boli šťastní tu i vo
večnosti, priamo zakúsia, ako ich

Boh bezpodmienečne miluje.Ángel Fernández Artime
hlavný predstavený saleziánov

a X. nástupca dona Bosca

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

MENO BOHA JE
„MILOSRDENSTVO“

Sme saleziánska rodina, nositelia charizmy pevne zakorenenej v istote, že náš Boh je zvlášť nežný
k svojim deťom, k mladým sveta a obzvlášť k tým, čo mali doteraz menej vhodných príležitostí.

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

premieňajúci a účinný záblesk toho, čo ve-
ríme, že Boh je pre nás a pre nich.
Nemožno hovoriť o milosrdenstve, ktoré
nám Boh dáva, ako keby sme boli uči-
teľmi, ktorí prichádzajú vyučovať. My sa
môžeme iba podeliť o naše presvedčenie
a o našu istotu chabej viery, ktorá však
môže darovať mimoriadnu silu.

Dve hviezdy
Saleziánske srdce zároveň musí cítiť šťas-
tie, že vie, že svojím spôsobom bytia a ko-
nania uprostred chlapcov a dievčat má
úžasnú príležitosť konkrétne ukázať, ako
Boh miluje mladých – aj prostredníctvom
našich veľkorysých prejavov sebadarova-
nia a služby.
Ako o tom hovorí jeden múdry príbeh
s názvom Dve hviezdy:

Žil raz jeden veľmi asketický muž, ktorý
dal sľub, že sa nikdy nedotkne pokrmu ani
nápoja až do západu slnka.
Ten muž vedel, že jeho obeť je nebu milá,
pretože každý večer sa na najvyššom

vrchu údolia rozsvietila žiarivá hviezda,
ktorú všetci videli.
Jedného dňa sa muž rozhodol, že vystúpi
na vrch. Istý chlapček z dediny naliehal,
že pôjde s ním. Z tepla a z námahy obaja
čoskoro vysmädli. Muž ponúkol chlapca,
aby sa napil, ale ten odpovedal: „Napijem
sa, iba ak sa napiješ aj ty!“
Chudák muž sa dostal do veľkých rozpa-
kov: nechcel porušiť svoj sľub, ale nechcel
ani, aby malý trpel smädom. Napokon sa
napil a chlapec tiež.
V ten večer sa muž neodvážil pozrieť sa na
nebo – zo strachu, že hviezda zmizla.
Môžeme si teda predstaviť jeho prekva-
penie, keď po chvíli zodvihol oči a uvidel,
že na vrchu žiaria dve ligotavé hviezdy.

Keď deti cítia, že po ich boku sú rehoľníci
a vychovávatelia, ktorí dávajú svoj život
pre ich šťastie, nepotrebujú mnoho slov –
milosrdná tvár Boha sa stáva viditeľnou.
V prípade, že mladý človek urobí nejakú
chybu, necíti sa odsúdený, ale rovnako
prijatý a pochopený. Tak – aj keď jeho

chyba vyšla najavo – sa naďalej cíti milova-
ným Božím dieťaťom a v jeho živote žiari
milosrdná tvár Otca. Keď si mladí všimnú –
ako sa to stávalo donovi Boscovi –, že
chceme, aby boli šťastní tu i vo večnosti,
priamo zakúsia, ako ich Boh bezpodmie-
nečne miluje.
Dúfame, že tento jubilejný rok bude na-
ďalej prinášať svoje ovocie aj v nasledujú-
cich rokoch. Je to vhodná príležitosť, aby
sme rástli v ľudskosti a kráčali k Pokoju, aj
keď sa naše kroky občas zdajú také neisté.

Naďalej veríme, že náš Boh sprevá-
dza naše dejiny, aj keď niekedy v na-
šej slobode robíme veci, ktoré sa na-
miesto jedného kroku dopredu zdajú
byť dvoma krokmi dozadu.
Moji milí priatelia, napriek všetkému
dovoľme, aby sa našich sŕdc dotkol
tento Boh, ktorého meno je Milo-
srdenstvo.

(Podľa Il Bollettino Salesiano, septem-
ber 2016)
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VAJNORY/RÍM
Ctiteľov Božieho služobníka titusa Zemana pozdravil hlavný predstavený
Už tradičná púť po stopách Božieho služobníka Titusa Zemana sa začala tento rok 17. júna vo Vajnoroch a cieľom bol
Rím. Počas púte vo Svätom roku milosrdenstva obetovali pútnici pri bránach milosrdenstva v rímskych bazilikách okrem

osobných prosieb aj modlitby za požehnanie procesu bla-
horečenia dona Titusa Zemana. Sprievodcom v poradí už 6.
púte ctiteľov tohto vzácneho saleziána bol opäť vicepostulá-
tor procesu blahorečenia don Jozef Slivoň SDB. Počas cesty
pútnici navštívili v Taliansku aj kostol a kláštor kapucínov vo
Vipitene, ktorí pomáhali donovi Titusovi s presunom do Tu-
rína. Na tri noci prichýlili pútnikov tentoraz v hlavnom
dome saleziánov v Ríme. Nečakaným radostným prekvape-
ním bolo stretnutie s hlavným predstaveným saleziánov do-
nom Ángelom Fernándezom Artimem. Na programe bola aj
modlitba pred budovou Kongregácie pre kauzy svätých vo
Vatikáne a pútnikom o procese blahorečenia porozprával pá-
ter Jozef Zdislav Kijass, ktorý má na Kongregácii na starosti
proces dona Titusa.
Viac o donovi Titusovi na tituszeman.sk.
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DOLNÝ KUBÍN
mladí dostali nové „Ihrisko sestry maji Futejovej“
V kubínskom mládežníckom stredisku pod vedením ses-
tier saleziánok požehnali 25. júna nové multifunkčné
ihrisko. Dostalo meno „Ihrisko sestry Maji Futejovej“,
ktorá niekoľko rokov pôsobila v Kubíne a nikdy jej ne-
chýbal športový zápal. Ihrisko pomohli vybudovať aj ro-
dičia mladých, dobrodinci a sponzori, dokonca i mesto.
Veľa práce sa urobilo svojpomocne. Na požehnaní ihriska
bola prítomná aj provinciálka saleziánok sestra Janka
Kurkinová a tiež príbuzní sestry Maji Futejovej. Samotné
požehnanie vykonal kubínsky novokňaz Ján Mahút.
Ihrisko bude slúžiť predovšetkým pre aktivity deti a mla-
dých z Laury, združenia mladých, a SCVČ Laura.

MINSK
Hlavný predstavený navštívil Bielorusko
V dňoch 8. až 11. júla navštívil hlavný predstavený saleziánov
don Ángel Fernández Artime saleziánske dielo v Bielorusku.
V meste Borovľany slávil svätú omšu so spolubratmi a pove-
dal im, že kňazi by mali byť predovšetkým apoštolmi: „Teraz
máme úlohu hovoriť o Ježišovi, naozaj hovoriť o Ježišovi!“
Don Artime sa stretol aj s predstavenými provincie, diskuto-
vali o miestnej situácii, o úspechoch, silných stránkach, vý-
zvach a príležitostiach pre pastoračnú prácu. Hlavného pred-
staveného prijal tiež metropolita Minsku-Mogilev arcibiskup
Tadeusz Kondrusiewicz a jeho pomocný biskup Alexander Ja-
ševský, ktorý je salezián. Neskôr v Minsku predsedal don Án-
gel Fernández Artime oslavám Dňa jednoty saleziánskej rodiny. Spolu s arcibiskupom Kondrusiewiczom a biskupom
Jaševským slúžili svätú omšu v chráme zasvätenom donovi Boscovi, zúčastnil sa na slávnostnom programe a večer sa
zhováral s mladými.
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ŠKUTOVKY
miništranti z celého Slovenska opäť na tábore
tymian
Letný tábor pre miništrantov sa opäť úspešne usku-
točnil v dňoch 18. až 24. júla. Na jeho záver sa konalo
aj skladanie miništrantských sľubov. Témou tábora
bolo obdobie Rímskej ríše a životný príbeh svätého
Tarzícia. Miništranti si všímali jeho nasadenie za
dobro blížnych, jeho milosrdné skutky i odvahu zá-
pasiť so zlom. Do programu tábora boli zaradené
sväté omše, liturgické workshopy, prednášky, nočné
adorácie i športové, dobrodružné a kultúrne aktivity.
Jeden z dlhoročných organizátorov Rasťo Haľko o tá-
bore skonštatoval: „Budúci Tymian musí byť mimo-
riadne slávnostný, pretože to bude už 20. ročník.“

ALEPPO
Saleziáni z aleppa: Náš hlas zaznel do celého sveta
Don Pier Jabloyan, vikár saleziánskeho domu v Aleppe, opí-
sal, ako v oratóriu v Aleppe prežívali svedectvo, ktoré na Sve-
tových dňoch mládeže v Krakove vydala ich animátorka Rand
Metri. „Keď Rand hovorila s pápežom, všetci sme cítili, že náš
hlas počúvajú v celom svete.“ Rand Metri je animátorka z ora-
tória v Aleppe. Je jednou z 21 mladých z Blízkeho východu,
ktorí sa zúčastnili Svetových dní mládeže spolu s donom Si-
monom Zakerianom, predstaveným saleziánov v Damasku.
Rand sa tiež podarilo získať podpis pápeža Františka na foto-
grafiu detí a mladých z oratória. Podpis je darčekom Svätého
Otca saleziánskemu oratóriu v Aleppe.

KOŠICE
Chlapci z Luníka IX nasledovali počas tábora blahoslaveného Zefyrína
Vyvrcholením týždenných stretnutí mladých na Luníku IX počas školského roka je letný pobytový tábor. Tentoraz spoz-
návali blahoslaveného Róma, mučeníka za vieru, ktorý hrdinsky zomrel v Španielsku počas občianskej vojny. Jeden deň

tábora patril aj púti na mariánske pút-
nické miesto v katastri obce Malé
Ozorovce. Jednotlivé dni tábora
chlapci prežívali rôzne udalosti zo ži-
vota blahoslaveného Zefyrína. Po-
sledný deň tak bol poznačený väze-
ním. Chlapci spoznali aj to, ako sa
Zefyrín zriekol svojho ruženca
a hrdinsky vyznal Boha až do po-
sledného dychu. Sami chlapci si vy-
robili svoje ružence, aby sa denne
mohli modliť jeden desiatok. Z tá-
bora im ako spomienka ostali aj
tričká s obrázkom blahoslaveného Ze-
fyrína a jeho charakteristikou črtou
„Lačho Rom a barophral“, čiže
„Dobrý človek a veľký brat“.
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BRATISLAVA
Na miletičovej odhalili tabuľu donovi Sandtnerovi
V nedeľu 14. augusta uplynulo desať rokov od smrti sa-
leziána kňaza, básnika, prekladateľa, redaktora a vzác-
neho človeka dona Štefana Sandtnera. Saleziánska ko-
munita pri tejto príležitosti pripravila a umiestnila pri
vstupe do miestneho farského kostola pamätnú ta-
buľu. Don Štefan Sandtner (1916 – 2006) po skončení
totality žil a pracoval práve v tomto saleziánskom
dome. Bol vyhľadávaným spovedníkom s hlboko ľud-
ským prístupom.
Na odhalení pamätnej tabule sa zúčastnili miestni ve-
riaci, zástupcovia saleziánskej rodiny, ale tiež niekoľkí
príbuzní z rodiny Sandtnerovcov z Pezinka. Tabuľu po-
žehnal don Marián Husár, správca farnosti na Mileti-
čovej.

ŠTYRI JUBILEÁ
Veľké kňazské jubileá štyroch
saleziánov
Počas leta tohto roka si pripomíname
zlaté, diamantové, ba ešte výnimoč-
nejšie kňazské jubileá štyroch salezi-
ánov.
Najprv sme na slávnosť svätého Petra
a Pavla ďakovali za výnimočných 70
rokov kňazstva nášho bývalého pro-
vinciála a vzácneho saleziána otca Er-
nesta Macáka (*1920), rodáka z Viš-

tuku, ktorý prežíva roky svojej po-
žehnanej staroby v opatere rehoľných
sestier.
Krátko potom, dňa 1. júla, oslávili
svoje diamantové jubileum 60 rokov
kňazstva dvaja spolubratia: don Milan
Stanislav Ďurica (*1925), významný
slovenský historik a zakladateľ Ústavu
dejín kresťanstva, a tiež don Medard
Štepanovský (*1927), ktorý pôsobí
v Nemeckej saleziánskej provincii
v juhonemeckom meste Buxheim.

Napokon 13. augusta oslávil svoje
zlaté 50-tiny kňazstva salezián zo Slo-
venska, ktorý sa však stal saleziánom
a žije v Argentíne, don Pavol Geraldini
Kolomi (*1940) pochádzajúci z Tur-
čianskeho sv. Martina, odkiaľ jeho ro-
dina emigrovala do Južnej Ameriky
ešte v roku 1945, hneď po skončení
vojny.
Všetkým našim oslávencom vyprosu-
jeme od Pána hojné Božie milosti.

