
Sto rokov
od zjavení
vo Fatime

Sto rokov
od zjavení
vo Fatime

výročie

3/2017 máj – jún saleziani .skdon bosco dnes

Don Titus Zeman bude
blahorečený 30. septembra



o b s a h

Evanjeliá nám presvedčivo hovoria
o výnimočnom postavení Márie v Bo-
žom pláne spásy. Jedinečnosť Márie
spočíva v jednoduchej pravde, že je
matkou Vykupiteľa. Veľmi skoro jej
dôvera kresťanov dala meno „Matka“.
Veď bola matkou Ježiša, ktorý je „Pr-
vorodený medzi mnohými bratmi“.
Kresťanské srdce rýchlo spoznalo, že
láska, ktorou Mária zahŕňala svojho
Syna, musí patriť aj jeho bratom a ses-
trám. Veriaci prichádza k Márii, aby
našiel u nej pomoc, veď je „Potešením
zarmútených“, „Matka dobrej rady“,
„Pomocnica kresťanov“. V nej, v Spa-
siteľovej Matke, cíti veriaci nevyčer-
pateľnú lásku, obrátenú ku každej
biede a ku každému utrpeniu. Preto
k nej všetci trpiaci ustavične vysielajú
svoje prosby, aby pomohla. Ale rov-
nako závažná ako prosba je radosť
z tejto Bohom milovanej, posvätne
krásnej postavy, z jej života prežíva-
ného s takou silnou vierou a naplne-
ného takým hlbokým tajomstvom. Ve-
riaceho k Márii vedie túžba spočinúť
v jej blízkosti, v dosahu lúčov jej by-
tosti, v hĺbke jej tajomstva. Sem chce
človek v modlitbe preniknúť, v tomto
tajomstve chce prebývať, dýchať, upo-
kojiť sa, zakúsiť útechu a posilu, aby
potom mohol s obnovenou mysľou
kráčať vpred vo svojom živote.

Jozef Ižold
provinciál
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Slovensko bude mať nového blahoslaveného. Svätý Otec František prijal
v pondelok 27. februára dopoludnia na osobnej audiencii kardinála Angela
Amata SDB, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých, a schválil dekrét o mu-
čeníctve Božieho služobníka Titusa Zemana, saleziána kňaza, ktorý sa naro-
dil vo Vajnoroch 4. januára 1915 a tam aj zomrel na následky mučenia
a väzenia 8. januára 1969.

Tento dekrét umožňuje, aby bol sa-
lezián kňaz Titus Zeman vyhlásený
za blahoslaveného. Pre Slovensko to
znamená, že bude mať ďalšieho
svätca, prvého rímskokatolíckeho
kňaza, mučeníka z čias totalitného
komunistického režimu.

„Je to pre nás všetkých obrovský dar,
že bude vyzdvihnutý na slávu oltára
spolubrat, ktorý vyšiel spomedzi nás,
obetoval svoj život, aby sprevádzal
mladých bratov v ich povolaní.

Súčasne don Titus reprezentuje
množstvo ďalších veriacich v našej
krajine, ktorí pre svoju vieru a z lásky
k dušiam boli ochotní podstúpiť
mnohé riziká a obety v období ko-
munizmu. Pre nás bude inšpiráciou,
ako čeliť výzvam našej doby, ako
svedčiť o Kristovi až do krajnosti
a pomáhať mladým dôjsť k pravej
slobode.

Ďakujeme Pánovi, že nás cez roz-
hodnutie Svätého Otca takto obda-
rúva,“ vyjadril svoje stanovisko
k udalosti provinciál slovenských sa-
leziánov Jozef Ižold.

Proces blahorečenia Božieho služobníka Titusa Zemana je
úspešne na konci. Pápež František schválil jeho blahorečenie.
Saleziánska rodina i Cirkev na Slovensku sa teší z ďalšieho
orodovníka.

Spracoval: rhsdb � Foto: archív SDB

Je to pre nás všetkých obrovský dar, že bude
vyzdvihnutý na slávu oltára spolubrat,

ktorý vyšiel spomedzi nás.
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4. januára 1915
narodený v Bratislave-Vajnoroch
6. augusta 1932
prvé rehoľné sľuby ako salezián
23. júna 1940
vysvätený za kňaza
4. augusta 1940
primície v rodných Vajnoroch
1. júla 1941
kaplán v Bratislave-Miletičovej
1943 – 1946
profesor chémie v Trnave
7. februára 1946
zavesil naspäť zvesené kríže v triedach
31. augusta 1950
prvý ilegálny prechod do Talianska
23. októbra 1950
druhý ilegálny prechod do Talianska
9. apríla 1951
pokus o tretí prechod nevyšiel
ŠtB pozatýkala takmer celú skupinu
22. februára 1952
odsúdený na 25 rokov väzenia
26. februára 1952
vo väzení v Ilave
6. marca 1953
väzenie Mírov
15. januára 1955
väzenie Jáchymov
28. mája 1956
väzenie Leopoldov
4. novembra 1959
väzenie Valdice
10. marca 1964
podmienečne prepustený
1968
môže vykonávať kňazskú službu
20. septembra 1968
prekonal infarkt
8. januára 1969
zomrel v Bratislave
11. januára 1969
pochovaný v Bratislave-Vajnoroch
26. februára 2010
začiatok procesu blahorečenia
27. februára 2017
pápež schválil blahorečenie



Slávnostná svätá omša blahorečenia prvého slovenského sa-
leziána mučeníka Titusa Zemana sa uskutoční v sobotu
30. septembra o 10.30 h v Bratislave. Keďže rozhodnúť o bla-
horečení niekoho môže len Svätý Otec, na slávnosti blaho-
rečenia v Bratislave ho bude zastupovať kardinál Angelo
Amato, salezián, prefekt Kongregácie pre Kauzy svätých.
On vykoná akt blahorečenia. Táto svätá omša bude mať teda
prívlastok „pontifikálna“.

Slávnosť blahorečenia sa uskutoční na tom istom mieste,
kde v roku 2003 svätý Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslavených
sestru Zdenku a biskupa Vasiľa Hopka: teda v Petržalke na
priestranstve pri Kostole svätej Rodiny.

A keďže don Titus Zeman pochádzal z Vajnor, v jeho rodisku
sa na druhý deň, v nedeľu 1. októbra, uskutoční svätá omša
na poďakovanie za dar blahorečenia. Bude na nej prítomný
hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime.

Čo sa zmení po blahorečení
Beatifikácia alebo po slovensky aj blahorečenie znamená vy-
hlásiť toho, koho sme doteraz nazývali Boží služobník alebo
ctihodný, za blahoslaveného. Blahorečenie sa deje počas
svätej omše.

Keď Svätý Otec dovolí niekoho vyhlásiť za blahoslaveného,
povolí vlastne, aby sme si tohto blahoslaveného mohli verejne
uctievať v Cirkvi pri liturgii, no nie na celom svete, ale iba
v diecéze alebo v reholi, do ktorej nový blahoslavený patril.
Zároveň Svätý Otec stanoví aj dátum v liturgickom kalendári,
kedy sa bude sviatok sláviť.

Takže ten, kto už bol blahorečený, je navždy zapísaný do li-
turgického kalendára miestnej cirkvi. Relikvie „blahoslave-
ných“ si môžeme verejne uctievať, môžu byť vystavené v kos-
tole alebo v kaplnke na oltári.

„Po 14 rokoch budeme mať na Slovensku nového blahoslaveného, prvého slovenského
saleziána kňaza. Tešíme sa aj zo spolupráce s farnosťou Vajnory, z ktorej don Titus pochádzal.
Už teraz radi pozývame veriacich z celého Slovenska a osobitne členov saleziánskej rodiny,
aby si rezervovali tento dátum – 30. september – a prišli s nami prežiť slávnosť blahorečenia
dona Titusa.“ (provinciál don Jozef Ižold)

Saleziáni don Bosca
a Bratislavská arcidiecéza

vás pozývajú na
blahorečenie Titusa Zemana

v Bratislave
30. septembra 2017.

t i t u s z e m a n
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„Keď Cirkev v ročnom cykle slávi pamiatku mučeníkov a iných
svätých, ohlasuje veľkonočné tajomstvo v tých mužoch a že-
nách, ktorí spolu s Kristom trpeli a spolu s ním sú oslávení,
a predkladá veriacim ich príklady, ktoré všetkých priťahujú skrze
Krista k Otcovi, a pre ich zásluhy vyprosuje Božie dobrodenia“
(Katechizmus Katolíckej cirkvi 1173).

Navštívte nás na
www.tituszeman.sk.

PODPORTE PRÍPRAVU
BLAHOREČENIA

Prípravu celej slávnosti blahorečenia môžete podporiť
svojím milodarom na číslo účtu:
SK31 5200 0000 0000 1718 7510.
Ďakujeme vám.
Za všetkých podporovateľov prípravy blahorečenia slú-
žime každý týždeň svätú omšu.

PRIPRAVILI SME
K BLAHOREČENIU

Logo mučeníka
Červená je farba krvi aj farba lásky. Preto je aj farbou mu-
čeníctva. Logo pre blahorečenie Titusa Zemana vo farbe
krvi a lásky priamo predstavuje osobu s menom a priez-
viskom a s uvedenou črtou mučeníka. Ostnatý drôt, ktorý
prechádza cez písmená mena, pripomína aj zápas o slo-
bodu, ktorú don Titus poctivo zaplatil.
„Logo spája minulosť so súčasnosťou prostredníctvom
staršieho i moderného písma. Červená časť predstavuje ži-
vot prerušený ostnatým drôtom utrpenia, ktoré sa stalo sú-
časťou jeho obety na zemi. Zároveň je farbou prechodu
z ,komunistického červeného mora‘ do víťazstva cez mu-
čenícku smrť,“ priblížil autor loga Tomáš Miško.

Modlitba krížovej cesty
Salezián Ján Maturkanič pripravil text dlhšej krížovej
cesty „S mučeníkmi totality“. Jednotlivé zastavenia obsa-
hujú príbeh nielen dona Titusa, ale aj ďalších známych
i menej známych hrdinov viery, dokonca aj príbeh „kata“.
Sú to príbehy ľudí, ktorí trpeli pre vieru a čerpali silu od
Krista.
„Práve obdobie totality je plné veľkých príbehov lásky ku
Kristovi a obety života. Preto som pripojil ďalších, ktorých
si spolu s donom Titusom uctievame a sme za nich vďační
spolu s ostatnými svedkami, bratmi a sestrami, ktorí po-
ložili život pre Krista.“
Text krížovej cesty nájdete na internetovej stránke titus-
zeman.sk v sekcii materiály.

Katechézy pre školákov a študentov
„My saleziáni sa ako bratia dona Titusa chceme podeliť
o tento poklad. Chceme ho urobiť známym a blízkym
zvlášť mladým ľuďom,“ hovorí don Pavol Boka o mate-
riáloch na aktivity pre rôzne vekové skupiny. Autormi sú
salezián Peter Naňo a sestra saleziánka Eva Rušínová.
Materiály – katechézy budeme vydávať päť mesiacov
(marec, apríl, máj, jún a september), a to vždy v troch ka-
tegóriách: pre základnú, pre strednú a pre vysokú školu.
Môžete ich využiť aj v rodine s deťmi, najmä ak máte žia-
kov na základnej škole.
Katechézy sú na webovej stránke tituszeman.sk v sekcii
materiály.

t i t u s z e m a n
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PROVinCiÁL SALEZiÁnOV DOn
BOSCA nA SLOVEnSKU DOn
JOZEF ižOLD

„Je to pre nás všetkých obrovský dar. My
saleziáni sme na Slovensku 92 rokov
v službe mladým, v službe Božiemu
ľudu, a sme radi, že spomedzi nás

môže byť vyzdvihnutý na oltár Boží slu-
žobník don Titus Zeman. On obetoval
svoj život práve službe mladým, zvlášť
mladým bratom, ktorí nemohli dokon-
čiť svoje štúdiá, a tak sa viacnásobne
podujal na riskantnú výpravu, aby im
umožnil dokončiť si štúdiá a stať sa
kňazmi.
Súčasne don Titus reprezentuje množ-
stvo ďalších veriacich našej krajiny, ktorí
pre svoju vieru a z lásky k druhým boli
ochotní podstúpiť mnohé riziká a obety
v období komunizmu.
Pre nás všetkých je teda don Titus prí-
kladom darovania života. Dnes existuje
veľa podôb neslobody a mladý človek
potrebuje byť sprevádzaný, aby objavil
plnosť skutočnej slobody. Myslím, že

posolstvo Titusa Zemana nás môže aj
inšpirovať a povzbudiť, aby sme sa ne-
báli pomáhať mladému človeku reali-
zovať svoj život v pravde a slobode.“

BRATiSLAVSKý ARCiBiSKUP
MOnS. STAniSLAV ZVOLEnSKý

„Chcel by som vyjadriť veľkú radosť
a veľkú vďačnosť. Skutočnosť, že don Ti-
tus Zeman bude blahorečený, je veľký
dar pre Vajnory, pre Bratislavu, pre Bra-
tislavskú arcidiecézu a pre celé Slo-
vensko. Jeho životný príbeh sa týmto
spôsobom stane ešte silnejším, lebo aj
pápež potvrdil dnešným rozhodnutím
a podpisom, že pokladá jeho životný
príbeh za taký, aby sme v ňom hľadali
silu, aby sme sa na jeho príklade posil-
ňovali. Ako už bolo spomenuté, je to
predovšetkým príklad viery, príklad sta-
točnosti v utrpení a vernosti Katolíckej
cirkvi. Myslím, že don Titus Zeman je
vynikajúci príklad duchovného otcov-
stva pre mladých, keď im pomáha, aby
mohli žiť správnym životom, aby do-
siahli to, po čom túžia, a aby mohli na-
sledovať svoje povolanie.“

Keď Svätý Otec František v pondelok 27. februára dopoludnia schválil dekrét o mučeníctve
dona Titusa Zemana, popoludní sa k tejto výnimočnej udalosti uskutočnila v Bratislave tlačová
konferencia, ktorú naživo vysielala aj Televízia Lux.

