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Don Bosco nás povzbudzuje:
„NIENTE TI TURBI!“ „Nedaj sa ničím
znepokojiť!“ Akoby nám opakoval to,
čo Pán povedal ustrašeným učeníkom
pri búrke na mori: „Čo sa bojíte, ma-
loverní?“ A prikázal vetru i moru a na-
stalo veľké ticho. Nedaj sa znepokojiť.
To znamená: hľadaj istotu a stabilitu
v Bohu aj v sebe a nie mimo seba! Po-
vznes vyššie hlavu a zapusti hlbšie ko-
rene tam, kde panuje pokoj. A pri tom
ostaň verný svetu, na ktorom žiješ
a pre spásu ktorého pracuješ. Don
Bosco povzbudzuje, ale aj ukazuje
svojím životom, ako si zachovať pokoj
srdca v nepokoji sveta.
Nenarušiteľný pokoj dona Bosca
v jeho reči, v spôsoboch, v správaní
nie je výsledkom priaznivých okol-
ností, nie je výsledkom toho, že sa
mu všetko darilo, že nemal ťažkosti.
Skôr opak je pravdou. Vznikalo tu
nové dielo, ktoré malo prispieť k spáse
mnohých mladých ľudí, a peklo sa bú-
rilo. Don Bosco však bol mužom živej
viery. Bol presvedčený, že dielo, ku
ktorému ho Boh povolal, je dielo Bo-
žie a on je iba nástrojom v Božích ru-
kách. Nehľadal v ničom sám seba, ne-
bál sa ani neúspechu, ani námah či
prekážok. Boh si svoje dielo obráni
a privedie ho k rozkvetu napriek všet-
kým prekážkam, pokiaľ on zostane
poddajným Božím nástrojom.
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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/ 50 23 13 81
E-mail: dbd@donbosco.sk
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Podľa čoho môžeme o niekom povedať, že je dobrý kresťan? Podľa toho, koľko času venuje
dobrovoľníctvu, koľko času venuje druhým, koľko peňazí dá chudobným, koľko modlitieb
sa pomodlí počas dňa…? Kritériom „dobrého kresťana“ nie je „počet úkonov, ktoré
urobí“, ale čo všetko urobí z lásky k Bohu s vedomím jeho prítomnosti. Vzorom takéhoto
prežívania života je nám don Bosco, ktorý sa snažil prežívať celý svoj život v Božej
prítomnosti a jeho život bol jedna stála a vytrvalá modlitba.

Saleziánska modlitba je cesta
stretnutia sa s Bohom
v každodennosti
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Čo don Bosco myslel pod modlitbou
Don Bosco mal toto základné životné
pravidlo. Hovorieval: „Modliť sa zna-
mená pozdvihnúť svoje srdce k Bohu
a zhovárať sa s ním prostredníctvom
posvätných myšlienok a nábožných
úvah. Preto je modlitbou každá ná-
božná myšlienka na Boha a každý po-
hľad smerom k nemu. Kto teda myslí na
Pána alebo na jeho nekonečnú doko-
nalosť a pri týchto myšlienkach pociťuje
radosť, úctu, lásku, obdiv, ten sa modlí.
Kto uvažuje o veľkom dobrodení, ktoré
nám poskytuje Stvoriteľ, Správca
a Otec, a cíti vďačnosť, ten sa modlí.
Modliť sa je teda dosť ľahké. Každý
môže kdekoľvek, kedykoľvek pozdvih-
núť svoje srdce k Bohu prostredníctvom
nábožných myšlienok. Nie sú potrebné
strojené a vzletné slová, ale stačia jed-
noduché myšlienky sprevádzané vnú-
tornou nábožnosťou.“

Don Bosco svoju praktiku o modlitbe
pre mladých zhrnul v knižke Il Gio-
vane proveduto. Ukazuje v nej, že celý
život má byť orientovaný na nasýtenie
ducha viery a lásky a na vytvorenie
vnútorného a vonkajšieho stíšenia sa,
ktoré trvale vedú k zjednoteniu s Bo-
hom. Duchovná skúsenosť dona Bosca
je založená na cvičení sa „žiť v Božej
prítomnosti.“ Toto sa začína vytrvalou

každodennou námahou „uvedomenia
si Božej prítomnosti“ na začiatku no-
vého dňa, pri každej modlitbe, pri kaž-
dej činnosti a práci, na záver dňa. Mod-
litba sa takto stáva úkonom viery
a lásky, ale zároveň aj cvičením, ako sa
naučiť žiť pred očami prítomného Boha
a konať s ním a pre neho.V saleziánskej
modlitbe sa spájajú tri aspekty: nábož-
nosť, cit a činnosť.

Don Bosco pozýval „dať sa úplne Bohu“
a veril, že ak sa vďaka nábožnému stí-
šeniu, každodennej osobnej modlitbe,
prijímaním sviatostí odstránia prekážky
na pôsobenie Božej milosti, mladý člo-

vek sa môže premeniť. Tieto prostriedky
umožňujú mladému človeku otvoriť sa
Bohu, robia ho vyzretejším a vyrovna-
nejším v prežívaní konkrétnych udalostí
života, v medziľudských vzťahoch,
v zodpovednom plnení si každodenných
povinností, v prijatí seba, v hľadaní no-
vých vnútorných motivácií a v citovom
vyzrievaní. Modlitba a práca, svedomité

plnenie si svojich povinností, pomoc
svojim kamarátom, sebazapieranie zmy-
slov, apoštolát, svätosť a veselosť: toto
všetko je žité ako odpoveď lásky na Bo-
žiu lásku, ako služba Pánovi „vo svätej
radosti“, ako cesta na realizovanie vlast-
ného ľudského a kresťanského povola-
nia. Modlitba a nábožnosť sú vlastne vý-
chovné prostriedky v preventívnom
systéme dona Bosca.

Ako sa modlil don Bosco
„Dá sa povedať, že don Bosco sa mod-
lil stále,“ hovorí don Giulio Barberis,
prvý saleziánsky magister novicov. Aj
keď sa don Bosco modlil ináč než iní
svätí a kvantitatívne menej, jeho mod-
litba bola rovnako úprimná a hlboká.
Don Barberis pokračuje: „Môžem po-
vedať, že vždy keď som ho videl ísť po
schodoch, modlil sa. Modlil sa aj ces-
tou, ak niekam šiel. Keď cestoval
a práve neopravoval texty, stále som ho
videl pohrúženého do modlitby. Počas
modlitby sa prechádzal, najmä večer,
keď sa začalo stmievať, pretože od le-
károv mal zakázané namáhať si oči.
Keď nepracoval, vždy sa modlil.Veľa sa
modlil aj na cestách. Bol taký vnútorne
zjednotený s Bohom, že pri každej prí-
ležitosti rozprával o Pánovi. Stokrát som
ho počul rozprávať o tom, aký je Boh
dobrý, či už keď som ho sprevádzal

Autor: František Kubovič SDB � Foto: archív PGSI a SDB

Duchovná skúsenosť dona
Bosca je založená na

cvičení sa „žiť v Božej
prítomnosti“.
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v dome, alebo aj vonku. Vedel využiť
každú príležitosť a každú maličkosť,
aby chválil raz Božiu múdrosť, všemo-
húcnosť alebo dobrotu.“

Don Michal Rua, prvý nástupca dona
Bosca, ktorého poznal od malička,
vraví: „Neprestajne som mohol pozo-
rovať jeho stálu jednotu s Bohom. Tie
city (lásku k Bohu) prejavoval tak spon-
tánne, že bolo vidieť, že vyvierajú
z mysle a srdca vždy pohrúžené do
kontemplácie Boha. Aj keď ho veľké
starosti obrali o čas, mal vo zvyku po-
zdvihnúť myseľ k Bohu.“ Don Pavol Al-
bera vyhlásil: „Don Bosco bol taký
zjednotený s Bohom, že sa zdalo,
akoby rady a povzbudenia, ktoré dával
svojim synom, dostával priamo z neba.“

Skúmanie života dona Bosca v jeho
vonkajších prejavoch, s jeho obdivu-
hodným pokojom a zázračnou aktivitou
by nás mohlo priviesť k presvedčeniu,
že je to uvážlivý, činorodý človek, ktorý
sa modlí len málo. Lenže kardinál Ali-
monda, turínsky arcibiskup, ktorý ho
dobre poznal, označil ho za „človeka
s Bohom“, a teda s duchom a srdcom
ponoreným do stálej modlitby. Jeho jed-
nota s Bohom bola stála napriek rôz-
nym materiálnym starostiam. Takéto
vety boli pre neho typické: „Nech sa
stane Božia vôľa!“ „Aká veľká je Božia
prozreteľnosť!“ „Aký je k nám Pán

dobrý!“ „Nech ťa nič neznepokojuje!“
Tieto vyjadrenia mu vychádzali z úst
s láskou a veľkou vierou. V posledných
rokoch života ho často nachádzali
modliť sa v jeho izbičke, sústredeného
a zjednoteného s Bohom. Don Bosco sa
veľa modlil osamote, v tichu, lebo ne-
chcel na seba upozorňovať. Modlieval
sa však aj so svojimi chlapcami a v ťaž-
kých chvíľach života. Biskup z Aosty,
žiak dona Bosca, Mons. Tasso povedal:
„Spomínam si, že my chlapci sme si
boli istí, že don Bosco sa rozpráva

priamo s Pánom, najmä vtedy, keď nám
mal poradiť vo veci našej budúcnosti.“

Saleziánska modlitba mladých dnes
Je pravda, že mladí sa dnes od čias dona
Bosca zmenili, žijú v inej kultúre, majú
iné problémy, iné ťažkosti.V časoch dona
Bosca bola najmä v rodinách modlitba
čímsi prirodzeným a bežným. Dnes sa to
veľmi zmenilo, nehovoriac o kultúre od-
mietania Boha, kultúre blahobytu a zá-
žitku, odmietania námahy a sebazapre-

nia. Ako v týchto nových podmienkach
možno dnes ponúknuť mladým sale-
ziánsku modlitbu, ktorú odporúčal don
Bosco svojim chlapcom? Dôležité je, aby
sme sa ako vychovávatelia nedali zne-
chutiť a kráčali spolu s mladými na ceste
ich modlitby. Tak sa aj my od nich mô-
žeme najlepšie naučiť „modliť sa v dneš-
nom svete“.

Prvá úloha je priviesť mladých k osob-
nej modlitbe, k stretnutiu s Ježišom Kris-
tom. V mladých treba objaviť ich „štar-
tovací bod“, ktorým môže byť jedna
z ich charakteristík:
Chcú počuť pravdu.
Majú veľký zmysel pre spravodlivosť.
Vážia si osobné vzťahy.
Nepáči sa im nezhoda s vecami, ktoré
sa žijú a proklamujú či v oblasti politiky,
alebo Cirkvi.
Sú súdržní v skupinách.
Majú zmysel pre ochranu prírody.
Neutekajú pred „nadprirodzenom“, aj
keď sa niekedy utiekajú k magickým
formám náboženstva.
Rešpektujú náboženský a sociálny plu-
ralizmus.
Nosia na svojom tele náboženské znaky
alebo talizmany, ktoré istým spôsobom
vyjadrujú ich ľudskú krehkosť a zároveň
volanie o pomoc.

Je potrebné, aby sme poznali srdce mla-
dých, ak ich chceme vychovávať k trva-

Don Bosco bol taký
zjednotený s Bohom,

že sa zdalo, akoby rady
a povzbudenia, ktoré
dával svojim synom,

dostával priamo z neba.
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lému vzťahu s Bohom. Netreba sa dať
znechutiť neúspechom, lebo mladí tú-
žia po Bohu. Niekedy si ho zamieňajú
len so zážitkom. Ale ako hovorí svätý
František Saleský, nemáme hľadať úte-
chu u Boha, ale hľadať Boha útechy.
A to je rozdiel. Don Bosco mladým ne-
ponúkal len zážitok, ale skutočné pre-
žívanie života v Božej prítomnosti po-
čas každého okamihu života, či
radostného, alebo ťažkého. Robil to,
ako sme už spomenuli, vďaka spojeniu
nábožnosti, citu a činnosti.