ŠAMORÍN/POPRAD
Prvé sľuby saleziánok boli
medzinárodné
Na sviatok Premenenia Pána sa v kos-
tole v Šamoríne konala slávnosť skla-
dania prvých rehoľných sľubov dvoch
nových sestier saleziánok. Sestra Alena
Badáčová patrí do Slovenskej a sestra

Jana Marková do Českej provincie. Po
zložení sľubu čistoty, chudoby a po-
slušnosti prijali nové sestry rehoľný
kríž a symbol –obraz premenenia.
Slávnosti predsedal provinciál salezi-
ánov don Jozef Ižold. Osobitný obraz
sŕdc pre túto príležitosť pre nové sestry
namaľovala sestra Andy Miklovičová.

Obdobne sa na slávnosť Nanebovzatia
Panny Márie konali prvé sľuby nových
saleziánov. V Poprade-Veľkej bola sláv-
nosť tentoraz čisto slovenská, pričom
dvaja novici z českej provincie skladali
sľuby vo svojej vlasti. V Poprade vstú-
pili medzi slovenských saleziánov Lu-
káš Závodník a Peter Biela.

8



s a l e z i á n s k i s v ä t í

Blahoslavená Alexandra da Costová,
saleziánka spolupracovníčka, sa na-
rodila 30. marca 1904 v Balasare
v Portugalsku. Poslali ju do služby
v rodine jedného stolára, aby mohla
navštevovať základnú školu, ktorá
v tom čase v Balasare nebola. Po
návrate do Balasara pracovala ako roľ-
níčka. Vďaka svojej veľmi živej, vtip-
nej a citlivej povahe ju často vyhľa-
dávali jej priateľky.
Ako štrnásťročná vyskočila z okna do
záhrady pri ich dome, aby si zachrá-
nila svoju čistotu pred žiadostivosťou
istých ľudí so zlými úmyslami. Po pia-
tich rokoch, ako si pri tomto páde po-
rušila chrbticu, zostala úplne nehybná.
To ju donútilo byť na lôžku viac ako
tridsať rokov.
Starala sa o ňu jej staršia sestra. Prosila
o milosť uzdravenia, ale Mária jej vy-
prosila inú milosť – aby dokázala pri-
jať utrpenie a vedela ho obetovať za
spásu duší. Účasť na saleziánskej cha-
rizme v jej trpiteľskej forme inšpiruje
aj Alexandru. Ponúkne sa ako obeť
Kristovi za obrátenie hriešnikov a po-
koj vo svete: „Nemám žiadny iný cieľ
okrem toho, aby som vzdala slávu
Bohu a pomohla spasiť duše.“
Štyri roky (1938 – 1942), prekonajúc
stav trvalej paralýzy, nezišla z lôžka
a 182-krát znovu a znovu každý piatok
tri dlhé bolestné hodiny prežívala
utrpenie Krista. Žiadala o možnosť za-
svätiť svet Nepoškvrnenému srdcu
Panny Márie a Svätý Otec Pius XII. jej
ju aj udelil.
Od 27. marca 1942 až do svojej smrti
(trinásť rokov a sedem mesiacov) ne-
prijala žiaden nápoj ani iný druh jedla
ako každodenné sväté prijímanie. Túto

nevysvetliteľnú udalosť vedecky po-
tvrdili rôzni lekári, neraz aj spôsobom,
ktorý bol pre Alexandru veľmi poni-
žujúci. Bola veľkou mystičkou. V spo-
jení s Ježišom vo svätostánkoch po ce-
lom svete zažívala extázy a zjavenia.
Pán chcel, aby jej druhým duchovným
vodcom bol salezián don Umberto Pas-
quale, ktorý uchoval jej cenný den-
ník. Alexandra súhlasila a zároveň sa
stala saleziánkou spolupracovníčkou.

Tisícky ľudí prichádzali k jej lôžku,
aby sa konfrontovali s jej slovami.

Dňa 13. októbra 1955 zomrela v Ba-
lasare, kde je aj pochovaná, otočená
smerom k svätostánku. Prichádzajú sa
k nej modliť zástupy pútnikov. Za bla-
hoslavenú ju vyhlásil Svätý Otec Ján
Pavol II. dňa 25. apríla 2004 v Ríme
a jej sviatok slávime 13. októbra.

Alexandra da Costová
13. októbra má sviatok saleziánka spolupracovníčka a mystička
„Cítim veľkú jednotu so saleziánmi a spolupracovníkmi z celého sveta. Koľkokrát upieram svoj pohľad
na diplom príslušnosti k spolupracovníkom a v spojení s nimi obetujem svoje bolesti za spásu
mladých! Milujem kongregáciu. Milujem ju veľmi a nikdy na ňu nezabudnem ani tu na zemi,
ani v nebi.“
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Don Ángel Fernández Artime sa narodil
21. augusta 1960 v Gozón-Luanco v Špa-
nielsku. Vyštudoval vyššie štúdiá v oblasti
pastorálnej teológie a zastával rôzne úlohy:
najprv bol direktorom školy, neskôr dele-
gátom pre pastoráciu mládeže, potom sa
stal vikárom provinciála a napokon bol
provinciálom vo svojej Španielskej provin-
cii. V roku 2009 ho vtedajší hlavný pred-
stavený don Pascual Chávez vymenoval za
provinciála jednej z dvoch argentínskych
provincií so sídlom v Buenos Aires. Tam sa
spoznal aj s vtedajším arcibiskupom Ber-

gogliom, dnešným pápežom. V roku 2013
sa opäť vrátil do Španielska, aby bol pro-
vinciálom zjednotenej Španielskej sale-
ziánskej provincie. No potom 25. marca
2014 ho delegáti 27. generálnej kapituly sa-
leziánov zvolili za hlavného predstaveného
rehole a stal sa tak desiatym nástupcom
dona Bosca.

Jeho púť svetom v roku 2016, ako sme sa
mohli dozvedieť z oficiálnych správ, má
už za sebou tieto etapy: január 2016 Zá-
padná Afrika, február 2016 Kambodža a Fi-

lipíny, máj 2016 Španielsko, júl 2016 Bie-
lorusko a Svetové dni mládeže v Krakove.

V minulom roku prišlo oznámenie aj našej
Slovenskej provincii, že v novembri 2016
don Ángel chce venovať štyri dni návšteve
svojich spolubratov pod Tatrami, a, samo-
zrejme, popri tom sa chce stretnúť so sale-
ziánskou rodinou i s mladými, ktorým sa
venujeme.

Okrem rôznych osobitných stretnutí dona
Ángela so spolubratmi na východe a na

Don Bosco predvídal, že jeho synovia budú prítomní v mnohých krajinách a na všetkých kontinentoch.
Keďže táto jeho vízia sa naplnila, úloha jeho desiateho nástupcu dona Ángela Artimeho – navštíviť
všetkých svojich bratov po celom svete – sa stala veľmi náročnou.

Autor: Pavol Grach SDB � Foto: archív

Desiaty nástupca dona Bosca
príde medzi nás
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západe Slovenska, hlavný deň pre stret-
nutie so saleziánskou rodinou bude so-
bota 5. novembra 2016 v Žiline. Pre
zhromaždenie celej saleziánskej rodiny, do
ktorej patria všetci ctitelia a priaznivci diela
dona Bosca na Slovensku a, samozrejme, aj
vy milí čitatelia tohto nášho časopisu, sme
vybrali najväčší kostol v Žiline –Kostol Panny
Márie Sedembolestnej na sídlisku Vlčince.
Svätá omša sa začne o 10.00 a po jej ukon-
čení hlavný predstavený sám povedie oso-
bitné stretnutie, v ktorom sa prihovorí celej
saleziánskej rodine. V túto sobotu 5. no-
vembra v popoludňajších hodinách, stále
v Žiline, sa uskutoční osobitné stretnutie
dona Ángela s mladými z celého Slovenska.

Hlavný predstavený prichádza ako ná-
stupca dona Bosca, ktorým sa stal práve pri
príležitosti dvojstého výročia jeho narode-
nia. Tak nám príde rozpovedať svoj sen,
ako sa o ňom zmienil vo svojom rozhovore
tesne po svojom zvolení. Sníva o tom, že
Saleziánska spoločnosť a rodina v 21. sto-
ročí budú také, aké by si ich prial mať don
Bosco pre tieto časy. Mala by to byť Kon-
gregácia, ktorá bude mať svetlo, čo bude
svietiť, a udrží si to, čo je jej vlastné: cha-
rizmu, ktorú Duch Svätý vzbudil v donovi
Boscovi; a že sa bude odlišovať od všet-
kých svojou prednostnou láskou k mladým,
zvlášť k tým posledným, čo majú menej, čo
sú vylúčení na okraj spoločnosti.

Don Ángel vidí, že Saleziánska kongregácia
trpí nedostatkom povolaní, najmä v Eu-

rópe. Podľa neho je veľmi pravdepodobné,
že saleziáni v 21. storočí trochu zmenia
„farbu pleti“, ale v každom prípade to bude
Kongregácia plná entuziazmu a života, aj
keď bude hovoriť mnohými novými ja-
zykmi. Don Artime sa však nechce vzdať
ani Európy, kde pastorácia mládeže pre-
žíva náročné výzvy. Zostáva istota, že Pán
si bude povolávať nových robotníkov do
svojej vinice zo všetkých krajín sveta.

Chceme teda s otvoreným srdcom počúvať
jeho slová a uskutočňovať jeho usmernenia
a povzbudenia, aby sme aj tu na Slovensku
mohli prežívať veľké spoločenstvo so sale-
ziánskym dielom na celom svete.

Vložme túto návštevu do svojich modli-
tieb, aby mohla priniesť hojnosť ovocia pre
život saleziánskeho diela na Slovensku.
Aby sme nepodľahli, ako napísal don Án-
gel, pokušeniu pesimizmu, a tak by sme
stratili radosť a spokojnosť. Ťažkosti treba
prekonávať, ale je potrebné uvedomiť si, že
všetkých pozývame k tomu, čo sami ži-
jeme, že sme šťastní vychovávatelia a evan-
jelizátori, nadšení pre mladých. Vo veľkom
spoločenstve saleziánov a celej salezián-
skej rodiny chceme uskutočňovať veľký inš-
pirovaný sen dona Bosca pre mladých.

Všetkých teda srdečne pozývame k du-
chovnej i osobnej účasti na tomto radost-
nom stretnutí, na ktoré sa už intenzívne
pripravujeme.
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Bude to
veľmi
krásna

návšteva
V stredu 27. júla počas

stretnutia saleziánskej mládeže
v Krakove hlavný predstavený
don Ángel Fernández Artime

v prítomnosti provinciála
slovenských saleziánov dona
Jozefa Ižolda adresoval na
Slovensko svoj osobitný

pozdrav pred svojou návštevou.

„Som tu s provinciálom Jozefom počas
týchto Svetových dní mládeže. A dnes,
v deň Saleziánskeho mládežníckeho
hnutia, vás chcem pozdraviť, všetkých
mladých na Slovensku a našu drahú
saleziánsku rodinu, medzi nimi sale-
ziánov dona Bosca, a povedať vám, že
srdcom sme pripravení na stretnutie
s vami.
Skutočne verím, že to bude veľmi
krásna návšteva, ktorú s veľkou láskou
očakávam.
Poteší ma stretnúť sa, vidieť sa, môcť
sa spolu modliť, stretnúť sa s mladými
a hovoriť o tom, čo by bolo dobré pre
vás a pre všetkých mojich spolubratov
saleziánov, dcéry Márie Pomocnice,
dobrovoľníčky dona Bosca a celú sa-
leziánsku rodinu.

Vďaka, objímam vás a dnes sa modlím
za vás všetkých.
Čau! Dovidenia!“
don Ángel F. Artime



t i t u s z e m a n

Bolo to obdobie po dvoch vydarených prechodoch – úte-
koch. Pod jeho vedením, vďaka nemu, bolo v októbri 1950

za hranicami už
spolu 20 klerikov,
najmä bohoslov-
cov saleziánov, ale
aj niekoľko kňa-
zov. Keď prišiel do
Turína s druhou
skupinou, zostal
tam asi dva
týždne, kým sa
vrátil do Rakúska.
Išla zima a nedalo
sa vrátiť domov,
lebo prechod na-
späť cez rieku Mo-
ravu bol nebez-
pečný. Ostal teda
u saleziánov v ra-
kúskom meste
Linz. Tam sa stre-
tal aj so Slovákmi

emigrantmi. Spomedzi nich sa spriatelil najmä s Michalom
Lošonským, ktorému počas štyroch mesiacov napísal aj nie-
koľko listov.

