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

Sviatok Všetkých svätých nám pripomína naše
povolanie k svätosti. Boh chce od každého
jedného z nás, aby sme sa stali svätými. Toľké
príklady svätcov nás uisťujú, že svätosť je
možná, no súčasne nám ukazujú rozdielne
a očarujúce cesty, ktorými ju možno dosiah-
nuť. Nájdeme aj my najvhodnejšiu cestu, ktorá
vyhovuje našej osobnej situácii a životnému
stavu?
Svätosť nie je luxus, ale jediná možnosť sku-
točnej realizácie nášho pozemského života.
Náročná ponuka svätosti prebúdza v mladých
ľuďoch netušené energie. Nie je to priemer-
nosť alebo len akési túžby srdca, ktoré ich pri-
ťahujú, ale „vysoká kvalita“ života. Práve mladí vo svojom veku ako prví
cítia pôvab náročných hodnôt, aj keď potom – najmä dnes – sami vidia
svoju osobnú krehkosť. Je na nás vychovávateľoch mladých, aby sme ve-
deli oceniť a pomôcť im rozvíjať túto hlbokú, vrodenú túžbu.
Don Bosco sa nebál predkladať svojim chlapcom vysoké ciele. Jeho slová
o svätosti tak zapôsobili na Dominika Savia, že dospel k rozhodnému kroku
svojho života: „Túžim po svätosti. Musím sa stať svätým. Nemyslel som, že
tak ľahko sa možno stať svätým, a teraz, keď som pochopil, že je to možné
a pritom možno zostať veselý, tak rozhodne sa chcem stať svätým.“
Dôležitou črtou svätosti, ktorú ponúkal don Bosco, bola veselosť. „Slúžte
Pánovi vo veselosti,“ opakoval. Oratoriánska veselosť mala všetky črty mla-
díckej sviežosti, fantázie, spontánnosti, hry a zábavy. Don Bosco vytušil,
že v srdci mladého človeka je zdravá túžba po radosti, ktorá je akoby ozve-
nou niečoho nebeského. V Knihe prísloví sa hovorí, že vtedy, keď Boh tvo-
ril zem, jeho Múdrosť sa hrala pred ním na okruhu jeho zeme a jej rozkošou
je bývať medzi synmi ľudskými. Túžba mladých po veselosti je tajomnou
spomienkou na Božiu stvoriteľskú radosť, z ktorej všetko povstalo, a trvalá
radosť je istou známkou svätého života.
Na príhovor Panny Márie Pomocnice a svätého Jána Bosca vám vyprosu-
jem pravý pokoj a skutočnú radosť v nastávajúcom Adventnom a Vianoč-
nom období.

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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Valdocco opäť zažilo žiarivý a dojímavý deň odchodu nových
misionárov. Jedenásteho novembra 1875 don Bosco vyslal
svojich prvých misionárov do Patagónie v Argentíne. Bola to

legendárna „prvá misi-
onárska výprava“, ktorú
viedol mladý a odvážny
Giovanni Cagliero. Ako
dobre vieme, don Bosco
sa už od mladosti pohrá-
val s predstavou, že bude
misionárom. Don Ca-
fasso, ktorý ho sprevádzal
pri jeho rozlišovaní povo-
lania, mu „zahatal“ túto
cestu a povedal mu, že
nemá odísť do misií. Dňa
25. septembra tohto roka
som viedol slávnosť od-
chodu 43 misionárov, re-
hoľníkov i laikov v rámci
147. misionárskej vý-
pravy.
„Tajný“ sen dona Bosca
sa nikdy nezastavil, ani

počas dvoch tragických svetových vojen.
Tentoraz osemnásť mladých saleziánov a sedemnásť dcér
Márie Pomocnice zanecháva svoju vlasť a citové väzby a roz-
behnú sa do najrozličnejších kútov zeme. K nim sa pripája
sedem mladých (šesť dievčat a jeden chlapec), ktorí budú je-
den rok poskytovať občiansku a misionársku službu.
Samozrejme, rehoľníčky a rehoľníci urobili rozhodnutie
„navždy“. Ich dar je darom života, aby zostali s chudob-
nými, s ľuďmi, ktorí sú opustení, s inými spolubratmi sale-
ziánmi a spolusestrami saleziánkami v ťažkých časoch ako

členovia Cirkvi, pretože Boh zostáva pri svojich trpiacich de-
ťoch.
Tento veľkorysý čin je veľavravný. Hlása, že Pán naďalej mi-
luje ľudstvo, ktoré stvoril a ktoré chcel, a že my saleziánska
rodina sa cítime zvláštnym spôsobom naplnení Božou než-
nosťou.
Práve táto naplnenosť láskou si vyžaduje, aby „pretekala“
okolo nás, a pobáda nás k odpovedi náročnej vernosti.
Preto som našim misionárom povedal, že môj sen o misi-
onárskej saleziánskej rodine má štyri „lupene“.

1. BYŤ MISIONÁRMI ĽUDSKOSTI
Nie sme vo svete misionármi, aby sme si podmaňovali ne-
jakú krajinu. Sme nimi preto, aby sme spoločne prežívali ži-

vot s ľuďmi, ktorí nás prijímajú; sme nimi preto, aby sme slú-
žili, nech sú okolnosti a situácie akékoľvek. My dávame jesť
hladným a piť smädným, pretože je dobré tak robiť, nech by
boli dôsledky akékoľvek.
Blahoslavený Pavol VI. pri ukončení Druhého vatikánskeho
koncilu zdôraznil, že učenie koncilu sa zameralo jediným
smerom, a to „slúžiť človeku, človeku v akýchkoľvek pod-
mienkach, s akýmikoľvek chorobami, s akýmikoľvek po-
trebami“. Ako som povedal v bazilike v Turíne: „Ste poslaní
slúžiť mužom a ženám, ktorých stretnete na svojich ces-
tách – s ich rozdielnosťami, s ich dedičným kultúrnym bo-

Naše odpovede musíme dávať tak
rýchlo, ako je to len možné, pričom
sa usilujeme sprevádzať ľudí v ich

živote a spolu s nimi hľadáme
možné riešenia.Ángel Fernández Artime

hlavný predstavený saleziánov
a X. nástupca dona Bosca

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

Snívam o saleziánskej rodine,
ktorá má misionárske srdce

Stoštyridsiata siedma misionárska výprava hlása, že Pán naďalej miluje ľudstvo, ktoré stvoril a ktoré
chcel, a že my saleziánska rodina sa cítime zvláštnym spôsobom naplnení Božou nežnosťou.
Práve táto naplnenosť láskou si vyžaduje, aby „pretekala“ okolo nás, a pobáda nás k odpovedi náročnej
vernosti.

s Je ž i š om za ž ime s p o l u



h l a v n ý p r e d s t a v e n ý

5

dob r o d r u ž s t v o d u ch a

hatstvom, s ich snami, obavami a náde-
jami. Vy musíte prinášať svoje vlastné bo-
hatstvo ľudskosti, ktoré ste dostali od va-
šich rodín a kultúr, a hlboké bohatstvo,
ktoré každý deň živíte vo svojom vzťahu
k Pánu Ježišovi, plnom dôvery.“

2. BYŤ MISIONÁRMI
MILOSRDENSTVA A BRATSTVA
Druhý lupienok môjho misionárskeho sna
je následkom prvého – ako som povedal
odchádzajúcim: „Keďže ste misionármi
ľudskosti, vyzývam vás, aby ste boli tiež mi-
sionármi milosrdenstva a bratstva.
Dnes svet všade trpí. Stretnete sa s voj-
nami, s rozpormi, s krajnou chudobou,
s utečencami, s hladnými, chorými, opus-
tenými. Stretnete sa aj s rasistickými a xe-
nofóbnymi názormi, ale vy prinášajte po-
solstvo mieru a rozvoja, odpustenia
a bratstva. A nielen ako názor alebo ako ká-
zeň, ale svojím vlastným životom, jeho kaž-
dodenným prežívaním, svojím svedectvom.
Nemôže existovať saleziánska ,neutralita’
voči utrpeniam nášho ľudu, zoči-voči utrpe-
niu a nedostatku každého druhu. Naše od-

povede musíme dávať tak rýchlo, ako je to
len možné, pričom sa usilujeme sprevá-
dzať ľudí v ich živote a spolu s nimi hľa-
dáme možné riešenia. A naša odpoveď
bude vždy odpoveďou evanjelia, dôstoj-
nosti ľudskej osoby, úcty k životu a k stvo-
renstvu.
Svet dnes tak veľmi potrebuje bratstvo
a bratskú lásku!“

3. BYŤ MISIONÁRMI PRE TÝCH
POSLEDNÝCH
Byť dnes saleziánskym misionárom zna-
mená mať oči a srdce pre tých posledných
a maličkých. Odporučil som to odchádza-
júcim: „Z celého srdca vám odporúčam:
oči majte dobre otvorené, aby ste ich videli
a aby ste im videli do tváre, majte srdce
a ruky otvorené, aby ste ich prijímali, majte
odvahu darovať im celý svoj život. Môžete
byť blízki všetkým – ako don Bosco –, ale
vaše srdce bude musieť byť stále s tými po-
slednými a váš život stále pre tých posled-
ných.
Vyzývam vás, aby ste otvorili svoje srdce
mnohým ľuďom, ktorí žijú v neistote

a v utrpení, aby ste boli blízki tým, čo ne-
majú hlas, aby ste im pomáhali dosiahnuť
spravodlivosť, ktorú si zaslúžia, aby ste
bratsky a solidárne ošetrovali rany života
a aby ste boli ďaleko od tej ľahostajnosti,
ktorá okrem toho, že nepomáha, ponižuje.
A pri tých posledných nikdy nezabudnite,
že im pomáhame v ich potrebách každého
druhu, ale že sme sa naučili od dona Bosca
nikdy nezabudnúť na ohlasovanie Ježišovej
dobrej zvesti, ktorá nám hovorí o dobrom
a milosrdnom Bohu, ktorý je naším Otcom.
Don Bosco bol predovšetkým kňazom so
srdcom plným Boha, so srdcom vychová-
vateľa, ktorý sa stále snažil vo svojich
chlapcoch vzbudzovať zmysel pre Boha
a dôveru k nemu.“

4. BYŤ MISIONÁRMI, PRETOŽE
SME UČENÍKMI
Nikdy nesmieme zabudnúť, že koreň a sila
tej skutočnosti, že sme misionármi, po-
chádza z faktu, že sme učeníkmi. My sme
v podstatnej miere učeníkmi misionár-
skymi, členmi veriaceho spoločenstva,
ktoré berie vážne Ježišov príkaz učiť v jeho
mene a konať tak, aby všetky národy mohli
poznať milosrdného a verného Boha, ktorý
miluje každého svojho syna a každú svoju
dcéru na zemi.
My sme tiež dedičmi viac ako storočnej tra-
dície našej saleziánskej rodiny.
Buďte odvážnymi ohlasovateľmi nesmier-
neho milosrdenstva a nezištnosti zo strany
Boha, prejavovanej predovšetkým medzi
tými najchudobnejšími a najnúdznejšími.
Nech vás každý deň a na každom kroku
sprevádza Mária, Učiteľka a Pomocnica,
Matka milosrdenstva. Naučte sa od nej byť
vnímaví na potreby chudobného ľudu, tých
najchudobnejších chlapcov a dievčat i mla-
dých, ktorých – ako som si istý – nosíte vo
svojom srdci, a učte sa od nej chváliť Boha
za zázraky, ktoré koná v každom kúte
zeme, v každej kultúre a v každom národe.

(Podľa Il Bollettino Salesiano, november
2016)
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MELČICE
Spolupracovníci ašpiranti na duchovných cvičeniach
Pozvanie do exercičného domu na duchovné cvičenia spolu so slovenským provinciálom
donom Jozefom Ižoldom a koordinátorom saleziánov spolupracovníkov Julianom To-
maštíkom prijala skupina ašpirantov k saleziánom spolupracovníkom. Zamýšľali sa nad
životom dona Bosca, osobným životným projektom a ponárali sa hlbšie do saleziánskej
charizmy. Vekovo
pestré spoločenstvo,
kam patril najmenší
dvojročný účastník,
študenti, pracujúci aj
dôchodcovia, striedalo
chvíle ticha s rôznoro-
dým program – či už
to bolo spoločné po-
zeranie filmu, mode-
rovaná adorácia alebo
diskusia.

BRATISLAVA
Čo sa stalo so Saleziánskym
magazínom?
Sedem rokov, 100 vydaní a 100-tisíc po-
zretí na internete. Saleziánsky magazín,
ktorý prinášal krátke televízne reportáže
z akcií v saleziánskych strediskách na ce-
lom Slovensku, po siedmich rokoch
končí. Tvorili ho priamo mladí, ktorí tak
v dôležitom období dospievania dostali
možnosť nazrieť do tajomstiev médií
a lepšie sa rozhodnúť pre vysokú školu.
„Najnovšie informácie zo saleziánskeho
prostredia môžete nájsť v spravodajstve
TV Lux. Pripravujeme nový formát, ktorý
si budete môcť pozrieť už budúci rok,“
povedal v poslednom vydaní relácie jej
dlhoročný moderátor Martin Pavlovič.
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KOŠICE/BANSKÁ BYSTRICA
až na veky vekov! tri sestry a päť bratov s doživotnými
sľubmi
Navždy áno zasvätenému životu, žiadna iná možnosť. Doživotné sľuby
čistoty, poslušnosti a chudoby zložilo päť saleziánov a tri sestry sale-
ziánky. Viera Antalíková, Dagmara Čepelová a Mária Nagyová mali sláv-
nosť 3. septembra v banskobystrickom stredisku Sásová, Tomáš Danko,
Marek Pančura, Vladimír Plášek, Peter Roth a Marek Vaško o týždeň
neskôr v košickom Kostole Svätej rodiny. Provinciál don Jozef Ižold po-
čas svätej omše ponúkol bratom okrem iného myšlienku o rozhodovaní
sa zo života Božieho služobníka dona Titusa Zemana. Sestry povzbu-
dil don Marián Husár, že majú byť obrazom Ježiša pre všetkých ľudí,
ktorých budú stretávať vo svojom živote. „Keď budeme toto všetko pre-
žívať s Bohom, môžeme sa stať znamením jeho lásky,“ povedal.