Modlitbu by sme mali prežívať nie ako
niečo, čo „robím“, ale ako spôsob, ako
byť s Bohom. To znamená hľadať Boha
v každodenných „obyčajných udalos-
tiach života“. Na to je potrebné, aby
sme mladým pomohli spoznať samých
seba, objaviť, čo im bráni dať sa slo-
bodne a integrálne naplno Bohu. Tu je
potrebné všímať si ich správanie, pri-
čom treba dávať pozor, aby sme ne-
upadli do voluntarizmu – t. j. keď sa
všetko založí len na vôli a aby správanie
navonok dobre vyzeralo. Hlavné je na-
smerovať ich srdce, aby všetko robili
s jediným motívom, a tým je láska. Po-
trebné je sprevádzať ich v prežívaní ich
citov, emócií, pocitov, motivácií. Zá-
kladné otázky sú postavené na tom, či:
„Konám ako veriaci alebo ako neve-
riaci? Skôr ako konám, myslím, milu-
jem, uvažujem, vyberám si… Robím to

so slobodou Božieho dieťaťa alebo ako
sluha či otrok? Zakúšam a prežívam na
vlastnom tele to, čo prežíval Ježiš?“ Ak
sa nám toto podarí vzbudiť v mladom
človeku, môžeme povedať, že sa stretol
s Ježišom. A to ho potom privedie k po-

chopeniu, že stretnutie s Bohom „je
v každodennosti“ a nie len „vo výni-
močných duchovných zážitkoch“. Aby
sme toto dosiahli, je potrebné viesť mla-
dých k tichu, lebo Boh sa prihovára v stí-
šení. To má viesť k tomu, aby sa mladí
naučili pozerať sa na každý svoj deň
Božím pohľadom; inými slovami, aby si
robili každodenné večerné spytovanie
svedomia.

Byť pravdivo slobodným znamená ve-
ľakrát sa „vyzliecť zo seba“. Kresťanská
askéza nemá cieľ sama v sebe, je iba
prostriedkom, ktorý slúži na to, aby sme
nezostali chytení v pasci materiálnych
vecí, ale prostredníctvom nich aby sme
prišli k Pánovi. Táto askéza sa rodí zo

skúsenosti s Božou láskou v našich ži-
votoch. Askéza dnes znamená byť
schopný vynaložiť námahu, aby si
mladý človek vedel zachovať normálny
rytmus života – s časom na prácu, od-
dych, službu, modlitbu, rodinu a pria-
teľov. Askéza pomáha vedieť si zacho-
vať stálu a vytrvalú skúsenosť modlitby
aj v „ťažkých časoch“ a vedieť prekonať
ako jediné kritérium dobrej modlitby
len „silný citový zážitok“.

K hlbokému prežívaniu vzťahu s Bo-
hom patrí Božie slovo ako privilego-
vaný nástroj. Ono nám osvecuje našu
cestu, ako kráčať k Bohu, ako sa orien-
tovať v živote. Tak ako pre dona Bosca,
aj dnes sú určite veľmi dôležité ďalšie
prostriedky na prežívanie vzťahu s Bo-
hom: pravidelná sviatosť zmierenia,
stály spovedník a duchovný vodca,
časté pristupovanie k svätému prijíma-
niu, strelné modlitby, láska a úcta
k Panne Márii, spoločenstvo a služba
apoštolátu.

Štýl modlitby dona Bosca má aj dnes čo
povedať mladému človeku a ostáva
overenou cestou svätosti pre mnohých
mladých a kresťanov. Nech nás všet-
kých don Bosco inšpiruje a učí, ako žiť
v Božej prítomnosti v našej každoden-
nosti, lebo zástup svätcov saleziánskej
rodiny nás presviedča, že tento štýl je
aktuálny a účinný.

Stretnutie s Bohom je
v každodennosti a nie
len vo výnimočných

duchovných zážitkoch.
Aby sme toto dosiahli,

je potrebné viesť mladých
k tichu.
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Len pred krátkym časom som sa vrátil
z Dominikánskej republiky, Portorika
a Kuby, kde sme oslávili storočnicu pr-
vej saleziánskej prítomnosti a zároveň
ten vždy žiarivý a srdečný sviatok dona
Bosca.
Ako vždy a všade, stretol som obdivu-
hodnú a nadšenú saleziánsku rodinu
s mnohými laikmi, ktorí majú ne-
smiernu lásku k donovi Boscovi, a tiež
odvážnych mladých, plných nádeje.
Všetkým som pripomenul, že prv než
som sa vydal na cestu, poslal som všet-

kým mladým v saleziánskom svete list
na sviatok dona Bosca. V ňom som
znovu spomenul vrúcne a láskavé
slová, ktoré pápež František adresoval
mladým na jednom stretnutí.
V plnom súzvuku s pápežom Františ-
kom, a – som si istý – s mnohými z vás,
aj ja mám skutočnú dôveru v mladých,
modlím sa za nich a povzbudzujem
ich, aby boli pokorní, statoční a silní,
hlavní hrdinovia svojho života, a pri-
pravení ísť vždy proti prúdu.

Stretol som aktívnych a smelých mla-
dých, šťastných animátorov ďalších

chlapcov a dievčat; nasadených mla-
dých, ktorí študujú a pracujú, aby po-
mohli doma a zároveň dosiahli väčšie
príležitosti v živote. Videl som mladých
vo veku 20 až 25 rokov, ktorí bez roz-
pakov slúžili pri liturgických sláveniach
ako miništranti, spievali v zbore v kos-
tole a predstavili sa ako zdatní umelci
a tanečníci na pódiu počas popolud-
ňajšieho zábavného programu.
Toto sú naši mladí.
Im hovorím, že nás dospelých a starších
bratov, ktorí v nich máme nádej, je veľa;
mnohí ich povzbudzujeme, aby boli
schopní a odvážni vo svojom živote,
pričom pripúšťame, že svet, ktorí im
ponúkame, je náročný, nepríjemný
a dáva málo príležitostí.
A toto, isteže, nie je ich vina. Aj my do-
spelí sa musíme naučiť spravodlivej se-
bakritike.
A ako pápež František podpichujem ich
tiež, aby našli silu ísť proti prúdu, keď
v ich srdciach silno zaznie volanie
k vernosti jeden druhému a Ježišovi.

Svet vás potrebuje

Drahí mladí, pripomínam vám, že dnešný
svet vás potrebuje.Trpí nedostatkom veľ-
kých ideálov, ktoré sú vlastné mladosti
a jej mládežníckym snom.
Celý svet, na všetkých piatich konti-
nentoch, viac než kedykoľvek potre-
buje mladých plných nádeje a sily, ktorí
nemajú strach žiť, snívať, hľadať hlboké
a pravé šťastie, ktoré necháva v ich
srdciach miesto Bohu.
Vo svete, v ktorom je Boh príliš často
prinútený mlčať, zredukovaný na neuži-

točnú relikviu z minulosti, sa stáva abso-
lútne potrebným svedectvo mladých, pre
ktorých je Pán skutočne Pánom ich ži-
vota, žiarivou cestou šťastia a pravdy.
Tento náš svet potrebuje mladých, ktorí
majú záľubu v skutočnej námahe, sú
schopní obety a lásky, „až pokiaľ bolí“,
ako hovorievala svätá Matka Terézia
z Kalkaty. Mladých, ktorí sa držia
svojho úsilia a sú pripravení darovať
svoj čas a seba samých.
Žiadam veľa?Verím, že nie. Je to vysoký
cieľ, zaiste, ale je to to, čo don Bosco
naValdoccu žiadal od svojich chlapcov
v jednoduchej každodennosti a v hrdin-
skej službe chorým na mor.

Pripomínam týmto dnešným mladým,
že my ich potrebujeme, lebo ich potre-
bujú toľkí ďalší mladí. Mladí sú schopní
lepšie pochopiť iných mladých a po-
môcť im, lebo veď je toľko „skleslých,
sklamaných a znechutených“ mladých,
ktorí sa už nevedia pre niečo nadchnúť.
Existujú krehkí a slabí mladí, ktorých
môžu podporiť a znovu obživiť iba iní
mladí, hovoriaci seriózne o živote,
a keď im patričným jazykom ukážu, že
sú aj iné cesty a možnosti. Vzpružia ich
a pripomenú im, že utiecť pred výzvami
života nie je riešenie. Ako skutoční
„učeníci misionári“ im pomôžu objaviť
vo svojom živote Ježiša a uveriť v neho.
Uveriť v Ježiša, ktorý nepredáva hmlu,
ale ponúka život, pravý, svoj. Seba sa-
mého, ako to hovorí jedna pekná mod-
litba od Michela Quoista:
Milovať znamená stretnúť sa, a aby sme
sa stretli, treba prijať vyjdenie zo seba
a cestu k druhému. Milovať značí ko-

„Drahí moji mladí, plne vám dôverujem a modlím sa za vás. Majte odvahu ísť proti prúdu“
(pápež František).
Vo svete, v ktorom je Boh príliš často prinútený mlčať, zredukovaný na neužitočnú relikviu
z minulosti, sa stáva absolútne potrebným svedectvo mladých, pre ktorých je Pán skutočne
Pánom ich života, žiarivou cestou šťastia a pravdy.
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Celý svet, na všetkých
piatich kontinentoch, viac
než kedykoľvek potrebuje

mladých plných nádeje
a sily, ktorí nemajú strach
žiť, snívať, hľadať hlboké

a pravé šťastie.

Ako pápež František



h l a v n ý p r e d s t a v e n ý

munikovať a pre komunikovanie treba
zabudnúť na seba kvôli druhému, treba
kompletne zomrieť sebe pre druhého.
Milovať značí trpieť. Lebo po prvom
hriechu, počujte ma dobre, milovať
značí ukrižovať sa pre druhého.

Pápež František v „Liste mladým“ ce-
lého sveta, ktorý pridal k Prípravnému
dokumentu pred Synodou o mladých
v roku 2018, píše: „Lepší svet sa dá vy-
budovať aj vďaka vám, vašej túžbe po

zmene a vašej štedrosti. Nemajte strach
počúvať Ducha, ktorý vás nabáda k od-
vážnym rozhodnutiam, neotáľajte, keď
od vás svedomie žiada, aby ste pri na-
sledovaní Učiteľa riskovali.“
Preto je toto moje posolstvo pozván-
kou pre mnohých mladých po celom
svete k veľkodušnosti, obracia sa aj na
nás dospelých, aby sme im stáli po
boku, počúvali ich, ukazovali na nich,
verili im, mali k nim dôveru a modlili sa
za nich: za tých, ktorí majú živú vieru,

a za tých, ktorí hľadajú alebo sa jedno-
ducho stratili. Boh nikdy nestráca ani
jedného zo svojich synov a dcér.

Buďte šťastní.

(Podľa Il Bollettino Salesiano,
marec 2017)
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Centrum, ktoré prakticky susedí s kos-
tolom a saleziánskym strediskom, aj
jeho budúcich užívateľov požehnal
v nedeľu 29. januára provinciál sale-
ziánov don Jozef Ižold. Spolu s ním sa
návštevníkom prihovoril aj primátor
mesta Bratislava Ivo Nesrovnal, ktorý
si zaspomínal na strýka saleziána An-
tona Jančoviča a rodinné centrum oz-
načil ako „dielo nášho srdca, ktoré
máme spoločné“.