„Vďaka za blahoprianie, ktoré aj ja opätujem k no-
vému roku, aby pre nás pre všetkých bol ozaj šťastný
a milostiplný. Ak by si azda potreboval ešte moju fo-
tografiu, nuž tu Ti jednu pripojujem,“ píše v liste
z 27. decembra 1950, keď pozýva Michala na oslavu
svojich 35-tych narodenín i menín 4. januára, znova
prosí o pomoc s vybavením osobných dokumentov.

V prvých týždňoch tohto nového roka 1951 sa však veci
komplikovali. Končila sa platnosť jeho dokladov pre pobyt
v Rakúsku a nemal isté, či tam ešte bude môcť zostať.

K tomu sa pridávali aj duchovné pochybnosti. Napísal
o tom Michalovi. V liste z nedele 21. januára 1951 sa mu
zveril:

„Už trikrát sa vec oddialila. Nie je to napomenutie zhora,
aby som sa na to už viac nedával? Aby som sa síce staral
o to, ako im (tu myslí mladých spolubratov saleziánov) po-
môcť, ale aby som to nerobil osobne? Priznám sa ti, pred-
tým som skoro nepoznal obavu, bol som si istý o pomoci
Božej, ale teraz prichádza mi akási myšlienka pokušenia:
čo keby Ťa dostali tam do rúk, budeš sa môcť dožadovať

ochrany Božej, veď 3x zmenený plán, trojaké napomenu-
tie Ti nestačilo, chcel si zo seba robiť vraj hen toho hrdinu,
ako Ti bolo aj povedané, a nemyslel si, že Boh má svoje
plány a nepotrebuje k ich uskutočňovaniu Teba, má dosť
ľudí na to, ktorí si tú milosť skôr zaslúžia. Nevyhováram
sa ani sa nevzdávam, ale iba otvorene a úprimne píšem,
aby si poznal aj môj duševný psychologický stav, ktorý sa
veru mení so stálym menením programu. Chcem tomu
síce odolávať, ale dokedy to vydržím, neviem. Dúfam však
v Božiu pomoc a ochranu dona Bosca…“

Z jeho vlastných slov vidíme, že v tých dňoch prežíval v Ra-
kúsku obavy a mal strach, že doma ho môžu komunisti
chytiť. No predsa dúfal v Božiu pomoc. Trápenie a obavy
na ľudskej rovine sa rozplynuli vďaka Božej milosti. V pia-
tok 26. januára 1951 don Titus, ako bolo vtedy zvykom,
zrejme hneď ráno celebroval svätú omšu. O tom, čo zažil,
hneď v ten deň – teda len päť dní po predošlom liste – opäť
napísal Michalovi:

Autor: Rastislav Hamráček SDB � Foto: archív SDB

Chcem tomu síce odolávať, ale
dokedy to vydržím, neviem. Dúfam
však v Božiu pomoc a ochranu dona

Bosca.

Dve injekcie mu dali silu
obetovať život za bratov

Sám napísal, ako dostal dve špeciálne duchovné injekcie, aké mal trápenia, pochybnosti, čo sa stalo
a v čom našiel jasnú Božiu odpoveď. Don Titus Zeman našiel riešenie na svätej omši.
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„Dnes pri svätej omši som dostal také dve
silné injekcie, že keby som ich bol dostal
prv, nebol by som Ti napísal predošlý list
o strachu. Prvá bola pri čítaní epištoly: Aj
my sme povinní dávať život za bratov; hľa,
naša povinnosť byť pripravení i život po-
ložiť za bratov, veď čože sa báť. V tej istej
epištole je napísané: My vieme, že sme
prešli zo smrti do života, lebo milujeme
bratov, lebo milujeme svojich bratov.
Drahý priateľu, urob si rozjímanie nad
touto epištolou, pomaly si čítaj vetu za ve-
tou, uvažuj a uznáš, že som sa pomýlil,

keď som Ti minulý list poslal, napísaný
v tom tóne. Nuž, to boli prvé dojmy, prí-
liš sa pridržiavajúce myšlienky na tento ži-
vot a nie pozdvihnuté na ten druhý, lepší,
ktorý dúfame z milosrdenstva Božieho
obsiahnuť.
A druhá injekcia bola v evanjeliu: Nebojte
sa, ani vrabec nepadne na zem bez do-
pustenia Božieho, aj vlasy máme na hlave
spočítané a aj z tých ani jeden nestra-
tíme, ak to Boh nedopustí, a opakuje sa tu
nebojte sa. Zdôverím sa Ti, drahý pria-
teľu, toto boli dve silné myšlienky, ktoré

ma sprevádzali celú omšu, a nemôžem
odolať, aby som Ti to nenapísal.
Snáď by to niekto pomenoval falošným
hrdinstvom, snáď šialenstvom, snáď ne-
rozumnosťou. Nech si to menuje, kto
chce, ako chce, ja to menujem povinnosť,
ktorú mi zverili hlavní predstavení…“

Z týchto dvoch listov vidíme, ako v srdci
dona Titusa dozrelo rozhodnutie obeto-
vať svoj život za svojich bratov. Najprv si
ľudsky uvedomoval strach, trápili ho
obavy, nejasnosť, pokušenia. Potom však

našiel silu obetovať sa z lásky. A nemal to
sám od seba; toto povolanie k muče-
níctvu dostal zo samého prameňa – zo
svätej omše v deň Ježišovej obety –
v piatok.
O niekoľko mesiacov vo svojej obhajobe
na súde 22. februára 1952 v Bratislave –
už mal za sebou mesiace vypočúvania
a krutého mučenia – povedal:

„Všetko, čo sa mi kladie za vinu, som ro-
bil z lásky k Cirkvi a osobitne z lásky
k Saleziánskej spoločnosti.“

Keď sa teraz cez jeho vlastné slová poze-
ráme do jeho srdca, do srdca saleziána
kňaza, nemôžeme nevidieť, ako bolo toto
srdce pretvorené podľa Kristovho srdca. Je-
žiš v evanjeliu sám hovorí, že nik nemá
väčšiu lásku ako ten, kto položí život za
bratov. Don Titus zjednotil svoj život s Je-
žišom. Až by sme mali povedať, že Ježiš
bol tak prítomný v živote dona Titusa, že
konkrétne a totálne spojil jeho život so
svojou obetou – „tu a teraz“ a za kon-
krétnych bratov.

Takéto je svedectvo obety a lásky dona Ti-
tusa k povolaniam svojich spolubratov sa-
leziánov, bohoslovcov i kňazov, keď za
záchranu ich duchovných povolaní pred
zničením vedome obetoval svoj vlastný ži-
vot. Z lásky. Toto svedectvo ostáva pred
očami saleziánskej rodiny, mladých, ale
aj celej Cirkvi na Slovensku i vo svete.
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„Všetci sa veľmi tešíme. Vnímame to
v tomto Roku Božieho milosrdenstva ako
naozaj veľký a nečakaný dar Božej Pro-
zreteľnosti aj Svätého Otca Františka pre
nás,“ hovorí apoštolský prefekt Azerbaj-
džanu salezián Vladimír Fekete.
Pápež by mal slúžiť svätú omšu v Kostole
Nepoškvrneného počatia Panny Márie
v Baku (jediný katolícky kostol v krajine)
a následne obedovať s miestnou sale-
ziánskou komunitou.

Hoci má Azerbajdžan staroveké kres-
ťanské korene, v desiatom storočí bola
krajina islamizovaná a v období komu-
nizmu vládol silný ateizmus. V jubilejnom
roku 2000 bola katolícka misia na tomto
území zverená slovenským saleziánom.
O dva roky neskôr zažila krajina prvú pá-
pežskú návštevu.

„Keď v roku 2002 navštívil Azerbajdžan
Ján Pavol II., táto návšteva znamenala
otvorenie dverí pre Katolícku cirkev. My

sme tam vtedy pôsobili len druhý rok
a bratia mali veľa komplikácií a ťažkostí.
Práve návšteva Jána Pavla II. napomohla
to, že Katolícka cirkev začala byť vnímaná
aj verejnosťou nie iba ako nejaká okra-
jová sekta, ale ako hodnotné náboženské
spoločenstvo. Jeho návšteva spôsobila, že
sme dostali od prezidenta dar – terén na
postavenie kostola. Zároveň Katolícka cir-
kev začala byť prezentovaná aj miestnymi
médiami ako cirkev, ktorá už tradične pô-
sobila na tomto území aj v predchádzajú-
cich storočiach, len kvôli prenasledova-
niu za čias komunistického režimu bola
zlikvidovaná. To, čo máme a žijeme teraz,
je určitým spôsobom dar. Žijeme vlastne
z návštevy Jána Pavla II.,“ vysvetľuje don
Fekete.

Azerbajdžan je jedinou krajinou na svete,
v ktorej ako kňazi pôsobia len saleziáni.
Miestnu, prevažne slovenskú komunitu
tvorí šesť kňazov (dvaja z nich sú z Indie),
traja bratia laici a pred niekoľkými me-
siacmi prišli dve sestry saleziánky zo Slo-
venska. Okrem nich tu od roku 2005 pô-
sobia aj sestry Matky Terézie. Saleziáni sa
už šestnásty rok venujú najmä pastorácii
domácich Azerbajdžancov a cudzincov
prostredníctvom katechéz a omší. Ďalším
veľkým projektom je doučovanie stoviek
chudobných detí v Centre Meryam.

Podľa apoštolského prefekta sa Azerbaj-
džan aj politicky prezentuje ako krajina
mnohonáboženská, aj keď s prevažnou
väčšinou moslimov, a krajina tolerantná,
ktorá umožňuje, aby na jej území žili aj
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Spracovala: MK � Foto: archív

Pápež František navštívi našu
komunitu v Azerbajdžane

V poradí 16. apoštolskú cestu podnikne Svätý Otec od 30. septembra do 2. októbra tohto roku.
Pôjde o druhú etapu návštevy kaukazského regiónu po nedávnej návšteve Arménska. Prvé dva dni
cesty pápež strávi v Gruzínsku a záverečný deň v Azerbajdžane.

Katolícky Kostol Nepoškvrnenej Panny Márie v Baku
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vyznávači iných náboženstiev a snažili sa
žiť v súlade s ostatnými.
„Toto je jedna z hodnôt, ktorá, myslím si,
pomáha aj Katolíckej cirkvi tým, že sme
naozaj menšina. Aj vďaka tejto politike
štátu a veríme, že aj vďaka návšteve pá-
peža Františka, sa táto oficiálne prokla-
movaná politika ešte znovu prehĺbi, a tak
Katolícka cirkev bude môcť pokračovať vo
svojej činnosti. Za tých sedem rokov, čo
tam pôsobím, môžem povedať, že Kato-
lícka cirkev, aj keď je veľmi maličká, je
vnímaná na verejnosti pozitívne,“ uzat-
vára don Vladimír Fekete.

Azerbajdžan v minulosti viedol vojnu s Ar-
ménskom o Náhorný Karabach (územie,
ktoré právne patrí Azerbajdžanu, ale

správu nad ním má Arménska republika).
Napriek dohodnutému prímeriu z roku
1994 a mierovým snahám ostáva tento
konflikt nevyriešený. Narušenie suvere-
nity a územnej integrity Azerbajdžanu má
potenciál kedykoľvek prerásť do otvore-
ného ozbrojeného konfliktu s Arménskom.
Priniesť posolstvo mieru je teda jedným
z hlavných motívov, pre ktoré sa pápež
rozhodol navštíviť tieto kaukazské krajiny.

„Prijal som pozvanie navštíviť tieto krajiny
z dvoch dôvodov: na jednej strane, aby
som zhodnotil starobylé kresťanské korene,
ktoré sú prítomné v týchto krajoch, vždy
v duchu dialógu s ďalšími náboženstvami
a kultúrami, a na druhej strane, aby som
povzbudil nádeje a cesty mieru. Dejiny nás

učia, že cesta mieru si vyžaduje veľkú hú-
ževnatosť a nepretržité kroky začínajúc
tými malými a krok za krokom – kráčajúc
v ústrety jeden druhému – ich zväčšovať.
Práve z toho dôvodu si želám, aby všetci
a každý jeden prispel k mieru a zmiereniu,“
povedal Svätý Otec na margo apoštolskej
cesty na poslednej jubilejnej audiencii pred
letnými prázdninami.