Spracovala: Kristína Zelná � Foto: Terézia Liptáková

Titus Zeman
je vynikajúci príklad duchovného
otcovstva pre mladých

„Saleziánskym mladým sa dá odkázať
len to, že je to úžasný dar mať niekoho,
kto sa mladým tak veľmi venoval, kto
kvôli nim riskoval. Je nádherné mať ta-
kýto príklad.“
Mons. Stanislav Zvolenský

„Titus Zeman priniesol odvážne sve-
dectvo viery, čo dnes skutočne veľmi
potrebujeme. Veríme, že to povzbudí
mnohých stáť za svojou vierou, za svo-
jimi hodnotami, vážiť si slobodu a pra-
covať pre mladých, pomáhať im reali-
zovať svoj život v slobode, ale aj
v čestnosti vo viere.“
Jozef Ižold SDB

t i t u s z e m a n
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ViCEPOSTULÁTOR PROCESU
BLAhOREčEniA DOn JOZEF
SLiVOň

„Vo chvíli, keď som sa dozvedel túto
nádhernú správu, pre nás veľmi ra-
dostnú, prvé, čo mi napadlo, bolo toto:
Pán Boh veľmi miluje Slovensko, Pán
Boh veľmi miluje Bratislavskú arcidi-
ecézu, Pán Boh veľmi miluje saleziánov
a saleziánsku rodinu. Preto nám dáva
tento dar. Obrovský dar v tom, že Titus
Zeman nechal písať ikonu svojho ži-
vota do svojho srdca, prijal teda Božiu
vôľu a zrealizoval túto ikonu, ktorú Boh
písal do jeho srdca, aj keď to bolo ná-
ročné, veľmi ťažké, aj keď to bola cesta
mučeníctva. A v tomto, si myslím, je
veľkosť Božieho služobníka Titusa Ze-
mana.
Dnes registrujeme veľký pokles povo-
laní tak duchovných – kňazských, re-
hoľných a zasvätených vo svete, ako aj
povolaní do sviatostného manželstva a
kresťanskej rodiny. Don Titus môže byť

naozaj veľmi silným patrónom nových
povolaní a patrónom vytrvalosti v po-
volaní.“

PRIEBEH PROCESU

26. februára 2010 sa v aule Rímskoka-
tolíckej cyrilometodskej bohosloveckej
fakulty Univerzity Komenského v Brati-
slave na Kapitulskej ulici uskutočnilo
verejné otváracie zasadanie diecéznej
fázy procesu blahorečenia dona Titusa
Zemana.

2. septembra 2010 sa vo Vajnoroch,
v rodisku Božieho služobníka dona Ti-
tusa Zemana, konala exhumácia jeho
telesných pozostatkov.

7. decembra 2012 sa uskutočnilo ve-
rejné záverečné zasadnutie Arcibiskup-
ského Tribunálu, ktorým sa skončila
fáza prvého stupňa blahorečenia sale-
ziána Titusa Zemana.

28. júna 2013 sa Kongregácia pre
kauzy svätých na svojom riadnom za-
sadaní vyjadrila k materiálom v kauze
slovenského saleziána dona Titusa Ze-
mana. Bol vydaný dekrét o právnej plat-
nosti diecézneho skúmania v prípade
života a mučeníctva pre vieru Božieho
služobníka Titusa Zemana SDB (1915 –
1969).

8. júna 2015 navštívil hlavný predsta-
vený saleziánov don Ángel Fernández
Artime prefekta Kongregácie pre kauzy
svätých kardinála Angela Amata. Ofi-
ciálne mu predstavil a odovzdal Pozício
o mučeníctve (Positio super martyrio)
slovenského saleziána Božieho služob-
níka Titusa Zemana.

7. apríla 2016 sa konzultačná komisia
teológov zaoberala Pozíciom a muče-
níctvom Titusa Zemana a vyjadrila svoje
pozitívne stanovisko.

21. februára 2017 komisia kardinálov
a biskupov členov Kongregácie pre kauzy
svätých na svojom riadnom zasadnutí pre-
rokovala kauzu mučeníctva slovenského
saleziána Titusa Zemana. Vyjadrila jed-
nohlasné pozitívne stanovisko.

27. februára 2017 pápež František po-
veril Kongregáciu pre kauzy svätých,
aby vydala dekrét o mučeníctve Bo-
žieho služobníka Titusa Zemana, kňaza
Spoločnosti svätého Františka Sales-
kého.

„V Rímskej fáze bolo pri písaní Pozícia
našou úlohou preukázať, že Titus Ze-
man zomrel na následky krutého mu-
čenia a zlého zaobchádzania vo vä-
zení, teda nezomrel vo väzení, nebol
popravený, ale jeho smrť bola násled-
kom takéhoto zaobchádzania, a práve
preto je možné uznať jeho mučeníc-
tvo.“ Jozef Slivoň SDB

ODKAZ TiTUSA ZEMAnA MLADýM
„Don Titus bol človek odvážny, nebál sa
podstúpiť riziko a silu na túto odvahu
čerpal zhora. Keď vedel, že Pán Boh
niečo od neho chce, tak do toho šiel.
Drahí mladí, ja vám teda prajem, aby ste
svoj život nepremárnili, aby ste hľadali
cestu naplnenia svojho života s Bohom.
A potom aby ste sa odvážne pustili do
toho, k čomu vás on pozýva.“
Jozef Ižold SDB

t i t u s z e m a n
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Zo spomienok rodáčky Uršule Pilnej,
rod. Leškovej
Bolo to 3. augusta 1940 a Matej (man-
žel; pozn. red.) pomáhal zvážať obilie,
aj keď sa necítil dobre. Na spiatočnej
ceste ho uložili do voza na snopy.Večer
prišiel domov smutný a povedal: „Je mi
zle, večerať nebudem, idem si ľahnúť,

aby som mohol ísť zajtra na veľkú sláv-
nosť, na primície a svätú omšu dôstoj-
ného pána Titusa Zemana.“ Ráno ne-
mohol vstať, ale premohol sa a obliekol
sa do kroja. Bola som veľmi mrzutá:
„Ako môžeš ísť, keď pľuješ krv?“ pove-
dala som mu. Išli sme. Ja som ostala
vzadu a Matej išiel až k oltáru. Po chvíli
som videla, že Matej odišiel nabok a sa-
dol si na kameň pod hrušku, kde ostal
až do konca primícií. Keď sme prišli
domov, nemohol obedovať, musel si ísť
ľahnúť. Dohodli sme sa, že na druhý
deň pôjde k lekárovi. Poobede po litá-
niách malo byť novokňazské požehna-
nie a Matej znovu povedal: „Pôjdem na
požehnanie.“ Znovu som odpovedala:
„Ako pôjdeš, keď nevládzeš?“ „Ja mu-

sím ísť!“ povedal Matej. Tak sme šli.
Ako ho dôstojný pán požehnal, zá-
zračne bol uzdravený. Domov prišiel
veselý a povedal: „Mňa už nič nebolí,
zajtra už nemusím ísť k lekárovi!“ Chu-
tilo mu jesť. Ráno vstal veselý, išiel do
maštale, všetko robil ako dovtedy. Vô-
bec na ňom nebolo vidno, že ešte včera

bol veľmi chorý. Je to svätá pravda.

Zo spomienok saleziána kňaza
Andreja Paulinyho
Profesora Zemana som spoznal ako štu-
dent na biskupskom gymnáziu v Trnave.
Bol jednoduchý a zároveň veľmi vtipný,
mladícky a dobrý športovec. Spomínam
si na časy, keď Červená armáda pre-
chádzala naším územím a my sme
schovávali niektoré cirkevné veci a re-
hoľné sestričky, aby Rusi náhodou ne-
našli ženy. Pri tejto príležitosti som
veľmi obdivoval dona Zemana, ktorý
vedel s rozvahou a starostlivosťou
všetko efektívne riešiť. Bol skutočným
saleziánom, ktorý všetko robil jedno-
ducho a s veľkou pokorou. Bolo vidieť,

že nás mladých klerikov mal veľmi rád,
lebo práve v nás videl nádej Salezián-
skej kongregácie na Slovensku.

Spomína salezián kňaz a spoluväzeň
Štefan Sandtner
Po prerušení pojednávania (počas súd-
neho procesu 21. februára 1952 v Jus-
tičnom paláci v Bratislave; pozn. red.)
nás viedli naspäť do ciel. Každý z nás
mal po stranách dvoch „strážcov“, jed-
ného sprava a druhého zľava. Medzi
väzňami sa povrávalo, že Titusa čaká
„štranok“ alebo minimálne doživotný
trest. Keď nás po prvom pojednávaní
odvádzali zo súdnej siene, ani neviem,
ako sa to stalo, zrazu som sa v tom
ozbrojenom sprievode ocitol vedľa Ti-
tusa. Museli sme totiž čakať, kým sa
nám otvoria dvere do väznice a vyslo-
bodia nás z rúk „spravodlivosti“. Vtedy
mi Titus pošepol: „Vyspovedaj ma.“Vy-
spovedal som ho. Bleskovo. Mala či
mohla to byť jeho posledná spoveď v ži-
vote. Don Bosco nás učil, že spoveď si
treba vykonať každý mesiac, akoby
bola posledná v živote, a že sväté prijí-
manie máme prijať ako viatikum, ako
opatrenie na večnosť. Nakoniec som
mu ešte stačil povedať, že na druhý deň
mu prinesiem sväté prijímanie.

Zo spomienok saleziána kňaza
a univerzitného spolužiaka Františka
Teplana
Spolu sme študovali v Ríme na Grego-
riáne. Bol veľmi spoločenský a medzi
saleziánmi mal veľa priateľov. Neskôr
som ho obdivoval pre jeho odvážnosť.
Je to jeden z najodvážnejších salezi-
ánov. Jeho pamiatke sa skláňam. Vždy
bol milý, ochotný pomáhať. Zaiste mu
Pán už dal odmenu za jeho obetavý ži-
vot.

Počas procesu blahorečenia dona Titusa Zemana bolo potrebné vyhľadať ľudí, ktorí sa s ním
stretli a boli ochotní podeliť sa o to, čo s ním zažili. niektoré ich svedectvá vám prinášame
v tomto článku. Viac ich nájdete na webovej stránke www.tituszeman.sk.

Spracovala: Terézia Liptáková � Foto: archív SDB
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Stretnutie s donom Titusom sa
stalo spomienkou na celý život
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V prvej výprave 31. augusta 1950
odišlo cez rieku Moravu s donom Titu-
som spolu sedem osôb, medzi nimi
boli:

Jozef heriban SDB (1925 – 2009) pôso-
bil ako profesor Svätého písma najskôr
v Japonsku, neskôr v Ríme. Pre slovenské
vydanie Svätého písma vypracoval
úvodné poznámky k celému Svätému
písmu a k jednotlivým knihám Starého
i Nového zákona. Pripravil a vydal Prí-
ručný lexikón biblických vied.
Rudolf Blatnický SDB (1928 – 2015)
pôsobil ako pedagóg na slovenskom
gymnáziu pri Slovenskom ústave svä-
tého Cyrila a Metoda v Ríme aj ako
profesor dogmatickej teológie na Pá-
pežskej saleziánskej univerzite. Podie-
ľal sa aj na slovenskom preklade Kate-
chizmu Katolíckej cirkvi.
Stanislav Kmotorka SDB (1929 – 2012)
po tom, ako sa stal kňazom, získal di-
plom z hudby a zborového spevu a zo
skladby hudby pre kapelu. Ako sale-
zián sa v tejto oblasti činil aj na poli vý-
učby. Stal sa z neho hudobný skladateľ,
komponoval prevažne duchovné
skladby. Veľkú väčšinu života prežil vo
Florencii.

Medard Štepanovský SDB (* 1927) bol
po kňazskej vysviacke 1. júla 1956 vy-
slaný ako pedagóg do saleziánskeho
gymnázia v nemeckom Buxheime, kde
pôsobí doteraz.
Kňaz Július Gašparík (1915 – 1989) bol
kňazom Banskobystrickej diecézy. Ko-
munistický režim naňho vydal zatykač,
preto ušiel do zahraničia a pôsobil vo
Francúzsku. V Paríži v roku 1953 zalo-
žil Slovenskú katolícku misiu a bol jej
prvým kňazom.

