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V skúsenosti viery a v dejinách Cirkvi
sa mučeníctvo javí ako znak plodného
obdobia. Takým obdobím bolo aj ob-
dobie zrodu Cirkvi a obdobie prvého
šírenia kresťanstva. Takouto plodnou
dobou sa javí aj dvadsiate storočie,
v ktorom sa kresťanská komunita
znovu stala Cirkvou mučeníkov. Mu-
čeníctvo je živá a skutočná forma
účasti na Kristovej obete, je to akoby
Eucharistia. Krajnou formou vyjadruje
základný rozmer kresťanského života,
ktorý je potrebné pochopiť, prijať
a osvojiť si ho. Je to obetovanie ži-
vota. Preto je kresťanský život vždy
otvorený pre prípadné mučeníctvo,
ktoré sa však javí skôr ako milosť. Mu-
čeníctvo je najvýrečnejším dôkazom
pravdy viery, ktorá prejavuje svoju
krásu aj v najkrutejších prenasledova-
niach. Je to svedectvo, na ktoré neslo-
bodno zabúdať. Mučeníci totiž pripo-
mínajú absolútny zmysel Krista
v dejinách človeka ako znak tej naj-
väčšej lásky. Don Bosco povzbudzo-
val svojich synov ku každodennej
obete, ale odporúčal tiež, aby boli
pripravení aj pre prípad krvavého mu-
čeníctva: „Keby Pán vo svojej prozre-
teľnosti chcel, aby daktorí z nás pod-
stúpili mučeníctvo, azda by sme sa
mali toho báť?“ Don Titus, vďaka za
krásne kresťanské a saleziánske sve-
dectvo!

Jozef Ižold
provinciál
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Titus mal 16 rokov, nebol ešte plnoletý,
a preto bolo potrebné, aby jeho rodičia
dali súhlas s jeho vstupom do noviciátu.
Tento súhlas pripojil k vlastnej žiadosti
o vstup do noviciátu, ktorú napísal po
štvorročnom pobyte v saleziánskom
ústave v Šaštíne. Táto žiadosť nesie dá-
tum sviatku Pomocnice kresťanov – 24.
máj 1931. „Chcem sa stať kňazom, ve-
novať sa výchove mládeže, pričom si
chcem spasiť dušu svoju a pomocou
Panny Márie a dona Bosca i duše iných.
“ V tomto texte si treba všimnúť, že Titus
bol odvážny a zmenil vtedy zaužívaný
spôsob písania žiadosti v tretej osobe
(„Dolupodpísaný žiada...“). Titus preja-
vil svoj jasný osobný cieľ – „Chcem sa
stať kňazom.“

Jeho túžba začala naberať konkrétne
kontúry. Dňa 18. júla 1931 začal svoj
noviciát vo Svätom Beňadiku. Direkto-
rom domu tam bol vtedy 35-ročný don

Ján Hlubík, ktorého
raz nazvú slovenský
don Bosco. Počas
týchto mesiacov si Ti-
tus prehlbuje pozna-
nie o blahoslavenom
donovi Boscovi, učí
sa žiť podľa salezián-
skych Stanov, učí sa,
čo znamená vnútorný
život, láska k Bohu,
čo sú to rehoľné
sľuby…Titus sa z prí-
ručky Vade mecum,
ktorú pre saleziánske
noviciáty a študentáty
napísal ešte v roku

1900 slávny saleziánsky magister novi-
cov don Barberis, dozvie o období no-
viciátu okrem iného aj toto: „Aj ty, aby si
zosilnel v rehoľných čnostiach, vyzuj sa
z vlastnej vôle, navykaj na drsný život

umŕtvovania, voľný vzduch bez ľud-
ských ohľadov, výživný pokrm modlitby
a rehoľnej disciplíny.“

O jedenásť mesiacov don Hlubík pod-
píše hodnotiaci posudok novica Ze-
mana: zdravý, obratný, riadna nábož-
nosť, usilovný, schopný sa meniť.

„Zdá sa mi, že po 11 mesiacoch novi-
ciátu som dostatočne poznal Spoloč-
nosť saleziánsku, ako i ducha Don
Boscovho, abych mohol žiadať o pri-
pustenie k trojročným sľubom,“ napísal
vo svojej žiadosti 21. júna 1932 na svia-

tok svätého Alojza Gonzagu 17-ročný
„Titus Zeman, novic“. Predstavení schvá-
lili jeho žiadosť 19. júla 1932. Podpísaní
sú František Walland, inšpektor, Ignác
Stuchlý a Jozef Bokor.