Pre saleziánov v Azerbajdžane bude náv-
števa pápeža Františka zároveň príležitos-
ťou predstaviť mu svoju činnosť. Ako pre-
žíva prípravy na návštevu pápeža
slovenský misionár salezián Vladimír
Baxa, povedal pre Vatikánsky rozhlas: „Ka-
tolícka komunita je veľmi malá, ale te-
šíme sa na návštevu Svätého Otca o to
viac, lebo pre nás veľmi veľa znamená.
Myslím si, že ostatní ľudia si ešte pamä-
tajú návštevu Svätého Otca Jána Pavla II.,
ktorá mala veľký význam pre katolíkov aj
pre celú krajinu. A tak sa domnievam, že
ak my sa budeme modliť za túto návštevu,
prinesie svoje ovocie, aj keď možno navo-
nok nie veľké, ale duchovná obnova alebo
,injekcia‘ pre život katolíkov a celkovo pre
život krajiny bude veľká.“

Aj svätý Ján Pavol II. sa v roku 2002 v stretol v Baku s predstaviteľmi kresťanov, židov a moslimov

Svätý pápež Ján Pavol II. navštívil Baku v roku 2002
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PROGRAM NÁVŠTEVY
Svätého Otca Františka v Baku
v nedeľu 2. októbra 2016

Návšteva potrvá približne 10 hodín
a bude mať tento priebeh:
– privítanie na Medzinárodnom le-
tisku Baku Heydar Aliyev;
– svätá omša v Kostole Nepoškvrnenej
Panny Márie;
– obed v saleziánskom dome;
– návšteva u prezidenta Ilhama Ali-
jeva;
– stretnutie s rôznymi predstaviteľmi
krajiny v Centre Heydar Aliyev;
– tri súkromné stretnutia: v mešite
Heydar Aliyev so šejkom Hadjim Al-
lahchukurom Pachazadehom; s orto-
doxným biskupom Baku Alexandrom;
a s rabim židovskej komunity v Baku
Shneorom Segalom;
– rozlúčka na medzinárodnom letisku
a odlet do Ríma.
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Okolo šesťtisíc mladých zo saleziánskeho
prostredia zaradilo do svojho programu
počas SDM aj saleziánsku festu. Národy
s najväčším zastúpením boli, samozrejme,
hosťujúci Poliaci a krajania dona Bosca–
Taliani. Zahanbiť sa však nedala ani slo-
venská saleziánska rodina, ktorá s poč-
tom približne 500 účastníkov tvorila tretiu
najpočetnejšiu výpravu. Nechýbali tiež
mladí z veľkej diaľky, napríklad z USA či
Austrálie, ale aj z afrických krajín ako na-
príklad Angola či z juhoamerického Ek-
vádora. Ba ani zo Sýrie.

Program bol typicky saleziánsky.
V príjemnej, až rodinnej atmosfére sa
mohli mladí vzájomne spoznať. Prispeli
k tomu aj vystúpenia jednotlivých krajín,
prostredníctvom ktorých predstavili niečo
zo svojej kultúry. Slovensko reprezentovali
mladí z bratislavskej Miletičky, ktorí pred-
viedli ľudové tance v tradičných krojoch.
Popri tom sa v susednej hale mohli mladí
zabaviť na rôznych aktivitách. Mladí
z Južnej Kórey mali pripravený stánok,
v ktorom učili ostatných jesť paličkami,
kreslili portréty a iné. Taliani uvádzali
všetkých do pohybu tancami. Kubánci zas
predstavili tamojšiu saleziánsku prítom-
nosť. Počas toho všetkého bolo možné zú-
častniť sa aj tichej adorácie v extra pripra-
venej kaplnke, na ktorú sa premenila
jedna menšia výstavná hala.

Po večeri sa mladí opäť zišli v najväčšej
hale, kde si najprv spoločne zatancovali.
Aj napriek tomu, že prišli až
z 55 krajín, dokázali sa zjednotiť v radosti
ako saleziánska rodina. Radosť sa potom
preniesla aj do spoločnej adorácie. Hu-
dobne ju sprevádzal spevácky zbor z poľ-
ského mesta Płock. Piesne, ktoré spievali
po poľsky, boli známe mnohým, a pridá-
vali sa vo svojich jazykoch, teda aj Slo-
váci. Téma ladila so Svetovými dňami mlá-
deže – bolo ňou milosrdenstvo.
Pred záverom adorácie prišla na rad ešte
scénka: sestra Faustína v nej začala reťaz
milosrdenstva, ktorá sa postupne dostala
do životov ľudí okolo, teda ponúkla návod,
ako aj mladí môžu urobiť každý deň nie-
ktorý zo skutkov milosrdenstva.

Po záverečnom požehnaní so sviatosťou
nasledovalo večerné slovko. Generálna

matka saleziánok Yvonne Reungoat po-
zdravila všetkých mladých a najprv sa opý-
tala, ktorí z nich už niekedy uvažovali
nad zasväteným životom v saleziánskej
rodine. „Všetci sme saleziáni a všetci no-
síme v srdci ducha dona Bosca a matky
Mazzarellovej,“ povedala.
Prihovoril sa aj hlavný predstavený don
Ángel Fernández Artime. Zaželal všetkým
mladým, aby sa každý saleziánsky dom
stal druhým Valdoccom a druhým Mor-
nese, nech každá saleziánska aktivita pri-
vádza mladých k osobnému stretnutiu s Je-
žišom, aby sa tak mohol dotknúť ich sŕdc.
Pred ukončením sa všetci spoločne po-
modlili Zdravas’, Mária, každý vo svojom
rodnom jazyku.
Radosť z tohto stretnutia sa však neskon-
čila, preliala sa do ďalšieho priebehu Sve-
tových dní mládeže so Svätým Otcom.

Svetové dni mládeže (SDM) v Krakove, na ktorých sa
zúčastnili mladí zo všetkých kontinentov, prilákali aj
mnohých zo Saleziánskeho mládežníckeho hnutia. Práve
to bolo dôvodom saleziánskej festy, ktorá sa uskutočnila
27. júla na krakovskom Expe.

Spracovala a foto: Terézia Liptáková

Mladých z 55 krajín na saleziánskej
feste v Krakove spojila radosť



r e p o r t á ž

Pri vstupe do areálu vítal návštevníkov čulý ruch plný života, mladosti
a radosti. Prítomní mladí boli z 55 krajín sveta.

Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime sa prechádzal
medzi mladými, zhováral sa s nimi a nechýbali ani „selfie“.

Adorácia o milosrdnom Otcovi – téma, ktorá sa niesla saleziánskou festou
aj Svetovými dňami mládeže.

Poobede sa jednotlivé národy predstavili prostredníctvom kultúrneho
programu. Španieli zapojili všetkých do tanca na hymnu minuloročného

200. výročia narodenia dona Bosca.

Pred hlavným bodom programu sa všetci zapojili do tanca, ktorý ich spojil
bez ohľadu na krajinu. Sme saleziánska rodina.

Hlavný predstavený saleziánov don Artime a generálna matka sestier
saleziánok Yvonne Reungoat sa vo večernom slovku prihovorili mladým.
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Ako to vyzeralo na krakovskom výstavisku Expo 27. júla, keď ho zaplavili mladí od saleziánov
z celého sveta? Pozrite si fotoreportáž.



18

z a u j í m a v o s ť

Zaujala ho pohľadnica
V tom roku 1934, keď bol don Bosco
vyhlásený za svätého, bolo aj v na-
šom kraji veľa propagačných materi-
álov o ňom. Existovala jedna zvláštna
pohľadnica s čiernobielou postavou
dona Bosca. Ak ste na jeden bod za-
merali pohľad na niekoľko sekúnd

a potom ste zavreli oči, videli ste fa-
rebného usmievavého dona Bosca.
A to ma fascinovalo. Pritiahlo ma to.

Renato vstúpil počas vojny v roku 1940
do noviciátu. Po prvých sľuboch pra-
coval mnoho rokov na Colle Don
Bosco. Mal na starosti ovocné stromy –
bola ich asi tisícka – a staral sa aj
o včely, celkom asi šesťdesiat úľov.
Koncom roku 1958 si ho zavolal di-
rektor komunity a povedal mu: Volajú
ťa predstavení v Turíne, choď sa po-
zrieť na to, čo chcú. Hlavný ekonóm
mu pri stretnutí povedal, že si ho že-
lajú ako šoféra pre hlavného predsta-
veného. A tak sa stal najmladším čle-
nom komunity v materskom dome
saleziánov na Valdoccu.
Keď ma zazrel hlavný predstavený
don Ziggiotti, povedal mi: Úbohý
synu, skončil si v tlame levovej! Ale
neboj sa. Keď bude dajaká ťažkosť,
príď za mnou, vyriešime všetko.
Zostal som tam až do 26. mája 1971,
keď sa hlavný dom presťahoval do
Ríma na ulicu Pisana. Naďalej som bol
šoférom hlavného predstaveného a po-
tom som dostal na starosť poštovú kan-
celáriu hlavného domu.

Salezián koadjútor Renato Celato po-
znal viacerých hlavných predstave-
ných. Don Pietro Ricaldone (1932 –
1951) prichádzal denne z Turína na
Colle Don Bosco, keď tam pôsobil pán
Renato, aby osobne kontroloval práce
na stavbe Chrámu dona Bosca a na vý-

stavbe grafickej školy. Ďalším štyrom
hlavným predstaveným potom robil
šoféra: boli to don Renato Ziggiotti
(1952 – 1965), don Luigi Ricceri
(1965 – 1977) a don Egidio Viganó
(1977– 1995). Autom cestoval s hlav-
nými predstavenými po celej Európe.
Vždy s maximálnou diskrétnosťou.
Keď som začínal, povedali mi v Tu-
ríne: Ty si slepý, hluchý a nemý.
A veru som počul veľmi veľa vecí. Až
príliš. Ale nikdy som neporušil profe-
sionálne tajomstvo.

Mysteriózny pes pri urne
dona Bosca
Videl som ho, dotkol som sa ho, po-
hladil som ho. Bolo to 5. alebo 6. mája
1959, keď bol slávnostne posvätený
chrám dona Bosca v rímskej štvrti Ci-
necittà. Urna dona Bosca (tá z baziliky
na Valdoccu v Turíne, pozn. red.) sa
nachádzala v tie dni v Ríme. Prišiel si
ju uctiť aj pápež Ján XXIII. Urna dona
Bosca bola v Bazilike sv. Petra dva dni.
Na spiatočnej ceste z Ríma do Turína
sme sa zastavili v mesta La Spezie.
Mali sme tam prísť o štvrtej ráno, ale
prišli sme až o siedmej. Tamojší kos-
tolník otvoril kostol už o pol štvrtej
a našiel pri vchode psa. Odohnal ho.
Pes sa bez okolkov stiahol, ale ďalej ča-
kal na urnu. Keď sme prišli, urnu sme
umiestnili do kostola. Pes nás sledoval

Salezián koadjútor Renato Celato má 93 rokov. Pochádza
z 11 súrodencov, z ktorých žije okrem neho už len jeden. Ako
mladý salezián spával aj v izbičkách v dome, kde sa narodil don
Bosco. Neskôr sa stal diskrétnym a spoľahlivým šoférom štyroch
hlavných predstavených. A zažil jedno „mysteriózne“ stretnutie.

Autor: z Bollettino Salesiano (apríl 2016) rhsdb � Foto: archív BS

Pohladil tajomného psa, ktorý
strážil dona Bosca
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a usadil sa v kostole pod urnou. Tam si
ho chvíľu nikto nevšímal. No keď sa
začali sväté omše, direktor mal strach,
zavolal karabinierov, aby psa odviedli.
Ale nepodarilo sa im to. Pes vyceril
zuby, zdal sa nahnevaný. Zostal tam
až do poludnia, keď zatvárajú kostol.
Vtedy vyšiel von a začal sa motať me-
dzi chlapcami na dvore v oratóriu.
Chlapci boli tomu, samozrejme, radi,
hladili ho, ťahali za chvost, hrali sa
s ním. Pridal som sa k nim aj ja.
Počas obeda, kde bol provinciál, všetci
direktori domov, novici a spolubratia,
v sále na poschodí sme zrazu videli,
ako si pes prednými labami otvoril
dvere a vošiel. Chodil pomedzi stoly.
Generálny sekretár don Puddu ho
chcel odohnať, ale pes si to nevšímal.
Ponúkali mu salámu, šunku, ale len
oňuchal, ničoho sa nedotkol. Zostal
tam počas celého obeda. Pred záve-
rečnou modlitbou opäť vyšiel dverami.
Keď sme sa vrátili okolo druhej popo-
ludní do kostola, ktorý bol zatvorený,
pes bol opäť pri urne. Ako vošiel?
Všetko bolo pozatvárané.
My sme mali pred sebou dlhú cestu.
Naložili sme urnu na nákladné auto
a pes bol stále medzi nami. Urobil
som si z toho aj fotografiu. Keďže ešte
neboli diaľnice, šli sme cez dedinky
a mestá. Pes bežal stále za nami. A po-
tom zrazu zmizol.
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Mysteriózny pes pri aute s urnou dona Bosca v meste La Spezie v roku 1959

Čo napísal
o Sivkovi sám don Bosco?
Zo Spomienok Jána Bosca (Memorie dell’ Oratorio)

Pes Sivko (Grigio) bol predmetom mnohých debát a rozličných dohadov. Via-
cerí z vás ho videli a tiež pohladili. Nechávam stranou čudné reči, čo sa o tomto
psovi hovoria, a vyložím iba čistú pravdu.
Nepekné žarty, ktorých som sa často stal terčom, ma poučili nechodiť do Tu-
rína a z Turína sám. V tom čase psychiatrická nemocnica stála celkom na konci
mesta. Potom smerom k oratóriu boli dlho len samé polia, plné kríkov a agá-
tov.
Raz v tmavý večer, bolo už dosť neskoro, som sa vracal domov celkom sám. Tro-
chu som sa aj obával. Zrazu som vedľa seba zbadal veľkého psa. Najprv som
sa naľakal, ale pes nevrčal a vítal ma ako svojho pána. Spriatelili sme sa a od-
prevadil ma až do oratória. To isté sa zopakovalo viackrát. Môžem povedať, že
Sivko mi niekoľkokrát jedinečne pomohol.