TURÍN, TALIANSKO
Hlavný predstavený misionárom opakoval o Božom
milosrdenstve
Osemnásť saleziánov, devätnásť saleziánok a deväť dob-
rovoľníkov dostalo poslanie svedčiť o Božom milo-
srdenstve bratom a sestrám na misii ad gentes– k náro-
dom. Títo členovia 147. saleziánskej misijnej výpravy
dostali misijné kríže priamo z rúk hlavného predstave-
ného saleziánov dona Ángela Fernándeza Artimeho.
„Sme dedičmi tradície, ktorá je stará viac ako storočie.
Buďte odvážnymi hlásateľmi bezhraničného milo-
srdenstva a štedrosti Boha, zvlášť medzi chudobnými
a núdznymi,“ povedal. Upozornil, že misionári musia
najprv zdieľať s ostatnými ľudskosť, ktorú prijali od svo-
jich rodín a svojej kultúry a ktorá bola denne vyživovaná
dôverným vzťahom s Ježišom.
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RÍM, TALIANSKO
Saleziánky otvorili dom Laura pre utečencov
Na sviatok Panny Márie Ružencovej, 7. októbra, bol
na pozemku Hlavného domu Inštitútu dcér Márie Po-
mocnice posvätený domček, ktorý bude slúžiť na pri-
chýlenie utečencov. Saleziánky takto reagujú na pá-
pežovu výzvu prijať rodiny utečencov a prejaviť tak
konkrétnosť evanjelia. Nový príbytok je symbolicky
zasvätený blahoslavenej Laure Vicuňovej, ktorá so
svojou rodinou emigrovala z Čile do Argentíny, kde
hľadala pomoc a lepšiu budúcnosť. Dom môže prijať
dve menšie rodiny alebo skupinu mladých ľudí. Na-
teraz v ňom bude umiestnená jedna africká rodina –
manželia s dieťaťom, ktorá začne proces integrácie
v Taliansku.

NAIROBI, KEŇA
Jedna z troch relikvií dona Bosca ostane v Keni
Urnu, v ktorej je figurína dona Bosca a v nej sú uložené jeho relik-
vie, privítali začiatkom októbra v hlavnom meste Kene v saleziánskom
dome Nairobi-Utume. V tomto centre ostane relikvia až do 31. ja-
nuára budúceho roka, keď ju definitívne umiestnia do Svätyne Má-
rie Pomocnice na Upper Hill, stále v Nairobi. „Je to privilégium, že
môžeme hostiť dona Bosca v africkej krajine v mene celej Afriky a Ma-
dagaskaru,“ povedal provinciál saleziánov v Keni don Giovanni Ro-
landi a dodal: „Don Bosco je v Afrike a už nás neopustí!“ Urnu pri-
pravili po oslavách dvojstého výročia narodenia dona Bosca a hlavný
predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime si želal, aby Na-
irobi, ktoré je dostupné z celého afrického kontinentu, bolo centrom
saleziánskych pútí. Podobné urny s relikviou dona Bosca boli veno-
vané do Panamy, Hongkongu v Číne a Cherrapunjee v Indii.

TRNÁVKA
u saleziánov rozhodoval zápas tréner
futbalovej reprezentácie
Slávnostné znovuotvorenie oratória po prázd-
ninách spojili v stredisku v Bratislave-Trnávke
s oslavami futbalového klubu SDM Domino.
Práve tento rok uplynulo dvadsať rokov od
prvého zápasu. Krásne slnečné počasie, guláš,
stanovištia, pódium… a ako na správnej naro-
deninovej oslave, nechýbala torta a exhibičný
zápas na všetkých ihriskách. Prvý duel sláv-
nostne odpískal bývalý tréner futbalovej re-
prezentácie Slovenska Dušan Radolský. Na zá-
ver vydareného dňa, na ktorý prišlo asi tisíc
ľudí, pripravili saleziáni veľký ohňostroj.

ŽILINA
Na výstup titusa Zemana prišlo vyše 200 turistov
Žilinské saleziánske stredisko zorganizovalo 25. septembra 4. ročník Výstupu na Veľký Fatranský Kriváň. Tohtoročný
výstup Božieho služobníka Titusa Zemana
prilákal do Veľkej Fatry viac než 200 účast-
níkov. O veľkej obete Titusa Zemana svedčia
jednotlivci z radov saleziánov, ktorých pre-
viedol cez rozbúrenú Moravu i vrchy, aby si
mohli počas socializmu dokončiť teologické
štúdiá. „Prosíme dona Titusa, aby nám svojím
príhovorom pomáhal prežívať vernosť v na-
šom povolaní – manželskom, rehoľnom či
kňazskom,“ uviedol don Peter Lukáčik, di-
rektor saleziánskeho domu v Žiline. Priamo
na Fatranskom Kriváni mali účastníci aj ne-
deľnú svätú omšu. Kazateľ don Jozef Ižold,
provinciál saleziánov, pripomenul, že na
ceste za slobodou prechádzal Titus Zeman
spolu s „utečencami“ aj cez hory.
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MOSKVA, RUSKO
Hlavný predstavený prišiel do Ruska, saleziáni sú tam už 25 rokov
Oslavy 25 rokov práce saleziánov medzi mladými v Rusku sa konali počas prvého októbrového víkendu priamo v Mos-
kve. Počas trojdňového programu zavítal medzi saleziánsku rodinu aj moskovský arcibiskup Mons. Paolo Pezzi, ako aj

provinciál saleziánov z poľského mesta Pila spolu
s provinciálnou radou – keďže moskovská komu-
nita patrí do jeho provincie. Hlavný predstavený
saleziánov don Ángel Fernández Artime strávil
celý jeden deň so spolubratmi, medzi nimi boli aj
dvaja slováci: don Andrej Porubčin, ktorý pracuje
priamo v Moskve, a don Jozef Tóth, ktorý pôsobí
na Sibíri v meste Aldan. Nedeľnú Eucharistiu slá-
vila saleziánska rodina v katolíckej katedrále hlav-
ného ruského mesta. Jej správa je zverená práve
saleziánom. Napokon nechýbal veselý mládež-
nícky program aj ocenenie saleziána Iozifa Za-
niewskeho, ktorý je v Rusku od začiatku sale-
ziánskej prítomnosti.

LEVOČA
Vyhral to Bardejov. V čom
súťažili?
Posledný augustový deň ožila Ma-
riánska hora nad Levočou množ-
stvom chlapcov v rámci 31. ročníka
akcie Bodka za prázdninami. Ten-
toraz sa program niesol v znamení
životného príbehu Božieho služob-
níka dona Titusa Zemana. Podujatie
organizovali noví saleziánski novici
z Popradu-Veľkej. Vicepostulátor

procesu blahorečenia don Jo-
zef Slivoň predstavil proces,
don Peter Žatkuľák rozprával
o skúsenosti na Luníku IX,
don Jozef Zachar zdieľal skú-
senosť kurzov Otec & Syn
a don Viliam Riško hovoril
o rozlišovaní povolania. Tra-
dičnú súťaž o najvyšší počet
účastníkov na podujatí tento
rok vyhralo saleziánske stre-
disko Bardejov.

BRATISLAVA
Zo Slovenska do azerbajdžanu,
saleziánky majú vizitáciu
Koncom septembra začala generálna radkyňa
sestier saleziánok sestra Maria Assunta Su-
miko Inoue kanonickú vizitáciu sestier na
Slovensku. Prvú navštívila komunitu v Brati-
slave na Vavilovovej ulici. Je to prvá z pät-
nástich komunít na Slovensku a v Azerbaj-
džane, ktoré navštívi do konca novembra
2016. Sestra Sumiko Inoue sa v Bratislave
stretla aj s direktorkami a s provinciálnou
radou, nevynechala stretnutia, pozdravila sa
aj so saleziánmi, tiež s deťmi, mladými či s ro-
dičmi. Cieľom kánonickej vizitácie je posilniť
jednotu medzi slovenskými sestrami sale-
ziánkami a upevniť ich v povolaní, ktoré pri-
jali v Inštitúte dcér Márie Pomocnice.
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Na začiatok školského roka napláno-
vali oslavu otvorenia diela, hoci už po-
čas prázdnin tam boli saleziáni spora-
dicky prítomní. V nedeľu 4. septembra
tak začala komunita Saleziánov dona
Bosca svoju obnovenú činnosť v Rož-

ňave. Takto sa úspešne uzavreli roko-
vania, ktoré s provinciálom saleziánov
donom Jozefom Ižoldom začal Mons.
Stolárik po svojom nástupe do úradu
rožňavského biskupa v lete roku 2015.

Traja saleziáni kňazi obnovili život
v dome na Námestí baníkov, kde aj
predtým saleziánska komunita bývala.
Miestny biskup im zveril pastoračnú
starostlivosť o veriacich na Sídlisku
Juh. Tam teda v spomínanú nedeľu
slávil svätú omšu provinciál don Ižold.
Veriaci sa poďakovali doterajšiemu
správcovi farnosti dp. Kocúrovi a boli
im predstavení ich traja noví saleziáni:
don Ján Čapla ako nový správca far-
nosti, don Vladimír Peregrim a don
Maroš Leškovský.

Prestrihnutie pásky vo vstupe v sale-
ziánskom dome sa udialo v popolud-
ňajších hodinách. Vedľa miestneho
biskupa Mons. Stolárika nechýbal ani
rožňavský primátor Pavol Burdiga. Ten
vyjadril nádej, že saleziáni budú prí-
nosom pre prácu s mládežou v meste.
Biskup Stanislav Stolárik zároveň po-
žehnal priestory saleziánskeho domu.

V slnečnom počasí si na dvore sale-
ziánskeho domu prišli na svoje pri rôz-
nych hrách mladí i dospelí, najmenší
sa mohli povoziť na poníkovi a streľbu
z luku si vyskúšal aj Mons. Stolárik.
S organizáciou pomáhali saleziáni spo-
lupracovníci z Rožňavy a okolia.

Prostredie Rožňavskej diecézy je svojím
spôsobom misijné územie a saleziáni
tam pôsobili už aj v rokoch 1990 –
2013. Okrem saleziánov sa nachádza
v Rožňave aj komunita sestier salezi-
ánok – Dcér Márie Pomocnice, kto-
rých provinciálna predstavená sr.
Janka Kurkinová vyjadrila radosť z prí-
tomnosti týchto dvoch komunít.

Do Rožňavy prichádzajú saleziáni na pozvanie diecézneho biskupa Stanislava Stolárika, ktorý ich
vo svojom príhovore povzbudil: „Evanjelium dnešnej nedele hovorí o kalkuláciách. Najdôležitejšie je
do našich počítaní zapojiť Boha. Potom bude naše dielo isté.“
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Saleziáni sa vrátili do Rožňavy
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Práve tam sa totiž nachádza jediný kato-
lícky kostol v celej krajine, takmer dvakrát
väčšej ako Slovensko. Preto keď padlo roz-
hodnutie, že Svätý Otec príde aj do tejto za-
kaukazskej krajiny, bolo všetkým salezi-

ánom i farníkom z Baku jasné, že toto
privilégium sa týka práve ich osobne.

A tak sú tu hneď dva dôvody, pre ktoré táto
návšteva „vytŕča“ spomedzi iných: pápež
prichádza do úzkeho spoločenstva, malej
Cirkvi, kde je jeho posolstvo šité na mieru
domácich a práve v tomto spoločenstve sú
jedinými kňazmi saleziáni, pôvodom väč-
šinou zo Slovenska.

Pred návštevou to v priestoroch salezián-
skeho domu i kostola žilo – charakteristi-
kou týchto dní bola starostlivosť, zhon, ale
aj dôkladná príprava. 2. októbra, v deň
návštevy, sa už tri hodiny pred začiatkom

svätej omše začali v kostole aj pred ním
zhromažďovať veriaci a ďalší pozvaní. Svätý
Otec sa pri príchode pozdravil s chorými,
ktorých sprevádzali Misionárky lásky
(sestry Matky Terézie), a v sakristii s kaž-
dým kňazom, ktorý s ním slúžil omšu.

„Najväčší dojem z dnešného dňa je asi ten,
že som mohol priamo privítať Svätého Otca
pri dverách nášho chrámu a že som videl,

že je to obyčajný človek. Zároveň s vierou,
že je to námestník svätého Petra apoštola,
som ho potichu poprosil, aby nás utvrdil vo
viere,“ hovorí don Vladimír Baxa, správca
farnosti v Baku, ktorú navštevuje asi 700
veriacich. Jeho farnosť je zložená z troch re-
latívne samostatných skupín, ktoré sa delia
podľa jazyka: anglicky hovoriaca skupina,
rusky a azerbajdžansky. Tú poslednú tvorí
len niekoľko desiatok ľudí.

Slávnosť bola výnimočná. Od nedeľnej
omše na Slovensku sa v skutočnosti na
prvý pohľad veľmi nelíšila. Plný kostol
pekne oblečených ľudí, sústredených na
to, čo sa deje v presbytériu. No práve táto
„neodlišnosť“ bola na tom to najkrajšie,
pretože ukázala, že Svätý Otec chce prísť
do prostredia, ktoré je nám známe, a zá-
roveň dovolila naplno sa sústrediť na to, čo
nám chce pápež povedať. Jeho prítomnosť
premenila atmosféru kostola, vytrhla nás
z bežnosti a poukázala na radosť zo vzá-
jomného stretnutia veriacich i zo stretnu-
tia s autoritou, cez ktorú s láskou hovorí
Duch Svätý.

„To, čo povedal na konci svätej omše, bolo
pre našu komunitu veľkým povzbudením –
aby sme sa naďalej rozvíjali a mali víziu, že
Pán Ježiš je tu prítomný a Duch Svätý nás
niekam vedie,“ dodáva don Baxa. Okrem
toho, že samotná návšteva pápeža Fran-

Skúste si predstaviť pomerne neuveriteľnú situáciu: Svätý Otec príde práve do vašej farnosti. Okrem
nadšenia, ktoré vyplýva z toho, že by ste ho mohli vidieť sláviť svätú omšu len pár metrov od vás, by
ste sa zrejme zapojili aj do príprav, či už je to pomoc s upratovaním kostola, skrášľovanie jeho okolia,
usádzanie veriacich pred omšou, spev v zbore, či dokonca príprava obeda pre pápeža Františka. Mať
takéto výsady by bolo na Slovensku vlastne veľmi výnimočné. Nie však v Baku, v hlavnom meste
Azerbajdžanu.