Komplexné služby pre rodinu,
preventívny systém a jedinečnosť

Na dolnom podlaží sa pripravuje te-
locvičňa a v apríli až máji tohto roku
začne činnosť materské centrum Mar-

garétka, ktoré ponúka deťom a ich ma-
mičkám rozmanité typy aktivít (naprík-
lad cvičenie pri hudbe, tvorivé dielne,
kurz angličtiny hravou formou, maliar-
sky program či základy gymnastiky).
A podľa dobrovoľníčky a spoluzakla-
dateľky materského centra Márie Hu-
sárovej Šutjakovej, hry a tvorivú edu-
káciu, aktívny oddych či zábavu chce
Margarétka ponúkať aj starším deťom,
mladým, či dokonca dospelým a se-
niorom, ktorí si možno radi vyskúšajú
nové zručnosti.
Prehliadka centra pokračuje prízemím,
kde budú lekárske ordinácie a lekáreň.
Na prvom poschodí začiatkom sep-
tembra otvoria materskú školu a svoje
priestory si tu zariaďuje už fungujúce

Poradenské centrum pre rodiny – Fa-
mily Garden. Podľa koordinátorky pro-
jektu Kataríny Baginovej vzniklo Family
Garden v podstate ako odpoveď na po-
trebu pozornosti centrovanej na rodinu
a táto potreba bola vnímaná naprieč
celou saleziánskou rodinou. Family
Garden vykonáva svoju činnosť od roku
2013 v priestoroch saleziánskeho stre-
diska na Miletičovej ulici v Bratislave
a jeho náplňou sú najmä prednášky,
príprava snúbencov, školenia (ide o od-
borné výcviky „Kresťanský kouč“)
a poradenstvo u odborníkov pre rodiny,
manželov, snúbencov, jednotlivcov
i opustených – v duchu preventívneho
saleziánskeho systému. Všetky činnosti
FG sa presunú na Trnávku s výnimkou
prednášok, ktoré naďalej pokračujú na
Miletičovej ulici z dôvodu veľkého zá-
ujmu verejnosti (doteraz sa ich zúčast-
nilo približne 7 000 ľudí) a lepšej po-
lohy i dostupnosti v meste. Podľa
Kataríny Baginovej vznikla v spoloč-
nosti potreba pomoci ľuďom, ktorí sa

ocitli v kríze, sú vyhorení v osobných
vzťahoch aj v práci a potrebujú stretnúť
človeka, ktorý ich vypočuje a pomôže
spolu s nimi nájsť riešenia na zložité ži-
votné situácie. Katarína konštatuje:
„Aký vzťah máš doma, taký výkon po-
dáš v práci.“ O Rodinnom centre mamy

Dobrá vec sa podarila! V nedeľu 29. januára 2017 sa verejnosti sprístupnili brány nového diela –
Rodinného centra mamy Margity na Pavlovičovej ulici v bratislavskej štvrti Bratislava-Trnávka.
Počas Dňa otvorených dverí verejnosť získala možnosť prezrieť si upravené priestory bývalej
drevárskej školy, v ktorých po kolaudácii otvoria materské centrum, materskú školu, ordinácie
lekárov (napríklad gynekológia), telocvičňu, Poradenské centrum pre rodiny – Family Garden
a plánuje sa aj kaviareň. Vo vonkajšom areáli pribudne detské ihrisko, ihrisko
s umelou trávou či bežecká dráha. Rodinné centrum má za cieľ slúžiť rodinám. Bude teda
otvorené nielen pre deti a mladých, ale komplexnejšie služby poskytne aj rodičom a seniorom.

Aký vzťah máš doma,
taký výkon podáš

v práci.

Autor: Lucia Fojtíková ASC � Foto: Dominik Štefanička, Boris Fojtík
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V Bratislave vyrástlo Rodinné
centrum mamy Margity
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Margity možno hovoriť ako o ojedine-
lom projekte. Salezián koadjútor a eko-
nóm domu na Trnávke Radovan Ruma-
novič hovorí, že centrum podobného
komplexného zamerania – navyše kres-
ťansky orientovaného – sa nenachádza
v žiadnej z našich susedných krajín.

Zaostrené na rodinu
Don Peter Bučány, direktor domu na
Trnávke, „financmajster“, konštatuje, že
dielo na Trnávke prešlo vývojom od far-
nosti a oratória cez futbalový klub SDM
Domino k rodine aj z dôvodu veľkého
populačného nárastu v Trnávke. Nárast
mladých rodín preto podnietil vznik
centra mamy Margity. Podľa dona Bu-
čányho sú súčasné problémy rodiny

„spojitá záležitosť s kultúrou, lebo kul-
túra dáva hodnotový systém, nastavuje
človeka a jeho myslenie, jeho pohľady.
Rodinné centrum s dobrým základom
môže byť dobrou protiváhou rôznym
,uleteným‘ názorom, ktoré v dejinách
vždy existovali“.

Bratislavský kraj dal saleziánom budovu
školy do prenájmu na 25 rokov. Re-
konštrukcia budovy bola vyčíslená na
938 000 eur. Vďaka štedrým sponzo-
rom, darom farníkov a brigádnikom,
ktorí ako dobrovoľníci odpracovali pri-
bližne 2 200 hodín práce, sa však sumu
podarilo znížiť a dnes ostáva uhradiť
90 000 eur za práce na budove. Na
práce na ihriskách treba ešte ďalších

približne 500 000 eur. Projekt má pod-
poru samosprávy. Ak by však niekto
chcel podporiť toto dielo, môže prispieť
na číslo účtu:
SK 85 5200 0000 0000 1633 3811,
VS: 01012017.

Za všetkým hľadaj matku
Nové rodinné centrum je pomenované
podľa mamy dona Bosca ctihodnej
Margity Occhienovej, ktorá ako vdova
vychovala troch synov a ako babička sa
presťahovala do oratória, kde sa starala
o chlapcov dona Bosca. Chlapci volali
Margitu „mama“. Bola mamou oratória
a všetkých chlapcov, ktorí u nej hľadali
kus lásky a chleba.
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Autor: rhsdb � Foto: archív

Titus
ponúka posolstvo aj mamám
a otcom rodín

V procese blahorečenia dona Titusa Zemana prežila pani Lodovica Maria Zanet týždne
a týždne práce ako autorka súhrnného dokumentu s názvom Pozício. Nepoznala príbeh
saleziána kňaza z Vajnor, dnes je mu však za veľa vďačná. V januári zavítala na Slovensko
a poskytla nám rozhovor, trochu o sebe a najmä o našom mučeníkovi Titusovi Zemanovi.

Kto je
Lodovica
Maria Zanet
Študovala filozofiu na Univerzite
Božského Srdca v Miláne.
V rokoch 2004 – 2007
absolvovala Ecole Normale
Supérieure v Paríži, kde dosiahla
titul PhD. V rokoch 2009 – 2012
pôsobila ako tútor pre študentov
na svojej alma mater v Miláne,
kde zároveň od januára 2008
pracovala ako asistentka a
docentka na katedre filozofie.
Aktuálne prednáša pastorálnu
teológiu na Medzinárodnom
inštitúte Don Bosco v Turíne,
kde študujú teológiu aj mladí
slovenskí saleziáni. Od júla 2011
spolupracuje s generálnym
postulátorom Saleziánskej
spoločnosti v Ríme a podieľa sa
na tvorbe dokumentov
nazývaných Pozício o hrdinských
čnostiach alebo mučeníctve
Božích služobníkov.
Žije v Miláne.
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Boží služobník Titus Zeman je uznaný
ako mučeník. Kto je to mučeník?

Mučeník je osoba pokrstená alebo ktorá
sa pripravuje prijať krst, ako to je na-
príklad v prípade katechumenov, a skut-
kom veľkej lásky obetuje vlastný život
za Krista a za Cirkev. Mučeník umiera
násilným spôsobom, „rukou“ prenasle-
dovateľa, ktorý na neho útočí, až pokiaľ
nezapríčiní jeho smrť. Dôležitým prv-
kom je, aby prenasledovateľ nenávidel
vieru, nie osobu mučeníka. Teda mu-

čeník nezomiera pre antipatiu, pre
osobný spor, ale zomiera, lebo prena-
sledovateľ nenávidí kresťanskú vieru.
A ak by to bolo možné, chcel by zničiť
v osobe mučeníka samého Krista. Mu-
čeníctvo sa teda chápe pre vieru,
v Cirkvi, pre Cirkev, pre každého člo-
veka, ako skutok veľkej lásky. Mučeník
nemá v nenávisti prenasledovateľa, ale
ponúka mu svoje odpustenie a svedec-
tvo krásy života v Kristovi.

V období komunizmu trpeli v Česko-
slovensku tisícky osôb kvôli viere, aj

vo väzniciach, v pracovných tábo-
roch… Prečo práve Titus? Spomedzi
toľkých prenasledovaných a muče-
ných v tej dobe iba on či napríklad
blahoslavená sestra Zdenka boli svätí?
Prečo Titus?

Som presvedčená, že nielen Titus je svä-
tou osobou, mučeníkom. Je ťažké po-
vedať, prečo iba on. Treba vziať do
úvahy, že ide o slobodné rozhodnutie
tých, ktorí tvoria Cirkev, sú v Cirkvi
a rozhodnú sa rozpracovať isté kauzy
blahorečenia a svätorečenia, a nie iné.
Nevylučujem, že v budúcnosti aj ďalšie
osoby, ktoré zápasili a trpeli spoločne
s Titusom, budú môcť byť uznané zo
strany Katolíckej cirkvi. Dnes sa poze-
ráme na život Titusa a v tomto živote na-
chádzame svetlo, ktoré osvecuje aj obeť
mnohých iných osôb a reprezentuje
ich.

Svätosť je Boží dar, milosť. Ako by
sme mohli vyjadriť jedinečnosť mi-
losti, ktorú dostal salezián don Titus?

Svätosť je dar od Boha, lebo iba Boh je
svätý. Iba on nás môže povolať do
plného spoločenstva s ním. Zaiste, Titus
prežíval svätosť a rástol vo viere
a v kresťanskom živote deň za dňom. Aj
sa cvičil v čnostiach: v teologických

(viera, nádej, láska; pozn. red.) a kardi-
nálnych (múdrosť, spravodlivosť,
mravná sila, miernosť; pozn. red.), pre-
žíval jednotu – akúsi celistvosť života,
a evanjeliové rady. Ale v istom bode
stál pred požiadavkou, aby dosvedčil
vieru s vedomím, že môže riskovať ži-
vot. O Titusovi sa hovorí, že žil sväto
a zomrel ako mučeník. V jeho živote
teda vidíme nejakým spôsobom plnosť
svätosti: tej každodennej svätosti po
všetky dni v malých činoch, ale potom
aj obetovanie života, ktoré nadišlo ná-
silne. Táto obeta ho urobila podobným
trpiacemu a obetovanému Ježišovi.

Don Titus bol salezián kňaz. Vy ste
spomínali, že Titus nie je náš. Čo sa
tým chce povedať?

Titus bol saleziánskym kňazom a dal
život za saleziánske duchovné povola-
nia, myslím teda, že je prirodzené vní-
mať túto kauzu jeho blahorečenia pre-
dovšetkým v prostredí Saleziánskej
spoločnosti. Ale Titus bol predovšetkým
človek pokrstený, zrodený pre vieru
v miestnom farskom spoločenstve vo
Vajnoroch pri Bratislave. A dnes je jeho
život príkladom – ak Svätý Otec bude
tak chcieť – pre univerzálnu Cirkev.
Teda Titus je drahý pre nás, ale nie je iba
náš. Je to poklad, veľký dar, ktorý máme

Pani Lodovica Maria Zanet počas konferencie v Žiline 19. januára 2017
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O Titusovi sa hovorí, že žil
sväto a zomrel ako

mučeník.
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ako saleziánska rodina v rukách a sme povolaní ho chrániť,
doceniť, ale aj odovzdať Cirkvi. Aby sa každý muž a žena
dobrej vôle ním mohli inšpirovať. V tomto zmysle si myslím,
že je aj rozdiel medzi blahorečením a svätorečením. Blaho-
rečením Svätý Otec dovoľuje verejný kult v kongregácii, do
ktorej Boží služobník patril, alebo v miestnej Cirkvi. Prípadné
svätorečenie ho, naopak, silným spôsobom ponúka celej

Cirkvi, univerzálnej Cirkvi. Takto je smerovanie k svätoreče-
niu cesta, ktorá vychádza z malého obvodu, z malej krajiny,
ale upriamuje sa na celé dejiny a na každého človeka.

Napokon sa chceme opýtať. Kto je Titus pre vás?

Ach, to je veľmi ťažké povedať. Ja som predtým nevedela, kto
je Titus, až kým ma generálny postulátor Saleziánskej spo-

ločnosti don Pierluigi Cameroni nepoprosil spolupracovať na
jeho procese. Som presvedčená, že Titus je človek, ktorý dal
život za to, čomu veril. Vyučujem aj na univerzite, pracujem
s mladými a niekedy je riziko hovoriť im mnoho pekných
slov. Tie slová nezmenia ich život. Naopak, život mladých
zmení, keď môžu stretnúť osoby, ktoré dajú svoje meno,
svoju tvár, svoj život za to, čomu veria. Mňa Titus naučil toto:
na to, aby sme sa dotkli sŕdc mladých, neposlúžia pekné
slová, ale konkrétna obeta, lebo to nás robí vierohodnými.
A myslím, že je to posolstvo, ktoré Titus ponúka každému,
nie iba saleziánom alebo tomu, kto sa stará o povolania, ale
aj mamám a otcom rodín. Hoci je to veľmi osobná vec,
v týchto rokoch som v rodine prešla chvíľami utrpenia, keď
človek stratí drahých alebo zažije veľmi ťažké situácie. To, že
som práve v tom čase mohla pracovať na procese Titusa a vi-
dieť, koľko trpel, ako neprestajne potvrdzoval krásu pravdy
a radosť kresťanskej viery, mi veľmi pomohlo. Naučilo ma, že
evanjelium dáva silu, dáva šťastie života, aj keď je život
tvrdý. Možno práve tu vychádza na povrch ten proces kres-
ťanského posolstva. Som veľmi vďačná Titusovi.