Posledný raz som Sivka videl v roku 1866, keď som šiel z Morialda do Mon-
cucca k priateľovi Alojzovi Mogliovi. Buttigliersky farár chcel ísť kúsok so
mnou, a tak ma noc prekvapila v polovičke cesty.
– Keby tu tak bol môj Sivko, – povedal som si, – bol by som pokojnejší.
Hneď nato som vystúpil na strmý svah, aby som sa pokochal v poslednom zá-
blesku svetla. V tej chvíli pribehol ku mne Sivko s radosťou a sprevádzal ma
zvyšnou cestou asi tri kilometre.
Mogliovci ma už čakali. Keď zbadali môjho psa, požiadali ma, aby som obišiel
dom, aby sa Sivko a dvaja psi, čo boli na dvore, nepustili do seba.
– Roztrhali by sa navzájom, – povedal mi Alojz Moglia.
Dlho sme sa rozprávali s celou rodinou. Potom sme šli večerať a Sivka sme ne-
chali v kúte. Po večeri Alojz povedal:
– Treba zaniesť večeru aj Sivkovi.
Vzal som trochu jedla, aby sme ho zaniesli psovi. Hľadali sme ho po celom
dome, ale Sivka nebolo. Všetci sme sa divili, lebo dvere i okná boli pozatvárané
a psi na dvore neohlásili jeho odchod. Hľadali sme ho aj v horných izbách, ale
nikde nebolo po ňom ani stopy.
Bolo to moje posledné stretnutie so Sivkom, so psom, ktorý bol predmetom toľ-
kého hádania a rečí. Už som o ňom viac nepočul. Nikdy som nezistil, komu
patrí. Viem iba to, že to zviera mi bolo v mnohých nebezpečenstvách skutoč-
nou nečakanou záchranou.
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Čo viedlo sestry saleziánky k tomu, aby prišli na
Orechov dvor?

Na Orechovom dvore sme sa ocitli po viacročnom roz-
lišovaní v provinciálnej rade a po mnohých stretnu-
tiach s predstaviteľmi mesta Nitry. Prvý impulz bol od
pána Dária Olszewskeho, farníka z Nitry-Klokočiny,
s ktorým sme sa s bývalou provinciálkou Ivetou Sojko-
vou stretli v seminári v Badíne. Ten nám rozprával o ko-
munite na Orechovom dvore… a teda v roku 2012 sme
tu naozaj prišli, tri sestry do úplne nového prostredia.
Byt nám vtedy poskytlo mesto Nitra na sídlisku Kloko-

čina. V tomto byte sme bývali iba rok. Teraz bývame už
vo svojom byte blízko kostola.

Čo to je Orechov dvor?

Orechov dvor je osada za mestom, kde je do 400 Ró-
mov. My sa staráme o deti od 0 – 3 rokov v materskom
centre. Tam sa venujeme aj ich mamám. V osade je zria-
dená aj jedna alokovaná trieda základnej školy (spadá
pod ZŠ Krškany), kde je striedavo nultý, prvý a druhý
ročník. V poobedňajších hodinách sa venujeme deťom
v komunitnom centre v rámci krúžkovej činnosti a do-
učovania, píšeme s nimi úlohy.

V akom zložení pôsobíte?

Komunita sa postupne menila. Začínali sme tri sestry, te-
raz sme štyri. Dve pracujeme v materskom centre,
jedna je asistentka v ZŠ Krškany a jedna je asistentkou
v triede na Orechovom dvore. Každá na svojom „poli“,
ale spolu v osade, nakoľko nám to sily a možnosti do-
voľujú. Snažíme sa maximálne dávať a slúžiť a robíme
to s veľkou láskou. Chceme, aby aj oni – tí, ktorým sa
venujeme, – cítili, že sú milovaní. A odtiaľ sa to začína.
Láska dokáže robiť zázraky.

Aké je vaše poslanie?

Zo začiatku sme boli len v škole a pomáhali sme sestrám
z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého v ko-
munitnom centre. Koncom decembra 2014 sa uskutoč-
nila posviacka materského centra na Orechovom dvore,
ktoré vybudovali a zriadili v spolupráci naša rehoľa a Mi-
sijná kongregácia služobníc Ducha Svätého. Významne
nás podporilo i mesto, tiež rakúska nadácia Jugend Eine
Welt a Rád Maltézskych rytierov. Je to ďalší krok na

Spracovala: Viera Antalíková FMA � Foto: archív KS Dominika

O Rómoch sa dnes veľa hovorí. Majú svoju kultúru, jazyk, sú úžasní hudobníci i tanečníci, často sú
neprehliadnuteľní susedia a šetriť sa im veľmi nedarí… Sestry saleziánky sa vo svojom poslaní venujú
aj rómskej problematike – na košickom sídlisku Luník IX od roku 2008 a v Nitre na Orechovom dvore
od roku 2012. Pozrime sa spolu s nimi na túto mladšiu prítomnosť v Nitre.

Výsledky merajú „hore“,
my sa tešíme z maličkostí
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ceste rozvoja v tejto oblasti, v ktorej žijú
sociálne slabé, prevažne rómske rodiny.
Postupne tu boli zriadené materská
škola, komunitné centrum, alokovaná
trieda prvého stupňa a teraz aj materské
centrum.

Na čo kladiete dôraz v apoštoláte?
A vidno už nejaké výsledky?

Snažíme sa im ukazovať na Krista, mod-
liť sa s nimi… za nich. Asi nie je bežné
vidieť ráno, keď idete autom do roboty,
kľačať chlapca na zemi pred krížom so
zavretými očami a zopnutými rukami,
ktorý sa sústredene modlí. My sme už vi-
deli, a nielen jeho.
Mamám v materskom centre často ho-
voríme, že ich deti sú veľkým Božím da-
rom, a preto si zaslúžia, aby boli čisté
a najedené, aby sa o nich starali. Učíme
ich vnímať, aké sú krásne, šikovné, čo
všetko dokážu, lebo oni ani nevedia, čo
majú doma. Učia sa to. Učia sa vidieť po-
zitívne. Výsledky? Merajú ich „hore“,
my sa tešíme z drobností. Napríklad
z toho, že si dieťa vie utrieť noštek, že ne-
odhodí papier na zem, že si vie uložiť
hračky, že vie utrieť po sebe rozliatu
vodu, pozametať, že väčší vie vypočítať
ťažšie príklady, že má dobré vysvedče-
nie… Veríme, že keď mu pomôžeme,
môže byť z neho aj vysokoškolák. Naši
chlapci „ohurujú“ gólmi trénerov v CVČ.
Ďalší sa naučili krásne hrať na gitare,
učia sa hrať na bubnoch. U dospelých je
pre nás úspech, keď deti chodia do školy
čisto oblečené, keď si kúpi mama špongie
a odkvapkávač na riad. Keď má doma
krásne upratané a uložené veci a pod.
Máme veľkú radosť, že schopné deti idú
do normálnej školy a nie do špeciálky,
lebo niektoré sú naozaj šikovné.

Ako vovádzate Rómov do duchov-
ného života?

Robili sme tu spolu so sestrami Misijnej
kongregácie tri kurzy „Objav Krista“.
Niektorí ho objavili, iní objavujú. Po-
stupne, Pán má svoj čas. Zatiaľ dbáme,
aby deti boli pokrstené a snažíme sa
s nimi modliť a prežívať liturgické ob-

dobia a sviatky Cirkvi. Robíme pre nich
stretnutia s ľuďmi, ktorí im povedia
svoje svedectvo. Martin (pracovník ko-
munitného centra) pripravuje skupinku
detí na prvé sväté prijímanie. V osade
mávame raz mesačne aj svätú omšu. Sa-
motný otec biskup je veľmi otvorený
pre toto dielo, nájde si čas aj na osobnú

návštevu a nikdy nepríde naprázdno.
Máme v ňom naozaj otca, ktorý sa vždy
zaujíma o život a činnosť na Orecho-
vom dvore. Fandí nám a podporuje nás.

Ako si spomínajú ľudia na sestru
Máriu, ktorá pôsobila v Nitre a ako
mladá zomrela?

Sestra Majka Futejová pôsobila v Nitre
viac ako rok a pol. Ako 35-ročná odišla
rovno do neba. Takže máme orodov-
níčku. Zanechala tu živú stopu. Bola
super učiteľka. Deti ju mali veľmi rady.
Chcela ich naučiť veľa vecí a aj sa jej to
podarilo. Pani učiteľka, ktorá jej deti
dostala do prvého ročníka, bola pre-
kvapená. Maja si okrem učenia rada
zahrala s chlapcami futbal, trénovala
ich, a preto sa od jej odchodu každo-
ročne organizuje futbalový turnaj o po-
hár sr. Majky. V škole, kde učila, stále
visí jej obraz. Tiež komunitní pracov-
níci, ktorí ju osobne poznali, majú jej
obraz v živej pamäti a uchovávajú si
ho aj cez fotografiu umiestnenú v kan-
celárii na Orechovom dvore. Maja je tu
naďalej s nami.
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Milosrdný otec v pätnástej kapitole
Evanjelia podľa Lukáša uvidel syna,
ktorý sa vracal domov a… „bolo mu
ho ľúto“, „pribehol k nemu“, „hodil sa
mu okolo krku“. Aj toto gesto je jedno
z mnohých podôb milosrdenstva.

Z tohto pohybu sa môžeme veľa naučiť
pre výchovu, pre naše vzťahy v ro-
dine.

Objatie patrí medzi najnežnejšie pre-
javy lásky. Objatie sa rodí zo správne

utvoreného srdca, takého, ako bolo
srdce Otca z podobenstva, o ktorom
uvažujeme.

Tým, že otec objal syna, zabraňuje
mu, aby si kľakol a tak ho žiadal

Autor: Pino Pellegrino � Foto: unsplash.com

Víťazná terapia objatia
Neha nie je niečo sladké a lepkavé, nie je to sladkastá jemnosť. Zahŕňa všetky existujúce jazyky
okrem tých verbálnych: jazyk pohľadu, pocitu, vône, fyzickej blízkosti, dychu, chvenia. Je všetkými
„jazykmi pozornosti“: je jazykom počúvania, úsmevu, vzájomnosti, spoločného rastu.
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odpustenie. Toto je milosrdenstvo
v čistom stave: nikdy neponížiť, ale
vždy vyzdvihnúť. Toto je terapia obja-
tia. Víťazná terapia.

Jedno dievča malo veľmi zlú náladu.
Bola naježená ako dikobraz, ktorého
trýzni pes. Priveľa domácich úloh, pri-

veľa skúšok, priveľa všetkého…všet-
kého! Matka jej opakovala obvyklé ká-
zanie, s úsudkami, vysvetleniami
a odporúčaniami.
Dievčina bola ešte viac zachmúrená.
Potom sa pozrela mame priamo do očí
a výrazne povedala: „Mama, z tvojich
kázní som už unavená a znechutená.
Prečo ma radšej nevezmeš do náručia
a nevystískaš? Žiadne odporúčanie mi
nikdy neurobí tak dobre!“ Matka zos-
tala s otvorenými ústami. Oči jej dcéry
žobronili po objatí. Hlasom zlomeným
od plaču jej povedala: „Chceš, chceš,
aby som ťa objala? Vieš, že ja, ja… že
aj ja chcem, aby si ma objala?“ Zo-
brala dcéru do otvoreného náručia a
privinula si ju k sebe, ako keby bola
ešte malým dieťaťom. A všetky napätia
zmizli. Prosím ťa, objím ma!“

Objatie je modlitba, prosba, je
pre nás nevyhnutné

Spisovateľka Natalia Ginzburgová
(1916 – 1991) niekoľko mesiacov pred
smrťou oznámila: „Mojím remeslom je
písanie“, ale hneď ako objala malého
pravnuka, dodala: „Toto je život! Nie
knihy!“

Niet pochýb o tom, že stačí byť člove-
kom, aby ti niekto prejavil nehu.
Giacomo Leopardi (1798 – 1837)
v jednom liste z novembra 1822 kričal
na svojho brata Karola:
„Pre Boha Ťa prosím, miluj ma! Po-
trebujem lásku, lásku, lásku!“ Ešte aj
v júli 1828 márne opakoval: „Nepo-

trebujem slávu ani úctu, ani iné po-
dobné veci, ale potrebujem lásku!“

Sociológovia nás dnes upozorňujú, že
nestačilo uvoľniť sex a odstrániť pojem
smrti, aby sme mali šťastných ľudí. Čo
teda chýba? Chýba nežnosť, chýba ob-
jatie.