Text a foto: Terézia Liptáková

Svätý Otec v Baku „stratil čas“
pre malú farnosť
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Svätého Otca v Baku pozdravila aj tamojšia komunita sestier Misionárok lásky
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tiška je veľkou udalosťou, pre prítomnosť
Katolíckej cirkvi v Azerbajdžane, ktorá mo-
mentálne nemá povolenie od štátu na evan-
jelizáciu mimo chrámu, môže znamenať
veľa. „Nie som prorok a nechcem byť pro-
rokom, ale hovoril som to už na začiatku
a povedal som to aj v poďakovaní Svätému
Otcovi, že dodnes žijeme z požehnania,
ktoré zanechal Ján Pavol II. svojou návšte-
vou pred štrnástimi rokmi, a veríme i mod-
líme sa, že táto návšteva priniesla svoje
ovocie. V čom konkrétne, ukáže budúc-
nosť. Po návšteve Jána Pavla II. to bol po-
zemok na kostol, bolo to uznanie za jednu
z tradičných cirkví a určité povýšenie
v spoločenskom vnímaní, začali nás chápať.
Čo to bude teraz, Pán Boh vie asi lepšie ako
my,“ hovorí don Vladimír Fekete SDB,
apoštolský prefekt v Azerbajdžane a direk-
tor komunity.

Pápež František po svätej omši obedoval
s komunitou saleziánov a oddýchol si
v priestoroch domu. Potom absolvoval stret-
nutie so štátnymi autoritami a predstavi-
teľmi ďalších náboženstiev prítomných
v Azerbajdžane. Po približne desiatich ho-
dinách v Baku odletel do Ríma.
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Slová pápeža Františka na záver svätej omše v Baku
„Nuž, pápež v tomto imituje Ducha Svätého: aj on zostúpil z neba na malú ko-
munitu na periférii zatvorenú vo večeradle. To spoločenstvo bolo v strachu, cí-
tilo sa chudobné a možno prenasledované alebo odstrčené. Dodáva mu odvahu,
silu, parresiu (nebojácnosť ducha), aby išlo vpred a ohlasovalo Ježišovo meno.
A dvere jeruzalemskej komunity, ktoré boli zatvorené zo strachu alebo hanby,
sa otvárajú dokorán a vychádza sila Ducha. A pápež stráca čas tak, ako ho vtedy
strácal Duch Svätý.
Sú potrebné len dve veci: V tom spoločenstve bola Matka. Netreba zabúdať na
Matku! V tej komunite bola láska, bratská láska, ktorú do nich vlial Duch Svätý.
Odvahu! Vpred! Go ahead! (angl. Kráčajte vpred!) Bez strachu, vpred!“
(zdroj Rádio Vatikán)

Pri svätej omši stáli vedľa pápeža Františka don Vladimír Fekete, apoštolský prefekt (na fotke vľavo), a don Vladimír Baxa, správca farnosti
v Baku (na fotke vpravo)

Na konci omše Svätý Otec povzbudil veriacich, aby mali odvahu vo svojej viere
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Veľkosť dona Titusa – v línii dona Bosca
Don Titus Zeman v rámci svätých saleziánskej rodiny
patrí predovšetkým k veľkému počtu našich mučení-
kov. Je tu teda veľmi dôležitý prvok – sú to svedko-
via, ktorí dali život pre evanjelium. Ale mohli by sme

povedať aj to, že dali život pre saleziánsku charizmu,
ktorá je charizmou výchovnou, pastoračnou, chariz-
mou totálnej lásky k mladým. Ako hovorieval už don
Bosco: sľúbil som Bohu, že aj môj posledný dych

bude patriť mladým. A povedal by som, že don Titus
je v tejto línii. Zaiste, jeho duchovný profil súvisí
najmä s obdobím, v ktorom žil a bol prenasledovaný,
v ktorom daroval svoj život. Čiže ide o obdobie ko-
munistického prenasledovania. Vtedy sa rozhodol

obetovať svoj život za záchranu a za posilnenie pre
mnohé duchovné povolania tejto doby, keď im po-
núkol možnosť pokračovať na ceste ich povolania
a dosiahnuť aj métu kňazstva. Takže u dona Titusa
máme silné svedectvo pre dobro kňazských a rehoľ-
ných povolaní.

Zapôsobila na mňa návšteva vo Vajnoroch
Poznať miesta, kde žili Boží služobníci, nie je banálna
vec. Každá ľudská osoba prežíva osobitný dejinný prí-
beh v konkrétnom prostredí a na konkrétnom mieste.
Jedna vec je čítať, druhá vidieť – aj tieto miesta. Na-
príklad na mňa veľmi zapôsobila návšteva v jeho ro-
disku, vo Vajnoroch, kde som mohol vidieť kostol,

Autor: Rastislav Hamráček SDB, Pierluigi Cameroni SDB � Foto: Róbert Chovanec a Michal Radošinský

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

Bosca.

„Don Titus je v línii dona Bosca“

Na konci augusta pricestoval na Slovensko generálny postulátor saleziánov don Pierluigi Cameroni.
V saleziánskej reholi má zodpovednosť za procesy blahorečení a svätorečení členov saleziánskej
rodiny. Sám si osobne veľmi váži osobu Božieho služobníka Titusa Zemana, preto ho potešilo,
že mohol navštíviť aj miesta jeho života.
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Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský si vypočul
informácie o priebehu procesu blahorečenia dona Titusa

Don Pierlugi Cameroni si v centre Bratislavy pozrel aj Justičný palác,
kde bol don Titus väznený a súdený
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v ktorom bol pokrstený, kde rástla
jeho viera a kde aj vyzrelo jeho roz-
hodnutie pre povolanie. Slávil tam
prvú omšu a potom najmä mnohé
omše v závere svojho života. Tam aj
zomrel a je pochovaný. Vidieť a stret-
núť jeho príbuzných, ešte žijú dve
sestry a mnohé netere a synovci, bolo
veľmi zaujímavé, lebo to je konkrétne.
Svätci, blahoslavení nie sú bez kore-
ňov, ale sú súčasťou dejín, a to je za-
ujímavý prvok. Potvrdzuje to veľmi
dôležitú skutočnosť, že viera sa rodí,
žije a rastie uprostred rodiny a v kres-
ťanskom spoločenstve. Umožňuje nám
to pochopiť, akú dôležitú hodnotu má
z teologicko-duchovného hľadiska to,
že Božia milosť sa inkarnuje (vteľuje)
v čase a priestore, v ktorom sme po-
volaní žiť.

Dobrodružstvo Ducha s donom
Titusom
Saleziánskej rodine chcem odovzdať
myšlienku spojenú s Heslom na tento
rok. Hlavný predstavený nás v ňom
pozýva s Ježišom zažiť dobrodružstvo
Ducha. Jasné, s Ježišom, lebo on je
Boží Syn, Spasiteľ. Ale nie iba s Ježi-
šom, ale aj s Máriou a s týmito sved-
kami. Preto by som povedal, zažime
dobrodružstvo Ducha aj s Titusom Ze-
manom, lebo on bol človek, ktorý sa
skutočne nechal viesť Duchom. A ne-
spoľahol sa len na ľudské sily, inak by
aj on bol obeťou strachu a mnohých
vecí, ktoré patria k ľudským okolnos-
tiam. Vedený Duchom bol však ver-

ným a povedal by som odvážnym
svedkom evanjelia a charizmy dona
Bosca. Z pohľadu tejto našej salezián-
skej charizmy nám svojím životom
umožňuje pochopiť, že nie je „daj mi
duše“ bez „ostatné si vezmi“.

Rozhodnutie, z ktorého niet ná-
vratu
V živote rozličných svätých a predo-
všetkým mučeníkov stále udivuje to,
keď vidíme, že v ich živote jestvuje
bod, v ktorom urobili rozhodnutie,
z ktorého niet návratu. Je to veľmi
silná voľba vlastnej viery a zasväte-
nia. Viete, že v živote dona Titusa je je-
den moment, keď pri počúvaní liturgie
slova počas Eucharistie pochopil, že čí-
tania tohto dňa sa dotýkajú jeho prí-
behu, jeho životného rozhodnutia. Ide
o Prvý Jánov list, kde sa hovorí: „Aj my

sme povinní dávať život za bratov“
(1 Jn 3, 16), a Lukášovo evanjelium,
kde sa hovorí: „Nebojte sa tých, ktorí
môžu zabiť telo, ale tých, ktorí môžu
zabiť dušu“ (porov. Lk 12, 4 – 7). Je
zaujímavé, že meditovanie nad týmto
Božím slovom mu dalo hlboký dôvod
k rozhodnutiu, ktoré motivovalo jeho
cestu.
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Proces blahorečenia
je pred ukončením

Proces blahorečenia Božieho služob-
níka Titusa Zemana, saleziána kňaza
s povesťou mučeníka, je veľmi rýchly,
či už v diecéznej fáze, alebo v rímskej
fáze. Diecézna fáza procesu sa ukon-
čila v Bratislave v roku 2012. V Ríme
vypracovali hrubý dokument „Positio“
o mučeníctve. Minulý rok v júni sám
hlavný predstavený saleziánov ofi-
ciálne odovzdal Positio na Kongregácii
pre kauzy svätých a 7. apríla v tomto
roku deväť teológov poradcov pozi-
tívne hlasovalo o kauze mučeníctva
dona Titusa. V budúcom roku 21. feb-
ruára sa uskutoční zasadnutie devia-
tich kardinálov a biskupov, ktorí sa
majú vyjadriť k veci tohto procesu
a možného blahorečenia. Po tomto
dátume už to bude len na Svätom
Otcovi, ktorý vydá dekrét o muče-
níctve, a tak otvorí cestu k vyhláseniu
dona Titusa za blahoslaveného.

Priebeh procesu blahorečenia Titusa Zemana
Nihil obstat ex parte Sanctae Sedis 22. januára 2010
Začiatok diecéznej fázy procesu 26. februára 2010
Ukončenie diecéznej fázy 7. decembra 2012
Odovzdanie dokumentov diecéznej fázy 13. decembra 2012
Dekrét o platnosti diecézneho skúmania 28. júna 2013
Menovania relátora rímskej fázy 25. októbra 2013
Odovzdanie dokumentu „Pozício“ 3. júna 2015
Osobitné zasadnutie poradcov teológov 7. apríla 2016
Riadne zasadnutie komisie kardinálov a biskupov 21. februára 2017
Dekrét Svätého Otca o mučeníctve ?
Slávnosť blahorečenia

Zľava: provinciál don Jozef Ižold, generálny postulátor don Pierluigi Cameroni, vicepostulátor procesu
dona Titusa Zemana don Jozef Slivoň
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V roku 1885, keď sa don Bosco, vyčer-
paný a dosť chorý, chystal na cestu do
Francúzska, napísal do všetkých salezián-
skych domov obežník o dôležitosti šírenia
dobrých kníh.
„Dobré knihy, rozšírené medzi ľudom, sú
jedným z prostriedkov, ktorým možno
udržať Spasiteľovo kráľovstvo v mnohých
dušiach… a hoci kniha nemá takú vnú-
tornú silu ako živé slovo, v určitých okol-
nostiach má aj svoje výhody. Dobrá kniha
vojde aj do domu, kde kňaz vojsť nemôže.
Aj zlí ju tolerujú, či už ako pamiatku,
alebo ako dar… Niekedy kniha zostane na
stole alebo v knižnici zapadnutá pra-
chom… príde však hodina samoty alebo
smútku, bolesti alebo nudy, potreba roz-
ptýlenia alebo úzkosť z budúcnosti a vtedy
tento dobrý priateľ strasie zo seba prach,
otvorí svoje strany a osloví… Je zdvorilá
k tým, čo majú bázeň voči človekovi, trávi
s nimi čas bez toho, aby niekoho upodo-
zrievala. K dobrým sa správa dôverne
a vždy je ochotná uvažovať, ide s nimi
kedykoľvek a kamkoľvek. Koľko duší už
zachránila dobrá kniha, koľkých uchrá-
nila pred omylom, koľkých povzbudila
k dobru.“

Po tejto takmer oslav-
nej óde na knihu don
Bosco svojim synom
zdôraznil: „Rozširova-
nie dobrých kníh je jed-
ným z hlavných cieľov
našej Kongregácie.“
Z tohto dôvodu sme my
Saleziáni dona Bosca
založili na Slovensku
v roku 1994 vydavateľ-
stvo Don Bosco, v kto-
rom v spolupráci

s laikmi pracujeme na uskutočňovaní
úlohy, ktorú nám don Bosco zveril.

Život však, ako dobre vieme, prináša
mnohé situácie, ktoré nás často odklonia
od našich pôvodných zámerov. Takto sa
stalo, že aj vo vydavateľstve Don Bosco sa
v posledných rokoch akosi zmenšilo pre-
pojenie na pôvodnú saleziánsku my-
šlienku. Rôzne potreby našej saleziánskej
provincie na Slovensku si vyžiadali rôzne
personálne zmeny, preto v ostatných ro-
koch vydavateľstvu chýbali saleziáni, ktorí
by sa mohli intenzívne venovať tejto dô-
ležitej oblasti saleziánskeho poslania.

Situácia sa začala postupne meniť už
v roku 2015 a najmä na jar roku 2016,
keď sa začali súbežne dva procesy: vyda-
vateľstvo sa začalo ekonomicky osamos-
tatňovať od saleziánskej provincie a do-
stalo tiež posily saleziánskeho personálu.
Život nás však učí, že zmeny sa nedejú
mávnutím čarovného prútika, naopak, vy-
žadujú si svoj čas. Pritom zostáva nádej, že
po prekonaní počiatočných ťažkostí, ktoré
so zmenami súviseli, nastane chvíľa, keď
vydavateľstvo nadobudne svoju ekono-

mickú rovnováhu a bude živou súčasťou
saleziánskeho poslania na Slovensku
v službe pre naše diela, pre saleziánsku ro-
dinu i pre celú Cirkev na Slovensku.
Možno by bolo potrebné myslieť aj na to,
či tento optimizmus nie je prehnaný. Veď
všetky vydavateľstvá, na Slovensku i v za-
hraničí, majú veľké ťažkosti. Okrem toho,
nový saleziánsky personál vo vydavateľ-
stve zatiaľ nemá veľké skúsenosti v tejto
oblasti. Odpoveď na túto myšlienku je po-
merne jednoduchá: sme synovia dona
Bosca, ktorý zakladal rehoľu vtedy, keď
všetky ostatné rehole chcel štát zatvárať.
Sme synovia dona Bosca, ktorý postavil
svoju Kongregáciu na osemnástich ľuďoch,
z ktorých iba jeden bol kňaz (47-ročný),
jeden diakon (24-ročný), jeden subdiakon
(22-ročný) a trinásti boli ešte len klerici
(vo veku od 15 do 21 rokov), napokon je-
den mladučký študent. Sme synovia dona
Bosca a ten odvážne zakladal diela, ktoré
považoval za užitočné, aj keď v nich ne-
mal veľkú skúsenosť a personál nebol
hneď pripravený.
Rozvoj nášho vydavateľstva aj dnes stojí na
slovách dona Bosca, že totiž veľmi záleží
na tom, aký cieľ sledujeme pri vydávaní
kníh. Don Bosco vysvetľuje svoje po-
hnútky: „Katolíckym čítaním som chcel
ľud nielen vzdelávať, ale aj vstúpiť do ich
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Pavol Grach SDB, predseda Rady vydavateľstva Don Bosco

O rozvoji nášho vydavateľstva
Saleziáni sú v predstavách ľudí spojení s mládežou, organizujú výlety, duchovné cvičenia, vedú stretká,
formujú animátorov. Kto však pozná dona Bosca, ktorého sa saleziáni snažia napodobňovať a ktorého vízie
sa snažia uskutočňovať, ten zaiste vie, že don Bosco vložil veľa svojej energie do vydávania dobrých kníh.