V druhej výprave 23. októbra 1950
odišli v sprievode dona Titusa do za-
hraničia saleziáni kňazi, bohoslovci
i diecézni kňazi, napríklad:

Andrej Šandor SDB (1913 – 1995), bás-
nickým menom Gorazd Zvonický. Pô-
sobil v Argentíne, neskôr v Taliansku.
K jeho najväčším prínosom patrí troj-
zväzkové dielo (preklad) Hymnov na
posvätenie času, ktoré sa používajú
v súčasnej Liturgii hodín (breviár). Po-
máhal aj pri redakcii Rímskeho misálu
latinsko-slovenského, ktorý vyšiel v roku
1966.
Tibor Strnisko SDB (1911 – 1986) po
úteku pôsobil najprv v Nemecku
a v roku 1956 odišiel do Austrálie ako
misionár. Dlhý čas bol jediným du-
chovným pre Slovákov v Austrálii a veľa
sa zaslúžil o udržiavanie tamojšieho
slovenského náboženského, kultúrneho
a národného života.
Andrej Pauliny SDB (1925 – 2005) pra-
coval ako vedúci audiovizuálneho od-
boru saleziánskeho vydavateľstva Elle-
DiCi v Taliansku, neskôr 16 rokov
redigoval časopis Slovenské hlasy
z Ríma, dával grafickú podobu a tvoril
ilustrácie pre takmer všetky knihy, ktoré

v Ústave vznikli a často sa tajne dostá-
vali na Slovensko.
Rafael černý SDB (1924 – 2006) v ro-
koch 1955 až 1969 pôsobil v Belgicku
medzi mladými utečencami z východ-
nej Európy. Od roku 1970 vyučoval na
gymnáziu v Slovenskom ústave svätých

Cyrila a Metoda v Ríme. Strávil tisícky
hodín prácou na oprave textov kníh,
ktoré Ústav vydával. V rokoch 1994 –
1999 bol v Bratislave sekretárom pro-
vinciála saleziánov.
Daniel Faltin OFMConv. (1927 – 2008)
v roku 1959 získal doktorát cirkevného
i civilného práva, pracoval v Rímskej
kúrii a bol účastníkom na Druhom va-
tikánskom koncile. Od roku 1986 bol
sudcom Apoštolského tribunálu.
Juraj Török (* 1931, Žilina), vyštudoval
teológiu v Ríme a potom odišiel do
USA, kde ešte študoval na New York
International Institute of Photography.
V roku 1974 založil v New Yorku pro-
dukčnú spoločnosť Hallel Communi-
cations. Okrem iného nakrútil napríklad
deväťdielny televízny seriál o Druhom
vatikánskom koncile.
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Prechody cez hranice s donom Titusom Zemanom ovplyvnili životy viacerých saleziánov
kňazov a bohoslovcov aj diecéznych kňazov. Mnohým z nich sa podarilo vyštudovať teológiu
v Taliansku a pomáhali svojim rodákom v zahraničí, napríklad na slovenskom gymnáziu pri
Ústave svätého Cyrila a Metoda v Ríme

Spracovala: Terézia Liptáková � Foto: Dominik Štefanička, Boris Fojtík

Don Titus ich zachránil.
Čo sa stalo ďalej?

Rafael Černý SDB

Jozef Heriban SDB
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Spracoval: rhsdb � Foto: archív

Chlapec Titus bol „veselá kopa“

Fotografický archív Saleziánov don Bosca – Slovenská provincia obsahuje niekoľko tisíc
fotografií od prvých čias pôsobenia saleziánov na Slovensku. Dnes z neho ponúkame pohľady
na chlapca Titusa Zemana od jeho detstva až po vstup do saleziánskeho noviciátu v roku
1931. Fotky prezrádzajú jeho veselú povahu.
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Budúci mučeník
gratuluje svojmu kňazovi
ChlapčekTitus v rodnej far-
nosti s kvetmi v ruke
v skupine ďalších chlapcov
a dievčat, zrejme vrstovní-
kov, spolu s ich duchovným
otcom, ktorému 1. mája
1923 blahoželali.

Prvý rok v Šaštíne
Malý 12-ročný Titus na-
stúpil v roku 1927 do sa-
leziánskej školy v Šaštíne,
do druhého ročníka gym-
názia. Prvý ročník absol-
voval v Bratislave na Grös-
slingovej.V Šaštíne ich
bolo spolu 77. Z roku
1928 sa zachovala foto-
grafia z výletu do šaštín-
skych lesov. Okrem toho
sa v tom roku fotografo-
vali ešte dvakrát, a to
všetci spolu. Na fotogra-
fiách vidieť, že malý Titus
sa zvykol česať dohora
a dozadu.
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národný zvon a blahoslavený
don Bosco
Počas tretieho ročníka gymnázia
zažil Titus v Šaštíne veľké veci. Ná-
rodný zvon prišiel 28. októbra po-
svätiť biskup Dr. Pavol Jantausch.
Prítomných bolo asi 60-tisíc pútni-
kov. Toľko ľudí pohromade Titus asi
ešte nikdy nevidel. Druhá veľká vec
bola, že v posledný májový deň
roku 1929 bol v Ríme don Bosco
vyhlásený za blahoslaveného. Aj
v Šaštíne to patrične oslávili. Titus
sa tam cítil už ako doma, čo vidieť
aj na jeho veselom výraze na foto-
grafii z výletu deň pred Štedrým
dňom 1928.

Titus nastupuje cestu saleziána
V júni 1931 si Titus vykonal v Kláš-
tore pod Znievom skúšky po
5. ročníku gymnázia a začal sale-
ziánsky noviciát vo Svätom Beňa-
diku. Počas tohto roka sa tam ko-
nali aj duchovné cvičenia a tiež sa
zrodila veľká fotografia beňadic-
kých miništrantov spolu s novicmi.

Čo ne-povedia fotografie (1)
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Moja myseľ ihneď zaletela k donovi
Boscovi a k absolútnej istote, ktorú mal
v Márii Pomocnici. Práve don Bosco
mnohokrát povedal: „Nie je možné
prísť k Ježišovi bez toho, aby sme ne-
prechádzali láskou k Márii“ a tiež: „Má-
ria vždy bola mojou vodkyňou. Kto
svoju dôveru vloží do nej, nikdy ne-
bude sklamaný.“

Raz akoby žartom povedal: „Ak sa do-
zviem, že niekto z vás sa modlil dobre,
ale márne, ihneď napíšem list svätému
Bernardovi a poviem mu, že sa zmýlil,
keď povedal: ,Rozpamätaj sa, svätá
Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, že
by bol niekto opustený, kto sa utiekal
pod tvoju ochranu a teba o pomoc
alebo o príhovor žiadal.‘ Ale buďte si
istí, že sa mi nikdy nestane, aby som
musel svätému Bernardovi napísať list.“

Viem si predstaviť, že táto mladá man-
želka a mnohí ďalší ľudia, ktorí preží-
vajú túto absolútnu dôveru v nebeskú
Matku, pociťujú to isté. Dôvera v Máriu
Pomocnicu je istotou, ktorá nikdy ne-
bude sklamaná.

To všetko a ešte oveľa viac vyviera
z jednoduchej nábožnej myšlienky
dona Bosca. Koľkokrát som mohol kon-
templovať prostú a vrúcnu nábožnosť ti-
sícok a tisícok ľudí s očami a so srdcom
obrátenými k Márii, Pánovej Matke,
v rôznych mariánskych svätyniach vo
svete. Voči tomu nemôžem zostať ľa-
hostajný a cítim sa vnútorne dojatý.

Vidieť, čo znamená Mária Pomocnica
v našom „saleziánskom svete“, v bazi-

like na Valdoccu, sa hlboko dotýka
srdca. V predstave vidím dona Bosca,
ako kráča tým istým priestorom, ako
jeho nohy kráčajú týmto dvorom, aj
keď po iných dlažobných kockách, pri-
čom každý deň u svojich chlapcov,
u svojich mladíkov a u prvých salezi-
ánov „vzbudzoval zamilovanosť“ touto

živou a silnou láskou k nebeskej Matke.
Počujem jeho hlas, ako odporúča, že ak
chceme zanechať úspešnú cestu ako
saleziánski vychovávatelia, nemôžeme
sa zaobísť bez toho, aby sme vzbudzo-
vali silný tlkot srdca našich chlapcov
a našich dievčat pre Matku všetkých.
Bez tohto silného citu našej zásade vy-
chovávať „dobrých kresťanov“ chýba
čosi podstatné.

Môžem vás ubezpečiť, že na svojich
cestách po svete každý deň naďalej vi-
dím skutočné zázraky ako ovocie sale-
ziánskej výchovy, výsledok preventív-
neho systému, ktorým je dôvera
v prítomnosť, odôvodňujúca požia-
davku urobiť Boha zmyslom života
a ktorá dáva cítiť autentickú lásku vy-
chovávateľov, čo hľadajú iba dobro

týchto detí, dospievajúcich a mladých,
pričom ich pripravujú na život a po-
máhajú im rásť.

Panna Mária dona Bosca sa stále zo-
brazuje so širokým plášťom záštity,
ochranným útočiskom v mnohých jeho
snoch.
V prvom sne „ma [Mária] láskavo vzala
za ruku“. Don Bosco túto ruku nikdy
nepustí. Tak to, čo je mimoriadne, roz-
kvitne v bežnom živote, pretože toto je
skutočná viera. Mohli by sme povedať:
„Kde je don Bosco, tam je Mária.“ Kon-
krétne prítomná.
Ako sa to don Bosco snažil vysvetliť
sestrám zhromaždeným v Nice.
„Chcem vám len povedať, že Panna Má-
ria vás má veľmi, veľmi rada. A vedzte,
že je tu medzi vami!“Vtedy don Bonetti,
ktorý videl, že don Bosco je dojatý, ho
prerušil a vzal si slovo, len aby ho roz-
ptýlil: „Áno, je to tak! Don Bosco chce
povedať že Panna Mária je vašou mat-
kou a že sa na vás pozerá a chráni
vás.“
„Nie, nie,“ opäť sa chopil slova svätec.
„Chcem povedať, že Panna Mária je
presne tu, v tomto dome, a je s vami
spokojná a že ak budete pokračovať
v tomto duchu, to je to, čo si želá Panna
Mária…“ Dobrý otec sa rozcitlivel ešte
viac ako predtým a don Bonetti si
znova vzal slovo: „Áno, áno! Don
Bosco vám chce povedať, že ak vždy
budete dobrí, Panna Mária bude s vami
spokojná.“
„Ale nie, nie,“ pokúšal sa vysvetliť don
Bosco a usiloval sa ovládnuť svoje do-
jatie. „Chcem povedať, že Panna Mária
je skutočne tu, tu uprostred vás! Panna

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

Pod Máriiným plášťom
Práve včera jedna mladá manželka, ktorá prežíva ťažké chvíle, mi počas rozhovoru o viere
povedala: „isteže mám vieru, otče. Chcem žiť s vierou a vo viere a môžem vám s istotou
povedať, že prvou vecou, ktorú každé ráno robím, keď sa nohami dotknem zeme, je moja
modlitba k Márii Pomocnici.“

SME RODINOU A MÁRIA
POMOCNICA JE NAŠOU

STAROSTLIVOU
MATKOU A TEŠITEĽKOU.
VZALA ZA RUKU JÁNA

BOSCA A DRŽÍ ZA RUKU
AJ NÁS A VEDIE NÁS NA
CESTÁCH TOHTO SVETA.



Mária sa prechádza po tomto dome
a zakrýva ho svojím plášťom“ (Životo-
pisné pamäti XVII, 557).

Keď toto je skutočnosť, keď vidieť toľko
života v saleziánskych domoch vo svete

a všetko dobro, ktoré sa v nich robí, na-
ozaj možno povedať: „Všetko urobila
ona a… dôverujte Márii Pomocnici
a uvidíte, čo sú zázraky.“

Nech vás táto naša Matka neprestáva
žehnať so všetkou láskou, ktorú vedia
dávať len matky.

(Podľa Il Bollettino Salesiano,
máj 2017)

h l a v n ý p r e d s t a v e n ý
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Sto rokov od zjavení Panny Márie vo Fatime

Preblahoslavená Panna Mária Fatimská,
s obnovenou vďačnosťou za tvoju materinskú prítomnosť
pripájame svoj hlas k hlasu všetkých generácií,
ktoré ťa volajú blahoslavenou.

Oslavujeme v tebe veľké diela Boha,
ktorý sa vo svojom milosrdenstve neúnavne skláňa
k ľudstvu, sužovanému zlom a zranenému hriechom,
aby ho uzdravil a spasil.

Prijmi s materskou dobrotivosťou
tento zverujúci úkon, ktorý dnes konáme s dôverou
pred týmto tvojím obrazom, ktorý je nám taký drahý.

Sme si istí, že každý z nás je vzácny tvojim očiam
a že ti nie je cudzie nič z toho, čo prebýva v našich srdciach.
Dávame na sebe spočinúť tvojmu blaživému pohľadu
a prijímame potešujúce pohladenie tvojho úsmevu.