Archeológ, ktorý robí vykopávky na
úpätí sopiek, často nachádza kostry,
ktoré sú v objatí, spojené hrôzou lávy.
V objatí sa žije ľahšie a stráca sa strach
zo smrti!

Čo sa týka objatia, v Amerike uvažo-
vali o jednej iniciatíve, ktorá je možno
diskutabilná, ale určite originálna. Ide
o „maznací večierok“ (Cuddle Party).
V súkromnom byte sa počas tri a pol
hodiny slobodne maznajú, objímajú
(cena dvadsať eur). Pravidlá sú veľmi
jasné: oblečení v pyžame si ľahnú na
podlahu. Dovoľujú sa vankúše a plyš.
Sex je zakázaný. Pred tým, aby niekto
pobozkal iného, je potrebné žiadať do-
volenie. Ak niekto siahne rukou príliš
ďaleko, príslušní vyhadzovači hneď
nastolia poriadok.
Podľa tvorcov tejto Cuddle Party je to
spôsob, ako uzdraviť odcudzenie,
ktoré prežívajú najmä ľudia v mes-
tách. Je to účinné pre znovuobjavenie

civilizácie po toľkých stretaniach sa
len s autami, s vecami. Ide o to: človek
potrebuje človeka, potrebuje vôňu člo-
veka, dotyk človeka. Veci samy o sebe
nikdy nestačia. Môžu zaplniť srdce,
ale nie ho uspokojiť.

Možno ste už o tomto príbehu niekde
čítali, ale aj tak ho prinášame – sve-
dectvo jedného lekára.

„Väčšina alkoholikov sa dala na zlo-
zvyk pitia alkoholu, aby prekonali ne-
pokoj z detstva a vymazali otvorenú
ranu, ktorá sa už neuzavrela. Priľnú
k hrdlu fľaše, pretože nemohli priľnúť
k hrdlu mamy.“

Teda prečo nevrátiť bez „ak“ a bez
„ale“ objatie do umenia vychovávať?
Sme presvedčení, že by to bola najin-
teligentnejšia a najprospešnejšia revo-
lúcia milosrdenstva, chápaná vďaka

tomu, čím naozaj je: objatie nie je sú-
cit, nie je poľutovanie, ale schopnosť
zladiť sa s hlbokými potrebami ľud-
ského srdca.

Je to tajomstvo

Keď bol Mordechaj malý, bola to sku-
točná pohroma. A tak ho jeho rodičia
priviedli k jednému svätému mužovi,
ku ktorému všetci prichádzali, aby žia-
dali od neho rady v najťažších prípa-
doch. „Nechajte mi ho tu na štvrť ho-
dinu,“ povedal svätý človek. Keď
rodičia vyšli, starec zamkol dvere.
Mordechaj trochu pocítil strach. Svätý
muž sa priblížil k chlapcovi a v tichu
ho objal. Bolo to veľmi intenzívne ob-
jatie. V ten deň sa Mordechaj naučil,
ako sa ľudia dajú zmeniť.
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„Môj otec ma už
neobjíma tak ako kedysi.
Neviem, či si myslí, že to
už viac nepotrebujem. Ale
jeho objatia mi chýbajú.“

Marianna, 15 rokov

„Viem, že niekedy je so
mnou ťažké žiť. Rodičia sa
musia prispôsobiť mojim

rozličným duševným
rozpoloženiam, ale keď

ma objímu alebo mi
položia čo len jednu ruku

na plece, zdá sa mi,
že všetko je v poriadku.“

Laura, 13 rokov

Objatie je modlitba,
prosba, je pre nás

nevyhnutné.
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Ján Krstiteľ Ježovit žil jednoduchý, skromný a nábožný život. Nemal
rád okolo seba veľký rozruch. Stal sa dlhoročným misionárom, človekom,
ktorý dokázal prekonávať prekážky a rozdávať nádej aj napriek všetkým
prežitým utrpeniam a dôsledkom z veľkých tráum z japonského
koncentračného tábora počas druhej svetovej vojny.

Autor: Zlatko Kubanovič SDB � Foto: archív SDB

Salezián, ktorý prežil japonský
koncentrák

Tento slovenský salezián, trochu zabud-
nutý a nedocenený, sa narodil ešte v Ra-
kúsko-Uhorsku 9. júna 1909 v obci Suchá
nad Parnou pri Trnave. Jeho rodičia boli
Jozef Ježovit a Mária, rodená Sajdiborová.
Katolícku ľudovú školu vychodil v rodisku.
V roku 1921 sa prihlásil na slovenské sa-
leziánske súkromné gymnázium, ktoré sa
nachádzalo v Taliansku v obci Perosa Ar-
gentina. Po skončení prvých dvoch tried
gymnaziálnych štúdií (1921 – 1923) odi-
šiel na strednú grafickú školu do obce San
Benigno Canavese (1923 – 1928) neďa-
leko Turína. Tu v roku 1928 zmaturoval.

Profesia kníhtlačiara si vyžaduje precíz-
nosť, trpezlivosť a schopnosť riešiť prak-

tické problémy. A Ján Ježovit tieto vlast-
nosti mal. Preto ho aj jeho saleziánski
predstavení poslali, aby sa vyučil tomuto
remeslu. Počas štúdií požiadal o vstup do
Saleziánskej spoločnosti ako spolubrat ko-
adjútor.

Noviciát si vykonal v Cumiane (Taliansko)
v rokoch 1928 – 1929. Ako rehoľné meno
si k menu Ján pridal Krstiteľ, akoby sym-
bol novodobého Jána Krstiteľa, dôstojného
vo svojej skromnosti. Po skončení novi-
ciátu odišiel ešte sa zdokonaliť v kníhtla-
čiarskom remesle naspäť do San Benigno
Canavese (1929 – 1931), kde študoval.
Saleziánsku pedagogickú prax si vykonal
v Turíne na Valdoccu v rokoch 1931 –

1933. Tu 22. novembra 1932 zložil večné
sľuby. Keďže sa prihlásil na misie, hlavný
predstavený jeho prosbe vyhovel a v roku
1933 ho poslal ako misionára koadjútora
do Číny. Pôsobil tam nasledujúcich 37 ro-
kov.

Keďže bol odborne veľmi dobre pripra-
vený, jeho prvým misijným pôsobiskom sa
stala saleziánska remeselnícka škola
sv. Ľudovíta (Scuola St. Louis) v Hong-
kongu. Tam bol v rokoch 1933 – 1936. Po
trojročnom účinkovaní ho poslali na jeden
rok do Šanghaja. Tu bol poverený úlohou
tlačiarenského majstra. Ján Ježovit sa svo-
jej úlohy zhostil skutočne zodpovedne.
Snažil sa pochopiť čínsku kultúru a tiež sa
naučiť nový, nesmierne zložitý a ťažký ja-
zyk. Po roku odišiel na saleziánsku reme-
selnícku školu do vtedajšej portugalskej
kolónie Macao, ktorá je v súčasnosti
znovu pripojená ako špeciálna admini-
stratívna oblasť k Číne. Tu ho opäť pove-
rili úlohou tlačiarenského majstra. Na tejto
škole pôsobil až do chvíle, keď japonské
vojská obsadili mesto v roku 1941. Ná-
sledne bol spolu s ostatnými Európanmi
zatknutý a väznený v japonskom koncen-
tračnom tábore (1941 – 1945). V roku
1945, po skončení druhej svetovej vojny,
bol konečne po štyroch rokoch nútených
prác, vyčerpania od hladu a nervového
vypätia prepustený s podlomeným zdra-
vím.
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Bangkok 1974, don Ježovit (v strede v hornom rade) so svojimi žiakmi
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Nasledujúcich pätnásť rokov svojho života
strávil podľa želania svojich predstavených
znovu v Hongkongu (1945 – 1960) na sa-
leziánskej remeselníckej škole Tang King
Scholl, kde pôsobil ako učiteľ typografie.
Od tamojšieho ministerstva školstva do-
stal čestný titul „Qualified Teacher – Kva-
lifikovaný učiteľ“. Toto ocenenie hovorí
samo za seba. V roku 1960 bol preložený
do Macao, aby tam viedol celé typogra-
fické oddelenie na saleziánskej technic-
kej škole (1960 – 1970). Po desaťročnom
účinkovaní odišiel v júni 1970 do Bang-
koku do Thajska, kde zostal ešte takmer
štvrťstoročie až do svojej smrti. Najprv
bol poverený riadením tlačiarne na sale-
ziánskej remeselníckej škole Don Bosco,
ktorá dávala šancu chudobným študen-
tom na lepší život (1970 – 1978). Pre
zhoršujúce sa zdravotné ťažkosti potom
v roku 1978 odišiel do provinciálneho
domu v Bangkoku, kde však neodpočíval,
ako mu to radili lekári, ale venoval sa via-
zaniu kníh.

Pre stále sa zhoršujúci zdravotný stav, keď
už potreboval intenzívnejšiu zdravotnú
starostlivosť, odišiel v roku 1993 do sale-
ziánskeho formačného domu Nazaret
v Bangkoku. Tu zomrel v nemocnici sv.
Kamila (St. Camillo’s Hospital) 15. apríla
1994, pol hodiny po polnoci. Mal 86 ro-
kov. 65 rokov prežil ako salezián, z toho

61 rokov bol misionárom (v Číne 37 rokov
a v Thajsku 24 rokov). Pochoval ho sale-
ziánsky biskup Michael Praphon Chai-
charoen z Thajskej diecézy Surat Thani.

Za posledných 22 rokov svojho života bol
v nemocnici hospitalizovaný na dlhší čas
celkom 20-krát (nepočítame kratšie hos-
pitalizácie), z toho 8-krát musel podstúpiť
rôzne ťažké, komplikované operácie. Bol
to dôsledok krutého a neľudského pobytu
v japonskom koncentračnom tábore. Do-
svedčil to salezián don Bernard Tohill,
ktorý niekoľko rokov prežil s ním, najprv
na saleziánskej remeselníckej škole sv. Ľu-
dovíta v Hongkongu a potom ako zajatec
v spomínanom koncentráku.

Svoje posledné chvíle života strávil sku-
točnou prípravou na večnosť, čo nám
dosvedčil aj jeho ošetrovateľ don Peter
Daniele, ktorý o ňom povedal: „Bol jed-
noduchý, pokojný a radostný.“

Na svoj slovenský pôvod nikdy nezabudol
a hrdo sa hlásil k svojmu národu. Či sa mu
podarilo navštívil svoju vlasť Slovensko
a svojich blízkych, to sa, žiaľ, z doteraz
nájdených prameňov nepodarilo zistiť.
To, že nemal rád okolo seba veľký roz-
ruch, nám dosvedčuje aj fakt, že z docho-
vaných archívnych materiálov sa o ňom
zachovalo skutočne veľmi málo. Potvrdil

to aj salezián Bernard Tohill, ktorý pri
spomienke na neho napísal: „Žil a zomrel
pomerne nepoznaný, ale ja pevne verím,
že jeho vernosť rehoľnému a salezián-
skemu povolaniu mu priniesla bohatú od-
menu od Pána a v tom istom čase pridala
zásluhy našej kongregácii.“ A salezián Jo-
seph Prathan Sridarunsil, neskorší biskup
a prefekt vatikánskej Kongregácie pre in-
štitúty zasväteného života a spoločnosti
apoštolského života, o ňom v úmrtnom
liste zo dňa 31. mája 1994 napísal nasle-
dovné: „Spolubrat Ján zanechal veľmi
málo písomnej dokumentácie o sebe
a o svojej činnosti. Medzi tým málom,
ktoré sa našlo, je lístoček a na ňom napí-
sané ročné predsavzatia z duchovných cvi-
čení na rok 1979:
1) Myslieť a hovoriť dobre o všetkých,
zvlášť o spolubratoch;
2) Prosiť od Boha Otca, od Svätej Trojice
lásku k blížnym;
3) Znášať trpezlivo kritiky a šomranie;
4) Byť presný v zachovávaní denného
programu.
Ježiš, Mária a Jozef, vám dôverujem a od-
porúčam spásu mojej duše.“

Bangkok 1973, pohľad do tlačiarne v škole
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Kam sme sa to
dostali?
(Martina)
Azerbajdžan je pre-
važne moslimská
krajina (cca 95 %
obyvateľov). Štát je
to však sekulárny,
teda akceptuje
rôzne náboženstvá,
a každý občan si
má možnosť zvoliť
svoju vieru. Ako je
to s fungovaním
Katolíckej cirkvi

v Azerbajdžane? Poďme si pozrieť jednotlivé projekty.