Prijala som úlohu preložiť
tento nový životopis dona
Bosca a prijala som to s rados-
ťou, lebo don Bosco a jeho sa-
leziáni mňa i moju rodinu
sprevádzajú už štvrtú generá-
ciu. No prijala som to aj s urči-
tým očakávaním a napätím,
lebo životopis od Teresia
Bosca, ktorý preložil don Šte-
fan Sandtner v roku 1991, po-
važujem za dobrý a vyčerpá-
vajúci, kde všetko podstatné
už bolo povedané.

Don Bosco je súčasťou môjho
života od narodenia. Najprv
som o ňom len počúvala od prí-
buzných, neskôr priamo od sa-
leziánov v našej farnosti.
V dospievaní som začala o ňom
čítať, už ako prekladateľka som
s ním tiež prišla neraz do kon-
taktu. Mohlo ešte niečo zmeniť
či doplniť obraz, ktorý som
o tomto svojom obľúbenom
svätcovi mala? Postupne som
sa presvedčila, že áno.

Nový životopis z môjho po-
hľadu predstavuje dona Bosca
ako skutočného človeka, ktorý
žil život rovnako ako my. Ne-
mal život „nalinkovaný“, ne-
mal dlhodobý plán, dokonca

ani istotu v rozhodovaní. Žil
zo dňa na deň, často sa musel
radiť, čo robiť, akým smerom
sa vydať. Jeho rozhodnutie ve-
novať sa opusteným chlapcom
nebolo výsledkom dlhých úvah
o tom, čomu sa chce v živote
venovať. Boh si ho viedol ako
každého z nás. Od situácie k si-
tuácii, od človeka k človeku,
od úlohy k úlohe. Postupne si
ho pripravoval pre veľké dielo.
Obrábal ho ako kus dreva, aby
z neho vytvoril nástroj, ktorý
sa rozzvučal v jeho rukách.

Naša predstava dona Bosca je
dosť zromantizovaná. Často
v ňom vidíme len dobrého
otca opustených a chudobných
chlapcov. Kŕmil ich, hral sa
s nimi, chránil ich, modlil sa
s nimi, staral sa o ich vzdelá-
vanie, poskytoval im výchovu,
s láskou ich viedol k Bohu. No
tento otec musel svoju rodinu
zabezpečiť aj vo svete. Nastaviť
chrbát, natiahnuť dlaň, ukázať
pevný, rozhodný a tvrdý po-
stoj. To mäkký človek nedo-
káže len tak. Tu sa ukázala ako
užitočná aj tvrdá stránka jeho
povahy – tvrdohlavý, roz-
hodný, hrdý, energický. Len
Boh vie, koľko síl ho muselo

stáť, aby ustúpil, keď sa dostal
s niekým do sporu, aby sa pod-
riadil v prípade potreby, aby
sa pokoril a išiel doslova po žo-
braní od dverí k dverám, aby
sa zriekol svojho postavenia
a miesta hlavy diela, ktoré vy-
budoval, v prospech novej ge-
nerácie.

Takto sa mi tento človek, ktorý
sa stal svätcom, stal ešte bliž-
ším. Človek ako každý iný,
s dobrými i zlými vlastnos-
ťami, ktorý sa krok za krokom
nechal viesť Pannou Máriou
Pomocnicou, nechal pôsobiť
vôľu Najvyššieho, dovolil mu,
aby ho použil ako nástroj, aby
sa oslávil vo veľkolepom diele.

Don Bosco sa stal svätým, ale
ešte predtým bol človekom ako
my. Boh využil i tie vlastnosti
jeho povahy, ktoré vo všeobec-
nosti vnímame ako negatívne.
Ako povedal kedysi Páter Pio –
náš život je ako výšivka, ktorú
však vidíme z rubu, a preto sa
nám nie vždy pozdáva. Dovoliť
Bohu „vyšívať“ podľa jeho
plánu znamená, že raz uvidíme
výšivku aj z lícovej strany
a bude nádherná rovnako ako
obraz svätca – dona Bosca.

Nový životopis dona Bosca je dielom hneď troch autorov –
otca, syna a vnuka, ktorí sú novinári i spisovatelia.
Aj vďaka tomu dokázali v knihe hladko prepojiť udalosti
zo života dona Bosca i historické udalosti, ktorými
Taliansko v devätnástom storočí prechádzalo. Jedno
sprevádza, podmieňuje a vysvetľuje druhé.
Rozprávanie je pútavé, vytvára celok, nie sú v ňom
časti, ktoré by zvádzali k rýchlemu „prebehnutiu“
niektorých strán alebo rozptyľovali pozornosť.

Spracovala: Jana Sarňáková
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domov, umožniť im poznať
ducha, ktorý vládne v našich
kolégiách… životopismi Domi-
nika Savia, Besucca a ostat-
nými som chcel mladých pri-
viesť na cestu čnosti, knihou
Vystrojený mladík som ich
chcel priviesť do kostola, všte-
piť im vieru a pritiahnuť ich
k sviatostnému životu. (Vydal
som) aj zbierku talianskych kla-
sikov, vybraných latinských au-
torov aj Dejiny Talianska, aby
som si takto s nimi sadol do
školských lavíc a uchránil ich
pred mnohými omylmi a váš-
ňami (ktorým by boli vystavení
čítaním inak ladených kníh na
tieto témy).“

Veríme, že naše saleziánske vy-
davateľstvo Don Bosco bude žiť
a pracovať v týchto intenciách,
a tak na ňom spočinie aj Božie
požehnanie a nemusíme sa báť
o jeho osud. K tomu vás pro-
síme o modlitbu, podporu
a, samozrejme, aj o to, aby ste
si nejakú knihu u nás kúpili
a predplatili si Vieru do vrecka
na rok 2017 pre seba i pre
iných.

Nezazlievajte mi, prosím, túto
reklamnú vetičku, lebo aj sám
don Bosco vo svojom okruž-
nom liste saleziánom píše:
„Prosím vás a zaprisahávam
vás, aby ste túto dôležitú časť
nášho poslania nezanedbávali.
Začnite nielen medzi našimi
mladíkmi, ktorých nám Pro-
zreteľnosť zverila, ale cez slová
a svoj príklad urobte z nich
apoštolov šírenia dobrých
kníh.“ Tak sa aj my vo vydava-
teľstve Don Bosco prihovárame
všetkým vám – spolubratom,
saleziánskej rodine i našim
dobrodincom: staňte sa apoš-
tolmi dobrých kníh a modlite
sa za nás, aby sme dobré knihy
vydávali.

Nový životopis dona Bosca
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Don Ernest Macák sa narodil 7. januára 1920
v obci Vištuk ako prvý z piatich detí roľníkov
Štefana a Johany, rodenej Somorovej. V svo-
jich spomienkach don Ernest píše, že tento
dátum je deň nahlásenia na matriku, no on
sa narodil o deň skôr. Pokrstili ho 11. ja-
nuára a meno dostal po krstnom otcovi. Zá-

kladnú školu navštevoval v rodisku. Priznáva
sa, že „od malička som bol vášnivý ,stromo-
lezec‘“, a tak sa stalo, že ako 8-ročný spadol
z veľkej lipy a bol v bezvedomí. Týždeň ležal
v posteli. V rodisku aj miništroval a prvý raz
sa stretol s otázkou, či ísť za kňaza. Po piatej
triede ho dal otec študovať na gymnázium
v Trnave. Jeho strýko salezián Anton Macák
pôsobil v Šaštíne, takže na jeseň 1932 Ernest
prestúpil na tamojšie saleziánske gymná-
zium. Po skončení piatej triedy vstúpil do sa-
leziánskeho noviciátu v Hronskom Sv. Be-
ňadiku a 31. júla 1936 zložil prvé rehoľné
sľuby. „Kľakadlo, na ktorom sme pred oltá-
rom pri skladaní sľubov kľačali, bolo nád-

herne vyzdobené kvetmi. Bol som šťastný.
Ďakoval som Pánovi, že mi zachránil počas
krízy v Šaštíne povolanie a že mi už vyše pol-
druha roka pomáha byť verný a bez ťažkého
hriechu.“

V Moravskej Ostrave dokončil gymnaziálne
a filozofické štúdiá, saleziánsku pedago-
gickú prax si vykonával v rokoch 1939 –
1942 v saleziánskych ústavoch v Hronskom
Sv. Beňadiku, v Šaštíne a v Trnave. V Šaš-
tíne „pred veľkými slávnosťami i po nich
som písal články do najväčších slovenských
novín. Počas pútí som vždy sedával v sa-
kristii, kde mi vedúci pútnických skupín
hlásili počet pútnikov i miesto, odkiaľ pri-
šli“. Počas tohto obdobia sa z mladého sa-
leziána stal učiteľ latinčiny, so študentmi
hrával divadlo, športoval… „Pracoval som,
smial som sa i bavil chlapcov a nikto ne-
tušil, čo zažívam v duši. Len čo sa skončila
hodina latinčiny alebo nejaká povinnosť,
prestávka s chlapcami…, akoby bol niekto
obrátil v mojej duši celkom novú stranu.
Pociťoval som nesmiernu opustenosť a sa-
motu plnú úzkosti… Dokedy budem mu-
sieť takto žiť?“ O radu prosil aj Pátra Pia.
Ten mu odporúčal poslušnosť duchovnému
vodcovi. A tak mu duchovné vedenie
u strýka Antona pomohlo krízu prekonať.

Na štúdium teológie ho na jeseň 1942 pred-
stavení poslali do Turína. Hneď zo začiatku
tam zažil bombardovanie a biedu a štú-
dium sa presunulo na vidiek do Bagnolo
Piemonte. Ďalšie roky študoval už na Slo-
vensku v Hronskom Sv. Beňadiku. Ani tu
ho neminuli vojnové peripetie, ostreľova-
nie, evakuácia… Napokon prišiel vytúžený
deň, keď 29. júna 1946 biskup Dr. Michal
Buzalka v Hronskom Sv. Beňadiku vysvätil
Ernesta Macáka za kňaza. Jeho rodičia aj

strýko Anton boli pri tom. „Ležal som na
dlažbe medzi svätencami s celou svojou
minulosťou a zlyhávaním! Kto som ja, že si
ma Boh vybral, vyvolil, viedol a vychovával
až po tento okamih? Ležal som v pokore
a prežíval som svoju nehodnosť pred tvá-
rou trojjediného Boha, ale súčasne aj
veľkú vďačnosť a lásku.“

Na jeseň roku 1946 začal v Bratislave štu-
dovať filozofiu a dejiny a zároveň vykoná-
val aj pastoračnú činnosť medzi mladými
v Bratislave na Miletičovej, na salezián-
skom pedagogickom inštitúte v Hodoch pri
Galante (1948 – 1949) a napokon aj v Šaš-
tíne (1949 – 1950). V tom čase, vedomý si
nebezpečenstva zo strany komunistov, začal
hľadať a neskôr organizovať možnosti pre
úteky mladých spolubratov do Talianska.
Prvý útek sa vydaril ešte na konci roku
1949. Potom v apríli 1950 však komunisti
zakročili voči všetkým reholiam. Zo Šaštína
deportovali saleziánov do Podolínca. Tam,
udržiavajúc si horlivosť za povolania mla-
dých spolubratov, začal uvažovať o svojom
úteku. Najprv zmizol na jeden týždeň, aby
zašiel za spolubratom Titusom Zemanom na
faru do Šenkvíc a odovzdal mu informácie
o možnosti útekov cez Moravu do Rakúska.
A hneď sa vrátil do Podolínca, kde ani ne-
zbadali, že chýbal. Napokon 10. októbra
toho istého roka definitívne ušiel a dva roky
sa tajne venoval mladými saleziánom, pri-
čom sa skrýval, lebo bol na neho vydaný za-
tykač. Boli to mesiace s množstvom práce.

„Z hektickej a nebezpečnej činnosti ma
nakoniec vytrhol sám Pán. Bolo to v ne-
deľu 7. septembra 1952.“ Pri návšteve mla-
dých spolubratov v českom Přerove ho za-
tkla ŠtB. Celé vyšetrovanie a kruté mučenie
pri výsluchoch (údery do pŕs, bagančami

Autor: Rastislav Hamráček SDB � Foto: archív SDB

Ernest Macák SDB:
Všetko je milosť a dar

Don Ernest Macák SDB, 1920 – 2016
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do stehien, na chodidlá, po hlave, po
krčných tepnách) trvalo od septembra
1952 do augusta 1953. Napokon začal
predstierať, že sa zbláznil. Hoci sa desil, do-
kedy to vydrží a či sa naozaj napokon ne-
zblázni. A tak ho v Bratislave od Dvoch le-
vov dali do väzenskej nemocnice
v Justičnom paláci. Po ôsmich mesiacoch
ho poslali do Prahy na Pankrác a na psy-
chiatriu na Kobylisy. Z Havlíčkovho Brodu
ho presunuli do liečebne v Pezinku a 20.
apríla 1955 ho prepustili domov. Až do ap-
ríla 1968, keď vycestoval do Talianska, pra-
coval ako roľník v rodnom Vištuku a stále
„hral blázna“. Iba sedem ľudí v rodine ve-
delo pravdu.
Keď v roku 2008 písal poslednú knihu, vy-
znal sa: „Otvárajú sa mi pritom v duši stále
nezacelené rany a s nimi vnútorné utrpenie
a bolesť. Prepáčte mi, nebudem o svojom
väznení a bláznovstve už nikdy viac písať.
BOŽE! BOŽE MÔJ! AKÁ STRAŠNÁ MI-

LOSŤ A DAR to boli! Ako pomalinky-po-
maly, zavše len po kvapkách som ju prijí-
mal! Ako som sa jej len bránil! Dnes viem,
že to bolo naozaj milosťou a darom.“

Po príchode do Ríma v roku 1968 sa ho ujal
brat Ľudovít, ktorý tam už pôsobil. Najprv
slúžil ako kaplán španielskych rehoľných
sestier kapucínok (1968 – 1976), medzitým
sa zapojil s bratom Ľudovítom do prípravy
utorkového mládežníckeho vysielania Va-
tikánskeho rozhlasu. A robil to osem rokov.
V ďalšom období (do roku 1985) zastával
úrad direktora saleziánskej komunity Slo-
venského ústavu sv. Cyrila a Metoda a vy-
učoval na slovenskom gymnáziu. Od roku
1987 pastoračne pôsobil medzi Slovákmi
v Bazileji (Švajčiarsko). Z tohto pôsobiska sa
v roku 1990 vrátil na Slovensko a stal sa di-
rektorom saleziánov a riaditeľom Gymná-
zia Jána Bosca v Šaštíne.