Opatruj náš život vo svojom náručí:
žehnaj a posilňuj každú túžbu po dobre,
oživuj a sýť vieru,
dodávaj silu a svetlo nádeji,
vzbudzuj a roznecuj lásku,
veď nás všetkých po ceste svätosti.

nauč nás svojej prednostnej láske
voči maličkým a chudobným,
voči odstrčeným a trpiacim,
voči hriešnikom a v srdci zblúdeným,
zhromaždi všetkých pod svoju ochranu
a všetkých odovzdaj tvojmu milovanému Synovi,
nášmu Pánovi, Ježišovi.

Amen.
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12. – 13. mája
pápež František
vo Fatime

S Máriou, pútnik
nádeje a pokoja

„Pridajme sa teda v duchu všetci k púti nášho
Svätého Otca Františka a pripojme aj svoje mod-
litby, aby nám fatimská Matka Božia vyprosila
tie milosti a Božie dary, ktoré najviac potrebuje
náš národ, dnešná Cirkev i celé ľudstvo. K nim
pripojme aj svoje osobné potreby. Spravme si
teda aj my v duchu takú tichú osobnú púť do Fa-
timy.“

Jozef kardinál Tomko, 26. marca 2017,
Vatikánsky rozhlas
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A ďalej pokračuje:
„Don Bosco sa už od
detstva odvolával na
Pannu Máriu ako na
Učiteľku a Matku,
pretože tak mu ju
predstavila Postava
v sne z deviatich ro-
kov. Napokon po tom,
ako pri zakladaní
a rozvíjaní svojho
diela zakúsil, že
,všetko urobila Mária‘
aj mimoriadnymi zá-
sahmi, zasvätil ro-
diacu sa saleziánsku
kongregáciu Panne
Márii s titulom Po-
mocnica kresťanov.
Tento zvláštny vzťah
k Panne Márii hlboko
poznačil charizma-
tickú a duchovnú
identitu rôznych sku-
pín saleziánskej ro-
diny. Niektoré ju do-
konca vložili do
názvu, pod ktorým sú
v Cirkvi úradne
uznané. Hoci si všetky
skupiny saleziánskej
rodiny uctievajú Má-
riu Pomocnicu ako
svoju hlavnú pa-
trónku, niektoré zvý-
razňujú jej prítomnosť
rozličnými titulmi,
aby zdôraznili oso-
bitné aspekty vlast-
ného apoštolátu.“

Združenie Márie Pomocnice (ADMA)
Po tom, čo don Bosco postavil Panne Márii Pomocnici
chrám v Turíne, založil 18. apríla 1869 pri tomto
chráme Združenie Márie Pomocnice. Cieľom Združe-
nia je šíriť úctu k Najsvätejšej Oltárnej sviatosti
a k Panne Márii Pomocnici vo všetkých formách vlast-
ných Cirkvi a posilňovať a obraňovať kresťanskú vieru
ľudu. Členom ponúka cestu posväcovania sa a sale-
ziánskeho apoštolátu, pozýva k účasti na liturgickom
živote Cirkvi, k žitiu a šíreniu úcty k Márii Pomocnici
podľa ducha dona Bosca zvlášť v saleziánskej rodine,
k posilňovaniu foriem ľudovej nábožnosti, k nasledo-
vaniu Panny Márie v každodennom živote. Členovia
Združenia získavajú rôzne odpustky, napríklad aj za
modlitbu Mária Pomocnica kresťanov, oroduj za nás,
majú účasť na ovocí modlitieb v Bazilike
Márie Pomocnice v Turíne. Zavä-
zujú sa modliť sa za povolania
pre Cirkev a pre saleziánsku
rodinu. Na Slovensku toto
Združenie existuje v Dub-
nici nad Váhom, v Ná-
mestove, v Michalovciach
a v Prešove.

Inštitút dcér Márie
Pomocnice (FMA), ľudovo
nazývaný sestry saleziánky
Tri roky po založení laického združenia don Bosco
svoju lásku k Márii Pomocnici zhmotnil založením

ženskej rehole ako „živého pamätníka svojej vďač-
nosti Pomocnici“. Udialo sa to za účinnej spolupráce
so svätou Máriou Dominikou Mazzarellovou 5. au-

Mária je MAMA, KTORÁ JE DOMA
pre všetky svoje deti, dostupná

a chápajúca, inšpirujúca
a jednoznačne Božia.

Autor: sr. Kristína Nemethová FMA

„Mária Pomocnica je učiteľka apoštolskej spirituality. Úcta k Panne Márii bola (spolu s úctou
k eucharistickému Ježišovi a k pápežovi) jedným z troch druhov úcty, ktoré poznačili
duchovný a apoštolský život dona Bosca. Celá saleziánska rodina je a cíti sa byť mariánskou
rodinou, zrodenou vďaka materskej starostlivosti nepoškvrnenej Pomocnice,“ tak píše don
Pascual Chávez v dokumente Charta charizmatickej identity saleziánskej rodiny.

Pomocnica kresťanov –
Matka saleziánskej rodiny

18
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gusta 1872 v Mornese v Taliansku. Don
Bosco chcel, aby bol tento Inštitút od-
poveďou na hlboké očakávania mla-
dých dievčat, a to tým, že rehoľa bude
uskutočňovať projekt kresťanskej vý-
chovy podľa preventívneho systému.
Táto „rehoľná rodina, ktorá je celá Má-
riina“, má byť podľa priania dona Bosca
jeho vďakou predĺženou v čase. Pre
dcéry Márie Pomocnice je Mária živo
a činne prítomná ako ich Matka, vzor,
sprievodkyňa, učiteľka, skutočná pred-
stavená. Spoluzakladateľka svätá Má-
ria Dominika Mazzarellová pozýva
svoje sestry stávať sa „pravými obrazmi
Márie“. Mária im pomáha osvojovať si
Kristov čistý, chudobný a poslušný štýl
života, ktorý ona ako prvá naplno pri-
jala. Svoju charizmu preventívnej vý-
chovnej lásky prežívajú v škole Márie,
ktorá v hlbokej slobode a s odvahou od-
povedala na Boží plán. Od nej – Matky
a vychovávateľky Božieho Syna – sa

sestry saleziánky učia formovať v mla-
dých obraz Krista. Ako pomocnice
s Pomocnicou pomáhajú mladým po-
znávať Máriu ako Matku, ktorá prijíma
a chápe, Pomocnicu, ktorá vlieva is-
totu, Sprievodkyňu v učenlivosti voči
Duchu Svätému a v počúvaní Božieho
slova. Na Slovensku majú saleziánky
komunity v Banskej Bystrici, v Brati-
slave, v Dolnom Kubíne, v Dubnici nad
Váhom, v Humennom, v Košiciach,
v Michalovciach, v Nitre, v Rožňave,
v Šamoríne a v Trnave.

Svetová konfederácia
exaliev a exalievov
dcér Márie Pomocnice
(EXA FMA)
Blahoslavený don Filip
Rinaldi v spolupráci so
sestrou Katarínou Ar-
righi FMA založil
19. marca 1908 v Tu-
ríne prvú skupinu býva-
lých „oratoriánok“. Toto
združenie ponúka do-
spelým, ktorí v mladosti
zažili výchovné pôso-
benie sestier salezi-
ánok, oporu v prežívaní
získaných hodnôt vo
svojej rodine, v práci,
v spoločnosti. Členovia
si navzájom pomáhajú
žiť ako dobrí kresťania
a čestní občania v du-
chu preventívneho sys-
tému dona Bosca
a v štýle svätej Márie
Dominiky Mazzarello-
vej. Môžu sa nimi stať aj tí dospelí, ktorí
sympatizujú so spiritualitou a poslaním
sestier FMA, hoci v mladosti neboli
nimi vychovávaní. Hlavným cieľom
združenia je formácia členov a tiež sú
pozývaní podľa svojich možností spo-
lupracovať na výchovnom poslaní dcér
Márie Pomocnice. Prijímajú Máriu ako
vzor veriacej ženy, ako učiteľku
a matku, ktorá pomáha, vedie, ochra-
ňuje a vychováva k sebadarovaniu
v službe blížnym. Na Slovensku majú
strediská v Dubnici nad Váhom, v Hu-
mennom a v Trnave.

Kongregácia sestier misionárok Márie
Pomocnice kresťanov (MSMHC)
Salezián misionár, neskôr biskup a dnes
už ctihodný Štefan Ferrando SDB, za-
ložil 24. októbra 1942 v Guwahati v In-
dii túto kongregáciu z domorodých in-
dických dievčat. Ich poslaním je
evanjelizácia, katechizovanie, výchova
a aj zdravotnícka starostlivosť o ľudí
v odľahlých oblastiach. Od Márie sa
učia byť zakorenené v Bohu.

Inštitút sestier katechétok Márie
Nepoškvrnenej Pomocnice kresťanov
(SMI)
Salezián a neskôr biskup Louis la Ra-
voire Morrow SDB, pôvodom z USA,

založil 12. decembra 1948 v Krishna-
gare v Indii tento inštitút s cieľom cel-
kového rozvoja rodín, ktoré navštevujú
v ich príbytkoch.

Kongregácia sestier Márie Pomocnice
(SMA)
V Madrase v Indii 13. mája 1976 zalo-
žil túto rehoľu indický salezián M. C.
Antony SDB pre službu chudobným
a opusteným dievčatám.

Mária je MAMA, KTORÁ JE DOMA pre
všetky svoje deti, dostupná a chápa-
júca, inšpirujúca a jednoznačne Božia.
Prosme ju, nech nám pomáha byť na-
plno kresťanmi.

19



s t o r o č n i c a

20

Jedna dobrovoľníčka zo Slovenska hovorí

Odpovedať Bohu ÁNO na jeho volanie bola naj-
múdrejšia vec, akú som v živote urobila. Prežívam

svoj zasvätený život v Seku-
lárnom inštitúte Dobrovoľní-
čok dona Bosca s veľkou pa-
siou a radosťou. Je to
dobrodružstvo v každoden-
nosti s ním. Pre svet.
A prečo som sa ja rozhodla
pre túto formu povolania?
Čím ma upútalo? Zaujímavé
v mojom prípade bolo, že
som povolanie v tom čase
vlastne ani nehľadala; Boh si
ma našiel v jednu sobotu, keď
som pomáhala kamarátke
prať, a keďže som na polud-
nie bola už veľmi unavená,
rozhodla som sa pre pre-
stávku, v ktorej som si chcela
niečo osviežujúce prečítať.
Narazila som na zopár citá-
tov zo Stanov dobrovoľníčok
dona Bosca v knižnici domu,
kde som v ten deň bola. Na-

šla som ich v nenápadných klepaných brožúrach, ktoré
sa v tom čase rozmnožovali ako samizdaty. Citáty,
ktoré ma vtedy najviac zasiahli, boli tieto: „Ako Dob-
rovoľníčky obetujeme svoj život ako totálny dar Bohu.“
„Všetky svoje energie slobodne dávame do služby blíž-
nemu.“ „Je to sloboda, ktorá sa dáva nezištne a ochotne
do služby bratom, lebo v nich chce byť Pán milovaný.“
„Celý svoj život premieňame na apoštolát.“ Odrazu
akoby ma zaplavilo nesmierne podmanivé svetlo a po-

chopila som, že som našla niečo, čo som vlastne ani
nehľadala. Pán práve vyslovil pozvanie a ja som „ne-
vládala“ odporovať. Jasné, že po tomto „objave“ už po
únave nebolo ani stopy a ja som doslova prekypovala
šťastím. Pamätám si na to veľmi, veľmi dobre.
Po tomto zážitku som si uvedomila, že moja túžba je
odovzdať sa Bohu úplne a súčasne zostať vo svete;
zdieľať život s obyčajnými ľuďmi, ktorých mi Boh po-
šle do cesty. Takúto formu života Cirkev potvrdila vo
forme sekulárnych inštitútov. Ako magnet ma priťaho-
vala myšlienka „zasvätenej prítomnosti“, čiže reality,
keď Boh aj prostredníctvom mňa vchádza do sveta,
posväcuje ho a mení. Zo strany človeka tu ide o malý
podiel. Ide o úplnú odovzdanosť a dôveru v jeho moc.

žijeme iný život ako ostatní?

Sekulárne zasvätenie je nová forma života laikov, ktorí
chcú radikálne nasledovať Ježiša Krista tým, že sa úplne
odovzdajú Bohu a pritom ostávajú žiť vo svete vo svo-
jich rodinách alebo aj sami a spolupracujú s Bohom na

posväcovaní sveta, podobne ako pôsobí kvas v ceste.
Neodlišujeme sa od žien našej doby, prácou si zará-
bame na živobytie a zúčastňujeme sa na všetkom, čo
život prináša; v rodine, v zamestnaní, v politike, v spo-
ločenskom i kultúrnom živote, vo farnosti…
Život vo svete žijeme v bežných podmienkach každo-
dennosti. Nežijeme v komunitách „pod jednou stre-

„Moja túžba je odovzdať sa Bohu
úplne a súčasne zostať vo svete;
zdieľať život s obyčajnými ľuďmi,
ktorých mi Boh pošle do cesty.“

Autor: vdb

Sekulárny inštitút Dobrovoľníčok dona Bosca (VDB) oslavuje 20. mája sté výročie svojej
existencie vo svete. Založil ho salezián blahoslavený Filip Rinaldi, tretí nástupca dona Bosca.
V čase, keď sa rozhodol založiť toto dielo, pojem sekulárny inštitút ešte nebol známy. Don
Rinaldi sa s veľkou láskou venoval dievčatám, ktoré s nasadením pomáhali v saleziánskych
oratóriách. Povzbudzoval ich k vernosti modlitbe a k apoštolátu. Po určitom čase formácie,
duchovného sprevádzania a overovania to dozrelo. Prvé tri dievčatá (pozri foto) sa slobodne
rozhodli pre zloženie sľubu čistoty, chudoby a poslušnosti. časom sme do tohto Božieho
plánu vstúpili aj my ďalšie. napríklad na Slovensku je náš inštitút prítomný už vyše 50 rokov.