Maryam centre – charitatívne vzdelávacie
centrum pre miestnych, najmä deti
Centrum začalo fungovať v roku 2004 a momentálne ho
navštevuje cca 400 žiakov na 25 učiteľov. Všetky školo-
povinné deti chodia na doučovanie (doobeda alebo po-
obede), takže centrum funguje od 9:30 do 20:00 od utorka
do soboty a učia sa tam všetky školské predmety, je tam
predškolská príprava detí, príprava na univerzity, jazy-
kové konverzácie, gitara, tance, CISCO Network akadémia
a remeslá.
Doučovanie prebieha počas školského roka, t. j. od októbra
do mája. Cez prázdniny zasa centrum organizuje voľno-
časové aktivity pre deti a mládež a letné tábory.
Mimo vyučovania si deti môžu zahrať stolný futbal či
pingpong alebo si len tak kresliť.

Heves Systemi – pre sociálne slabšie rodiny,
ktoré si nemôžu dovoliť platiť za doučovanie,
je zriadený tzv. Heves Systemi so
vzdelávaním zadarmo

PAD (Program adopcie na diaľku) – rozvojová
pomoc rodinám s deťmi, najmä opusteným
matkám
Deti s mamami prichádzajú raz týždenne do kaplnky na
Genjliku, kde deti absolvujú hodiny ruského a anglického
jazyka a medzičasom mamy dostanú svoje balíčky. Všetky
tieto rodiny sú kontrolované a navštevované, deti hodno-
tené, či sa dobre učia, aby celý tento proces podpory mal
aj reálny prínos do budúcna.

Farnosť (miestni veriaci) – keďže Baku je obrovské
mesto s množstvom zahraničných firiem a dlhou históriou,
okrem domáceho azerbajdžanského obyvateľstva je tu
mnoho po rusky a po anglicky hovoriacich veriacich. Naj-
viac aktívna, čo sa týka prezentácie, je anglická skupina,
ktorú tvorí veľmi živá filipínska časť a expati (zamest-
nanci zahraničných firiem).

Sestry Matky Terézie – vedú útulok pre
bezdomovcov
V súčasnosti je tu päť sestier, ktoré sa starajú o cca 35 ľudí.
Často berú ľudí priamo z ulice, dávajú im domov, stravu,
starostlivosť a opateru. Zároveň sa venujú deťom (krúžky
anglického jazyka), pomáhajú tým z neďalekej veľmi chu-
dobnej štvrte či trávia čas s deťmi farníkov.

Caritas in Azerbajdžan (CiA) – súčasť svetového
diela Caritas, no v upravenej verzii
Náplňou činnosti CiA je podpora ostatných projektov, na-
príklad pomoc s marketingom, so získavaním peňazí na
fungovanie, písaním projektov, organizovaním stretnutí
a eventov a pod.

Obyčajný týždeň na neobyčajnom mieste
(Zuzana)
Čas v Baku je plný nových ľudí, kultúry, jazykových mixov,
ale, samozrejme, i Boha. Popravde, zo začiatku som si veru
ani ja nebola istá, čo všetko nás čaká. Ale nakoniec, zdá sa,

Spracované a foto z dobrovolnici.saleziani.sk

V septembri minulého roka dve misijné dobrovoľníčky – Martina Ihnátová a Zuzana Riecka – opustili
Slovensko a vydali sa na ročnú misijnú skúsenosť do najvýchodnejšej časti Európy, do Azerbajdžanu.

Misijné dielo v Azerbajdžane
v zážitkoch dobrovoľníčok
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že som zabudla na to, že deň má len
24 hodín a týždeň iba 7 dní…

Pondelok – prvý „pracovný“ deň
v týždni sa začína pomerne zaujímavo.
Saleziáni, väčšina zamestnancov i všetci
dobrovoľníci majú deň off (pre salezi-
ánov je to komunitný deň), čo znamená,
že máme priestor pre seba, oddych, vý-
let či dlhší spánok. V mojom prípade sa
deň off predlžuje aj na utorok. Tento
deň začínam zväčša svätou omšou v mo-
jom druhom domove – na Genjliku (dom
s kaplnkou, kde saleziáni pred 15 rokmi
začínali), nejakou drobnou pomocou
v saleziánskej domácnosti a hodinou
azerbajdžančiny.

Prvým reálnym pracovným dňom v týždni
je pre mňa streda, ktorá je veľmi podobná
piatku. V tieto dni začínam ráno hodinou
ruštiny. Hneď potom odchádzam do
môjho ďalšieho domova – na Chətai, kde
je kostol Nepoškvrneného počatia Panny
Márie s pastoračným centrom. Tu trávim
celý deň. Doobeda pomáham tunajšiemu
pánovi farárovi otcovi Vladimírovi, s čím
treba – zväčša ide o nejakú papierovú
prácu, ktorou je napríklad tvorba nedeľ-
ného slova (list s čítaniami, rozpismi svä-
tých omší a podobne), rozpis pre kňazov,
kronika či práca v knižnici. Po obede pri-
pravujeme s bratom Piotrom a sestrou
Slávkou program a veci na nedeľnú školu,
ktorú mávame každú nedeľu po svätej
omši. Prednedávnom sa pomaličky začal
opäť rozbiehať aj zbor na čele s bratmi Ra-

dom a Piotrom. Z času na čas do programu
v týždni tak zablúdi aj nácvik.

Štvrtok je deň, v ktorý som opäť
v „office“. Vtedy trocha pomáham najmä
otcovi Vladimírovi v kancelárii – s poštou,
podľa potreby pracujem na kronike a jed-
noducho všetko, čo treba a čo zvládnu
moje slovenské ruky.

Teraz prichádza na rad víkend – „oddy-
chový čas“. V sobotu ráno sa obyčajne
pripojím k svätej omši na Genjliku, kde
podľa možnosti aj so sestrou Slávkou chys-
tám obed. Okolo 12:00 začínajú prichá-
dzať rodinky z nižších vrstiev (mamy
s deťmi, ktoré sú zapojené do projektu
PAT). Zatiaľ čo školopovinné deti majú
kurzy ruštiny a angličtiny, ktoré trvajú od
13:00 do 16:00 (kde učím angličtinu sku-

pinu detí, ktoré ešte nevedia čítať a písať
alebo sa to práve len učia), tie menšie sa
hrajú, kreslia či tvoria spolu so sestrou
Andrejkou. Keď sa kurzy skončia a mamy
s deťmi odídu domov, začíname v nepra-
videlných intervaloch náš „upeč koláč –
rýchlo a možno chutne“ kurz.

No a prichádza na rad posledný deň
v týždni – nedeľa. Tento deň trávim na svä-
tej omši, po ktorej máme nedeľnú školu –
katechizmus s deťmi a mladými. Jeho sú-
časťou je zväčša spoločný obed, modlitba
v kostole, katechizmus, v prípade potreby
nácvik (pred Vianocami na predstavenie),
záverečná modlitba a hry. Toto všetko trvá
do večerných hodín. Niektorí potom od-
chádzajú domov, no vytrvalci, ktorí majú
ešte chuť a energiu, ostávajú tvoriť spolo-
čenstvo na večerných chválach celej sale-
ziánskej ohany – teda celej komunity. Je to
krásny čas, keď sa jeden z mála dní v týždni
stretnú naozaj všetci a spoločne sa modlia.
Tu sa veľa používa ruský jazyk, ale záver
tejto modlitby je asi najkrajší, aký môžete
na tomto mieste zažiť. Spievaná modlitba
„Zdravas’, Mária“ v azerbajdžanskom ja-
zyku. Počas týždňa má zväčša každý sale-
zián svoje povinnosti, svoju službu, ale tu,
v tejto modlitbe vidieť a cítiť obrovskú jed-
notu celého misijného diela, ktoré tu s Bo-
žou pomocou vytvárajú…

Blogy ďalších misijných dobrovoľníkov
nájdete na dobrovolnici.saleziani.sk.
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Vtom ku mne pristúpila dievčina, možno pätnásťročná,
a pýtala sa ma, akým spojom by sa mohla dostať do istého
mesta. Bola veľmi nervózna a stále sa obzerala okolo seba,
ako keby vedela, že ju niekto sleduje. Nemala žiadnu ba-
tožinu a bola zmätená, bezradná a vystrašená. Prvé, čo mi
prišlo na myseľ, bolo: „Toto dievča utieklo z domu!“ Začala
som sa s ňou láskavo zhovárať a ponúkla som jej pomoc.
Neviem, čo sa spustilo v jej vnútri, možno pochopila, že sa
mi môže zveriť… a ako silný prúd rieky sa z nej začali va-

liť slová. Povedala mi, že utiekla z jedného domu, v ktorej
ju kvôli prostitúcii držali zatvorenú spolu s ďalšími diev-
čatami, ešte mladšími od nej. Využila okamih nepozornosti
strážcov, ktorí na chvíľu zabudli zamknúť bránu od ulice,
a tak utiekla z tohto otroctva. Bála sa, že keby ju znovu do-
lapili, draho by za to zaplatila. Rozprávala a plakala, ner-
vózne si zvierala ruky a triasla sa ako osika. Objala som ju
a povedala som jej, že jej pomôžem.

Z mobilu som zavolala dobrovoľníčku z mojej skupiny, so-
ciálnu asistentku, ktorá sa venuje právam detí: všetko som
jej rozpovedala a poprosila som ju o pomoc. Povedala mi,
aby sme spolu s dievčaťom vycestovali autobusom, ktorým
som plánovala ísť, a ona urobí potrebné kroky. Kúpila som
dievčaťu lístok a autobus sa pohol. Schúlená na sedadle sa
zdala byť ešte mladšia na svoj vek: bezbranné a vyľakané
kuriatko. Stále sa na mňa pozerala, akoby tomu ešte ne-
verila, a občas opakovala: „Ďakujem!“ Počas jazdy mi vo-

lala sociálna pracovníčka a označila mi za-
stávku, na ktorej máme vystúpiť, a uistila ma,
že našla niekoho, kto nás tam bude čakať.
Moja priateľka dobrovoľníčka všetko vybavila!
V priebehu dvoch hodín sa nám podarilo vy-
riešiť problém tohto dievčaťa, a nielen to! Po

príchode sme našli troch policajtov v civile,
ktorí nás zaviezli na policajnú stanicu, kde
dievča dopodrobna vypovedalo; potom ju psy-
chologička a sociálna asistentka odprevadili do
ochrannej komunity.

Silno sme sa objali a v tom objatí bola láska
Boha, ktorý sa stará o svoje deti; bola v ňom vďačnosť toho,
kto je sám a krehký a zveruje sa tomu, kto je schopný ne-
zištne milovať. Dozvedela som sa, že po tejto výpovedi vy-
slobodili z „väzenia“ mnohé dospievajúce a deti a pomohli
im vrátiť sa do života. Viackrát som sa zamýšľala nad týmto
stretnutím: keby som jej len bez záujmu dala požadovanú
informáciu a nebola by som sa usilovala vidieť v zmätených
očiach drámu tohto dievčaťa, ako by to bolo všetko do-
padlo?

Bola nedeľa popoludní a ja som sa nachádzala na autobusovej stanici v meste vzdialenom 180 km od
môjho bydliska. Mala som už kúpený lístok a čakala som na nástupišti, odkiaľ mal autobus
odchádzať. Sedela som na lavičke, po očku som sledovala svoju batožinu a z ampliónu už
oznamovali, že zakrátko bude odchádzať môj autobus.

Autor: Rosita � Foto: unsplash.com

Očami srdca

Rozprávala a plakala, nervózne
si zvierala ruky a triasla sa ako

osika. Objala som ju
a povedala som jej, že jej

pomôžem.
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Majme pevnú istotu,
že to ona urobila všetko

29

O darovaní sa
Soľ sa stáva soľou vtedy, keď sa dáva. A to je ďalší postoj kresťana:
darovať sa; ochutiť život druhých, ochutiť toľko vecí s posolstvom
evanjelia. Darovať sa. Neuchovávať sa sám pre seba. Soľ nie je ur-
čená samotnému kresťanovi, je na to, aby sa dávala. Kresťan ju má
preto, aby ju rozdával, je to soľ pre rozdávanie, nie pre seba samu.
Soľ nedáva chuť sebe samej.

O skrytom Ježišovi
Na konci budeme súdení zo skutkov milosrdenstva. Pán nám
môže povedať: Nuž ty, pamätáš si vtedy na ceste z Jeruzalema do
Jericha? Ten polomŕtvy muž som bol ja. Spomínaš si? To vyhla-
dované dieťa som bol ja. Spomínaš si? Ten migrant, ktorého toľkí
chcú odohnať, som bol ja. Tí osamelí starí rodičia, opustení v sta-
robinci, to som bol ja. Ten chorý, osamotený v nemocnici, ktorého
nik nepríde navštíviť, som bol ja.