V roku 1993 sa stal provinciálom Salezi-
ánov dona Bosca na Slovensku. Čakala ho
neľahká úloha budovania diela v nových
podmienkach a najmä bolo treba zosúla-
ďovať pohľady a postoje bratov pamätníkov
predkomunistického obdobia, bratov, ktorí
vyrástli počas komunizmu, a mladučkých
bratov, ktorí vstúpili do rehole už v no-
vých podmienkach slobody.

Po šiestich rokoch služby bratom a mladým
v úlohe „otca“ sa vrátil do milovaného Šaš-
tína, aby bol stále k dispozícii nielen spo-
lubratom, ale najmä študentom gymnázia.
A keď sa čoraz viac hlásil vek a s tým spo-
jené starosti, presunul sa k Sestrám svätého
kríža do Cerovej, kde im, pokiaľ mohol, du-
chovne slúžil, a oni sa o neho až do konca
s veľkou láskou starali.

Don Ernest Macák zomrel vo veku 96 rokov
13. októbra 2016; 80 rokov žil ako salezián
a z toho 70 rokov bol kňazom. Pochovaný
je na cintoríne v milovanom Šaštíne.

Don Ernest Macák pozdravuje pápeža Jána Pavla II. v Šaštíne 1. júla 1995

Otec Ernest veril v silu kňazského požehnania, často a rád žehnal

BOŽE, OPLATILO SA MI ŽIŤ!
Takmer deväťdesiat rokov mám za se-
bou, slabšiu mozgovú príhodu spred
vyše troch rokov a postupujúce star-
nutie s dennou modlitbou: „Ježišu, aj
v môj posledný deň príď ku mne ako
môj priateľ!“
Príde môj Ježiš, večne živý, a spolu
skončíme túto búrlivú i tichú chôdzu
na zemi. Prenesie si ma k sebe a tam
sa to začne: to úžasné a večné! Usta-
vičná extáza! Čo môže človek chcieť
viac? Miloval ma, miluje ma a chce ma
milovať večne!

VŠETKO JE MILOSŤ A DAR.
VŠETKO BUDE MILOSŤ A DAR!
Večne ho milovať!

Bože, oplatilo sa mi žiť! VĎAKA!
VĎAKA!
Bratia! Odpustite mi, že som vás
nemal ešte radšej!
(Šaštín 29. marec 2008)
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Zakladateľom FCMN je taliansky salezián
pôvodom z Milána Mons. Nicola Co-
tugno, dnes emeritný arcibiskup v Mon-
tevideu v Uruguaji. Don Cotugno už v no-
viciáte cítil sklon ku kontemplatívnemu
životu. Uvažoval, že odíde zo Salezián-
skej kongregácie a vstúpi do kláštora. Jeho
predstavený don Egidio Viganó ho však
uistil, že kontemplatívny rozmer je neod-
mysliteľnou súčasťou saleziánskej cha-
rizmy a povzbudil ho, aby ho ďalej rozví-
jal vo svojom saleziánskom povolaní.

Po štúdiách v Čile, Belgicku a Ríme don
Cotugno pôsobil ako misionár v Uruguaji,
kde sa venoval skupine saleziánskych spo-
lupracovníkov. Rozhodol sa, že im po-

núkne myšlienku kontemplácie v činnosti
tak, ako ju praktizoval don Bosco a ako ju
aj on sám prežíval. Táto myšlienka ich
oslovila a v roku 1981 začali vznikať prvé

skupiny nového hnutia z radov mužov,
žien a mladých. Neskôr sa začala formovať
aj skupina zasvätených žien, ktoré sa roz-
hodli žiť spolu v komunite ako osoby za-
svätené v sekularite. V roku 1991 hlavný
predstavený saleziánov don Egidio Viganó
pozval niekoľko zasvätených žien

z FCMN na Colle don Bosco, aby sa mod-
lili za potreby a budúcnosť saleziánskej
rodiny a súčasne aby zviditeľnili vo svete
myšlienku saleziánskej kontemplácie
v činnosti, ktorú sa snažili prežívať v Uru-
guaji. Odvtedy pôsobia na Colle don
Bosco dodnes.

V súčasnosti táto nová zložka saleziánskej
rodiny pôsobí v Uruguaji (od roku 1981),
Argentíne (od roku 1991), Taliansku (od
roku 1991), na Slovensku (od roku 1993)
a v Čechách (od roku 1995). Poslaním
členov Fraternity je prežívať kontempláciu
dona Bosca v činnosti v každodenných si-
tuáciách bežného života a podobne ako on
premieňať svoju činnosť na modlitbu
a spojenie s Bohom. Usilujú sa hlbšie po-
chopiť kontempláciu dona Bosca a rozví-
jať ju pre dobro celej saleziánskej rodiny,
pre dobro Cirkvi a všetkých kresťanov.

Nazaréni nemajú konkrétny spoločný
apoštolát. V rámci svojich možností ak-
tívne spolupracujú pri rôznych aktivitách
a potrebách vo farnostiach. Žijú naplno vo
svete, so srdcom zakotveným v Bohu. Ich
apoštolátom je predovšetkým svedectvo
života o tom, že aj v dnešnej hektickej
dobe, ovládanej vyčerpávajúcou činnos-
ťou a aktivizmom, je možné aj potrebné
prežívať svoj život v spojení s Bohom.
Preto sa usilujú o intenzívny život v Božej
prítomnosti uprostred každodenných, aj
tých najvšednejších radostí, bolestí a po-

Desiaty nástupca dona Bosca don Ángel Fernández Artime 18. júla 2016 rozhodol o pričlenení
nového duchovného hnutia k saleziánskej rodine dona Bosca. Je ním verejné združenie veriacich
„Kontemplatívna fraternita Márie z Nazareta“ (FCMN), ktorého členovia sa nazývajú „nazaréni“.

Autor: Dana Ondrušová � Foto: archív autorky

Kontemplatívna fraternita
Márie z Nazareta
Tridsiata prvá zložka saleziánskej rodiny

Je možné aj potrebné
prežívať svoj život
v spojení s Bohom.
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trieb súčasného sveta. Život v Božej prí-
tomnosti ich privádza k tomu, aby sa stali
nástrojmi v Božích rukách, cez ktoré
Vzkriesený Ježiš pôsobí vo svete dnes, tu
a teraz. Nazaréni chcú so svätým Pavlom
volať: Nežijem už ja, ale žije vo mne Kris-
tus! Nie som to už ja, čo konám, ale je to
Ježiš, ktorý koná cezo mňa!

Najvyšším modelom pre členov Fraternity
je Mária z Nazareta. Preto sa nazývajú
nazaréni. Nachádzajú v nej vzor hlbokej
trpezlivosti, mlčanlivej statočnosti, prie-
zračného pokoja, stálej vernosti, horúcej
nádeje a vyžarujúcej lásky. Máriin život
v Nazarete je predobrazom svätosti, ktorú
kresťan môže prežívať uprostred každo-
denného všedného života. Práve Máriu
dostal malý Janko Bosco od Ježiša za uči-

teľku na ceste k zjednoteniu s Bohom.
Od nej sa naučil kontemplácii, ktorá vedie
k spojeniu s Bohom nielen popri vyčerpá-
vajúcej činnosti, ale aj prostredníctvom
samotnej činnosti. Práve táto milosť jed-
noty vytvára originalitu jeho charizmy ako
svätého zakladateľa. Kontempláciu v čin-
nosti, ktorú prežívala Mária z Nazareta
spolu s Ježišom a Jozefom v malej galilej-
skej dedinke v období pastierstva, poľno-
hospodárstva a remeselníctva, don Bosco
preniesol na Valdoco medzi chlapcov, do
miest poznačených nastupujúcou kultú-
rou priemyslu a techniky.

Inšpiráciou pre organizačné usporiada-
nie FCMN sú Ježiš, Mária a Jozef – na-
zaretská rodina, v ktorej boli zastúpené
všetky životné stavy. Preto aj Fraternita je

zložená z kresťanov, ktorí patria k rôznym
životným stavom: laici (manželia, slo-
bodní, mládež), zasvätené osoby (žijúce
buď v komunite, alebo individuálne, za-
svätené vdovy) a kňazi. Hoci každý stav
má svoje pravidlá a autonómiu, všetci na-
zaréni tvoria jednu rodinu. Vzťah medzi
členmi je „bratstvo“. Všetky skupiny majú
rovnaké postavenie. Hodnoty a špecifiká
každého životného stavu obohacujú
ostatné stavy.

Všetci členovia Fraternity skladajú sľub
kontemplácie. Prostredníctvom tohto
sľubu sa zaväzujú kontemplovať Boha vo
svojom každodennom živote, premieňať
svoj život na Božiu chválu slávením litur-
gie hodín (ranné chvály a vešpery), mod-
litbou ruženca a podľa možností každo-
denným slávením Eucharistie. Zasvätené

osoby skladajú okrem toho aj sľuby evan-
jeliových rád (poslušnosti, čistoty a chu-
doby).

CHARAKTERISTIKA ČLENA
FRATERNITY
Hlboký vnútorný život, služba bratom
a sestrám v rodinnom duchu, neúnavná
pracovitosť, obetavá láska, radosť a pokoj.
Znakom a ovocím pravej, autentickej kon-
templácie nazarénov je „bratská láska“.
Ten, kto viac kontempluje Boha vo svojom
živote, viac slúži bratom a sestrám.

Bližšie informácie o Kontemplatívnej fra-
ternite Márie z Nazareta nájdete na
www.fraternidadmariadenazaret.org.

19

Pápež František so zakladateľom fraternity Mons. Nicolom Cotugnom

Členovia fraternity na svojom zhromaždení na Colle don Bosco v lete 2016
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Kde misionársky momentálne pôsobíš?
Som piaty rok v Kamerune v Rovníkovej Afrike. Kamerun
sa nachádza v srdci Afriky a jeho obyvatelia hrdo nazývajú
svoju krajinu Afrika v malom vydaní. Nájdeme tam totiž
všetky druhy africkej klímy, prírody a zvierat. V celom Ka-

merune žije okolo 22-miliónov obyvateľov a približne 290
etnických skupín, čo znamená viac ako 290 rôznych ja-
zykov. Oficiálnym jazykom je však francúzština a anglič-
tina.

Priblíž nám život týchto ľudí…
Ako saleziánky sme prítomné vo veľmi chudobnej a veľmi
ľudnatej štvrti na periférii hlavného mesta Kamerunu –
Yaoundé. Ľudia tu žijú typickým vidieckym životom. Ráno
skoro vstávajú, idú po vodu k okolitým studniam, kde
treba čakať v rade. Každý so svojím vedrom. Potom sa
hľadá drevo na oheň. Deti pred odchodom do školy robia
často domáce práce ako umývanie riadu a dlážky. Potom
väčšina ide do školy. Sú však aj takí, čo toto šťastie nemajú,

lebo si školu nemôžu zaplatiť. Títo sa potom často stávajú
lacnou pracovnou silou už vo veľmi mladom veku. Ženy
ostávajú poväčšine doma, na ohni pripravujú jedlo a pre-
dávajú na trhu, aby pomohli uživiť rodinu. Toto je život na
periférií. Je však už viacero rodín, ktoré žijú v centre
mesta, ktoré pripomína centrá veľkých európskych miest.
Títo ľudia majú vyšší životný štandard a štýl života, takmer
ako v Európe.

Čomu sa v tejto oblasti venujete?
My sa v našej štvrti venujeme typickej saleziánskej čin-
nosti, teda výchove chudobných mladých po všetkých
stránkach. Máme veľké mládežnícke centrum, do kto-
rého chodí denne okolo 300-400 mladých. Je to jediné
možné kultúrne vyžitie a jediné miesto pre zmysluplné vy-
užitie voľného času pre našich mladých v tejto obrovskej

štvrti. Okrem športových a iných aktivít dávame dôraz na
výchovu dievčat k základným ženským návykom a hlavne
sa ich snažíme viesť k oceňovaniu seba samých. Dôstojnosť
ženy je tu nesmierne potláčaná, a tak sa dievčatá často
z vlastnej nevedomosti stávajú obeťou násilia a zneužíva-
nia. Snažíme sa tiež veľa rozprávať s chlapcami, najmä
osobne, a viesť ich k inému pohľadu na ženu a k zodpo-
vednosti za svoje budúce rodiny.

S čím sa stretáš ako psychologička?
Nuž ako psychologička pracujem pre mladých v našom
centre a na univerzite v meste. Išlo to pomalšie, keďže rola

Spracovala: Viera Antalíková FMA � Foto: archív A. Mališová

Saleziánka Aňa mala od detstva veľkú túžbu ísť na misie. Vďaka tomu sa dostala k saleziánskym
misijným dobrovoľníkom a cez nich k sestrám saleziánkam. Vyštudovala psychológiu a dnes pôsobí
ako misionárka. Nie na jej vysnívanej studenej Sibíri, ale v horúcej africkej krajine. Počas dovolenky
na Slovensku sme jej položili niekoľko otázok.