Starobylý kláštorný chrám v Beňadiku
sa potom 6. augusta 1932 stal miestom
Titusových prvých rehoľných sľubov.
Úplne sa odovzdal Bohu ako rehoľník
salezián. Pred oltárom stáli spoločne
s ním aj ďalší slovenskí novici: Jozef Evi-
nic (1913 – 1994), Stanislav Galbavý
(1911 – 1990), Andrej Galik (1912 –
1981) a Tibor Strnisko (1911 – 1986;
odišiel do zahraničia ako kňaz v druhej
Titusovej výprave v októbri 1950, od
roku 1956 pôsobil až do smrti medzi
krajanmi v Austrálii). So slovenskými no-
vicmi zložili sľuby aj českí, spolu ich
bolo dvadsať.

Od zloženia rehoľných sľubov bol Titus
už saleziánom. Pôsobila v ňom milosť
sľubov, osobitný Boží dar, ktorý on verne
a poctivo zúročil: svoje povolanie si
veľmi vážil, ako si vážil aj povolanie
svojich spolubratov, za ktorých neskôr
daroval svoj život. Ozvena jeho lásky
k svojmu duchovnému povolaniu za-
znela po dvadsiatich rokoch aj v jeho
obhajobe pri súdnom procese vo fe-
bruári 1952: „Všetko, čo sa mi kladie za
vinu, som robil z lásky k Cirkvi a oso-
bitne z lásky k Saleziánskej spoločnosti,
ktorej ďakujem za všetko, čím som.“

„Nižepodpísaní rodičia dovoľujeme svojmu synovi, aby vstúpil do noviciátu
Kongregácie saleziánskej a stal sa jej riadnym členom. Vajnory 14. VII. 1931.“
Týmto vyhlásením rodičov sa Titusovi otvorila cesta k saleziánskemu životu.
Po roku noviciátu zložil svoje prvé rehoľné sľuby 6. augusta 1932, teda pred
85-timi rokmi.
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„Chcem sa stať kňazom.“

Keď sa stal Titus saleziánom
pred 85-timi rokmi

Starobylý benediktínsky kláštor v Hronskom Beňadiku
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V Taliansku vyšiel oficiálny životopis
V Taliansku vyšiel oficiálny životopis Titusa Zeman: „Oltre il
fiume verso la salvezza“ (Cez rieku k záchrane). Napísala ho
profesorka Lodovica Maria Zanet, ktorá je aj spoluautorkou
dokumentu Pozício o mučeníctve Titusa Zemana. Životopis
vydalo saleziánske vydavateľstvo Elle Di Ci. Preklad tohto ofi-
ciálneho životopisu do slovenčiny pripravuje vydavateľstvo
Don Bosco.

Ctitelia dona Titusa putovali po miestach jeho utrpenia
Koncom mája sa uskutočnila púť ctiteľov dona Titusa po
miestach, kde pôsobil či trpel. Skupinu viedol synovec dona
Titusa Michal Radošinský. Púť sa začala vo Vajnoroch, na-
sledujúcou zastávkou boli Šenkvice, kde don Titus určitý
čas pôsobil ako kaplán. Potom pútnikov privítal trnavský ar-
cibiskup Mons. Ján Orosch. V Leopoldove navštívili celu,
v ktorej bol don Titus trýznený. Ilavskú väznicu si prezreli
zvonku a navštívili aj múzeum. Veľkým zážitkom bola účasť
na stretnutí bývalých politických väzňov v Jáchymove pri veži
smrti. Tu väzni, muži určení na likvidáciu (MUKLi), holými
rukami triedili uránovú rudu. Takto musel pracovať aj don Ti-
tus. Záver púte patril návšteve Šaštína.

Pápež František si uctil dona Titusa
V poslednom májovom týždni don Jozef Slivoň, vicepostu-
látor v diecéznej fáze procesu blahorečenia dona Titusa,
mal možnosť v Dome sv. Marty voVatikáne koncelebrovať na
rannej svätej omši s pápežom Františkom. Po nej predstavil
Svätému Otcovi nový taliansky životopis dona Titusa. Tiež mu
odovzdal taliansky preklad malého životopisu „Titus Zeman,
martire per la salvezza delle vocazioni“ od Michala T. Ra-
došinského. Tretím darčekom bola malá relikvia dona Titusa.
Pápež František s radosťou prijal knihy, uctil si relikviu dona
Titusa a udelil požehnanie pre prípravu a priebeh blahore-
čenia.