Dobrovoľníčky dona Bosca už
100 rokov vo svete

Celestina Dominici
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chou“, ako žijú rehoľníci, a o svojom
zasvätení zvyčajne nehovoríme.
Môžeme sa rozvíjať k plnosti lásky, za-
chovať si svoju nežnosť, citlivosť, ra-
dostnosť a všetky dobré vlastnosti, ktoré
sú silou ženskej prirodzenosti.
Saleziánske sekulárne zasvätenie dob-
rovoľníčky dona Bosca umožňuje vy-
užiť všetky svoje dary, schopnosti
a zručnosti.

Dá sa toto povolanie žiť v každom
prostredí?

Áno, v každom, kam nás Duch Svätý
zaveje. Veríme, že keď Boh povolá
a pošle, nezáleží už na tom, čo nás v ži-
vote postretne. Boh si každého vedie
a chráni. Keď si človeka zasvätí pre
seba, to platí navždy. Patrí mu nastálo
a úplne. Je jeho. Zaviazal sa, že ho bude
každý deň zásobovať svojou láskou. Na
to sa zasvätený môže absolútne spoľah-
núť a nikto mu to nemôže zobrať.

hovorí sa o nás, že sme utajené…

Povedala by som skôr, že sme diskrétne,
o svojom zasvätení nehovoríme. Vie
o ňom Boh, Cirkev a my. Svet to len cíti
a nemusí o tom vedieť. Malo by to byť
viditeľné z nášho života. Ak nie je,
niekde bude asi chyba… Ak ste totiž za-
ľúbení, tak to vidno. Ak nie ste, tiež to
zbadáte. Tento znak „neprezrádzania
nášho zasvätenia“ sa nazýva rezervo-
vanosť.
Táto naša rezervovanosť nie je samo-
účelná, je dôležitá pre účinnosť nášho
poslania. Stáva sa životným štýlom,
spôsobom, ako byť ľuďom nablízku.
Sme na školách, v nemocniciach,
v miestnej politike, vo fabrike, v orató-
riu, vo farnostiach…, všade tam, kam

nás Boh pošle žiť tento originálny spô-
sob radikálnej lásky.
Vo svete je nás okolo 1 300 a okrem
Austrálie sme na všetkých kontinentoch
sveta.

Ako prežívame v našom zasvätení
charizmu dona Bosca?

Charizma dona Bosca nám ponúka
veľké množstvo možností, ako pracovať
pre mladých, zaujímať sa o nich, mod-
liť sa za nich aj s nimi, ponúkať im ra-
dostné svedectvo života, povzbudzo-
vať ich k sviatostnému životu,
neodsudzovať nikoho, ale stáť vždy na
strane nádeje. Don Bosco hovorieval:
„Stačí, že ste mladí, aby som vás mal
rád“. Aj nám by to malo stačiť.

A modlíme sa. Koľko sa modlíme po-
čas dňa?

Koľko sa dá. Svoju lásku ku Kristovi sa
učíme prežívať vo vernom načúvaní

Duchu Svätému v každodennej osobnej
modlitbe, v modlitbe Liturgie hodín, pri
čítaní Svätého písma, v dennej svätej
omši. Veľmi nám pomáha adorácia
a pravidelný, úprimný sviatostný život.

Pozývame aj vás, drahí čitatelia tohto
časopisu ďakovať Bohu spolu s nami
za jeho Lásku, za dar povolania, za prí-
tomnosť sekulárneho inštitútu VDB vo
svete aj na Slovensku.

Spomienky jednej
z prvých troch

Volám sa Maria Verzotti a patrím k pr-
vým skupinám Dcér Panny Márie
z Oratória naValdoccu. Oratórium bolo
pre nás „veľkými pľúcami“: nachádzali
sme v ňom dom plný nadšencov pre
ducha dona Bosca. V ňom sme sa stre-
távali s donom Rinaldim, ktorý bol náš
skutočný otec a ktorý nám spoveďou
a duchovným vedením pomáhal od-
krývať Božiu vôľu. S priateľkami sme sa
rozprávali o našich plánoch: chceli sme
sa zasvätiť, aby sme mohli priniesť du-
cha dona Bosca do všetkých prostredí,
v ktorých sme žili. Keď si pomyslím na
ten 20. máj 1917, nenachádzam slová,
aby som ho definovala. Ten deň bol
plný rôznych pocitov: odvahy a stra-
chu, rozpačitosti a emócií, radosti a ob-
divu Boha za to, čo práve uskutočňoval
vo mne, v nás, malých stvoreniach.
Dlhá cesta, ktorou sme prešli, aby sme
pomenovali túžbu našich sŕdc, sa kon-
kretizovala v krásnej skutočnosti, ktorú
sme prežívali. Bol tu moment, keď sme
si s Františkou a Luiginou vymenili po-
hľady, ktoré obsahovali celé šťastie, aké
sme prežívali. Don Rinaldi nás poznal
všetky osobne. Ale keď nás toho
20. mája každú nazval po mene, všetko
sa zdalo nové. Nový bol plán, nový bol
záväzok, nové boli výzvy, nová mala
byť aj naša dôvera a odovzdanie sa
Bohu. Ako neprijať cestu, ktorá sa otvá-
rala pred nami, keď sa pred nás posta-
vil sám don Rinaldi osobne! Povedal
nám: „Začíname toto dielo v skrytosti,
s vami troma, zjednotenými v tom is-
tom duchu, v osobitnom spôsobe mod-
litby, podľa ducha dona Bosca, vo veľ-
kej jednoduchosti, bez akýchkoľvek
komplikácií. NIKTO nesmie vedieť
o tom, čo dozrieva vo vašich srdciach,
BUĎTE ĎALEJ TAKÉ, AKÉ STE.“ Trochu
sme sa báli tohto počtu: v oratóriu sme
boli zvyknuté na väčšie skupiny. Don
Rinaldi nám však povedal: „Je vás málo,
iba tri, na tom nezáleží; je to dokonalý
počet. PÁNOVE DIELA sa rodia v chu-
dobe, pokore, utvárajú sa v tichu. Je
lepšie, keď je vás málo, ale máte dob-
rého ducha, ako keby vás bolo rozo-
siatych mnoho, ale so slabými koreňmi.
Vy tri buďte stále zjednotené, buďte
jedno srdce a jedna duša.“

Luigina Carpanera

Francesca Riccardi
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Sú dnešné deti múdrejšie ako kedysi?
Táto veta koluje takmer všade: „Dnešné deti sú inteligent-
nejšie ako kedysi.“ Je to tak? Skutočnosť, že verejnosť má toto
presvedčenie, ešte nie je dôkazom pravdy. Lepšie je o tom
pouvažovať.

Na otázku, či sú dnešné deti inteligentnejšie ako kedysi,
dáva psychológ Jean Piaget prekvapujúcu a rozhodnú od-
poveď: „Nie, absolútne nie! Dnešné deti nie sú inteligent-
nejšie ako tie pred päťdesiatimi rokmi. Povedal by som,
práve naopak. Získali trochu mylné predstavy. Veľkým prin-
cípom pedagogiky je, že by nikdy nemala byť založená na
slovách alebo na vonkajšej podpore, akou je napríklad tele-
vízia. Skutočný obrat v dieťati nastáva v momente, keď sa
môže dotýkať objektov, keď môže získavať skúsenosti, ktoré
sú iné ako tie od učiteľa.“

Jasnejšie povedané: dieťa nie je šikovné, keď vidí alebo po-
čuje, ale keď koná v prvej osobe. Rovnaký záver prišiel ne-
dávno od japonských psychológov, ktorí zaznamenali, že to-
kijské deti, ktoré žijú v horných poschodiach mrakodrapov,
sú nemotornejšie a neobratnejšie v porovnaní s deťmi, ktoré
bývajú na prvých poschodiach. Z akého dôvodu? Pretože tí
druhí majú viac možností experimentovať: vyjsť na dvor sa
zahrať, behať, stretávať priateľov, jazdiť
na bicykli. Stručne povedané, majú viac
možností žiť okamžite.

Teda čo povedať? Sú súčasné deti inte-
ligentnejšie ako tie z minulého storo-
čia? V túto chvíľu môžeme odpovedať
jasnejšie, pretože poznáme príčinu.
Dnešné deti majú nepochybne väčšie
funkčné zručnosti (vedia používať počí-
tač, nastaviť satelitný navigačný systém,
požívať mobilný telefón), ale nedá sa
povedať, že sú inteligentnejšie ako ke-
dysi.

Dve podmienky
Pre rozvoj inteligencie detí dnes potre-
bujeme zabezpečiť pre ne dve pod-
mienky:
• Vhodné prostredie
Uponáhľaná spoločnosť, v ktorej deti

žijú, je menej vhodná na pozornosť, na tiché a pokojné po-
zorovanie, ktoré je nevyhnutné pre inteligenciu (inteligencia
je slovo, ktoré pochádza z latinského intus-legere: ísť do
hĺbky, vidieť dovnútra).
• Žiť život v prvej osobe
Potvrdzuje to talianska psychologička Anna Oliverio Ferra-
ris: „V nijakej dobe nebolo dieťa také pasívne ako dnes.“ Mô-
žeme iba súhlasiť! Dnešné deti majú len malú predstavu
o reálnom živote. Deťom zabaleným do škatule, odtrhnutým
od reality vyhasína inteligencia, pretože ju nepoužívajú.

Nechoďme cestou varenej žaby
Žaba plávala šťastná v nádobe plnej vody. Bola taká spo-
kojná, že si nevšimla, že horiaci sporák pomaly ohrieva
vodu, aby zovrela. Vtom sa žaba prebudila zo svojej pokoj-
nej nehybnosti a snažila sa dostať z nádoby. Skúšala vysko-
čiť, ale znovu tam padla. Horúca voda jej vzala všetky sily.
Skúsila to znova a opäť padla do vody. Teraz jej už nič ne-
zostávalo, iba sa zmieriť s tým, že sa uvarí.
Príbeh žaby môže byť aj naším príbehom. Rok čo rok ničíme
naše človečenstvo. Keď si uvedomíme našu smrteľnú situ-
áciu, môže byť už príliš neskoro. Teda aby sme to skrátili: ne-
existuje žiadna iná alternatíva, len: alebo sa „uvariť“, alebo
„premýšľať“!

Autor: Pino Pellegrino, BS 1/2017 � Foto: unsplash.com

Otáznik je srdcom inteligencie: naštartuje mozog a udržiava ho pod tlakom. Jedna vec je istá:
jedna otázka denne a hlúposť zmizne. Aj v umení vychovávať má otáznik centrálny význam.
Zdravý rozum nestačí, potrebujeme uvedomelé vzdelávanie.

Uvedomelé vzdelávanie
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Organizátorom festivalu je každoročne
Domka – Združenie saleziánskej mlá-
deže v spolupráci so Saleziánmi dona
Bosca a spoluorganizátorom – mestom
Trnava. Dobrovoľníci a organizačný tím
tvoria 250-člennú „rodinu“, ktorá za-
bezpečuje celý priebeh festivalu.
„Každým ročníkom Festivalu Lumen
sme sa snažili, aby mladí zažili kúsok
neba na zemi, až sa to stalo mottom
tohtoročného festivalu: ,Touch the sky!‘
Dotkni sa neba aj tento rok na Festivale
Lumen! Nič nemôže byť krajšie, ako sa
dotknúť Boha a potom s ním kráčať v ži-
vote. Zároveň chceme tento rok ďako-
vať za neuveriteľne veľa dobrej atmos-
féry, kvalitnej hudby, nádherných
priateľstiev, prekvapivých stretnutí, pre-
modlených hodín, prípravných organi-
začných porád a nezaslúženej Božej
milosti,“ uviedol riaditeľ Festivalu Lu-
men salezián don Ján Holubčík.

Najznámejší slovenský „city music fes-
tival“, ročník 2017, v Trnave pripravuje
tím dobrovoľníkov už takmer rok.
Okrem Trojičného námestia pozývajú
na program v Mestskom amfiteátri,
v Kine Hviezda, na Radničnom nádvorí
a ďalších miestach. Tentoraz sa môžete
tešiť na špičku slovenského i zahranič-
ného gospelu: Daniel Levi, Guvna B,
Godzone, Timothy, Slávka Tkáčová, Oc-
tober Light a mnohí iní.