Aňa Mališová FMA: Úlohou misionára
je denne sa stotožniť s rolou učňa

… tam neexistuje malý problém, len
veľké existenciálne, ktoré oni denne

riešia. Nič som z toho na vlastnej
koži nikdy nezažila a nemusela

riešiť, aj preto ich veľmi obdivujem…
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psychológa je tu pomerne nová a nepoz-
naná. S odstupom času ju však mladí vy-
užívajú čoraz viac. Často keď prídu ku
mne prvýkrát, povedia mi, že už boli
u všetkých tradičných čarodejníkov, u le-
kára, u kňaza a psychológ je ich posledná
možnosť. Keď však uveria a presvedčia
sa, že ich problémy nie sú spojené len
a výlučne s nadprirodzenými silami a že sa
dajú vyriešiť aj na prirodzenej ľudskej
úrovni, veľmi sa im dá pomôcť a vidím, že
to má zmysel.

Čo vnímaš, že ťa sprevádza touto mi-
siou?
Predovšetkým presvedčenie, že to všetko
má zmysel, a tiež denná skúsenosť, že
s chudobnými zažívame najviac radosti.

Čo je pre teba náročné a čo ťa obo-
hacuje?
To, čo je náročné, nás zároveň aj oboha-
cuje. Ľahšie sa zvykne na materiálnu chu-
dobu ako na to, že na pochopenie a pri-
jatie odlišnej mentality a zmýšľania
nestačí často ani celý život. Myslím, že zá-
kladnou úlohou misionára je stotožniť sa
denne s rolou učňa, ktorý sa chce naučiť
stále viac, aby mohol byť čoraz bližšie
k tým, ku ktorým je poslaný. Náročné je
niekedy aj prijať určitú bezmocnosť alebo
skôr byť trpezlivý, keď vidím, že ľudia sa
ešte veľmi nechávajú zaslepiť strachom
z čarodejníkov, z nadprirodzených síl.
Často by napríklad mohli ísť k lekárovi
a dať sa jednoducho vyliečiť z chorôb, ale
oni idú k šamanom a zomierajú na ná-
sledky tradičného liečenia niektorých cho-
rôb. Ale to všetko chce čas a postupnú
zmenu mentality, zároveň aj zachovanie
toho, čo je v ich tradícii pekné a hlboké.

Čo slovenské ťa dokáže potešiť v Af-
rike?
No hlavne klobása a kysnutý orechový
koláč.

Aké je to žiť v medzinárodnej komu-
nite?
Mne sa veľmi páči žiť v medzinárodnej ko-
munite. Vnímam to ako veľké obohatenie,
denné rozširovanie obzorov, možnosť po-
zerať sa na veci z iného uhla pohľadu a boj

proti predsudkom. Samozrejme, nie je to
vždy ružové a ľahké. Často si myslím, že
som sa jasne vyjadrila, ale druhá osoba to
pochopí úplne podľa svojich kultúrnych
schém, o ktorých ja nemám ani potuchy.
Ale napriek všetkému to naozaj vnímam

veľmi obohacujúco. Je to dobré denné cvi-
čenie tolerancie a empatie.

Tvoj dotyk s chudobou…?
Môj dotyk so všetkými druhmi chudoby je
denný a veľmi intenzívny. Stačí sa prejsť
našou štvrťou a každý pochopí, že ide nie
o chudobu, ale o mizériu, biedu. Vidíme
denne chudobu materiálnu, hlad; nemož-
nosť zaplatiť si školu, detskú práca, násilie
na ženách a deťoch, nezhody v rodinách…
Často ide aj o chudobu duchovnú, strach
z čarodejníctva, zo zlých nadprirodzených
síl, ktorým ľudia neraz veria a nechajú sa
ovládať strachom. No a smrť na dennom
poriadku, najmä kvôli nedostatku pro-
striedkov na zaplatenie lekárskeho ošet-
renia. Dotyk s chudobou je veľmi oslovu-
júci a burcuje nás hľadať aj v komunite
a orientovať našu misiu podstatným sme-
rom.

A čo mladí?
Mladí nás denne prekvapujú. Mňa najmä
svojou húževnatosťou a vôľou žiť; prebíjať
sa životom. Keď počúvam ich rozprávanie
pri osobných rozhovoroch, uvedomujem
si, že sú oveľa silnejší ako ja. V podstate
môžem povedať, že tam neexistuje malý

problém, len veľké existenciálne, ktoré
oni denne riešia. Nič z toho som na vlast-
nej koži nikdy nezažila a nemusela riešiť,
aj preto ich veľmi obdivujem a pokladám
za veľmi vnútorne silných. Jedno, čo sa
ich snažíme učiť, je nepýtať stále, ale niečo

dávať zo seba. Mnohí naši mladi majú
ešte túto, povedala by som, „žobravú men-
talitu“. Vetu typu „sestra daj“ počúvam
denne, ale postupne a pomaly chápu, že
hľadať spôsoby pre dobrý život je hod-
notnejšie, ako pýtať.

Tvoje prianie čitateľom časopisu Don
Bosco dnes…
Prajem nám všetkým, aby sme cítili veľkú
zmysluplnosť nášho života a vedeli urobiť
sviatok z našej každodennosti.
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Autor: Pino Pellegrino � Preklad Jozef Skala SDB � Foto: unsplash.com

Aby bol život oslavou!
Toto je posledné sloveso najbohatšieho podobenstva, ktoré nám Ježiš daroval: „Slávme!“ „Sláviť“:
jasné a sympatické sloveso, no zároveň náročné. Vychovávateľ, ktorý nemá oslavu v krvi, nemôže
mať pedagogické osvedčenie, tak ako železo nemôže byť z dreva, ani niečo štvorcové nemôže byť
okrúhle. Sláviť je vážne sloveso: s radosťou sa nežartuje, s radosťou sa žije!
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Otec povedal sluhom: „Rýchlo pri-
neste najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte
mu prsteň na ruku a obuv na nohy!
Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho.
Jedzme a veselo hodujme!“ (Lk 15,
22 –23). Aký skvelý otec! Chuť sláviť

mu dá pedagogické osvedčenie za plný
počet bodov. Tu je neprekonateľný dô-
vod, ktorý nás vedie k tomu, aby sme
si boli takí istí, lebo (všimnite si!) ra-
dostný vychovávateľ robí toho, kto mu
je zverený, stále lepším; naopak,
smutný vychovávateľ ho robí stále hor-
ším. Radosť je sama o sebe faktorom
rastu. Veľmi dobre to vytušil geniálny
vedec a filozof minulého storočia Teil-
hard de Chardin, ktorý tvrdil, že „naj-
väčším nebezpečenstvom nie je ató-
mová bomba, ale možnosť, že človek
stratí chuť života“.

Hovoria, že svet patrí tomu, kto skoro
ráno vstáva. Omyl! Svet nepatrí tomu,
kto skoro vstáva, ale kto je šťastný, že
vstáva! Takto môžeme mať v ruke
„meter“ na odmeranie nášho pedago-
gického úspechu: dosiahnuť, aby dieťa
každé ráno po prebudení povedalo:
„Dobré ráno, život!“ Našťastie, tajom-
stvo pre dosiahnutie tejto veci nie je
z iného sveta; je v našich rukách. Po-
slúži k tomu aspoň týchto šesť straté-
gií.

ŠESŤ VÍŤAzNÝCH –
ŠŤASTNÝCH STRATégIÍ

1. Nežmýkajte ho!

Úbohé deti s vreckovým kalendárom!
Ráno do školy, poobede na plávanie,
na tanec, na karate. Na jazdectvo. Pro-
sím vás, upokojme sa! Koniec deťom,
ktoré trpia psychickým chaosom! Kedy
nadíde deň, v ktorom si všetci rodičia
sveta uvedomia, že dieťa, ktoré sa ne-
hrá, je málo radostné? Kedy sa všetci

otcovia a všetky matky presvedčia, že
je nekonečne lepšie mať deti šťastné
a nie slávne? Od tohto požehnaného
dňa maličkí zo základnej školy už viac
nenapíšu to, čo napísalo osemročné
dieťa na otázku učiteľky: „Čo budeš
robiť, keď budeš veľký?“ odpovedalo:
„Keď budem veľký, konečne si od-
dýchnem!“

2. Majme na očiach život
manželského páru

Netreba veľa k tomu, aby sme hneď
pripustili, že radosť detí je zviazaná
s radosťou rodičov. Faktom je, že keď
to medzi otcom a mamou iskrí, ten,
kto sa trápi, je dieťa. „Keď bojujú dva
slony, ten, kto utrpí, je tráva na lúke,“
hovorí africká múdrosť.

3. Ponižujúce slová zahoďme
hneď ráno

Malá vzorka ranného slovníka: „Bolo by
ťa treba tĺcť!“ „Akého to máme syna!“
„Vieš robiť len oštaru!“ Slová, ktoré do-
slova škriabu dušu dieťaťa a ono sa stáva
zatrpknutým, otráveným proti všetkým
a proti všetkému. Tieto slová treba
okamžite zahodiť do koša.

4. Vymeňme okuliare

Prečo oddnes nezačať v hľadaní dobrej
stránky, ktorá je v deťoch ukrytá? Kar-
dinál Carlo Maria Martini (1927 –
2012) po stretnutí s niektorými ro-
dičmi napísal do svojho osobného

diára: „Nie je nič ťaživejšie, ako stret-
núť rodičov, ktorí sa stále sťažujú a ne-
všimnú si úžasné možnosti, ktoré
majú poruke!“
Už vieme: Boh netvorí odpad! Aj
v najotlčenejšej osobe je 5 % dobra.
Dobre to hovorieval francúzsky spiso-

vateľ Albert Camus: „V človeku je
vždy viac vecí, ktoré treba obdivovať,
ako tých, ktorými treba opovrhovať.“

5. Prijmime dieťa úplne

Hoci nie vždy je v súlade s našimi
snami. Hlavne ak je adolescent, prij-
mime aj tento jeho „rozmar“. Rodi-
čia, ktorí prijmú dieťa úplne, pomá-
hajú mu, aby sa malo rado. Je vysoko
ušľachtilé pracovať na tom, aby ne-
platilo: kto v sebe nevidí priateľa,
umiera zúfalstvom!

6. Nech sa aspoň dvakrát za deň
cíti užitočný

Dve veci sú isté. Prvá: kto sa necíti uži-
točný, cíti, že jeho narodenie bolo chy-
bou. Druhá: len ten, kto môže pred-
viesť nejakú svoju šikovnosť, nachádza

dôvod žiť a vychutnávať si život.
Stručne povedané: pocit márnosti vy-
nuluje šťastie!
Všetci psychológovia hovoria, že pre-
dovšetkým dieťa ma bláznivú chuť ro-
biť, pomáhať, učiť sa. Prepáčte moju
úprimnosť, ale chceme ísť priamo
k jadru problému: nie je už čas, aby
sme prestali počúvať, že naše deti sú
neschopné? Už má šesť rokov, môže si
ošúpať pomaranč vlastnými rukami.
Už má osem rokov a o školskú tašku sa
môže starať samo. Už má pätnásť ro-
kov a môže vyjadriť svoju mienku
o aute, ktoré chceme vymeniť. Priviesť
na svet dieťa a dať mu pocit, že nie je
schopné žiť, je kruté. Znamená to za-
medziť mu zakúšať vzrušujúce dobro-
družstvo života.

Uviesť týchto šesť stratégií značí začať
víťaziť, začať žiť tak, aby bol život osla-
vou.
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Svet nepatrí tomu, kto
skoro vstáva, ale kto je

šťastný, že vstáva!

Je nekonečne lepšie mať
deti šťastné a nie slávne.

S radosťou sa nežartuje,
s radosťou sa žije!
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Človek skromný a premýšľavý, ktorý svoju reflexiu vniesol do služby Cirkvi.
Aj tak by sa dal charakterizovať tento salezián, ktorý pôsobil počas druhej
svetovej vojny ako tajomník na vatikánskej nunciatúre v Bratislave. Don
Jozef Stašo s veľkou pravdepodobnosťou zomrel mučeníckou smrťou.

Autor: Zlatko Kubanovič SDB � Foto: archív SDB, archív Václava Bobáňa – Terchová

Jozef Stašo sa narodil ešte v Rakúsko-
-Uhorsku 20. mája 1903 v obci Terchová
pri Žiline vo viacdetnej chudobnej,
hlboko veriacej rodine. Otec sa volal Mi-
chal, matka Anna, rodená Krištofová. Jo-
zef bol pokrstený v Kostole svätého Mar-
tina, ktorý už v súčasnosti neexistuje,
lebo bol v 80-tych rokoch minulého sto-
ročia kvôli zlému technickému stavu asa-
novaný. Počas druhej svetovej vojny totiž
Terchovčania začali stavať súčasný Kostol
svätého Cyrila a Metoda. Po jeho dokon-
čení a posviacke v roku 1948 starý Kos-
tol svätého Martina začal chátrať.

Ľudovú školu vychodil v rodisku (1909 –
1915). V roku 1921 sa prihlásil na gym-
naziálne štúdia k saleziánom do Ta-
lianska. Po prvom ročníku nižších gym-
naziálnych štúdií na saleziánskom
súkromnom gymnáziu Sacro Cuore
v Ríme odišiel v januári 1922 do novi-

ciátu (1922 – 1923) do mestečka Gen-
zano, ktoré sa nachádza neďaleko Ríma.
Rehoľnú obliečku prijal na sviatok svä-
tého Jozefa 19. marca 1922 z rúk vtedaj-
šieho saleziánskeho rímskeho provinciála
a neskoršieho dlhoročného generálneho
prokurátora Saleziánskej spoločnosti pri
Svätej stolici dona Francesca Tomasettiho
(1868 – 1953). Prvé rehoľné sľuby skla-
dal 14. apríla 1923.

Po skončení noviciátu ho v Taliansku po-
slali na pedagogickú prax najprv do slo-
venského súkromného rehoľného gym-
názia, ktoré sa nachádzalo v mestečku
Perosa Argentina (1923 –1924), a potom
do mestečka Foglizzo Canavese (od sep-
tembra do decembra 1924), kde mal vy-
pomáhať slovenským a česko-moravským
kvartánom, ktorí tam prišli doštudovať
posledný rok z domu v Perosa Argen-
tina. V školskom roku 1923/1924 totiž

slovenskí saleziáni otvorili v mestečku
Foglizzo Canavese pobočku slovenského
gymnázia z Perosy Argentiny.
Po necelých štyroch rokoch pôsobenia
vo Foglizzo Canavese odišiel Jozef Stašo
začiatkom roku 1925 vypomáhať na slo-
venské gymnázium do Šaštína (1925 –
1926). Tam dokončil aj filozofické a stre-
doškolské štúdia, ktoré súkromne začal
študovať už v Perose Argentine. Večné
sľuby skladal 28. augusta 1926 v sale-
ziánskom dome v Unterwaltersdorfe
v Rakúsku.