Život mladých zmení, keď stretnú osoby,
ktoré dajú svoje meno, svoju tvár, svoj

život za to, čomu veria.

Už od januára každý mesiac nová téma.
Marcovú premiéru si pozrite
21. marca o 17.05 na TV Lux

a 27. marca o 18.10 na TV Noe.
Trinásťminútová relácia Viera do vrecka pozýva divákov, aby spolu s odborníkmi či
zasvätenými osobami nazreli do tém týkajúcich sa bežného života z iného pohľadu,

hlbšieho, z pohľadu viery. Zároveň však svoj priestor dostanú aj hostia, ktorí tému popíšu
prakticky, ktorých sa týka a môžu byť pre diváka inšpiráciou.

Názov Viera do vrecka odkazuje na edíciu s rovnakým názvom, ktorú pripravuje Vydavateľstvo Don Bosco.

Saleziáni uvádzajú novú televíznu reláciu



Prirodzene, hneď sme sa tuho objali
a spomínali sme, až sa nám v očiach
objavili slzy. Keď sme si navzájom po-
vedali, čo máme nové, sľúbili sme si, že
sa znovu stretneme. A ja som premýš-
ľala o svojom živote…

Spomenula som si na jeden výrok, ktorý
vyslovila istá priateľka: „Treba kvitnúť
tam, kde nás Boh postaví.“ A on ma na-
ozaj počas môjho života kládol, kde sám
chcel. A tak som na základe jeho vola-
nia vstúpila do sekulárneho inštitútu
Dobrovoľníčok dona Bosca. Aby som
zložením sľubov čistoty, chudoby a po-
slušnosti patrila celá Bohu vo svete, vy-
žadovalo si to odo mňa nechať sa ním
viesť a „kvitnúť“ ako saleziánka tam, kde
mi určí svoje miesto. Poslal ma „inau-
gurovať“ svoj diplom učiteľky do vi-
dieckej zóny k deťom ako José Luis a po-
tom do školy, kde sa teraz nachádzam,
ktorú označujú za „rizikovú zónu“.

Už od malička som v blízkosti dcér
Panny Márie Pomocnice nasávala sale-

ziánskeho ducha a cítim, ako mi po-
máha uskutočňovať poslanie medzi
„mojimi ľuďmi“: deťmi, rodičmi, su-
sedmi, kolegami, s ktorými žijem denne
už veľa rokov a kvôli ktorým mám byť

svedkom radosti a nádeje. Ako každá
dobrovoľníčka, kdekoľvek sa nachádza.
Ale ako ním byť? Odpoveď znie: v spo-
jení s Bohom, v spoločenstve so ses-
trami a ochote pustiť sa do práce!

Viem, že sa pohybujem v prostredí chu-
dobných ľudí s hodnotami, ktoré sa lí-
šia od tých, čo každá z nás vlastní
vďaka ľudskej formácii, vďaka vzdela-
niu, starostlivosti o zdravie, vďaka ži-
votnému cieľu. Preto moje poslanie
spočíva v tom, že im pomáham poznať

a rozvíjať ich schopnosti a možnosti.
Ukazujem im, čo konkrétne môžu uro-
biť, aby sa zmenila ich situácia.

Ako šťastná dcéra dona Bosca využí-
vam tvorivosť a podnety, ktoré mi Boh
dáva, aby som podporovala integráciu
menej nadaných detí alebo „problema-
tických“ a vytváranie dielní pre ne
spolu s rodičmi.V tejto službe prežívam
úspechy aj omyly, radosti a horkosť, ale
nadovšetko mám istotu, že som nástro-
jom v Božích rukách.

V osobnom kontakte s rodičmi, s deťmi,
s bývalými žiakmi a učiteľmi, v rozho-
voroch s nimi, ktoré ich orientujú
a podnecujú, nadobúdam skúsenosť,
aké dôležité je počúvať. Zažívam
zblízka, ako chudobní milujú, trpia, ro-
bia chyby, majú úspechy, odpúšťajú,
bojujú… a cítim, že čím viac sa im dá-
vam, tým viac od nich dostávam.

Autor: Edmila � Foto: ANS

Vždy vychovávateľkou
v r y t m e d o n a b o s c a

Dnes ma do štátnej školy, kde pracujem, prišiel pozdraviť jeden bývalý žiak z inej školy,
ktorého som nevidela, odkedy ju skončil. „Poznáte ma?“ spýtal sa ma. Keď som sa pozrela
do očí tomuto pánovi, ktorý sa na mňa usmieval ako voľakedy, vykríkla som: „José Luis!“

Zažívam zblízka, ako
chudobní milujú, trpia, robia

chyby, majú úspechy,
odpúšťajú, bojujú…
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Život mučeníka je často a s chuťou pre-
žitý v takom historickom, spoločenskom
a kultúrnom kontexte, ktorý je veľmi od-
lišný od evanjelia. A preto sa mučeník
stáva ikonou, ktorá je osobitne jasná
a krásna. Je ikonou toho, čím bol život
Božieho Syna a jeho vykupiteľská obeta.

Na to, aby sa smrť pokrsteného dnes
mohla dokázať ako mučenícka, Cirkev
vyžaduje, aby sa potvrdili, respektíve
dokázali tri prvky, podmienky: že na-
stala násilná smrť; že prenasledovateľ
chcel ničiť kvôli viere; a že Boží slu-
žobník sa stal ochotným prijať smrť.

Násilná smrť je taká, ktorá je spôso-
bená brutálnou činnosťou prenasledo-
vateľa. Môže byť bezprostredná alebo
vykonaná ako uložený trest (trest smrti),
prípadne môže ísť o smrť zapríčinenú
prenasledovaním, ale s istým relatív-
nym časovým odstupom (keď prenasle-
dovateľ výrazne „skrátil život Božieho
služobníka“, významne ohrozil kvalitu
jeho života a podkopal jeho fyzické
a psychické sily).

Prvý prípad, bez-
prostrednú smrť,
podstúpil naprík-
lad blahoslavený
mučeník Štefan
Šándor (popravený
v roku 1953 v Ma-
ďarsku) alebo piati
mladí z oratória
v poľskej Poznani,
ktorí zomreli
v roku 1942. Na-
opak, smrť dona
Titusa Zemana
bola časovo od-
dialenou smrťou,
no zavinilo ju mu-

čenie, trýznenie vo väzeniach.

Druhá podmienka mučeníctva je tzv.
formálne mučeníctvo zo strany prena-
sledovateľa: to znamená, že jedna
alebo viac osôb si kruto počínali vo
vzťahu k niekomu z nenávisti k viere.
Prenasledovateľ nezabíja kvôli tomu,
že veriaci je vinný zo zločinu (lebo mu-
čeníctvo vyžaduje nevinnosť) ani kvôli
vyrovnávaniu si účtov, ale preto, lebo
v kresťanovi zistil hrdinskú príslušnosť

ku Kristovi. Koná v ilúzii a s márnou
snahou tohto samotného Krista v kres-
ťanovi zničiť.

Napokon, pri mučeníctve sa žiada, aby
sa Boží služobník pripravil, stal sa
ochotným prijať smrť ako skutok veľkej
lásky na obranu pravej viery Cirkvi a pre
ňu. Mučeník si nikdy smrť slobodne ne-
plánuje. Ale prijíma ju – nie bez strachu

a úzkosti, ale podopretý pevnosťou
a nádejou, ktoré sú Božím darom – ako
následok toho, že uprednostní podstú-
piť bolesť, než by mal zradiť, zaprieť,
spáchať zlo alebo „s ním súhlasiť“. Ve-
riaci, ktorý takto zomiera, sa stáva sved-
kom viery až po úplné sebadarovanie.
Toto je mučeníctvo.

Don Titus Zeman toto všetko prežil po-
čas veľkej časti svojho života: 18 rokov
z celých 54. Zomrel (prvá podmienka)
po trinástich rokoch tvrdého, krutého
väzenia a takmer piatich rokoch pod-
mienečnej slobody. Vo väzení bol po-
kladaný za „muže určeného k likvi-
daci“, čo bola v češtine skratka MUKL.
Z väzenia vyšiel s „úplne zruinovaným
zdravím“. V závere jeho väznenia skú-
šali na ňom lekársky experiment so zni-
čujúcimi dôsledkami. Okrem toho bol
Titus prenasledovaný (druhá pod-
mienka), pretože komunistický režim
pochopil, že jeho činnosť pre duchovné
povolania je v protiklade k plánom re-
žimu likvidovať Cirkev, zamedziť prí-
stup ku kňazstvu novým generáciám…
Titus (tretia podmienka) toto všetko pre-
žíval bez mrzutosti a bez poddania sa.
Ponúkol sa z lásky a prijal to všetko
v pokoji.

On – pričom reprezentuje a pripomína
mnoho iných, nemenej hrdinských
svedkov viery v tých ťažkých rokoch –
nám hovorí o tom, aké je krásne patriť
Kristovi a Cirkvi; hovorí o radosti
z kňazstva; o vedomí si toho, aké na-
liehavé je saleziánske svedectvo, ktoré
vychováva k viere nové generácie až
tak, že mladým daruje nielen trocha zo
svojho času, zo svojich síl, ale samého
seba až po dar života.

Autor: Rastislav Hamráček SDB � Foto: archív SDB

Titus Zeman –
mučeník za duchovné povolania

Ponúkol sa z lásky a prijal
to všetko v pokoji.

Kto je mučeník? Katechizmus Katolíckej cirkvi odpovedá tými slovami: „Mučeníctvo je
najvyššie svedectvo o pravde viery; označuje svedectvo, ktoré siaha až po smrť. Mučeník
vydáva svedectvo zosnulému a vzkriesenému Kristovi, s ktorým je spojený láskou“ (č. 2473).

Na pohrebe Titusa Zemana 11. 1. 1969 ho vtedajší provinciál saleziánov
Andrej Dermek označil za mučeníka.



salezián kňaz Titus Zeman (1915 – 1969)
mučeník za duchovné povolania
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Pred deviatimi rokmi som bola veľmi nešťastná, tak
ako mnoho žien túžiacich po dieťati. Užívala som
hormonálne lieky a dieťa neprichádzalo. Mama sa
zo saleziánskeho časopisu Don Bosco dnes, ktorý
odoberala moja stará mama, dozvedela o stužke
svätého Dominika Savia. Napísala a prišla stužka
pre mňa i pre moju sestru, ktorá v tom čase mala
nejaké komplikácie v tehotenstve.

Ja som brala lieky a pravidelne som musela cho-
diť na prehliadky. Asi po pol roku užívania liekov
som bola opäť na mesačnej prehliadke. Lekár mi
povedal, že mi vysadí lieky, a odporučil ma do od-
bornej ambulancie pre neplodné páry. Povedal, že
tento mesiac z toho nič nebude. Bola som smutná
ešte viac. Mala som takmer tridsať rokov.

V tom čase sme sa s manželom modlili asi tretí mesiac deviatnik k svätému Domi-
nikovi Saviovi. Hádajte, čo sa stalo! O mesiac som prišla do ambulancie tehotná.
Dnes máme už osemročnú slečnu. Volá sa Barborka.

Stužku som potom poslala priateľke, ktorá mala za sebou nejaké potraty. Teraz už
majú tri detičky; a aj moja sestra má dve zdravé ratolesti.

Nám milostivý Boh ďalšie zatiaľ nepožehnal, no radi by sme ešte do našej rodiny
prijali dieťa či deti. Opäť som poprosila o stužku a deviatnik. Pre mňa i pre moju ko-
legyňu. Verím, že ak je to v Božom pláne, všetko opäť dobre dopadne.

S pozdravom Silvia, Martin a Barborka Ševčíkoví, Trenčín

V júni 2016 som bola na operácii s prsníkom. Modlitbu za blahore-
čenie ctihodnej Margity Occhienovej, matky svätého Jána Bosca, som
prijala medzi svoje modlitby už skôr.
Aj ráno pred operáciou som sa vrúcne modlila, aby to nebolo najhor-
šie a aby som ešte mohla slúžiť blížnym.
Tak sa aj stalo. Už na tretí deň po operácii ma pustili domov.
Ďakujem z celého srdca nebeskému Otcovi za túto veľkú milosť a cti-
hodnej mame Margite za jej príhovor.

babka Magdaléna, Prešov

Dobrý deň. Chcela by som sa s vami podeliť o svoju skúsenosť.

Prinášame pekné svedectvo z listu jednej našej
čitateľky.

Mama Margita
pomáha

Barborka ako dvojročná.