Víťaz Grammy na Festivale Lumen
Headlinerom jubilejného ročníka je ka-
pela Switchfoot ocenená prestížnou ce-
nou Grammy. Svoj prvý album vydali
v roku 1997 a odvtedy si pripísali na
konto desať štúdiových albumov. Pochá-

dzajú z Kalifornie a po prvých úspechoch
si vyslúžili svetové uznanie vďaka au-
torským skladbám vo filme Walk to Re-
member. Okrem toho nahrali aj piesne
k filmom Spiderman či Letopisy Narnie.
„Veľa z nás si určite pamätá preplnené
trojičné námestie a úžasnú šou, ktorú
kapela predviedla pred siedmimi rokmi
počas nezabudnuteľného
koncertu. Tento rok sa ur-
čite môžeme tešiť na ešte
lepšiu šou, kapela totiž
predstaví najnovšie sklad-
by,“ uzavrel za organizačný
tím Martin Ondruš, Cre-
ativedirector & media.

Desiatky hostí a široká
škála podujatí či
workshopov
Pútavou ponukou aj tohto
ročníka sú opäť work-
shopy a prednášky na ak-
tuálne témy, ktoré môžu
navrhnúť účastníci festi-
valu prostredníctvom we-
bovej stránky ešte aj v tý-
chto dňoch. Návštevníci
tak budú mať možnosť
stretnúť viacero zaujímavých hostí: Mi-
chela Remery – nemeckého kazateľa,
známeho kňaza a spisovateľa Pavla Hu-
dáka, autora katechéz Maroša Loviča,
exorcistu Jozefa Marettu, Michala Kaš-
čáka – riaditeľa Pohody, Štefana Beňa –
riaditeľa Campfestu, Mateja Valúcha –
Slováka obvineného zo špionáže
v Iráne či poslancov Richarda Vašečku
z NRSR a Miroslava Mikolášika z Eu-
rópskeho parlamentu a iných.

Mnohé hudobné štýly, rodinná atmos-
féra, stretnutia s priateľmi, diskusie na
aktuálne témy a skvelá zábava! Aj toto
môžete zažiť na tohtoročnom Festivale
Lumen. Program a viac info nájdete na
www.fln.sk.

Autor: kz � Foto: archív Festival Lumen

Prvý júnový víkend bude patriť jubileu Festivalu Lumen. Tisíckam účastníkov ponúkne 25.
ročník bohatý hudobný, kultúrny aj duchovný program. Tohtoročné motto „Touch The Sky“
(Dotkni sa neba) ovládne historické centrum Trnavy. nad oslavou štvrťstoročia najväčšieho
gospelového festivalu v strednej Európe dokonca prevzal záštitu prezident Slovenskej
republiky Andrej Kiska.
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„Pozývame ťa aj tento rok zažiť neuve-
riteľný čas, ktorý hlboko vstúpi do
tvojho života. Snažili sme sa do prog-
ramu zaradiť to najlepšie a som pre-
svedčený, že ten dotyk neba zažiješ.
Nebo je sen každého mladého človeka.
Nedá sa opísať, nedá sa namaľovať.
Treba ho zažiť, treba sa ho dotknúť.
Príď a uvidíš! Príď a zažiješ! Tu a teraz.
Ešte nie v plnosti, no v silnej príchuti.
Tešíme sa na teba a želáme ti zázračný
dotyk!“ Ján Holubčík SDB

Dotknite sa neba s Festivalom Lumen!
2. – 3. júna oslavujeme v Trnave 25. výročie jeho vzniku
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Spracované a foto z dobrovolnici.saleziani.sk

Radi by sme sa podelili s jedným veľmi
pekným týždňom tu v Afrike. Dostali
sme pozvánku byť súčasťou misijného
tímu. Novici saleziánov kenského hlav-
ného mesta Nairobi sa vybrali do de-
diny zvanej Korr, kde kresťanstvo pre-
niklo iba pred 50-timi rokmi.

Korr je dedina asi 650 km severne od Na-
irobi. Keďže leží v púštnej oblasti, osíd-
ľujú ju najmä nomádi – kočovní pastieri.
Farnosť Korr je rozľahlá. Okrem samotnej

dediny sú v jej okolí početne roztrúsené
usadlosti – heslo znie: „V púšti je miesta
dosť!“

Náš prvý dojem bol, že toto miesto je
úplne zabudnuté, ako sa vraví, Pánu
Bohu za chrbtom. Až neskôr sme spo-
znali, že je to práve naopak. Pán Boh tu
má v srdciach ľudí svoje dôležité
miesto. Život je tu veľmi jednoduchý. Je
to presne také, ako si ľudia predstavujú
Afriku. Všade veľa piesku, domy len zo

slamy alebo z jednoduchých materi-
álov, aj keď teraz by ste tam našli aj dosť
„moderných“ = murovaných domov.
Inak uprostred „námestia“ možno stret-
núť každý deň skupinku starších mužov,
ktorí sedia a jednoducho sa hrajú.

Saleziánske centrum je oáza nielen
kvôli vode, ktorú poskytuje miestnym
obyvateľom. Každý večer je plné detí,
mladých a občas aj dospelých. Život
sa začína skoro, pred východom slnka.

Ráno na svätej omši je vždy plno. Po-
tom okolo obeda každý zalezie dov-
nútra kvôli silnému slnku a opäť sa zač-
ne žiť až okolo tretej poobede.

Naša práca sa začínala popoludní, keď
sme sa vydali na cestu do niektorej
z usadlostí. Tu nás čakali domáci. Boli
to najmä deti, ženy a starešinovia, lebo
muži – živitelia rodín – strážili stáda
ďaleko od domova, kde bol ešte dosta-
tok potravy pre zvieratá. Novici mali

pripravené katechézy. My sme sa as-
poň zopár frázami, gestami alebo po-
mocou tlmočníka snažili s nimi roz-
právať. Na začiatku stretnutia sa
väčšinou veľmi hanbili, hlavne deti a tí-
nedžeri. Ak sme sa na nich pozreli a na-
vyše usmiali, schovávali sa jeden za
druhého. Ale postupne sa to zlepšilo.
Veľmi vzácne momenty boli v druhej
polovici týždňa, keď títo mladí začali
byť otvorenejší. Prijali nás medzi seba
a s niektorými sme mali pekné rozho-
vory.

Práve v týchto rozhovoroch sme spo-
znali, akú hĺbku v sebe púštni ľudia
majú. Viacerí z nich snívajú o zasväte-
nom živote alebo vravia, že ak to bude
Boží plán s nimi, tak pôjdu.

Každý večer, keď už bolo slnko znesi-
teľnejšie, sa všetko hraniachtivé stretlo
na ihriskách pri saleziánskom centre.
Mladší hrali futbal, starší volejbal a bas-
ketbal. Pri basketbale sa oplatilo aj len
tak sedieť a sledovať. Bolo to ako pro-
fesionálny zápas. A ako to v oratkách
býva, po hre sme sa všetci zhromaždili
na večerné slovko a modlitbu.

Keď sme prišli, otec Samuel nám pove-
dal, že sa do toho miesta zamilujeme.
Neverili sme mu, pretože to bolo
miesto, kde nebolo fakt nič. Iba veľa
piesku a veľmi jednoduchý život. Ale
mal pravdu. Týždeň stačil na to, aby
sme sa zamilovali. Toto bolo vlastne asi
prvé miesto pre nás tu v Keni, kde nás
ľudia nevnímali ako chodiace ,,mu-
zungu“ (peňaženky), ale boli jednodu-
cho vďační, že sme tam. A dali nám
ešte oveľa viac ako my im.

Blogy ďalších misijných dobrovoľníkov
nájdete na dobrovolnici.saleziani.sk.

Saleziánski misijní dobrovoľníci
v dedine na konci sveta
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Africká Keňa je miestom jednoročného misijného pôsobenia novomanželov Betky a Martina
Jaborníkovcov. čím ich prekvapila púšť?
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Noví ctihodní
saleziáni
V piatok 20. januára a v pondelok 27. februára Svätý
Otec František schválil dekréty o hrdinských čnostiach
troch Božích služobníkov saleziánov: don Francesco
Convertini, don José VechVandor a Mons. Ortiz Arieta.
Na ich blahorečenie je potrebné už len to, aby sa na ich
príhovor udial zázrak.

Don Francesco Convertini (29. august 1898 – 11. február
1976) pochádzal z Taliansku, v roku 1927 odcestoval na
misie do Indie, kde prežil 50 rokov. Stal sa priateľom
mnohých hinduistov, cestoval zásadne pešo, veľa žehnal
a už za života sa mu pripisovali zázraky.

Don José Vech Vandor (29. október 1909 – 8. október
1979) sa narodil v Maďarsku, po kňazskej vysviacke
v roku 1936 hneď odišiel na misie na Kubu. Tam si zme-
nil priezvisko na Vandor. Pracoval veľa na školách.
Po jeho smrti o ňom povedali: „Vyučovať môže akákoľ-
vek osoba, vychovávať iba ten, kto je živým evanjeliom.“

Mons. Octavio Ortiz Arieta (19. apríl 1879 – 1. marec
1958) bol prvým peruánskym saleziánom. V roku 1906
založil prvú saleziánsku školu v Peru, neskôr sa stal bis-
kupom v Chachapoyas a veľa sa venoval starostlivosti
o kňazov a Boží ľud. Horlivo katechizoval, vedel vnímať
znaky čias, bol inteligentným pastierom duší a duchov-
ným učiteľom.

O odpustení
Ak nemáš vedomie o tom, že ti bolo odpustené, nikdy nebudeš
môcť odpustiť, nikdy. Vždy tam bude ten postoj túžby vyrovnať
si účty s druhými. Odpustenie je úplné. Odpustiť sa však dá len
vtedy, keď cítim svoj hriech, hanbím sa, mám pocit hanby a pro-
sím Boha o odpustenie. A cítim, že mi Otec odpustil, a tak mô-
žem aj ja odpustiť. Ak to tak nie je, potom nie je možné od-
pustiť, nie sme toho schopní. Práve preto je odpustenie
tajomstvo.

O učení sa
Nie je jednoduché konať dobro: musíme sa to naučiť, vždy.
A učí nás on. Takže: učte sa. Ako deti. Na ceste života, kres-
ťanského života sa učí každý deň. Treba sa učiť každý deň vy-
konať niečo, byť lepšími než ten predchádzajúci deň. Učiť sa.
Vzdialiť sa od zla a učiť sa konať dobro: to je pravidlo obráte-
nia. Lebo obrátiť sa neznamená ísť k nejakej víle, ktorá nás s ma-
gickou paličkou obráti: nie! Je to cesta. Je to cesta zanechania
niečoho a učenia sa.

O žene
Keď niet ženy, chýba harmónia. Hovorievame: je to spoločnosť,
v ktorej má silnú pozíciu muž… Ale chýba žena. „Áno, áno:
žena je na to, aby umývala riad, aby robila tamto…“ Nie, nie,
nie: úlohou ženy je vnášať harmóniu. Bez ženy niet harmónie.
[S mužom] nie sú rovnakí, jeden nie je nadradený nad druhého:
to nie. Ide len o to, že muž neprináša harmóniu: je to ona. Je
to ona, ktorá vnáša harmóniu, ktorá nás učí pohladiť, milovať
s nehou a ktorá robí zo sveta niečo krásne.

Zdroj: sk.radiovaticana.va

Slová pre život
od Svätého Otca Františka
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Don Bosco mal okolo seba vždy veľa
chlapcov, ale ani piaď zeme, kde by
mohlo fungovať stabilné oratórium –
dielo pre mládež. Najmä v rokoch
1844 –1846 sa musel s chlapcami viac-
krát sťahovať a putovať po rôznych
miestach v Turíne. Vtedy sa mu sníval
sen, ktorý vyrozprával až po 40-tich ro-
koch, ale keď obdivoval baziliku Panny
Márie Pomocnice, kde-tu sa preriekol.
Zdalo sa mu, že sa nachádza na ná-
mestí pri dnešnej Cottolengovej ulici.
Zrazu uvidel troch chlapcov, ktorí vy-
zerali ako vojaci a viedli ho pred nád-
hernú paniu – Kráľovnú, ktorú obdivo-
vali ľudia zdobení Božou milosťou.
Kráľovná zavolala dona Bosca bližšie
a prezradila, že traja mládenci sú mu-
čeníci tébskej légie – Solutor, Aventor
a Oktávius – a sú patrónmi tohto miesta
Valdocca, kde preliali svoju krv. Mala
krásny úsmev a láskavo ho povzbudzo-

vala, aby neopúšťal svojich chlapcov,
ale nech sa o nich ďalej horlivo stará
napriek vážnym ťažkostiam, ktoré pre-
môže dôverou v Božiu Matku a jej
Syna. Potom ukázala na blízky domček

a menší kostol, zdvihla pravú ruku
a nádherným hlasom riekla: „Toto je
môj dom, stadiaľto vyjde moja sláva.“
Don Bosco bol veľmi dojatý, a keď pre-
citol, jeho Kráľovná a celé videnie sa
rozplynulo ako v hmle. Pochopil, že sa
mu prihovorila Panna Mária a znova
jej zveril seba a celé dielo pre mládež.
Hneď ráno sa bežal pozrieť na „vysní-
vané“ miesto, ale bol sklamaný. Nena-
šiel žiadny kostol ani dom. O pár me-
siacov sa však sen začal stávať realitou:
na Valdoccu získal Pinardiho dom –
a tam zriadil oratórium, neskôr vystaval
kostol svätého Františka Saleského
a potom aj baziliku Márie Pomocnice.
Presne na mieste, kde sa nachádza ol-
tár Panny Márie Pomocnice, sedela na
tróne Kráľovná dona Bosca, ktorá je
hlavnou iniciátorkou a udržovateľkou
saleziánskeho diela.
(podľa Memorie Biografiche II)

Spracovala: Adriana Sarközyová FMA

Ona urobila všetko

Aj cesty svätých majú svoje križovatky.
Pozrime sa na tú dona Bosca, ako nám
ju v jednoduchosti popisuje druhý zvä-
zok Memorie biografiche II, 4.