Teologické štúdiá absolvoval v medziná-
rodnom saleziánskom teologickom štu-
dentáte Crocetta v Turíne (1926 – 1930).
Diakonskú vysviacku mu udelil turínsky
biskup, v súčasnosti už Boží služobník
Giovanni Pinardi (1880 – 1962). Za
kňaza bol vysvätený v Bazilike Panny
Márie Pomocnice kresťanov 6. júla 1930.
Jeho svätiteľom bol misijný biskup sale-
zián Ernest Coppo. Už ako „don Stašo“ sa
vrátil domov, aby slávil svoje primície
v rodnej obci Terchovej v nedeľu 20. júla
1930. Primičným kazateľom bol don Bo-
kor (1897 –1969), budúci prvý slovenský
saleziánsky provinciál. Jozef Stašo bol pr-
vým rímskokatolíckym kňazom z Ter-
chovej.

Na Slovensku pôsobil vo viacerých sale-
ziánskych domoch: katechéta na ľudovej
škole vo Svätom Beňadiku (1930 – 1931);
katechéta na saleziánskom gymnáziu
v Šaštíne (1931 – 1932); znovu katechéta
na ľudovej škole vo Svätom Beňadiku
(1932 – 1933); katechéta v Bratislave naJozef Stašo v kňazskom seminári v Turíne

Kňaz, ktorý pochovával Jozefa Tisa
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Miletičovej (1933 – 1935); katechéta
v Moravskej Ostrave (1935 – 1936); ka-
techéta a spovedník v diecéznom a sale-
ziánskom Malom seminári svätého Pavla
v Trnave na Hollého ulici (1936 – 1937);
školský radca na saleziánskom internáte
pri gymnáziu v Šaštíne (1937 – 1939).
V roku 1939 odišiel do Bratislavy na Mi-
letičovu, kde bol poverený viesť biblické
prednášky pre mládež v oratóriu a vypo-
máhať v administratíve na provincii
(1939 – 1940). Keďže od detstva bol
zvyknutý pracovať, všade tam, kde pôso-
bil, sa horlivo zapájal aj do farskej pasto-
rácie.

V roku 1940 sa stal – s povolením pro-
vinciála Jozefa Bokora – tajomníkom pri
pápežskom diplomatickom zástupcovi
(chargé d'affaires) J. E. Msgr. Jozefovi
(Giuseppe) Burziovi (1901 – 1966) na
vatikánskej nunciatúre pri Slovenskej re-
publike. Túto funkciu vykonával až do
roku 1945, teda do skončenia druhej sve-
tovej vojny. Následne bol menovaný za
väzenského kaplána Krajského súdu
v Bratislave.

Po odsúdení a poprave Msgr. Jozefa Tisa
(+ 18. 4. 1947), ktorého aj pravidelne
navštevoval a spovedával (takto na to spo-
mínali pamätníci saleziáni), bol poverený
ako väzenský kaplán Krajského súdu vy-
konať pohrebné obrady. Medzi sale-
ziánmi sa ústne traduje, že pri pohrebe,

ktorý bol pod dohľadom štátnej bezpeč-
nosti, nechal don Stašo otvoriť rakvu, aby
sa presvedčil, či vykonáva cirkevné ob-
rady nad zosnulým a nie nad prázdnou
rakvou. Keď videl, že Msgr. Tiso nemá
kňazský kolárik, tak mu vložil do jeho
kňazskej košele ten svoj. Tento kolárik sa
našiel o niekoľko desaťročí pri exhumácii
hrobu Jozefa Tisa v roku 2007 na Mar-
tinskom cintoríne v Bratislave. (Slovenskí
saleziáni totiž počas vojnových rokov
a tesne po nich používali dva druhy kňaz-
ských kolárikov: jeden bol poľského typu
vyrobený z plátna a druhý talianskeho
typu vyrobený z umelej hmoty. Keďže

don Stašo používal ten taliansky druh
kňazského kolárika, tento sa našiel aj pri
exhumácii hrobu.)
Don Stašo, ktorý bol priamym svedkom
udalosti, sa viac ráz v úzkom kruhu sale-
ziánov vyjadril, že Msgr. Tiso je pocho-
vaný na Martinskom cintoríne, čo sa ná-
sledne v apríli 2007 i potvrdilo.

V roku 1948 odišiel do saleziánskeho
domu v Nitre, kde sa stal aj kaplánom re-
hoľných sestier saleziánok (1948 –
1950). Tam ho zastihlo násilné zrušenie
Saleziánskej spoločnosti v roku 1950
v rámci celoštátnej akcie „K“, čo bol krycí
názov pre násilnú likvidáciu mužských
rehoľných rádov a kongregácií v Česko-
slovensku. Následne bol internovaný
v Báči. Po prepustení sa vrátil do rodiska,
do Terchovej, kde ho našli 21. februára
1951 mŕtveho na schodoch kostola.
(Starší saleziáni sa vyjadrovali, že ho na-
šli dobitého a že zomrel na vnútorné
krvácanie, čo však nevieme potvrdiť ani
vyvrátiť, lebo okrem ústnej tradície, ktorá
sa tradovala medzi saleziánmi, sa táto
správa doteraz písomne nikde nenašla.)
Don Jozef Stašo zomrel vo veku nedoži-
tých 48 rokov, 28 rokov rehoľných sľu-
bov a 21 rokov kňazstva. Viacerí sale-
ziáni pamätníci ho pokladali za
mučeníka.

Rukopis Jozefa Staša, písané z Farského úradu v Kútoch

Jozef Stašo na hodinách náboženstva
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Situáciu v Sýrii sa ľudom v Európe snažila priblížiť Rand
Mittri na Svetových dňoch mládeže v Poľsku v júli tohto
roku.

„Volám sa Rand Mittri. Mám 26 rokov a pochádzam
z Aleppa v Sýrii. Ako iste viete, naše mesto bolo zničené,
zruinované, zlomené. Naše životy stratili zmysel. Sme za-
budnuté mesto. Pre mnohých z vás môže byť veľmi ťažké
pochopiť, čo sa deje v moje milovanej krajine, v Sýrii. Bude
pre mňa veľmi náročné povedať vám o živote plnom bo-
lesti iba v niekoľkých vetách, ale skúsim podeliť sa s vami
aspoň o niektoré aspekty nášho života.
Každý deň prežívame život obklopený smrťou. Rovnako
ako vy, aj my zatvárame za sebou ráno dvere, keď ideme
do práce alebo do školy. Práve v tej chvíli nás ovládne
strach, či nájdeme svoje domovy a rodiny tak, ako sme ich
zanechali. Je možné, že v ten deň zomrieme. Alebo prídu
o život naše rodiny. Je bolestivé vedieť, že ste obklopení
smrťou a zabíjaním a neexistuje žiadny spôsob, ako unik-
núť; nikto nepomôže.
Je možné, že toto je koniec a že sme sa narodili, aby sme
umierali v bolestiach? Alebo sme sa narodili pre život

Spracovala: Zuzana Suchová � Foto: internet a archív redakcie

Vojna v Sýrii trvá už viac ako päť rokov a rodiny sú nútené utekať kvôli neutíchajúcemu násiliu
a bombardovaniu. Takmer 5-miliónov Sýrčanov ušlo do susedných krajín – Turecko, Libanon, Irak,
Jordánsko či Egypt. Vnútorne je vysídlených 6,6-milióna ľudí. Viac ako 13,5-milióna obyvateľov žije
v núdzi. Viac ako 50 % sýrskych utečencov sú deti, ktoré stratili všetko – rodinu, domov, školu,
kamarátov.

Zabudnuté mesto Aleppo
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a jeho prežívanie naplno? Moje zážitky
z vojny sú drsné a ťažké. Ale to spôsobilo,
že som dozrela oveľa skôr a vidím veci
z inej perspektívy.
Pomáham v centre dona Bosca v Aleppe.
Do nášho strediska prichádza viac ako
700 mladých mužov a žien, ktorí dúfajú,
že uvidia úsmev a dostanú slová povzbu-
denia. Tiež hľadajú niečo, čo v ich živo-
toch chýba: úprimný ľudský záujem a za-
obchádzanie. Pre mňa je veľmi náročné
dať radosť a vieru druhým, keď sama ich
mám nedostatok.
Prostredníctvom mojich životných skúse-
ností som sa naučila, že viera v Krista pre-
konáva všetky životné okolnosti. Táto
pravda nie je podmienená životom
v mieri, ktorý je bez ťažkostí. Stále viac
a viac verím, že Boh aj napriek všetkej na-
šej bolesti existuje. Domnievam sa, že nie-
kedy nás prostredníctvom našej bolesti
učí skutočnému významu lásky. Moja
viera v Krista je dôvodom pre moju radosť
a nádej. Nikto mi nikdy neukradne túto
pravú radosť.
Ďakujem vám všetkým a úprimne vás pro-
sím, aby ste sa modlili za moju milovanú
krajinu, za Sýriu.“

Vďaka priamym kontaktom so saleziánmi
v provincii na Strednom východe, kam
patria aj saleziánske domy zo Sýrie, bude
pomoc doručená priamo na potrebné

miesta. O aktuálnej situácii v Aleppe po-
vedal na konci septembra tohto roka pre
jeden taliansky denník salezián don Pierre
Jabloyan z Aleppa toto: „Keď slony bo-
jujú, udupaná zostane tráva.“

Občianske združenie SAVIO tento rok
zorganizovalo verejnú zbierku Tehlička,
venovanú práve pre Sýriu. Zapojilo sa vyše
153 materských, základných a stredných
škôl a mládežníckych a ďalších organizá-
cií v obciach a mestách na celom Slo-
vensku a 189 rodín.

Všetkým zapojeným školám, organizáciám
a rodinám boli zaslané propagačné a pod-
kladové materiály, ktoré slúžili nielen pre
kampaň k zbierke, ale aj ako podklady
pre výchovu a vzdelávanie v oblasti roz-
vojovej spolupráce a humanitárnej po-
moci.

Zbierka Tehlička pre Sýriu sa skončila 31. júla
2016 s hrubým výnosom 166 886,92 eur.
SAVIO srdečne ďakuje všetkým darcom.
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Don Simon Zakerian (na fotke celkom
vľavo) zo sýrskeho Damasku sa na konci
júla s niekoľkými mladými zo Sýrie zú-
častnil na Svetových dňoch mládeže v Kra-
kove. Pre Slovensko a darcov zbierky
Tehlička zanechal tento odkaz:

Ako delegát pre pastoráciu mládeže
v provincii Stredný východ, a keď teraz
bývam v Damasku v Sýrii, chcem z ce-
lého môjho srdca poďakovať sloven-
skému ľudu, pretože predovšetkým
mladí preukázali skutočnú jednotu a so-
lidaritu s ľuďmi v Sýrii a najmä s kres-
ťanmi, ktorí tam trpia. Teda naozaj zo
srdca ďakujem v mene všetkých sale-
ziánov a v mene ľudu Sýrie a kresťanov
za tento znak jednoty a pokoja, čo ste
nám preukázali zo Slovenska.
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Môžem povedať, že mať nejaké ráno k dispozícii na oddych
bola nielen mimoriadna udalosť, ale keď sa stalo, že sa mi
ho podarilo mať, cítila som sa čudne.

Jedného dňa istá udalosť obrátila naruby celý môj život
a moje plány. V istej dedinke môjho okresu skupina ľudí na
čele s farárom hľadali niekoho, kto by riadil veľkú štruktúru
„zložitú pre rôznorodosť životných osudov“ dievčat a chlap-
cov v núdzi. Všetci boli veľmi usta-
rostení pre situáciu, aká vznikla,
spomínali vec mnohým známym,
ale nikto nechcel chytiť do ruky
tento „horúci zemiak“. Cez jednu
priateľku sa táto výzva dostala do
uší aj mne. Zo začiatku som si mys-
lela, že táto vec sa ma netýka a aj
ja som to podávala ďalej. Ale raz

večer som pocítila túto výzvu
osobne, takmer ako povinnosť.
Zneli vo mne Ježišove slová: „Čo-
koľvek ste urobili jednému z tých-
to maličkých, mne ste urobili…“ Ak sa nikto nepohne, tí
mladí nebudú mať nikoho, kto by sa o nich staral! A čo ja?
Na okamih ma prenikol strach, lebo som vedela, čo to zna-
mená vziať na seba takúto veľkú zodpovednosť. Bola to
cesta bez návratu. Na ďalší deň som vyhľadala svoju
miestnu zodpovednú a môjho duchovného vodcu, ktorým
bol don Mario, podelila som sa s nimi s tým, čo sa vo mne
udialo, a požiadala ich o pomoc spoznať Božiu vôľu.
Odvtedy prešlo päť rokov. Nič vo mne nezostalo také ako
predtým: nikdy nezabudnem na žiarivý pohľad chlapcov

a dievčat, ktorí sa prestali cítiť „opustení“, ani na úsmev
plný radosti miestnej komunity, keď sa ľudia dozvedeli, že
dom sa nezatvára a práca bude pokračovať.

Dnes si uvedomujem, že môj kalendár bol predtým za-
plnený, ale niekedy som si program robila ja sama. „Sale-
ziánske svaly“, ktoré sa dokážu dať do pohybu, keď treba
riskovať pre dobro mladých, som mala veľmi „zmenšené“.

Prestala som ich trénovať a uspokojovala som sa s malým
piesočkom, v ktorom som sa bezpečne pohybovala. Umen-
šila som vari dona Bosca? Zabudla som na jeho prísľub mla-
dým: „Až do môjho posledného výdychu…“ Ten dom sa te-
raz stal „zelenými pľúcami“, ktoré darujú kyslík celému
kraju. Nik nie je vylúčený. Všetci tam nachádzajú široký
priestor pre svoj let do lepšieho sveta, o ktorom všetci sní-
vame, a tak veľmi sa namáhame, aby sa z toho stala sku-
točnosť.

Svoj život, tak ako som ho trávila, som považovala za „normálny“, plný pohybu medzi zamestnaním,
rodinou, priateľmi, venovaním sa mladým v mojej saleziánskej farnosti. Náhlivosť, s akou som sa
pohybovala, aby som bola na toľkých miestach, robila zo mňa „veľmi zaneprázdnenú“ ženu, a myslela
som si, že je to tak dobre.