Dnes máme osemročnú slečnu
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Veľa svedectiev o donovi Boscovi
a jeho živote máme od jeho synov sa-
leziánov, ktorí ho milovali, alebo od
jeho obdivovateľov, ktorí videli roz-
mach jeho diela. Existujú aj vzácne sve-
dectvá z obdobia prvých rokov jeho
pôsobenia na Valdoccu. Turínsky kres-
ťanský časopis Harmónia v roku 1849
(don Bosco sa usadil na Valdoccu
v roku 1846) v článku Oratórium svä-
tého Františka Saleského popisuje jeho
postavu a činnosť takto:
V najchudobnejšom predmestí Turína,
obývanom takmer výlučne robotníkmi,
ktorí žijú len zo svojej každodennej
práce a často sa ocitajú v krajnej biede
v dôsledku chorôb alebo straty práce,
sa pred niekoľkými rokmi zrodilo dob-
ročinné dielo. Jeden horlivý kňaz usta-
rostený o dobro duší sa úplne zasvätil
nábožnej službe vytrhnúť z neresti,
nudy a nevedomosti veľké množstvo
detí tejto chudobnej štvrte, ktoré tam
bývajú a vyrastajú bez rodičovskej vý-
chovy, bez možnosti dostať sa k nábo-
ženskej a ľudskej výchove. Tento kňaz
sa volá don Bosco a prenajal si nie-
koľko domčekov a malý dvor a začal

v tomto prostredí bývať… v jednodu-
chom a skromnom oratóriu dáva chlap-
com to najdôležitejšie, náboženskú vý-
chovu… popri oratóriu sú školy, kde sa
chlapci zadarmo učia písať, čítať a po-
čítať a na spomínanom dvore sa počas
prestávok deti v radosti a veselosti spo-
ločne hrajú, čo veľmi prospieva zdraviu
ich tela a mysle. Medzi nimi sa takmer
stále nachádza don Bosco, ktorý je ich
učiteľom, spoločníkom a vynikajúcim
priateľom. Vo sviatočných dňoch sa tu
zhromaždí aj okolo 400 chlapcov,

a hoci sa navonok nevidí nič zvláštne,
uskutočňuje sa tam pre nich nesmierne
dobro.Všetci títo chlapci, keby boli po-
nechaní sami na seba, upadali by do
nerestí a zostali by v nevedomosti, takto
sa však dávajú na cestu čnosti a práce.
Ich starostlivý protektor im poskytuje
aj základy nejakého remesla a napokon
ide s nimi a predstavuje ich rôznym
starostlivo vybraným majiteľom, ktorí
im dajú čestne zaplatenú prácu.
(pokračovanie nabudúce)

V oratóriu vládol skutočný duch rodiny,
preto sa nikto neurazil ani nečudoval
úspechu druhého. Správali sa k sebe
ako súrodenci a ich vzťahy sa nezme-
nili, aj keď sa stretli po mnohých rokoch
ako dospelí. Ako sa k sebe správať, vi-
deli na príklade dona Bosca, ktorý bol
pripravený priniesť pre nich hocijakú
obetu. Trpel, keď trpeli oni, plakal, keď

plakali, a bol šťastný z ich šťastia. Do-
konca ak ochoreli, ochorel aj on… Či
ich trápila bolesť zubov, hlavy, brucha
alebo vysoká horúčka, modlil sa, aby
choroba prešla na neho a bol vypočutý.
Často nedojedol obed alebo večeru
a už boli chlapci pri ňom. Istý salezián
spomína: „Keď som bol chlapec, viac-
krát sa mi podarilo podliezť pod stôl

a položiť si hlavu na jeho kolená, aby
som dobre počul, čo bude rozprávať.
Zvyčajne nás zabával príbehom alebo
niekomu pošepol slovko do uška o ne-
jakej čnosti alebo o odpore k hriechu.
Odchádzali sme od neho s väčšou túž-
bou byť dobrí.“

Spracoval: Pavol Grach SDB

Spracovala: Adriana Sarközyová FMA

Najstaršie svedectvá
o donovi Boscovi

S donom Boscom
boli mladí jedna rodina
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Už viac ako desať rokov sa Technická škola Don Bosco
(DBTS) v Port Moresby (Papua-Nová Guinea) zaoberá
výchovou k službe a líderstvu (Servanthood and Lea-
dership Trainig – SALT). Je to program pre študentov,
zvlášť v posledných – absolventských triedach. Du-

chovný moderátor školy (katechéta) spolu so svojím
pastoračným tímom riadia plánovanie, realizáciu a vy-
hodnotenie tohto programu. Každá saleziánska inšti-
túcia si kladie za cieľ formovať mladých ľudí, aby sa
stali „dobrými kresťanmi a čestnými občanmi“.V DBTS
je to obsiahnuté v hesle „Mladí dona Bosca: Vodcom
je ten, kto slúži“. Inými slovami, mladí sa snažia byť
„soľou zeme tým, že sa stávajú lídrami, ktorí slúžia“.

Program SALT je dobrým prostriedkom, ako vštepiť
hodnoty a postoje dona Bosca mladým. Tiež tu vi-
díme, ako sú rôzne prvky saleziánskej mládežníckej
spirituality prenášané a žité v melanézskom kontexte.
V DBTS máme prvých absolventov, dúfame, že získali
pravú vieru a boli im vštepené správne postoje. V kra-
jine a kultúre, kde ľudia čakajú vždy za všetko „od-
menu“, sa chlapci učia slúžiť druhým bez toho, aby
očakávali niečo na oplátku. Táto skúsenosť rozširuje po-
tom obzory a dáva im príležitosť dosiahnuť a urobiť
niečo dobré pre iných. Keď sa ich pýtali, aby opísali

svoje skúsenosti s Programom SALT, Kenes Sogiri (12.
trieda) to opísal jednoducho slovami: „Slúžiť ostatným
s radosťou a nežiadať za to peniaze…“ Toto je spôsob
dona Bosca, ako prispieť k výchove mladých ľudí z Pa-
puy-Novej Guiney.

Pred realizovaním programu SALT strávili študenti je-
den celý deň v škole. Organizovali sa aktivity na vy-
tvorenie a podporu tímov. Viedli sa rozhovory a disku-
sie. Nezabudli sme tiež na liturgiu a spontánnu

modlitbu. Všetky tieto činnosti boli zamerané na mo-
tiváciu mladých ľudí zaoberať sa ideálmi dona Bosca.

„Ako mladí dona Bosca, voláme sa líder – služobník.
Takže musíme praktizovať službu druhým,“ hovorí
Alois Tivelit (12. trieda). A tak v niektoré soboty tí,
ktorí sa zapojili do programu SALT, pomáhajú v ko-
munitách na rôznych miestach a v rôznych štvrtiach

Autor: Angel Sanchez SDB, Salesiani2015

„Vy ste soľ sveta…“ hovorí nám Ježiš v Matúšovom evanjeliu. Ako toto Ježišovo povzbudenie
uskutočňujeme v reálnom živote? Ako sa môžeme stať „soľou zeme“? (V angličtine SALT
znamená soľ.)

Vy ste soľ… S. A. L. T.

Učia sa „vyhrnúť si rukávy“. Nie je
prekvapením vidieť ich čistiť

a zbierať odpadky na verejných
komunikáciách.
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mesta Port Moresby. Učia sa „vyhrnúť si
rukávy“. Nie je prekvapením vidieť ich
čistiť a zbierať odpadky na verejných
komunikáciách. Mladí dona Bosca ne-
majú strach, že si zašpinia ruky!

Teraz sa môžete spýtať, či chlapci vy-
konávajú tieto služby sami. Nie. Spre-
vádzajú ich príslušní učitelia, asistenti.
Program SALT je tiež miestom pre uči-
teľov, aby sa naučili praktizovať sale-
ziánsku asistenciu. Prítomnosť vycho-
vávateľa je dôležitá, pretože to nie je
iba humanitná akcia, ale aj vzdelávacia
a výchovná činnosť.

Je potrebné poznamenať, že nie všetci
študenti v DBTS sú katolíci. Mnohí
v skutočnosti patria do iných kresťan-
ských denominácií. Ale mnohé miesta,
kde študenti vykonávajú túto prospešnú
prácu, sú na území katolíckych farností.
Preto najprv túto činnosť skoordinu-
jeme s požiadavkami miestnych farárov.
Dobrým výsledkom je, že niektorí naši
katolícki študenti po tom, čo sa zapojili
do programu SALT, stávajú sa aktívnymi
členmi svojich farností. Prebúdza sa
v nich zmysel pre príslušnosť k Cirkvi.
Niektorí sa dokonca stávajú lídrami
mladých vo svojich farnostiach.

Okrem štvrtí v katolíckych farnostiach,
mladí dona Bosca z DBTS vykonávajú
tiež prospešnú službu v komunite
v Cheshire House, ktorá je spoločen-
stvom pre osoby so zdravotným postih-

nutím. Stretnúť sa s postihnutými ľuďmi
a s tými, ktorí majú ťažkosti, je veľmi
výchovné. Núti ich to uvedomiť si svoje
vlastné šťastie. Formuje to aj ich srdce,
aby sa stali pozornejšími a súcitnejšími
voči ostatným.

Papua-Nová Guinea je okrem iného
známa aj svojimi „darebákmi“ (Ras-
cals), ktorí sú často zodpovední za
mnohé trestné činy. Nie je tajomstvom,
že aj niektorí naši mladí pochádzajú
z tohto prostredia. Prostredníctvom
programu SALT majú mladí dona dona
Bosca možnosť navštíviť väzenie Bo-
mana na periférii mesta Port Moresby.
Aj tu slúžia tomuto spoločenstvu. Do is-
tej miery majú dovolené komunikovať
s väzňami. Don Bosco hovorieval, že
musíme formovať mladých k tomu, aby

rozpoznali „ošklivosť hriechu a krásu
čnosti“. Vo väzení Bomana vidia mladí
dona Bosca na vlastné oči následky
toho, keď človek nesprávne používa
svoju slobodu. Nájdu tam všetky stopy
utrpenia. Pochopia tiež, že je potrebné
snívať o svetlejšej budúcnosti.

Don Apini, ďalší absolvent, sa vyjadril,
aký veľký vplyv mala DBTS na jeho ži-
vot. Hovorí: „Rozhodol som sa stať mla-
dým dona Bosca nielen menom, ale aj
svojimi slovami a činmi.“ Program SALT
trvá len niekoľko sobôt. Ale skúsenosti
a poznanie, ktoré naši mladí dostali,
zostanú s nimi aj po ukončení štúdia.
SALT nestratí svoju chuť…
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V rokoch 2013 – 2014, keď konflikt v krajine prepukol,
uchýlili saleziáni 12 000 ľudí, ktorým poskytli humanitárnu
pomoc. Ide o ľudí, ktorí boli nútení opustiť vlastné domovy
a nájsť útočisko na inom mieste v svojej krajine. Mnohí vy-
sídlenci, ktorí prišli k saleziánom v rokoch 2013 – 2014,
u nich ostali dodnes. S novou vlnou nepokojov v roku 2016
sa ich počet každým dňom zvyšuje.

„Prítomnosť saleziánov v tejto časti sveta je nielen dôležitá,
ale životne dôležitá, pretože oni pomáhajú v časoch núdze,
podporujú národné zmierenie a záväzok k pokroku,“ hovorí
Martin Lasarte, SDB.

Do saleziánskej komunity, ktorá sa nachádza v časti Gumbo
na okraji hlavného mesta Juba, každé ráno prichádza asi
2 500 detí a mladých ľudí z okolia. Navštevujú školu, pred-
školské zariadenia a centrá odborného vzdelávania. Zá-
kladnú školu svätého Vincenta de Paul a strednú odbornú
školu v Gumbo podporujú aj darcovia zo Slovenska pro-
stredníctvom programu Adopcie tried v Južnom Sudáne. „To,
že deti a mladí ľudia môžu aj naďalej chodiť do školy, má zá-
sadný význam pre ich budúcnosť, na ktorej sa podieľajú sa-
leziánski misionári na miestach konfliktu,“ hovorí Pablo
Souto, zodpovedný za komunikáciu pre saleziánske misie.

„Vzdelanie musí byť tiež prioritou. Nielen prenos vedomostí
a príprava na trh práce, ale tiež pomoc vytvárať návyky, dať
pocit normálnosti a udržať nádej v živú budúcnosť,“ dodáva
Souto.