Don Bosco ako novokňaz nemal od
biskupa určené miesto pôsobenia. Bola
to starosť kňazov, aby si našli miesto.
Pre dona Bosca boli tri ponuky: jedna
bohatá šľachtická rodina mu ponúkala
miesto domáceho učiteľa s platom
1000 lír na rok. Preto príbuzní a pria-
telia povzbudzovali mamu Margitu, aby
presvedčila svojho syna o vynikajúcej
príležitosti, ktorá sa mu naskytla. Bolo
by postarané o jeho život a zo svojho
platu by mohol pomôcť aj rodine. Môj
syn v rodine takých pánov? Čo by robil
s toľkými peniazmi? A na čo budú mne
alebo Jozefovi, ak by mal Janko popri-
tom stratiť svoju dušu? Druhá ponuka
prišla z Morialda. Ponúkali mu miesto

kaplána, ale zároveň podčiarkovali, že
mu dajú plat farára, ba čo viac, obyva-
telia Morialda boli ochotní ešte farársky
plat zdvojnásobiť, len aby bol učiteľom
ich detí. Tretia ponuka bola stať sa zá-
stupcom farára v Castelnuove, kde už
niekoľko mesiacov pôsobil a veľmi si
ho obľúbili.
Don Bosco bol zameraný na Božiu
slávu a na spásu svojej duše, preto
každú možnosť zvažoval s ohľadom na
tieto dve skutočnosti. Modlil sa k Bohu
o svetlo a zároveň sa pýtal rozumnej
a nábožnej osoby na jej názor. Keď na-
dobudol morálnu istotu, že nejaký pro-
jekt alebo vec sa Pánovi páči, tak ju
potom uskutočňoval. Toto bola jeho
prax počas celého života. Keďže toto
rozhodnutie bolo životne dôležité, don
Bosco išiel do Turína, aby sa tam pora-
dil s donom Cafassom. Ten si ho vypo-
čul a bez váhania mu v jednom oka-

mihu povedal: Máte za potreby doštu-
dovať si morálku a kazateľstvo. Od-
mietnite všetky ponuky a príďte sem do
Cirkevného konviktu. Don Bosco ne-
váhal a nastúpil na Božiu cestu. A čo to
bol ten Cirkevný konvikt, o tom niečo
nabudúce.

Spracoval: Pavol Grach SDB

Kadiaľ ísť, keď je toľko ponúk?
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Po ďakovnej svätej omši, ktorú celebroval
otec biskup Galis, udelil predseda Ústavu
pamäti národa Ondrej Krajňák jubilantovi
donovi Tockému pamätnú medailu za
osobnú účasť v boji proti komunistickému
režimu a za svedectvo života v utrpení pre
zachovanie živej pamäti národa. „Odo-
vzdávanie prepojené s oslavou 50-tky pod-
čiarklo celospoločenský rozmer. Don
Tocký obstál aj v tlaku komunistického re-
žimu, udržal si slobodu a pomáhal mla-
dým bratom vyrásť na dobrých a čestných

ľudí. Daroval sa Pánovi, a to je povzbudivý
príklad pre bratov aj pre ľudí, ktorí ho po-
znajú,“ uviedol provinciál saleziánov don
Jozef Ižold.

Slávnosti v Žiline predchádzala Púť vďaky
jubilanta a jeho spolubratov do Talianska.
Presne 50 rokov od vysviacky (1967) nav-
štívil don Tocký 18. marca Baziliku Panny
Márie Pomocnice kresťanov v Turíne, kde
bol spolu s 33 saleziánmi z celého sveta
vysvätený za kňaza. „Zo sedemnástich ži-
júcich kňazov sa zišli desiati, aby so svo-

jím svätiacim biskupom – ešte žijúcim
Mons. Luigim Bettazzim (93 r.) – poďako-
vali Bohu, Panne Márii Pomocnici a do-
novi Boscovi za dar kňazského povola-
nia. Spoločne sme sa modlili pri hroboch
dona Bosca, Dominika Savia a iných sale-
ziánskych svätcov,“ priblížil ďakovnú púť
direktor saleziánskeho domu v Žiline don
Peter Lukáčik. Pri tejto Púti vďaky neobišli
ani rodisko dona Bosca na Colle don
Bosco.

Na otázku, prečo sa rozhodol stať kňa-
zom, 87-ročný don Ján Tocký s úsmevom
odpovedal: „Pritiahli ma príklady! Najmä
dôstojný pán don Volek tu v Žiline. Často
sme sa rozprávali, pýtal sa ma, čím chcem
byť, ale vtedy som nad tým ešte nepremýš-
ľal. Boli sme siedmi súrodenci a v nedeľu
k nám prichádzali františkáni. Vďaka nim
som sa naučil hrať žolíka (Smiech).“ Roz-
hodnutie pre rehoľu saleziánov ovplyvnil
obdiv voči svätému Jánovi Boscovi. „Za-
ujalo ma práve to, ako vedel zachytiť mlá-
dež, či už išlo o učenie, alebo o čas daro-

vaný v oratóriu, už vtedy som chcel robiť
niečo pre spásu duší.“ Študovať v sale-
ziánskom seminári v Turíne mohol aj
vďaka obetavosti spolubrata dona Titusa
Zemana, mučeníka za duchovné povola-
nia, a teda aj za povolanie dona Tockého.
Netušil však, koho meno sa skrýva za od-
vážnymi prevádzaniami skupín klerikov.
„Bolo jasné, že viacerí už prešli. Don Er-
nest Macák sa ma vtedy pýtal, či nechcem
ísť aj ja študovať do cudziny. Moja reakcia
bola, že ak je to možné, tak pôjdem. Bolo

to koncom apríla, mali sme ústne matu-
ritné skúšky a ja som sa musel rozhodnúť.
Vtedy mi povedal: „Však môžeš byť kňa-
zom aj bez maturity.“ Takže som to nedo-
končil. Cestoval som rýchlikom zo Žiliny
do Bratislavy, kde sa mal prechádzať muž
s novinami Pravda v ruke a ja som sa mu
mal prihovoriť. Bol to Alfonz Šilhár. Odtiaľ
sme išli na Trnavu a do Šaštína, odkiaľ sme
cestovali k obci Bóry, kde sme sa v lesíku
pri studničke stretli. Bolo to v roku 1952,
čiže po tom, čo chytili dona Titusa a vo fe-
bruári odsúdili.“

Spracovala: Kristína Zelná

50-tka kňazstva dona
Jána Tockého – bez maturity

Rodák zo žiliny, ktorý si vybral štúdium kňazstva v Turíne namiesto ukončenia slovenskej
maturity, oslávil 50. výročie kňazskej vysviacky. Jubileum saleziána dona Jána Tockého
(* 1930) spolu s ním oslávil v sobotu 25. marca vo farskom Kostole svätého Jána Bosca
v žiline diecézny biskup Mons. Tomáš Galis, provinciál Saleziánov don Bosca don Jozef ižold,
príbuzní, spolubratia i farníci.
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VEĽKý BiEL
Saleziánky na kurze pre dievčatá
o poslaní ženy
Štrnásť mladých dievčat z rôznych častí Slo-
venska absolvovalo v marci kurz o rozlišo-
vaní povolania GPS, ktorý je už niekoľko ro-
kov stabilnou ponukou sestier saleziánok.
„Snažíme sa pomôcť dievčatám zorientovať
sa v živote, objaviť krásu povolania, ktoré
Boh každej z nich daroval,“ povedala sestra
Paulína z prípravného tímu. Prostredníctvom
prednášok, diskusií, aktivít, ale aj času ticha
s Bohom sa dievčatá zamýšľali nad poslaním
ženy, nad rozmerom obety a materstva. /jk

BELEhRAD
Striebro z majstrovstiev Európy má mladík od saleziánov
Slovensko má striebornú medailu z halových majstrovstiev Eu-
rópy v behu na 60 m a získal ju Ján Volko, ktorý vyrástol u sa-
leziánov v Bratislave-Trnávke. Na šampionáte dokonca preko-
nal 30-ročný slovenský rekord. „Dal som si cieľ, že atletiku
budem robiť na Božiu slávu. Možno sa bude niekto smiať a ne-
pochopí to, ale pre mňa je to veľká motivácia,“ povedal. Za
vieru sa Volko nehanbí, pred pretekmi sa prežehná, počas sú-
stredení nevynechá nedeľnú omšu. „Ďakujem Bohu, že mi da-
roval takýto talent,“ odkázal. /jk

PREŠOV
Saleziánske majstrovstvá v calcette aj o Titusovi
Tohtoročné saleziánske majstrovstvá Slovenska v stol-
nom futbale privítali v Prešove pätnásť tímov z devia-
tich stredísk Slovenska (Žilina – oratko, Žilina – SOŠ, Po-
prad, Košice – Kalvária, Košice – Tri hôrky, Bardejov –
oratko, Bardejov – Poštárka, Humenné a Prešov).
V staršej kategórii stredoškolákov vo finále Prešovča-
nia zdolali žilinské oratko, mladšiu kategóriu ovládli
chlapci z Košíc – Kalvárie, na druhom mieste skončil
Prešov. Okrem športových zážitkov získali chlapci
nové priateľstvá a v krátkom slovku sa dozvedeli niečo
zo života Titusa Zemana, u ktorého viera vo víťazstvo
premáha svet. /jk

KAPLnÁ
Ples animátorov
Domka, združenie saleziánskej mládeže, má silné stredisko v obci
Kaplná pri Trnave. Tamojší mladí animátori si vo februári pred pôs-
tom zorganizovali „nultý“ ročník Plesu animátorov. Zišli sa tam
však mladí aj z mnohých iných stredísk, napríklad z Bratislavy,
Trnavy, Senice, Liskovej, Banskej Bystrice, Humenného, Košíc
a iných miest. „Pochutili sme si na výbornej večeri, niektorí vy-
hrali skvelé ceny na tombole, ochutnali sme domáce koláče od
kaplnských dievčeniec, vypočuli sme si vystúpenie šikovných
hudobníkov z Kapelky a k tomu všetkému sme spolu plesali až do
rána bieleho,“ opísal ples jeden z účastníkov. Dobrým výsledkom
večera bolo, že hoci sa mnohí nepoznali a boli z rôznych kútov
Slovenska, „na plese sa každý cítil dobre a spolu sme tvorili
jednu veľkú rodinu,“ doplnila o plese účastníčka Barbora. /r

RÍM
Nové tváre vo vedení saleziánskej provincie
Hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime schválil 3. apríla 2017
menovania pre riadenie slovenskej provincie saleziánov. Novým provin-
ciálnym vikárom sa stal don Peter Bučány (49 rokov), ktorý je saleziánom
od roku 1988 a kňazom od roku 1993. Ostatných šesť rokov bol direk-
torom v Bratislave-Trnávke. Vo funkcii nahradí dona Jána Martišku. Eko-
nómom provincie bude don Andrej Kňaze (40), ktorý je saleziánom od
roku 2000 a kňazom od roku 2009. Službu ekonóma ostatných šesť ro-
kov vykonával don Jozef Sarnecký. Členmi provinciálnej rady budú aj don
Pavol Grach (druhé trojročie), don Peter Lukáčik (prvé trojročie) a don
František Kubovič (prvé trojročie). „Ďakujem spolubratom, že prijali túto
službu pre slovenskú provinciu.Vyprosujme im dary Ducha Svätého,“ na-
písal saleziánom provinciál don Jozef Ižold. /jk

s p r á v y
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LiPTOVSKÁ OSADA
Predsedom Domky bude salezián
Na čele združenia Domka, ktoré zastrešuje mnohé aktivity mladých zo sale-
ziánskeho prostredia, nastala zmena. Novým predsedom sa stal don Ján Ho-
lubčík a po piatich rokoch vystriedal Lýdiu Ondrejkovovú. Od januára šéfuje
sekretariátu Andrej Skala.Vedenie sa zmenilo po stretnutí zástupcov stredísk po-
sledný marcový víkend na Liptove. S predsedníctvom sa rozlúčili Martin Krá-
lovič a Jozef Taliga a na ich miesta nastúpili Terézia Liptáková z Bratislavy a Mi-
chal Jackovič z Prešova. Valné zhromaždenie potvrdilo na Ďalšie obdobie ako
člena Andreja Leitnera. Kontrolná komisia privítala Luciu Hallonovú z Bratis-
lavy a Pavla Makaru z Prešova, ktorý bol tri roky účtovník na sekretariáte zdru-
ženia. „Chceme spolupracovať so všetkými zložkami saleziánskej rodiny a otvárame sa aj spolupráci s ostatnými mládež-
níckymi organizáciami,“ povedal Holubčík a na zhromaždení zástupcov všetkých stredísk poďakoval siedmim z nich, ktoré
v rámci Fondu solidarity prispeli na pomoc dvom ďalším. /jk