Autor: B. C. � Foto: internet

Mne ste urobili…

Ak sa nikto nepohne,
tí mladí nebudú mať

nikoho, kto by sa
o nich staral! A čo ja?
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Majme pevnú istotu,
že to ona urobila všetko
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Život náš i sladkosť a nádej naša…
Všetci poznáme túto modlitbu, veľmi
starú, prekrásnu a často recitovanú či
spievanú. Podľa vedcov vznikla v XI.
storočí a jej autorom je blahoslavený
Herman z Reichenau (1013 – 1053),
mních z váženej rodiny, veľmi inteli-
gentný, kultúrny človek, veľký ma-
riánsky ctiteľ a… telesne hendi-
kepovaný. Táto modlitba prežila
storočia, modlíme sa ju podnes, najmä
po modlitbe ruženca, pričom z nej čer-
páme útechu a odvahu. Kuriozita:
záverečné slová sú akoby od sv. Ber-
narda (1090 – 1153), ktorý naozaj keď
počul túto modlitbu, do-
dal: „Ó milostivá a nad
všetky pobožná, ó pre-
sladká Panna, Matka
Božia Mária.“ Tieto
slová si prisvojil veľký
svätec Cirkvi.

Mohlo by nás prestrašiť
pomyslenie na Máriu,
vzývanú ako Kráľovnú?
Odložme všetok strach.
Ona je predovšetkým
Matka Ježiša, Božieho
milosrdenstva, ktoré sa
stalo telom. Pripo-
meňme si, ako sa sám
predstavil v jednom zja-
vení svätej Faustíne: „Ja
sám som Milosrden-
stvo.“ A nemôže to byť
inak. On a iba on sám je
skutočný a jediný pro-
stredník medzi Bohom
a človekom. Teda každá
milosť a každé milo-
srdenstvo prichádzajú

k nám hriešnikom cez neho… a cez
Máriu, iba preto, lebo to chcel on.
Osvecuje nám to text o svadbe v Káne.

Svätý Maximilián Kolbe (1894 – 1941)
má jednu odvážnu myšlienku... Cirkev

ho vyhlásila za svätého, tak túto my-
šlienku prijmime: „Ježiš Kristus, keď-
že nás nechcel potrestať, ale odpustiť
nám, chcel nám darovať Sprostredko-

vateľku a Ochrankyňu, najdrahšiu
Mamu, a jej zveril celú ekonómiu mi-
losrdenstva; pre seba si rezervoval
spravodlivosť. Stvoril ju takú dobrú,
že ona nie je schopná opustiť ani naj-
horšieho hriešnika, ktorý sa k nej
utieka.“
Sú to veľmi povzbudivé a utešujúce
slová.

Nie odlišne rozmýšľa aj svätý Alfonz
z Liguori (1696 – 1787), ďalší veľký
mariánsky ctiteľ, ktorý v jednom diele
napísal: „Obraciam sa na teba, nádej
biednych, ja biedny hriešnik. Dúfam,

Pani, že sa spasím pre zá-
sluhy Ježiša Krista a pre
tvoje orodovanie. Mám
túto dôveru natoľko, že
keby moja spása bola
v mojich rukách, vložil by
som ju do tvojich, lebo dô-
verujem viac tvojmu milo-
srdenstvu a ochrane, než
všetkým svojim skutkom.“
A my naozaj vzývame Má-
riu ako „Útočiško hriešni-
kov“.

Sme spasení láskou, dra-
hou cenou Ježiša, Božieho
Syna. A máme Máriu
z Nazareta, ktorá bdie nad
nami a nad svetom, spre-
vádza nás na našej každo-
dennej ceste, chráni nás
a bude pre nás vždy Krá-
ľovnou, ale predovšetkým
Matkou milosrdenstva
a našou nádejou.

Autor: z časopisu Maria Ausiliatrice 5/16 spracoval rhsdb

Zdravas’, Kráľovná,
Matka milosrdenstva

Prosím Pannu Máriu, aby
nás skutočne sprevádzala.



30

s v ä t ý o t e c

O evanjelizácii
My všetci, bratia a sestry, máme povinnosť evanjelizovať, čo
neznamená klopať na dvere susedovi alebo susede a hovo-
riť: „Kristus vstal z mŕtvych!“ Znamená to žiť vieru, zna-
mená to hovoriť o nej s miernosťou, s láskou, nie v snahe
niekoho presviedčať, ale nezištne. Znamená to dávať
zdarma to, čo Boh dal zdarma mne: toto znamená evanje-
lizovať.

O kríži
Keď Ježiš ukončil svoj dialóg s apoštolmi, obracia sa k všet-
kým so slovami: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám
seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.“ Nejde
o nejaký ozdobný kríž, o kríž ideologický, ale je to kríž ži-
vota, je to kríž vlastných povinností, kríž obetovania sa pre
druhých s láskou: pre rodičov, pre deti, pre rodinu, pre pria-
teľov, aj pre nepriateľov; kríž ochoty byť solidárnymi s chu-
dobnými, zasadenia sa za spravodlivosť a pokoj.

O obrátení
Čo je to obrátenie? Je prítomné v celej Biblii a osobitným
spôsobom v kázaní prorokov, ktorí neustále pozývajú ľud,
aby sa „vrátil k Pánovi“, žiadal ho o odpustenie a zmenil ži-
votný štýl. Obrátiť sa podľa prorokov znamená zmeniť smer
jazdy a znovu sa obrátiť na Pána, vychádzajúc z istoty, že
on nás miluje a jeho láska je vždy verná. Vrátiť sa k Pánovi.
Zdroj: sk.radiovaticana.va

Slová pre život
od Svätého Otca Františka

Cítite sa blízko
dona Bosca?
Milí odchovanci saleziánskych škôl a oratórií, milí priatelia
dona Bosca, milí všetci, ktorým bije v hrudi srdce dobrého kres-
ťana a statočného občana. Ak sa túžite živo a aktívne podieľať na
prežívaní saleziánskej charizmy, ak chcete prežívať blízkosť dona
Bosca v každodennom živote a zatiaľ ste nenašli svoje miesto, po-
zývame vás zasadnúť k stolu saleziánskej rodiny ako exallievi (od-
chovanci) dona Bosca.

My, exallievi na Slovensku, sme nezisková organizácia, riadime
sa stanovami a fungujeme na viacerých úrovniach. Okrem vý-
konného výboru, sociálnej komisie či zástupcov jednotlivých roč-
níkov zo saleziánskych škôl sa snažíme našu ponuku šíriť k exal-
lievom aj do slovenských miest, kde fungujú saleziánske diela:
Trnava, Žilina, Prešov… naprieč Slovenskom je mnoho salezián-
skych odchovancov, ktorí majú túžbu žiť saleziánsky život. Don
Bosco volá do svojej rodiny všetkých, ktorí s ním prišli do kon-
taktu. Aj dnes ponúka každému, kto ma otvorené srdce, byť čle-
nom jeho rodiny.

Pozývame vás na pravidelné duchovné obnovy a duchovné cvi-
čenia, lyžovačky v Tatrách či Alpách, na dovolenku pri mori,
splav, ples, rodinný víkend či Víkend silných zážitkov – čo je ce-
loslovenské stretnutie exallievov. Pozývame vás čítať náš časopis,
navštíviť webstránku www.exallievi.sk, pozývame vás podporovať
misie či napĺňať potreby núdznych formou sociálnych projektov.
Budujme spolu nové príležitosti, ponúkajme prácu, robme spolu
biznis!
Pozývame vás do sveta! Prezidentom svetovej konfederácie exal-
lievov sa stal pre obdobie 2015 až 2021 Slovák Michal Hort. Slo-
venskí exallievi majú dôležitú úlohu v saleziánskej rodine aj na
svetovej úrovni. Don Bosco nám veľa dáva a veľa od nás čaká.

Pridajte sa k nám so svojimi radosťami, starosťami, problémami,
riešeniami, nápadmi… Kráčajme spolu cestou spásy. Koniec kon-
cov, sme predsa jedna rodina.

V prípade záujmu o ďalšie informácie napíšte Michalovi Nemče-
kovi na sekretar@exallievi.sk alebo zavolajte na mobil +421 915
966 549.

Viac o nás nájdete na našej webstránke www.exallievi.sk.
A ak budete v Bratislave, pozývame vás na kávu na našu ak-
tuálnu adresu: Einsteinova 25/A, 851 01 Bratislava.
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Sestra Vilma sa narodila 29. januára 1929
v dedinke Orovnica pri Novej Bani ako
najstaršia z troch detí roľníkov Cyrila
a Paulíny. V rodine dostala od rodičov prí-
klad čestného, pracovitého života, pre-
niknutého kresťanským duchom.

Po otcovi zdedila rozvážnosť, pokojamilov-
nosť, jemnosť a citlivosť, po mame spolo-
čenskosť, rozhodnosť a pevnosť v charak-
tere i v postojoch. Na jej výchovu silne
vplývala aj prítomnosť saleziánov, ktorí mali
v Hronskom Beňadiku farnosť a noviciát
a ktorí sa s veľkou láskou a obetavosťou ve-
novali deťom a mládeži z Orovnice.

Vilma už v útlom veku vnímala volanie
k zasvätenému životu, rovnako ako jej brat

Ján, ktorý ako 12-ročný išiel do Šaštína štu-
dovať k saleziánom. V roku 1949 zložil re-
hoľné sľuby a po úteku zo Slovenska sa stal
misionárom v Ekvádore, kde založil a roz-
víjal viaceré rozsiahle a úspešné diela pre
domorodcov v pralesoch. Týchto dvoch sú-
rodencov až do konca života spájala hlboká
vnútorná spriaznenosť. Salezián Ján Šutka
zomrel v roku 2014.

Do Inštitútu dcér Márie Pomocnice vstú-
pila Vilma Šutková v roku 1944 ako 15-
-ročná, ale kvôli rôznym komplikáciám
noviciát začala až v roku 1948 v Nitre. Aj
keď v roku 1950 komunistický režim zlik-
vidoval rehoľný život, napriek veľkému ri-
ziku bola Vilma rozhodnutá zasvätiť sa
Pánovi a spolu so siedmimi spoločníčkami
zložila prvé rehoľné sľuby 6. júla 1950
a o niekoľko týždňov neskôr spolu s ostat-

nými sestrami začala svoju krížovú cestu
nútených prác v sústreďovacích táboroch.
Aj v tejto veľmi neistej situácii, keď sestry
boli terčom ponižovania a nátlaku či pre-
hovárania, aby zanechali svoje povolanie,
sestra Vilma so svojimi spoločníčkami sa
snažili každý rok obnovovať svoje rehoľné
sľuby, ale na dovolenie zložiť večné sľuby
museli čakať až 12 rokov.

Po osemnástich rokoch, v roku 1968, sestra
Vilma mohla opustiť posledné sústreďovacie
miesto – tzv. Charitný dom v Močenku.
Ťažká manuálna práca, ktorú svedomito vy-
konávala vo veľmi náročných podmienkach,
zanechala trvalé následky na jej zdraví.

V roku 1969 prišla na Orovnicu opatrovať
svojich rodičov. Zamestnala sa ako zdravotná
sestra v nemocnici v Novej Bani, kde praco-
vala až do dôchodku v roku 1987.
V roku 1981 ju generálna predstavená me-
novala za delegátku, čiže predstavenú sale-
ziánok na Slovensku. Túto úlohu vykonávala
deväť rokov. Prevzala na seba zodpovednosť
za osudy sestier, ktoré žili roztrúsené, keďže
nebolo možné žiť v komunitách.

Zodpovedala aj za tajnú formáciu dievčat,
ktoré túžili vstúpiť medzi saleziánky.
Sestra Vilma popri práci zdravotnej sestry
často cestovala za sestrami po Slovensku
i do Poľska, organizovala stretnutia a for-
máciu, prijímala sľuby sestier, riadila chod
„provincie“, stretávala sa s kňazmi a di-
rektorkami, riešila rôzne problémy. Sestra
Vilma nemala žiadnu pedagogickú ani teo-
logickú formáciu, ktoré by ju pripravili na
tieto náročné úlohy. Musela sa spoliehať
na Božiu pomoc a na svoju schopnosť roz-
lišovať. Bola inteligentná, vedela veci po-
stupne chytiť do rúk a to, čo spoznala, vy-
žadovala od seba, aj od druhých.

Po roku 1990 sestra Vilma vykonávala
úlohu direktorky v komunitách Dolný Ku-

bín a Trnava-Olympijská, kde strávila aj
posledné roky svojho života. V komunite
vytvárala pre sestry pocit domova. S veľ-
kou dobroprajnosťou, modlitbou, obetou
a, ak bola oslovená, aj radou sprevádzala
rozvoj Slovenskej provincie FMA. Vyni-
kala múdrosťou, vyrovnaným pohľadom
na život, dôverou v Boha, pokorou a úctou
k človeku.

Až do posledných chvíľ žila svoje povola-
nie s veľkodušnou vernosťou, dôsledne
verná svojim záväzkom. Sestry, ale aj ľudia
z okolia, ktorí za ňou radi prichádzali, na-

šli u nej vždy otvorené srdce, jemnú sta-
rostlivú pozornosť a svetlo v ťažkostiach,
ktoré s ňou zdieľali.

Sr. Vilma Šutková odovzdala svoj život Pá-
novi 30. septembra 2016 vo veku 87 ro-
kov. Pochovaná je v Trnave.

Spracovala: va � Foto: archív FMA

V sestre Vilme sa
nádherne spájali pevnosť

charakteru a sila
osobnosti s nežnou

citlivosťou a jemnosťou.

Pre mňa to bola žena
chápavá, s rozvážnosťou
v reči, schopná prejaviť

jemný záujem o človeka,
ale aj schopná citlivo
upozorniť na chybu
človeka. A výborná
kuchárka…niektoré

recepty mám vo svojom
receptári práve od nej.
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Sestra Vilma Šutková FMA * 29. 1. 1929 – † 30. 9. 2016



„Všetko, čo sa mi kladie za vinu, som robil z lásky k Cirkvi
a osobitne z lásky k Saleziánskej spoločnosti,
ktorej ďakujem za všetko, čím som.“

z obhajoby dona Titusa Zemana pred súdom, 22. februára 1952

Boží služobník

Titus zeman
salezián kňaz
mučeník za záchranu duchovných
povolaní

Drahí priatelia saleziánskeho diela,
proces blahorečenia dona Titusa sa chýli ku koncu.

Chceme vás láskavo poprosiť,
ak vám to vaše možnosti dovoľujú, o finančnú podporu
na tento proces.

Môžete na to použiť poštovú poukážku
vloženú vnútri časopisu.