V saleziánskom centre Gumbo ostalo 295 rodín ešte z rokov
2013 – 2014 a v roku 2016 sa k nim pridalo ďalších 300 ro-
dín. V niektorých dňoch roku 2016 bolo v saleziánskom

areáli naraz prítomných až 15 000 ľudí hľadajúcich huma-
nitárnu pomoc. Mnohí z nich sa v pokojnejších dňoch vrá-
tili do svojich dedín alebo našli ubytovanie u príbuzných
v meste. Aktuálne žije u saleziánov v Gumbo viac ako 5 000
ľudí bez domova a na úteku pred bojmi. Ich počet ustavične
narastá. Žijú v dočasných prístreškoch z celtoviny a bam-
busu. Vo všetkom sa spoliehajú na saleziánov. „Pochádzajú
z Mogro, Mangala Bor a Bentuk a prešli až osem dní, aby sa
sem dostali. Deti prichádzajú podvyživené a ženy vyčerpané,

Autor: Zuzana Suchová, SAVIO o. z. � Foto: Archív SDB Južný Sudán

Saleziánska misia v Južnom Sudáne je jednou z kvapiek nádeje, ktorá pomáha zmierniť
dôsledky vojny konkrétnym ľuďom. Jej prítomnosť v krajine má pre miestnych obyvateľov
obrovský význam – do piatich saleziánskych domov prichádzajú od začiatku konfliktu celé
rodiny. Saleziáni im poskytujú stravu, prístrešie, zdravotnú starostlivosť, vzdelanie, starajú sa
o ich odbornú prípravu na povolanie, o voľný čas detí a mladých a o mnoho ďalších pre nich
nedostupných vecí.

Prítomnosť saleziánov v tejto časti sveta
je životne dôležitá, pretože pomáhajú
v časoch núdze a podporujú národné

zmierenie.

Doteraz boli skúšaní len vojnou
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lebo nosili deti na chrbtoch, bez pri-
meranej stravy, vody a oddychu. Na-
chádzajú sa medzi nimi aj tehotné
ženy,“ hovoria misionári pôsobiaci
v stredisku.

Peter, tretí deň po príchode do centra
v Gumbo: „Keď sme prišli do centra,
bolo o nás dobre postarané. Dostali
sme miesto na spanie a tiež niečo na je-
denie. Dostali sme sa do normálneho
života. Verím, že ak sa situácia upokojí,
tak sa vrátim domov.“

Saleziánom záleží na tom, aby aj deti
vysídlencov získali vzdelanie. Keďže
existujúce priestory v areáli Gumbo ne-
stačili na pravidelnú výučbu, v rokoch
2014 – 2015 sa saleziánom podarilo
postaviť novú školu. Slúži vyslovene na

vzdelávanie vysídlených detí a mlá-
deže. Pritom pre nich saleziáni organi-
zujú aj rozličné kurzy a aktivity. Te-
hlička 2017 chce pomôcť aj týmto
deťom.

Okrem najväčšieho centra v Gumbo
majú saleziáni v Južnom Sudáne ďalšie
štyri centrá, kde poskytujú pomoc tým,
čo sú ohrození vojnou. Samotné stre-
disko vo Wau aktuálne poskytuje úto-
čisko viac ako 2 500 ľuďom. „Nikto ne-
môže predvídať udalosti v Južnom
Sudáne, ale sme pripravení splniť
všetko, čo bude nutné,“ hovorí otec Fer-
rington. Potreba pomoci pre centrá je
neprestajná, pretože noví ľudia prichá-
dzajú do centra denne. Prichádzajú
prakticky bez ničoho, preto je nevyh-
nutné poskytnúť im základné veci pre

život – stravu, prístrešok, zdravotnú sta-
rostlivosť. Zásoby pomoci – potraviny,
hygienické potreby, matrace či sieťky
proti komárom – treba stále dopĺňať.

Pomôžme
deťom
spolu
Veríme, že aj deti skúšané vojnou môžu
mať budúcnosť. V súčasnosti funguje
v Južnom Sudáne päť saleziánskych
centier, do ktorých sa uchýlilo viac ako
20 000 ľudí. Chceme podporiť desať
škôl, ktoré navštevuje približne 4 600
detí z utečeneckých táborov. Vzdeláva-
nie týchto detí im pomôže spracovať
traumy z vojny, pripraví ich na realitu po
skončení konfliktu v budúcnosti. Pre-
tože budúcnosť je to jediné, čo im mô-
žeme spoločne dať. Financie získané
verejnou zbierkou Tehlička použijeme
na kúpu učebníc a školských pomôcok
potrebných na vzdelávacie programy
a voľnočasové aktivity, uniformy, jedlo
a hygienické balíčky pre najchudobnej-
šie deti z utečeneckých táborov.
Doteraz tieto deti boli skúšané len voj-
nou. Dajme im šancu chodiť aj do
školy.

Prispieť môžete aj vy
cez internet na www.tehlicka.sk
alebo prevodom na účet verejnej
zbierky
IBAN:
SK691100 0000 002620852641.
ĎAKUJEME.
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Autor a foto: Dagmar Kráľová FMA

Formovaní Písmom

Aj toto stretnutie sa nieslo v duchu hľa-
dania, ako prehlbovať biblickú formá-
ciu členov saleziánskej rodiny. Všetci
vieme, že v našej pastoračnej službe,
vo výchove mladých treba Bibliu po-
zorne brať do úvahy. Napríklad pri rôz-
nych formačných stretnutiach, kate-
chéze či pri nedeľnej kázni, z čoho sa
však môže stať rutina. Potrebujeme
zmeniť pohľad, aby animátori a vycho-
vávatelia mládežníckych skupín, kate-
chéti, učitelia náboženstva boli vo svo-
jej formácii uvádzaní stále hlbšie do
oceňovania a správneho používania
Písma. Zároveň je potrebné, aby Písmo
bolo zapracované do pastoračných pro-
jektov, do škôl modlitby, do orientácie
povolaní, do duchovných obnov s mla-
dými atď.
Práve Božie slovo dáva konzistenciu
výchovno-pastoračným projektom,
umožňuje živé stretnutie s Kristom, na-
pomáha vzájomnú blízkosť a spolo-
čenstvo, podporuje postoj obrátenia
a viery. Zároveň povzbudzuje pre hľa-
danie povolania a pre nadšenie v evan-
jelizačnom poslaní. Skrátka, potrebu-
jeme mať biblickú mentalitu.

Biblia v rukách mladých

Mládežnícka pastorácia a Božie slovo
nie sú dve koľaje vedľa seba. Je pravda,
že Božie slovo sa používa. Všetci ale
vieme, že Písmo má ústrednú úlohu
v našej evanjelizačnej práci, katechéze,
kázňach, v skupinách. Kládli sme si
otázku, čo robiť, aby biblická dimenzia
v pastoračných podujatiach nebola iba
príveskom či zadosťučinením Písmu.
Ale aby pastoráciu prenikala skrz-na-
skrz. Aby okysličovala našu výchovnú
pastoračnú službu.

Preto sme sa nechali inšpirovať prí-
kladmi, ako sú Biblická škola pre mla-

dých, ktorú založil Carlo Maria Martini
v Miláne, biblická modlitba v Taizé či

Dagmar Kráľová FMA pri Jakubovej studni v Sicheme

Ako okysličiť výchovu Bibliou
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Každých päť rokov sa stretávajú biblisti saleziánskej rodiny z celého sveta. Na ostatnom
stretnutí minulý rok bolo témou Sväté písmo v mládežníckej pastorácii. Približne štyridsať
účastníkov nás pri hľadaní nových biblických ciest hostil saleziánsky formačný dom Ratisbonn
v Jeruzaleme. Stretnutie nám obohatili liturgické slávenia na svätých miestach.
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biblický obsah Svetových dní mládeže.
Dokonca aj projekt Emauzy pre mla-
dých na Slovensku.
Práve pohľad na Svetové stretnutia mlá-
deže ukazuje, že mladí sa potrebujú
vyjadrovať cez slávenie sviatkov, spev aj
ticho, cez modlitbu i svedectvá a to
všetko biblickým jazykom.
Tieto skúsenosti nás inšpirujú podporo-
vať chuť mladých pre vnútorné ticho, ta-
jomstvo, bdenie či vnútornú sústrede-
nosť.
A tiež nás povzbudzujú vnášať do mod-
litby mladých umenie a krásu, biblické
symboly, ikony či prednes. Aj k tomu,
aby sme mali špeciálne pripravené
miesta na biblickú modlitbu. Práve li-
turgia, vychádzajúca z Božieho slova,
môže byť pre našich mladých bránou
ku kráse.

Konkrétne výzvy pre všetkých

Neďaleko od Ratisbonnu, v dome sestier
saleziánok (FMA), už desať rokov beží

Projekt Jeruzalem – pre biblickú formá-
ciu sestier z celého sveta. Jeho náplňou,
okrem spoznávania Svätej zeme rôz-
nymi formami, je čas pre lectio divina,
štúdium, liturgické slávenia a osobné
prehĺbenie.V tomto roku začne fungovať
podobný projekt aj pre bratov v Cremi-
sane. Zároveň saleziáni plánujú aj bib-
lické duchovné cvičenia pre bratov, pre-

dĺžené návštevou posvätných miest.
V taliančine i v angličtine. Dokonca
aj ročný biblicko-teologicko-arche-
ologický kurz pre sprievodcov po Svätej
zemi. Stačí sa prihlásiť…

V saleziánskej mládežníckej pastorácii
zažívame spolu s Cirkvou nové obdobie
Božieho slova. Bolo by však chybou

zastaviť sa. Aby sa tak nestalo, aby
osobná blízkosť s Božím slovom stále
viac vstupovala do pastoračných pro-
jektov, účastníci stretnutia sme si vzali
k srdcu tri orientačné smernice, o ktoré
sa chceme podeliť s celou saleziánskou
rodinou.

Kráčať napred s Bibliou. Aby bola ne-
oddeliteľnou súčasťou itinerárov rastu
vo viere. S kreatívnym hľadaním, ako
na to. Napríklad: Čo tak každý pasto-
račný rok sledovať jednu knihu Písma?
Vitálne vovádzať do Biblie. Čiže for-
movať k osobnému, priam intímnemu
stretnutiu s Ježišom v Biblii. Inými slo-
vami, spájať poznanie Písma s modlit-
bou nad Písmom.
Okysličiť celú pastoráciu Písmom. To
znamená urobiť z Písma jednotný inš-
piračný princíp celej pastorácie ako ur-
čitý itinerár, ktorý vedie k podstate.

Aby naša výchovná pastoračná služba
mohla dýchať z plných pľúc.

Liturgia, vychádzajúca
z Božieho slova, môže byť

pre našich mladých
bránou ku kráse.

Foto: unsplash.com
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Narodil sa 29. marca 1920 v obci Štefanová na Záhorí.
Jeho rodičia sa volali František Ochaba a Mária, rodená
Moncmanová, pôvodom z Horných Orešian. Pokrstený
bol 1. apríla 1920 vo farskom Kostole svätého Štefana
kráľa v Štefanovej. Krstil ho tamojší farár Michal Dob-
rovodský. Šesť tried základnej školy vychodil v rodisku
(1926 – 1932), kým gymnaziálne štúdiá absolvoval na
saleziánskom súkromnom gymnáziu v Šaštíne (1932 –
1936) a v Trnave (1936 – 1939). Keďže v sebe zacítil re-

hoľné povolanie, rozhodol sa vstúpiť do Saleziánskej
spoločnosti. Noviciát si vykonal vo Svätom Beňadiku
v rokoch 1939 – 1940. Filozofické štúdiá absolvoval
v diecéznom a saleziánskom Malom seminári svätého
Pavla v Trnave na Hollého ulici (1940 – 1943). Pre jeho
nadanie a cieľavedomosť ho jeho vtedajší predstavení
poverili, aby pomáhal pri vyučovaní slabších študentov
na gymnáziu. Bola mu zverená matematika, chémia
a fyzika. Trojročnú pedagogickú prax si vykonal na sa-
leziánskom gymnáziu v Šaštíne (1943 – 1946).