O stretaní
Všetci sme zachvátení šialeným rytmom každodennosti, mnoho
ráz v područí pocitov – omámených, zmätených. Je nevyhnutné
naučiť sa nanovo nájsť cestu k svojmu srdcu, znovu obnoviť hod-
notu dôvernosti a ticha, lebo je to práve tam, kde nás Boh stre-
táva a hovorí k nám. Jedine ak začneme odtiaľto, môžeme potom
my sami stretnúť druhých a hovoriť s nimi.
Zdroj: sk.radiovaticana.va

Slová pre život
od Svätého Otca Františka

Don Bosco
o modlitbe ruženca

Táto modlitba sa volá ruženec, lebo každý Zdravas je ako
duchovná ruža, ktorú ponúkame Kráľovnej neba. Aj
Cirkev ju vzýva ako Ruža tajomná.

Každá ruža má okrem kvetov aj zelené listy a tŕne; tak
aj v ruženci sú zelené listy, čiže radostné tajomstvá,
tŕne, čiže bolestné tajomstvá, a kvety, teda slávnostné ta-
jomstvá nášho vykúpenia.

Každý, kto skúma vec, musí priznať, že ruženec je mod-
litba sama o sebe vzácna, teda aj veľmi milá Bohu a Má-
rii.

Poviem teda, aby nám bol ruženec užitočný, treba sa ho
modliť dobre, vyslovovať každé slovo zreteľne a po-
zorne, mať v srdci, čo hovoríme ústami, a tak oddialiť,
nakoľko je možné, každú roztržitosť.

Čo povedať o rozjímaní nad tajomstvami nášho nábo-
ženstva, ktoré budeme meditovať v ruženci, než to, že
týmto spôsobom sa zjednotí ústna modlitba s modlitbou
v mysli, a tak sa dáva kresťanovi solídny pokrm pre du-
cha? Vskutku, cez túto modlitbu napodobňujeme anje-
lov a svätých v nebi, ktorí bez prestania spievajú chvály
najvyššiemu Bohu, zatiaľ čo my tak nejako robíme to
isté, opakovane ho prosíme a chválime.

Koľko ľudí a celých rodín, ktorí hoci sú unavení po ná-
mahe, predsa však večer, skôr než idú spať, nevynechajú
modlitbu ruženca? Prečo by sme aj my nemohli robiť
tak? Zdá sa nám príliš ťažké zostať na štvrťhodinu
s Pannou Máriou, Kráľovnou neba? Nech to tak nie je.

A keby vám chýbal čas na modlitbu ruženca, pomodlite
sa aspoň tri Zdravasy, aby ste dosiahli jej orodovanie.
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Don František Chudý sa narodil
18. júla 1929 v Lučenci. Otec bol
žandár, a preto chlapec Ferko často
menil bydlisko a spolužiakov podľa
toho, ako bol otec prekladaný na nové
miesto výkonu služby. Po maturite
v roku 1947 nastúpil na Slovenskú vy-
sokú školu technickú v Bratislave a za-
čal sa viac zaujímať o náboženstvo a li-
turgiu.
Keď štátna moc začala obmedzovať
slobodu Cirkvi, postihlo to aj mladého
Františka. Verejná bezpečnosť ho ne-
chcela pustiť do kostola na svätú omšu.
Odvolal sa na náboženskú slobodu, za
čo bol odsúdený na dva roky núte-
ných prác. V roku 1952 nastúpil na 16
a pol roka do práce v Slovakofarme
v Hlohovci ako laborant. Takéto dlhé
obdobie sa mu v živote zopakuje ešte
dvakrát. Popri práci diaľkovo študoval
na Prírodovedeckej fakulte UK v Bra-

tislave a v roku 1959 ukončil štúdium
ako promovaný chemik. V rokoch
1965 a 1966 sa hlásil do diecézneho
seminára v Bratislave, ale nebol pri-
jatý. V tom čase sa spoznal so sale-

ziánmi Antonom Radošovským a Ber-
nardom Šipkovským. Oni mu
naznačili, že sú aj iné možnosti, ako sa
stať kňazom, a spojili ho s tajným ma-
gistrom saleziánskych novicov, ktorým
bol Jozef Izakovič. V tajnosti teda ab-
solvoval prípravu a noviciát a 31. ja-

nuára 1968 zložil svoje prvé rehoľné
sľuby v Bratislave. Potom sa dostal aj
do seminára a napokon bol vysvätený
za kňaza 20. júna 1971.
Po vysviacke poslali stále tajného sa-
leziána na pol roka za kaplána do Sta-
rého Tekova a potom do Jacoviec. Tam
zostal celých 16 a pol roka. V roku
1987 prešiel za správcu farnosti do
Dolnej Krupej, kde bol sedem rokov,
a potom dva roky v Dolnej Súči. Ná-
sledne ho určili do komunity a far-
nosti v Michalovciach. Tam žil už pre
neho povestný čas 16 a pol roka. Po-
máhal v pastorácii, najmä vyučovaním
náboženstva a starostlivosťou o du-
chovnú správu nemocnice.
Pre zníženú schopnosť pohybu bol vo
februári 2013 preložený do salezián-
skeho domu v Hodoch. „Aj keď sa už
nemohol pohybovať, práce sa nevzdal.
Sediac vo vozíku viazal knihy. Jeho
najobľúbenejšou témou bola liturgia,
obzvlášť veľkonočné trojdnie,“ spo-
mína jeho posledný direktor don Jozef
Gibala a dodáva: „Ferko bol v jednot-
livých farnostiach a našich salezián-
skych komunitách pre svoju skrom-
nosť, úctivosť a komunikatívnosť
obľúbený. Nikdy sa neurazil, aj keď
niekedy by bol mal na to objektívny
dôvod.“
Od konca februára 2014 bol pre po-
trebnú opateru v dome opatrovateľ-
skej služby v Nitre na Kalvárii u ver-
bistov. Svoj život odovzdal Bohu
v pondelok 4. júla 2016 dopoludnia.
Don František Chudý zo svojich tak-
mer 87 rokov života prežil 48 rokov
ako salezián, pričom 45 rokov bol kňa-
zom.

Na začiatku leta, 4. júla 2016, zomrel v Nitre salezián kňaz František Chudý vo veku takmer 87 rokov
života. Z toho 45 rokov bol kňazom a o tri roky dlhšie saleziánom.

Spracovala: mk � Foto: archív SDB

František Chudý * 18. 7. 1929 – † 4. 7. 2016

Ferko bol v jednotlivých
farnostiach a našich

saleziánskych komunitách
pre svoju skromnosť,

úctivosť
a komunikatívnosť

obľúbený.
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Salezián Eugen Baša pochádzal z ma-
lej západoslovenskej dedinky pri
Trnave, zo Šúroviec (vtedy Varašúr).
Narodil sa 29. apríla 1931 ako piaty zo
šiestich detí. Rodina bola chudobná,
ale čestná. Päť tried ľudovej školy ab-
solvoval Eugen v rodnej obci a meš-
tiansku školu v Seredi.
Po vojne v auguste 1945 sa dozvedel,
že jeho dvaja spolužiaci idú k salezi-
ánom; pamätný deň pre neho nastal
14. augusta 1945, keď ešte s piatimi
kamarátmi pricestoval do Šaštína. Pre-
žil tam krásne tri roky a väčšinou po-
máhal pri varení v kuchyni. Po troch
rokoch bol prijatý do noviciátu v Hron-
skom sv. Beňadiku.
„Noviciát vo mne zanechal tie naj-
krajšie a nezabudnuteľné chvíle, spo-
mienky šťastia a vnútorného obohate-
nia sa a pokoja s tým najkrajším
predsavzatím: navždy sa oddať Pánovi
a slúžiť mu v pokore a v láske podľa
vzoru dona Bosca v našej saleziánskej
rodine a zachraňovať duše mladých,“
spomínal si Eugen Baša. Svoje prvé re-
hoľné sľuby ako salezián koadjútor
zložil v Hronskom sv. Beňadiku
16. augusta 1949.
Asi o mesiac ho určili do saleziánskeho
teologického študentátu do Svätého
Kríža nad Hronom, kde študovalo pri-
bližne 40 saleziánskych bohoslovcov.
Eugen sa mal spolu s ďalším koadjúto-
rom starať o kuchyňu. Tu ho zastihla
tzv. barbarská noc v roku 1950. Aj on
bol najprv v koncentračnom tábore
v Podolínci, odkiaľ ho prevelili do
Oseku u Duchova v Čechách a po sied-
mich mesiacoch na stavbu Klíčavskej
priehrady. Napokon dostal povolávací
rozkaz a narukoval do Jihlavy. Po vo-

jenčine neostal doma, ale už 1. januára
1955 odišiel do Lopeja, kde bol fará-
rom salezián don Cíferský. Eugen tam
pomáhal na fare, ale aj ako kostolník.
Neskôr krátko žil v tajnej komunite vo
Zvolene a potom sa presťahoval na vý-
chod do Bardejovských kúpeľov, kde
bol už zamestnaný salezián koadjútor
Juraj Kaščák. V tom období tajne zlo-
žil svoje doživotné rehoľné sľuby
8. decembra 1955. V Bardejovských
kúpeľoch pobudol ako zamestnanec
osem a pol roka a v máji 1963 sa pre-
sťahoval do Prešova. Bol prvým sale-
ziánom, ktorý prišiel žiť do metropoly
Šariša. Prácu si našiel v komunálnych
službách, v knihárstve. Z tohto praco-
viska odišiel v roku 1983 do trvalého
invalidného dôchodku. V závere
svojho vlastného krátkeho životopisu
pred pár rokmi napísal:
„Chcem sa úprimne poďakovať Pánovi
za všetko dobré, krásne, za obstojné
zdravie a dobré zamestnanie, za vý-
borný kolektív dobrých a milých ľudí,
za misiu tu v Prešove, za dobrých
a vzácnych kňazov a priateľov, za
ochranu a pomoc Panny Márie Po-
mocnice počas totality – za všetko
nech je česť a chvála nebeskému
Otcovi na veky vekov. Amen.“

– – – – –

Spomínam si, ako nás raz v Prešove
navštívil jeden spolubrat, ktorý uja Eu-
gena predtým veľmi nepoznal. Keď
odchádzal, povedal mi, že ten Eugen,
„to je taký milý, usmievavý starček“.
Ujo Eugen sa smial rád a veľa. Mal
svoje obľúbené vtipy a, ako to my na-
zývame, „pripoviedky“. A hoci sme

ich už veľa ráz počuli, keď ich znova
spomínal, bolo jasné, že je vo forme.
Jeden z týchto jeho veselých príspev-
kov spočíval v tom, že každému no-
vému členovi komunity dal po neja-
kom čase hádanku: „Nestojím
a nesedím, nie som ani von, ani dnu.
Kde som?“ A keď som po prvýkrát ne-
vedel odpovedať, tak si čupol v zá-
rubni dvier a svojským smiechom dal
najavo, že ma dobehol. Takto bol no-
siteľom optimizmu a radosti, čo sú ty-
pické prvky saleziánskeho ducha. Som
presvedčený, že táto jeho hádanka je
v tejto chvíli veľmi aktuálna a naberá
hĺbku. Kde som? Na konci ružovej
aleje je určite veľa smiechu a radosti.
Kiež by ste na nás hodili polovicu
svojho plášťa, ktorý je spojený s týmto
vaším darom. Vďaka, ujo Eugen, a do-
videnia v nebi!

don Martin Kačmáry SDB, direktor
saleziánskej komunity v Prešove

Vo štvrtok 4. augusta 2016 zomrel v Prešove salezián koadjútor Eugen Baša. Mal 85 rokov, z toho
takmer 66 rokov prežil ako salezián.

Spracoval: rhsdb � Foto: archív SDB

Eugen Baša * 29. 4. 1931 – † 4. 8. 2016
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„Bez Vašej konkrétnej lásky by som bol urobil len veľmi
málo alebo nič; s Vašou konkrétnou láskou sme, naopak,

mohli spolupracovať s Božou milosťou, aby sme osušili
mnohé slzy a zachránili mnohé duše.“

Z testamentu dona Bosca dobrodincom

Aj vy máte miesto
v príbehu dona Bosca
dnes na Slovensku.

Na podporu saleziánskeho diela
využite poštovú poukážku vnútri časopisu.

Za všetkých našich dobrodincov slúžime každú sobotu svätú omšu.

Pre koho tu žijeme a pracujeme?
* chudobní mladí * animátori * mladé rodiny * miništranti * duchovné
povolania * misijní dobrovoľníci * pastorácia Rómov * učňovská mládež
* birmovanci *

Čo pre nich robíme?
* stretnutia v skupinkách (stretká) * vzdelávanie na školách * krúžky *
duchovné obnovy * športové aktivity * divadlo * spev * mimoškolské
vzdelávanie * tábory * výlety * vyučovanie katechizmu * púte *
duchovné vedenie * farská činnosť *

V spolupráci s Bratislavskou arcidiecézou sme započali
* proces blahorečenia mučeníka saleziána kňaza Titusa Zemana *