DOnOVALY
Saleziáni aktívne uvažujú o pastorácii rodín
Direktori, farári a vedúci pastorácie z jednotlivých saleziánskych stredísk z celého
Slovenska sa v polovici marca stretli a spoločne zamýšľali nad pastoráciou rodín.
„Dôvodom bola aktuálna téma, ktorou sa žije v Cirkvi, a tou je rodina. Pre nás sa-
leziánov to však vytváralo otáznik. Rozhodli sme sa spoločne hľadať, kde sú prie-
niky, aby sme zostali verní charizme pre mladých a aby sme vnímali, že nás Cir-
kev aj cez pápeža Františka vedie k rodinám,“ priblížil delegát pre pastoráciu
mládeže Pavol Boka SDB. Hovorilo sa o dokumentoch Cirkvi, o konkrétnej praxi
i o skúsenosti za posledných 25 rokov na Slovensku. /r

ŠAŠTÍn
Saleziáni a veriaci ďakovali za 53 rokov pôsobenia
V nedeľu 26. februára v Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne
ďakoval bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský za pôsobenie saleziánov
v tejto farnosti a správu pútnického miesta. Pôsobenie saleziánov v Šaštíne sa končí
po dvoch dlhých obdobiach (1924 – 1950 a 1990 – 2017). „Je potrebné ďakovať
Bohu za všetko dobré, čo urobili, predovšetkým za pôsobenie Gymnázia sv. Jána
Bosca, ktoré bolo vy-
nikajúce, pôsobenie,
čo sa týka národnej
baziliky vo vzťahu
k mnohým veriacim,
a požehnané pôsobe-
nie vo farnosti Šaštín-
-Stráže,“ povedal pri
svätej omši Mons. Sta-
nislav Zvolenský.
Saleziáni dospeli k roz-
hodnutiu po viac-
ročnom uvažovaní
a konzultáciách aj
s hlavným predstave-
ným v Ríme. Miestna
komunita sa s veriacimi rozlúčila popoludňajším programom, ktorý sa začal
odhalením pamätnej tabule donovi Ernestovi Macákovi.
Od 1. marca prevzala správu farnosti a pútnického miesta rehoľa paulínov (Rád svä-
tého Pavla prvého pustovníka), ktorá v Šaštíne pôsobila od roku 1733 a aj vybu-
dovala súčasnú baziliku i kláštor. Pôsobenie paulínov v Šaštíne znemožnil cisár
Jozef II., ktorý v roku 1786 zrušil rehole a cirkevné spoločnosti. /r

LiPTOVSKÁ ŠTiAVniCA
VIDES-áci bližšie spoznávali
životný štýl dona Bosca
V polovici februára sa stretlo takmer
tridsať dobrovoľníkov misijnej orga-
nizácieVIDES na svojej už tretej for-
mačnej víkendovke. Salezián Ján
Holubčík účastníkov previedol tromi
zo siedmich návykov efektívnych
ľudí a mladí pod jeho vedením ob-
javovali aj podobnosti s princípmi
zo života dona Bosca. Dobrovoľníci
mali tiež možnosť uvažovať, kam ich
Boh cez toto leto posiela. V ponuke
je osem rôznych misijných krajín.
Živé a radostné spoločenstvo mla-
dých a sestier saleziánok (FMA) sa
počas víkendu opäť utužilo aj pro-
stredníctvom rozhovorov, tanca či
spoločenských hier. /ah
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Don Klement Poláček SDB
* 6. októbra 1929 – † 3. marca 2017

Don Klement Poláček sa narodil 6. októbra 1929
v Černíku, okres Nové Zámky ako piate zo šiestich
detí. Rodičia sa zaoberali poľnohospodárstvom
a najmä vinohradníctvom. Otec bol veľmi bohabojný
a hlboko veriaci človek. Po ľudovej škole v rodisku
Klement študoval na biskupskom gymnáziu vTrnave.
V roku 1945 vstúpil do noviciátu saleziánov v Hron-
skom Svätom Beňadiku, kde 16. augusta 1946 zložil
prvé rehoľné sľuby. Po troch rokoch ich obnovoval
v Šaštíne. Po barbarskej noci v apríli 1950 bol aj on
väznený v Podolínci a v lete ho prevelili na Prie-
hradu mládeže pri Púchove. V apríli 1951 bol účast-
níkom tretej výpravy donaTitusa Zemana. Držal sa pri
ňom a len až takmer pod poslušnosťou ho Titus pri-
nútil odísť čím prv do bezpečia predtým, než väčšinu
skupiny štátna moc pozatýkala. Klement sa potom do-
stal cez hranice začiatkom decembra 1951. Ako
mladý salezián doštudoval v Linci filozofiu a po teo-
lógii a kňazskej vysviacke 1. júla 1957 študoval ešte
pedagogiku na Saleziánskej pápežskej univerzite.
Tam v roku 1962 dosiahol doktorát z psychológie.
Akademickej práci zasvätil prakticky celý svoj život.
Najprv vyučoval na saleziánskych školách v Ríme, od
roku 1966 bol asistentom na Pedagogickom inštitúte
a v roku 1981 sa stal riadnym profesorom na univer-
zite. Vo svojom profesionálnom živote pracoval
hlavne na poli výskumu a vývoja diagnostických po-
môcok v psychológii a pre voľbu povolania. Súbežne
s touto prácou sa venoval formácii stredoškolských
učiteľov. Bol členom rozličných organizácií a aso-
ciácií, patril aj do národného výkonného výboru Ta-
lianskej asociácie vzdelávacieho a profesijného po-
radenstva. Bol členom redakčných rád rozličných
pedagogických časopisov. Mnoho rokov spolupraco-
val aj s Vatikánskym rádiom a do vysielania pripra-
voval témy z pastorácie mládeže a zo psychológie.
Don Klement nikdy nezabudol na rodný kraj. Počas
totality pripravil knihy modlitieb, jednu pre deti –
Vzrast v láske, jednu pre dospievajúcich – Dozrievaš
v láske a v počte asi 30 000 kusov ich tajne poslal do
vlasti. Druhá z nich bola znovu na Slovensku, už
v čase slobody, vytlačená v náklade 10 000 kusov.
V rodnej obci slúžil v roku 1969 svoju primičnú svätú
omšu. Pokiaľ sa mu dalo, takmer pravidelne raz do
roka navštevoval rodnú obec, kde sa tešil veľkej úcte.
Don Klement Poláček odišiel do večnosti vo veku
87 rokov života, z čoho 70 rokov bol saleziánom
a takmer 60 rokov kňazom. Pochovaný bol v rodnej
obci.

Milý otec, Klement náš,
na rozlúčku s Vami, chabé slová spájam,
ako prejav vďaky, srdce si otváram.
Naučili ste nás, ako radosť, bolesť – všedný život zdieľať,
hĺbku Vašej lásky, kto by mohol zmerať?
Za cenu obetí, odišli ste svetom,
„Tu som, Pane, veď ma, chcem byť Tvojím kňazom!“
Prešli ste hranice, nebolo to ľahké,
pre záchranu duše, nič nie je nemožné.
So srdcom don Bosca i ten úsmev svieži,
celý ste sa dali do služby mládeži.
Tam v ďalekom Ríme na nás spomínali,
naše tváre ste si do srdca vtlačili,
ako ste raz pri rozlúčke všetkým povedali,
keď ste veľkonočné sviatky
tu doma v Černíku s nami prežívali.
Mali sme Vás veľmi radi, veď ste to cítili,
s vďačnosťou a veľkou láskou
sme sa rozlúčili a telo k vzkrieseniu
do černockej zeme – do hrobu vložili.
Čo my dnes cítime, to je veľká vďaka!
Vieme, Vás odmena hojná, iste v nebi čaká.
Za Vašu obetu, kňaza – saleziána, ba i profesora, prosba k Bohu letí,
od vďačných rodákov, mládeže i detí.
A ja ako Božie dieťa píšem biednym slovom,
vďaka, otec Klement, vďaka, do videnia! S Bohom!

Mária Mikušová ASC
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Don Július Obonya SDB
* 31. augusta 1946 – † 17. marca 2017

Don Július Obonya sa narodil 31. augusta 1946 v obci Kolí-
ňany rodičom Barbore a Júliusovi. Absolvoval Pedagogickú
fakultu v Nitre a v roku 1969 nastúpil do zamestnania ako
učiteľ v Zlatých Moravciach, kde učil sedem rokov. Medzi-
tým vstúpil do tajného saleziánskeho noviciátu a prvé re-
hoľné sľuby zložil 31. januára 1976 vo Zvolene. Kvôli
získaniu času pre tajné štúdium teológie sa zamestnal v To-
poľčanoch v sklade tamojšieho odevného závodu. Pod ve-
dením dona Andreja Dermeka vyštudoval teológiu, na nie-
ktoré prednášky chodieval do seminára do Ostrihomu alebo
do Poľska. Napokon bol v Poľsku, v meste Siedlce, 6. apríla
1978 vysvätený za kňaza. Sám o tejto udalosti píše: „Mojím
svätiteľom bol biskup Waclav Skomorucha v meste Siedlce
vo svojej biskupskej kaplnke ráno o 7.30 v prítomnosti dvoch
tamojších kňazov. Po vysviacke moja prvá cesta viedla za
mojimi predstavenými – za donom Andrejom Dermekom, Jo-
zefom Izakovičom a za inými, ktorí sa spolu so mnou rado-
vali a vzdávali vďaky Bohu za jeho nesmiernu lásku voči
nám. Plný vďačnosti som im dal svoje novokňazské požeh-
nanie.“

V roku 1982 sa vrátil do pedagogického zamestnania, vy-
učoval na Strednom odbornom učilišti potravinárskom v To-
poľčanoch. Jedenásť rokov pôsobil v tajnej pastorácii mlá-
deže, robil duchovné cvičenia a duchovné obnovy.
Predstavení mu zverili prípravu mladých adeptov na rehoľný
život pred ich vstupom do noviciátu. Okrem toho vysvetľo-
val a skúšal Sväté písmo – Nový zákon svojich mladších spo-
lubratov, ktorí sa pripravovali na kňazstvo. Takisto študoval
a skúšal Cirkevné dejiny. Počas totality vypomáhal spovedá-
vať v kostoloch, ktoré mali v správe saleziáni.

Od júla 1989 začal pôsobiť v pastorácii v Bratislave na
Trnávke a o niekoľko týždňov neskôr sa vo farnosti Veľká
Mača stal administrátorom. V októbri 1992 pôsobil niekoľko
mesiacov ako farár v Bratislave-Petržalke. Od septembra

1996 vypomáhal
v Maďarskej sale-
ziánskej provincii
v meste Szombat-
hely v noviciáte.
Od roku 1997 pô-
sobil v Michalov-
ciach a potom od
roku 1999 bol
v Charitnom do-
move v Pezinku.
Od augusta 2006
bol vo výpomoc-

nej pastoračnej službe v Bratislave-Petržalke. Od júla 2013
patril do saleziánskej komunity Hody pri Galante a vypo-
máhal vo farnosti Kajal. Posledný rok života strávil v Jacov-
ciach v Penzióne pre seniorov.

Počas svojho života sa venoval aj písaniu kníh, niektoré
z nich uverejnil pod pseudonymom P. Pavol Job a slúžili na
šírenie mariánskej úcty. „Naučila ma ich moja dobrá mama“;
o výchove „Don Bosco by vám poradil takto“; a rozličné
modlitebné príručky pre prvoprijímajúcich či birmovancov
„Pane, nauč nás modliť sa“ a iné.
Zaopatrený sviatosťami odišiel k Pánovi 17. marca 2017 v to-
poľčianskej nemocnici.

Zažil som ho ešte počas totality, keď
v prvé piatky sedával v spovednici
a spovedával v našom kostole. Organi-
zoval aj mladých a povzbudzoval ich,
aby vytrvali v čnosti a zachovali si čisté
srdce. Robil aj rôzne biblické vedo-
mostné súťaže, za ktoré odmeňoval
vzácnymi knihami prepašovanými zo
zahraničia. Od neho som dostal knižku
„Dozrievaš v láske“, ktorá mi na ceste
môjho dospievania a upevňovaní sa vo
viere veľmi pomohla. / J. S. SDB



V spolupráci s edíciou Viera do vrecka
pripravujeme každý mesiac reláciu

na TV Lux, TV Noe, YouTube alebo na www.saleziani.sk.

PODPORTE naše poslanie šíriť vieru cez médiá.
Môžete na to použiť poštovú poukážku v časopise.

VIERA DO VRECKA