Teologické štúdiá absolvoval na Saleziánskej teologic-
kejVysokej škole vo Svätom Kríži nad Hronom (1946 –
1950), kde ho 26. marca 1950 biskup Michal Buzalka
vysvätil za diakona. Tam ho zastihlo i násilné zrušenie
Saleziánskej spoločnosti, ktoré sa odohralo v noci z 13.
na 14. apríla 1950 a nieslo krycí operatívny názov
„Akcia K“. Po násilnom zrušení Saleziánskej spoloč-
nosti bol internovaný najprv v Šaštíne a potom v Po-
dolínci.
Pre jeho zdravotné ťažkosti nebol ako väčšina sale-
ziánskych bohoslovcov teológov poslaný na vojenskú
službu do PTP (Pomocné technické prápory), ale na
preškolenie do Báču, kde bol – podľa rozprávania star-
ších saleziánov – internovaný spolu s otcom bisku-
pom Gojdičom a so saleziánom donom Františkom
Valábkom. Ten sa rozhodol zabezpečiť Jožkovi Ocha-
bovi i tajnú kňazskú vysviacku. Aj napriek dohovore-
nému dátumu k vysviacke nedošlo, lebo pána biskupa
Gojdiča tesne predtým previezli na iné miesto. Z Báču
bol následne na krátky čas poslaný na preškolenie do
Pezinka (asi na tri týždne), odkiaľ bol potom prepustený
a poslaný domov do Štefanovej.

Keďže svoj život zasvätil iným a na vlastnej koži pocí-
til tlak komunizmu, rozhodol sa pre emigráciu. V noci
z 22. na 23. októbra 1950 sa mu podarilo za pomerne
dramatických okolností prebrodiť rieku Moravu, ktorá
bola hraničným pásmom medzi Československom
a Rakúskom. Pre výdatné októbrové dažde bola hla-
dina rieky Moravy zvýšená a riečny prúd veľmi silný.
Celú výpravu, ktorú organizoval don Titus Zeman, tvo-

Autor: Zlatko Kubanovič SDB � Foto: archív SDB

Bol to človek nábožný, veselý, skromný a húževnatý, ktorý dokázal prekonávať prekážky.
Takto ho charakterizovali viacerí francúzski saleziáni, ktorí ho poznali a ktorí odpovedali
na moju otázku – aká osobnosť bol Jozef Ochaba?

Jozef Ochaba
a jeho občiansky preukaz
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Primície Jozefa Ochabu v rodnej Štefanovej v roku 1969
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rilo asi dvadsať ľudí, vrátane dvoch pre-
vádzačov, a prejsť cez rozvodnenú Mo-
ravu im trvalo viac ako dve hodiny. Pre
vyčerpanie dvaja členovia z výpravy
po dosiahnutí brehu na rakúskej strane
omdleli. Jeden z nich bol organizátor
samotnej výpravy don Titus Zeman. Sa-
lezián Andrej Šándor, známy pod bás-
nickým menom Gorazd Zvonický, ktorý
sa tejto výpravy zúčastnil, mi rozprával,
že keď zodvihli dona Titusa Zemana,
mal na chrbte primrznutý štrk, a preto
ho museli štyria chytiť za ruky a nohy
a preniesť do blízkej húštiny, lebo boli
na otvorenej lesnej cestičke, po ktorej

chodievala rakúska pohraničná stráž.
Až tam sa neskoršie don Titus Zeman
prebral.

Z Rakúska sa Jozef Ochaba tajne dostal
do Talianska do Turína, kde na sale-
ziánskej teologickej fakulte Crocetta
dokončil štúdiá a pokračoval v nad-
stavbe (1950 – 1951). Za kňaza ho v Tu-
ríne vysvätil arcibiskup kardinál Mauri-
lio Fossati 1. februára 1951.

Jedna zo zaujímavých udalostí je aj prí-
hoda s jeho občianskym preukazom.
Keďže salezián don Ernest Macák, ktorý
stal aj pri zrode útekov saleziánov do
zahraničia, vedel, že Ochaba je už v Ta-
liansku, rozhodol sa po svojom úteku
z Podolínca používať jeho identitu, na
ktorú mu po predložení Ochabovho
krstného listu (namiesto rodného listu)
Miestne veliteľstvo Národnej bezpeč-
nosti v Bratislave 10. mája 1951 vy-
dalo občiansky preukaz. S týmto ob-

čianskym preukazom s Ochabovým
menom chodil následne don Macák po
celom Slovensku a navštevoval salezi-
ánov.

V lete 1951 odišiel don Ochaba do se-
verofrancúzskej saleziánskej provincie
svätého Dionýza (Ispettoria Francese –
Nord di S. Dionigi). Teritoriálne do tejto
provincie patrilo okrem severného Fran-
cúzska i Valónsko v Belgicku, francúz-
sky hovoriace kantóny vo Švajčiarsku
a misijné územia Congo, Gabon a Ma-
roko. Jeho prvým pôsobiskom sa stal sa-
leziánsky filozo-

fický študentát na predmestí Paríža
v obciVilliers-le-Bel (1951 – 1953). Keď
sa tento saleziánsky filozofický študen-
tát v roku 1953 preniesol do obce An-
drésy, odišiel tam aj on (1953 – 1956).
Zároveň vypomáhal aj na saleziánskej
základnej a strednej škole.
Vo francúzskej saleziánskej provincii
pôsobil ešte na základnej škole a gym-
náziu v belgickej obci Melles-Lez-
-Tournai, ktorá je v súčasnosti už mest-
skou časťou Tournai (1956 – 1959); na
remeselníckej a poľnohospodárskej
škole v Giel vo Francúzsku (1959 –
1960); v noviciáte v Dormans vo Fran-
cúzsku, odkiaľ chodieval na výpomoc
aj do saleziánskej základnej školy
a gymnázia v Binson (1960 – 1967);
a v Coat An' Doch (1967 – 1977), kde
v roku 1974 – 1977 vykonával aj funk-
ciu ekonóma.

Keďže túžil ísť na misie, jeho predsta-
vení ho potom poslali do Gabonu, do

saleziánskeho malého seminára
v meste Sindar (1976 – 1978) na rieke
Ngounié. Tam pri istej autohavárii vo
februári 1977 sa don Ochaba ťažko zra-
nil. Pre zhoršujúce sa zdravotné ťaž-
kosti a kvôli lepšej lekárskej starostli-
vosti ho predstavení v nasledujúcom
roku poslali späť do Európy, kde prežil
zvyšok svojho života.
Najprv mu zverili úlohu ekonóma na
základnej škole v saleziánskom gym-
náziu v Binson-et-Orquigny vo Fran-
cúzsku (1978 – 1988); potom bol
v Paríži-Pyrénées (1988 – 1999), kde

v rokoch 1989 – 1997 vykonával aj
funkciu vikára. Následne pôsobil
v Lyon-Minimes (1999 – 2001). Pre
zhoršujúci sa zdravotný stav napokon
odišiel do domu dôchodcov pre sale-
ziánov v Pouille, kde navzdory vyso-
kému veku neprestával obetavo slúžiť
druhým. Zomrel 22. januára 2009 v Les
Ponts-de-Cé vo veku 89 rokov, 69 rokov
rehoľných sľubov a 58 rokov kňazstva.
V Les Ponts-de-Cé je aj pochovaný.

Na svoj slovenský pôvod nikdy neza-
budol a ako salezián, ktorý bol vycho-
vávaný aj k národnému presvedčeniu,
sa aktívne zúčastňoval všetkých nábo-
ženských a kultúrnych podujatí Slová-
kov vo Francúzku. Kvôli tomu si ho aj
slovenskí veriaci vo Francúzsku veľmi
vážili a hovorili o ňom ako o priateľ-
skom a hlboko nábožnom človekovi,
ktorý viedol skromný život a obetoval sa
okrem služby mladým aj pre nich.
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Don Štefan Sandtner (vľavo) a don Jozef Ochaba (vpravo)



ŽILINA
Konferencia o saleziánskom pohľade na život
Titusa Zemana
Boží služobník Titus Zeman bol silný športový typ,
ktorého síce mučenie a väzenie za komunizmu
zničilo fyzicky, ale na duchu zosilnel. Jeho muče-
níctvo vyjadruje najmä vieru v Cirkev, keď obetou
svojho života zachraňoval duchovné povolania
pre budúcnosť. Aj tieto presvedčenia o Titusovi Ze-
manovi zazneli počas jednodňovej konferencie
v Žiline. Hlavným hosťom bola pani Lodovica
Maria Zanet, PhD., autorka Pozícia o mučeníctve
Titusa Zemana z Milána. Na podujatí sa zúčastnili
saleziánski direktori a viacerí ďalší členovia sale-
ziánskej rodiny.

RÍM
Na Dňoch spirituality hovorili aj o Slovensku
Slováci boli platnou súčasťou Dní spirituality saleziánskej rodiny
v Ríme. Manželia Kamil a Katarína Baginovci z Bratislavy sa po-
delili so svedectvom, ako pracujú s rodinami v rámci detského
folklórneho súboru Kremienok, a predstavili aj Poradenské cen-
trum Family Garden pre snúbencov a manželov v Bratislave na
Miletičovej. Svetový prezident exallievov dona Bosca Slovák Mi-
chal Hort s manželkou Martinou moderovali program celého
jedného dňa. „Sme zrodení byť Božími svedkami,“ povzbudil
prítomných hlavný
predstavený sale-
ziánov don Ángel
Fernández Artime.
„Tvárou v tvár sú-
časnej situácii ro-
diny musí sale-
ziánska rodina
odpovedať sprevá-
dzaním a vznikom
procesov v rámci
výchovno-pasto-
račnej komunity.“

SANTO DOMINGO
Hlavný predstavený na sviatok dona Bosca
v Dominikánskej republike
Don Ángel Fernández Artime oslávil sviatok dona
Bosca v Dominikánskej republike v meste Santo Do-
mingo, kde si pripomínajú sté výročie saleziánskej
prítomnosti. Na počesť dona Bosca v tejto krajine vy-
hlásili 31. január ako Národný deň mládeže. Okrem
Dominikánskej republiky navštívil don Artime aj Por-
toriko a Kubu. „Svet potrebuje mladých ľudí plných ná-
deje a sily. Nebojte sa žiť a snívať, ale predovšetkým
hľadajte hlboké šťastie v Bohu,“ povzbudil miestnych
mladých.

VATIKÁN
Dvoch saleziánskych misionárov vyhlásil
Svätý Otec za ctihodných
V piatok 20. januára Svätý Otec František po-
veril Kongregáciu pre kauzy svätých vydať de-
kréty o hrdinských čnostiach Božích služobní-
kov zo Saleziánskej spoločnosti. Sú nimi don
Francesco Convertini a don José Vech Vandor.
Titulom „ctihodný“ Cirkev uznáva, že Boží slu-
žobník v hrdinskom stupni praktizoval vieru,
nádej a lásku k Bohu a k blížnemu a tiež štyri
hlavné a ďalšie s nimi súvisiace čnosti.

s p r á v y
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ŽILINA
Miništranti sa preniesli do roku 1950
Každoročná „zimovica“ miništrantov zo saleziánskej farnosti sa
tento rok niesla v duchu témy Titusa Zemana a jeho úteku za hra-
nice. Počas hier k chlapcom vtrhli ozbrojení príslušníci ŠTB, keď-
že nastal deň, keď mali byť zničené všetky mužské rehole. Pre-
strašeným chlapcom prevrhli všetky hry a museli si nastúpiť
k stene. Nastal kontrolovaný režim v podobe domáceho väzenia,
počas ktorého chlapci museli robiť ťažké a veľakrát nezmyselné
úlohy pod dohľadom ŠTB. Mnoho chlapcov bolo skutočne pre-
strašených, ale ešte tu bol Titus, ktorý pomedzi chlapcov chodil
a povzbudzoval ich. Nočná hra, prvý deň útek za hranice a po-
pri ceste do Turína stihli formačný miništrantský blok, v ktorom
sa zamýšľali nad tým, kto je hrdina v dnešnej dobe.

BARDEJOV
S veľkou poctou pochovali dona Bližinského
Bazilika svätého Egídia v Bardejove bola miestom poslednej roz-
lúčky s jedným zo zakladateľov saleziánskeho diela v tomto meste
donom Jozefom Bližinským. Pohrebnej svätej omši predsedal
a v homílii sa prihovoril gréckokatolícky metropolita Ján Babiak,
spolurodák a priateľ zosnulého. Miestny dekan Mons. Pavol Mar-
ton prečítal list arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera s vyjadrením
vďaky za pastoračnú činnosť zosnulého v Košickej arcidiecéze.
Asi 80 kňazov a stovky veriacich vytvorili za asistencie polície dlhý
sprievod od baziliky v historickom centre až na cintorín pri kos-
tolíku svätej Anny, v ktorom Jozef Bližinský pôsobil.

BRATISLAVA
Otvárajú Rodinné centrum mamy Margity
Farnosť, oratórium, futbalový klub Domino tvoria sale-
ziánske dielo v Bratislave-Trnávke. Najnovšie provinciál sa-
leziánov don Jozef Ižold posvätil priestory viacgeneračného
Rodinného centra mamy Margity. Po dohode s Bratislav-
ským samosprávnym krajom dostali saleziáni do prenájmu
bývalú budovu Strednej drevárskej školy. „Starostlivosť
o deti, o matku na materskej dovolenke, o rodinu, snú-
bencov, manželov a je to všetko pre službu mladému člo-
veku,“ povedal riaditeľ centra don Peter Bučány. Súčasťou
centra bude materská škola, materské centrum Marga-
rétka, Poradenské centrum Family Garden, ambulancie
a lekáreň.

MNÍCHOV
Saleziáni rozmýšľajú, ako zlaďovať výchovu mladých
a starosť o rodiny
„Nezradíme našu charizmu vychovávateľov a evanjelizáto-
rov mladých, keď sa začneme zaoberať pastoráciou rodiny?“
Aj toto bola jedna z vážnych otázok na stretnutí saleziánov
delegátov pre pastoráciu mládeže z Európy. Pravidelné ročné
stretnutie sa uskutočnilo začiatkom februára tentoraz v Mní-
chove. Zo Slovenska sa ho zúčastnil don Pavol Boka. Pri dis-
kusiách vychádzali účastníci stretnutia z cirkevných doku-
mentov o rodine z posledných desaťročí ako napríklad
Gaudium et spes, Familiaris consortio, Evangelii gaudium
a najnovšie Amoris laetitia.
Stretnutie sa viazalo na prípravu svetovej konferencie o sale-
ziánskej pastorácii rodiny, ktorá bude v novembri tohto roka
v Španielsku. Slovenskí saleziáni túto tému otvoria na svojom
stretnutí direktorov, vedúcich pastorácie mládeže a farárov
v marci.
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Don Alojz Masný SDB
* 24. júla 1928 – † 17. decembra 2016

Don Alojz Masný patrí do tej najstaršej
generácie saleziánov, ktorá sa počas to-
tality v ťažkých podmienkach usilovala
plnohodnotne žiť svoje zasvätenie a ve-
novať sa apoštolátu v skrytej forme.
Skrytosť, prekážky, prenasledovania, za-
znávania, obava z odhalenia pomáhali
tejto generácii zostať vernými ideálom
dona Bosca.
Narodil sa v Lovčici pri Žiari nad Hro-
nom. Jeho rodičmi boli Gregor Masný
a Veronika, rodená Beňová. Mal brata
a sestru. Ako 14-ročný sa dostal do Šaš-
tína k saleziánom. Po ukončení novi-
ciátu 9. augusta 1947 v Hronskom Be-
ňadiku zložil prvé sľuby a 8. decembra
1955 doživotné sľuby.
Začiatkom septembra 1950, podobne
ako iní mladí rehoľníci, dostal povolá-
vací rozkaz do PTP. Služba v pracov-

ných táboroch pod falošnou nálepkou
vojenskej služby trvala vyše 40 mesia-
cov. Po tretej operácii na pruh ho pre-
pustili z tábora do civilu. Pracoval naj-
prv v Handlovej a potom v Žiari nad
Hronom.
Spolu s inými mladými bratmi mávali
každý utorok študijné a duchovné stret-
nutie vo Zvolene. Tajne študovali teo-
lógiu a tajne robili skúšky.
Ani on, ani ďalší saleziáni, ktorí boli
ešte na slobode, však neunikli pozor-
nosti tajnej polície. Začiatkom júla
1956 bol v Justičnom paláci v Bratislave
odsúdený v procese s provinciálom Jo-
zefom Bokorom, medzi inými aj s Já-
nom Beňom, a dostal 1,5 roka väzenia.
Po odvolaní sa aj jeho v novembri Naj-
vyšší súd v Prahe od trestu oslobodil,
ale o rok, v júli 1957, toto rozhodnutie
štátna moc zrušila a trest si musel od-

sedieť. „Žili sme
ako saleziáni ďa-
lej, modlili sme sa
a riadili haďou
opatrnosťou, ktorú
odporúčal Pán Je-
žiš v evanjeliu.
Preniknutí stra-
chom sme dostá-
vali silu a odvahu
ísť napred. Bola to
Božia sila a od-
vaha.“
Nasledovali roky
skrytej rehoľnej
formácie a tajných
teologických štú-
dií. Napokon bol
28. augusta 1965
tajne vysvätený za
kňaza. Nasledo-
vali roky, keď sa
obetavo venoval
rodinám, duchov-
nému sprevádzaniu, kázaniu duchov-
ných cvičení, obnov a podobne.
Po páde totality pôsobil don Alojz
Masný najmä v Hronskom Beňadiku,
kde bol do roku 1950 saleziánsky
noviciát. Stal sa tam farárom a od
1. septembra 1994 aj administrátorom
Kozároviec. Od augusta 1997 bol zod-
povedným za malú komunitu. O dva
roky neskôr ho provinciál poslal do Ho-
dov pri Galante. Do Bratislavy zavítal
v auguste 2001, do Petržalky na Dali-
borovo námestie, kde bola saleziánska
farnosť.
Don Alojz bol vždy pokorným a po-
slušným spolubratom. Keď už bol
dávno v zaslúžilom dôchodku, tak ho
Pán v 75. roku života nečakane a trochu
divnými cestami pozval ísť na misie do
Albánska, kde bol od 1. septembra
2003 do 15. novembra 2007.

Od 1. júla 2013 ho provinciál určil pre
komunitu v Bratislave-Mamateyovej,
kde sa obetavo, skromne a v tichosti

venoval predovšetkým vysluhovaniu
sviatosti zmierenia a duchovnému spre-
vádzaniu. Krášlila ho nevšedná a nená-
padná pokora, pravidelný život mod-
litby a najmä sa tešil na komunitu, na
prejavy bratského života, na stretnutia.
Keď ho koncom leta 2016 začali trápiť
prvé vážne zdravotné ťažkosti, prijal
svoju situáciu pokorne, vyrovnane
a s vierou. Nikdy nebolo vidno ani ná-
znak nervozity či neprijatia svojho
stavu. Spolubratia sa oňho s láskou
a obetavo starali, najmä keď sa cho-
roba posledné mesiace zo dňa na deň
zhoršovala. Bol vďačný za každý prejav
pozornosti, služby a snahy uľahčiť mu
trpezlivo znášať svoj kríž. Vysoké te-
ploty ho veľmi oslabili, no on vždy po-
kojne opakoval: „Nech sa stane Božia
vôľa!“
Usnul v Pánovi 17. decembra 2016
skoro ráno vo veku 88 rokov, keď
v službe Pánovi v Cirkvi a v Salezián-
skej kongregácii prežil 69 rokov rehoľ-
ného a 51 rokov kňazského života.

Žili sme ako saleziáni
ďalej, modlili sme sa

a riadili haďou
opatrnosťou, ktorú
odporúčal Pán Ježiš

v evanjeliu.
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Don Jozef Bližinský SDB
* 6. marca 1950 – † 22. januára 2017

Don Jozef Bližinský vyrastal vo veriacej
rodine. Obaja jeho rodičia pochádzali
z Hažína nad Cirochou. Otec Andrej,
rímskokatolík, bol robotníkom v ČSD
v Humennom, matka Mária, rodená
Pavlíková, gréckokatolíčka, pracovala
ako robotníčka. Mal troch súrodencov –
Helenu, Františka a Máriu.
V Snine v roku 1969 maturitou ukončil
Strednú priemyselnú školu strojnícku.
Potom študoval na Strojníckej fakulte
Vysokej školy technickej v Košiciach
a stal sa inžinierom. Následne absolvo-
val základnú vojenskú službu, mesiac
v Brne a jedenásť mesiacov v Prahe.
Po vojenčine nastúpil do zamestnania
ako technologický projektant v podniku
Vihorlat Snina. Popri zamestnaní dva
roky ešte navštevoval postgraduálne štú-
dium a od 1. apríla 1978 začal praco-
vať v projektovom ústave Kovoprojekt
Bratislava, závod Prešov.
Už ako chlapec uvažoval o kňazstve.
Počas zamestnania v Snine sa skontak-
toval so saleziánmi a napokon v januári
1978 začal tajný saleziánsky noviciát.
Prvé sľuby zložil 4. februára 1979 do
rúk magistra; na sviatok svätého Jána
Bosca 31. januára 1985 zložil doži-
votné sľuby a o rok 21. februára 1986
bol vysvätený za kňaza v súkromnom
byte svätiteľa – otca biskupa Jána Chry-
zostoma Korca v Bratislave.
V januári 1987 spolu so spolubratom
Vincom Macejkom začal tajne pôsobiť
ako salezián kňaz v Bardejove, kde za-
čali utvárať prvé spoločenstvá chlap-
cov. Začiatkom jesene 1989 sem prišiel
ďalší spolubrat – Peter Bešenyei.
V tomto zložení ich v Bardejove za-
stihla nežná revolúcia.
Verejné kňazské a saleziánske účinko-
vanie začal 12. marca 1990 v Kostole
svätej Anny v Bardejove. Za širokej po-
moci dobrodincov so spolubratmi zre-
konštruoval a kompletne vybavil tento
kostol a neskôr zrekonštruovali budovu
škôlky na Kellerovej 7, kde vznikol sa-
leziánsky dom a oratórium. V roku

1992 sa tu prvý raz uskutočnilo diva-
delno-spevácke pásmo VALDOCCO,
ktorého režisérom bol on – don Jozef.
Jožko stojí aj za vznikom turnaja
KAMA. Sám povedal: „Začiatkom jari
1986 sme so spolubratmi vypracovali
projekt futbalových turnajov pre chlap-
čenskú mládež pod názvom KAMA.
Známy môjho vedúceho zo zamestna-
nia urobil putovný pohár, na ktorom
bol namaľovaný obrázok svätého Do-
minika Savia a jeho známe heslo: La
morte ma non peccati. KAMA sa potom
uskutočňovala každý rok počas totality
až doteraz.“

Od roku 1996 do 2001 don Jozef pô-
sobil vo formačnej komunite v sale-
ziánskom noviciáte v Poprade-Veľkej.
S pomocou novicov, dobrovoľníkov
a dobrodincov na sídlisku Juh zrekon-
štruoval oratórium s kaplnkou. Jeho
práca s mládežou priniesla bohaté ovo-
cie aj vo forme rôznych duchovných
povolaní. Niektorí z mladých sa stali
saleziánmi spolupracovníkmi.
Ďalšie tri roky vykonával službu direk-
tora saleziánskej komunity v Košiciach
na Kalvárii.
V roku 2003 začal na Katolíckej uni-
verzite v Ružomberku – na Teologickej
fakulte v Košiciach – prvý stupeň dok-
torandského štúdia v odbore katolícka
teológia, čo aj ukončil 19. decembra
2008 a získal akademický titul „licen-
ciát teológie“ (ThLic).
Ďalšie trojročie (2004 až 2006) pôsobil
v saleziánskej komunite v Rožňave.
V septembri 2006 sa po desiatich ro-

koch vrátil na tri roky do Bardejova,
kde vykonával službu ekonóma domu,
bol asistentom Dobrovoľníčok dona
Bosca, delegátom saleziánov spolupra-
covníkov a duchovným správcom Kos-
tola svätej Anny. Ďalšie dva roky po-
dobne pôsobil v Sabinove.
V júni 2012 odišiel na pozvanie hlav-
ného predstaveného dona Pascuala
Cháveza do hlavného domu saleziánov
v Ríme, kde dva roky pracoval v cen-
trálnom saleziánskom archíve.
Na jar 2014 sa vrátil do Popradu-Veľkej
a od 1. júla 2014 bol určený za ka-
plána do saleziánskej farnosti v Žiline.
V roku 2016 sa stal onkologickým pa-
cientom, začal sa podrobovať liečbe,
napokon však v nedeľu 22. januára
2017 na sviatok blahoslavenej Laury
Vicuňovej vo veku 66 rokov zaopatrený
sviatosťami odovzdal svoju dušu Stvo-
riteľovi. V službe Pánovi v Cirkvi a v Sa-
leziánskej kongregácii prežil 38 rokov
rehoľného a 31 rokov kňazského ži-
vota.

Známy môjho vedúceho
zo zamestnania urobil

putovný pohár, na ktorom
bol namaľovaný obrázok
svätého Dominika Savia

a jeho známe heslo:
La morte ma non peccati.



Titus Zeman
mučeník
za duchovné povolania

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

Pomôžte nám finančne zabezpečiť
zavŕšenie procesu blahorečenia.

Môžete tak urobiť
cez webstránku tituszeman.sk
alebo použite poštovú poukážku vnútri časopisu.

Ďakujeme vám.