„Titus bol jeden z nás – miništrant“
V sobotu 29. 4. sa v Šaštíne uskutočnil jedenásty ročník mi-
ništrantskej púte Pumin 2017. Približne dvesto miništrantov
z celého Slovenska sa zišlo na programe „Titus, jeden z nás“.
Chlapci si uvedomili, že sa nachádzajú na autentických mies-
tach, kde budúci blahoslavený žil. Prednášateľ poznamenal:
„Toto boli vaši dedovia. Zlatá generácia slovenského národa,
v tom čase takí istí chlapci ako vy! A jeden z nich bude bla-
hoslavený.“ Hlavný celebrant vdp. Juraj Schindler v kázni vy-

zdvihol Titusove „bojovné“ srdce: „Pán Boh daroval chlapcom
bojovné srdce. Jedni to zneužívajú na bitky a presadenie
seba. Titus tiež využil tento dar, ale ani v jednom okamihu ne-
prestal bojovať za dobro vo svete.“

V Košiciach a v Bratislave sa uskutočnili prednášky
o Titusovi
V Aule Teologickej fakulty v Košiciach a v saleziánskom
stredisku Mamateyova v Bratislave počas druhého júnového
víkendu priblížili hostia z Talianska, postulátor procesu bla-
horečenia don Pierluigi Cameroni a autorka Pozícia Maria
Lodovica Zanet saleziánske črty, špecifické mučeníctvo, ale
aj príklad dona Titusa pre laikov.
Lodovica Zanet poukázala aj na to, že režim sledoval vývoj
Titusovho zdravotného stavu, o čom svedčia aj záznamy.
„Jeho obeta pomohla nielen saleziánom, ale celej Cirkvi na
Slovensku pokračovať vo svojom poslaní. V Košiciach sa ma
pýtali na ďalší diel životopisu. Moja odpoveď bola jasná: po-
kračovanie životopisu Titusa Zemana by nemal písať jeden
autor, ale celá Cirkev na Slovensku.“
Don Cameroni ponúkol pohľad na osobu Titusa ako sale-
ziána. „Je dôležité vidieť, ako Titus prežíval výchovný systém
dona Bosca. Ukazuje, že dobrý pastier je ten, kto dáva život,
obetuje sa za svoje ovečky. Don Titus mal zároveň schopnosť
čítať situáciu, spoznávať ľudí a viesť ich. Privádzal mladých
na miesto zdroja saleziánskej charizmy a snažil sa tak pre-
máhať komunistické metódy. Don Titus mladým pomáhal žiť
pekný život evanjelia.“
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Udalosti
z prípravy blahorečenia
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Nastolenie komunistického režimu, ktorý si dal do svojho
programu boj proti Cirkvi – a okrem iného obmedzoval po-
čet seminaristov či rozpúšťal rehole –, sa veľmi podobá na
vpád nepriateľských Madiánčanov. Tí zaplavili krajinu Izra-
elitov a ničili úrodu, ktorá mala slúžiť pre život vyvoleného
národa. Pšenica, ktorú Gedeon mláti, aby ju zachránil pred
nenásytnými Madiánčanmi, zase pripomína Ježišove slová
o Pánovej žatve a tiež jeho modlitbu za to, aby na žatve ne-
chýbali robotníci.

Don Titus, podobne ako Gedeon, bol robotníkom na Páno-
vej žatve, usiloval sa uchovať Božiu úrodu pred koristníkmi,
ktorí sa jej chceli zmocniť. Venoval sa tej najvzácnejšej pše-
nici, teda tým, ktorí sa chceli stať novými robotníkmi na Pá-
novej žatve.
Obrazne môžeme povedať, že don Titus – pracujúci pre mla-
dých a venujúci sa aj formácii svojich mladých spolubratov –
sa činil v každodennej práci na záchrane Božej pšenice.
Prišla však chvíľa, keď dostal nové po-
volanie, – opustiť každodennú poctivú
pastoračnú prácu, aby sa dal na nebez-
pečné dobrodružstvo záchrany svojich
bratov, ktorí v domovine stratili mož-
nosť stať sa robotníkmi na Pánovej žatve.

Biblická ikona Gedeona – ak ju prene-
sieme na dona Titusa – nám prináša nie-
koľko podnetných myšlienok pre náš
kresťanský život.

1. Modliť sa v rodine za povolania

Ponajprv tu ide o vzácnosť kňazského
a rehoľného povolania pre život Cirkvi.
Je to vzácna Božia pšenica, ktorú si
treba chrániť a o ktorú treba prosiť.V ča-
soch dona Titusa nepriateľský komunis-
tický režim spôsobil, že mladí, ktorí

chceli ísť cestou duchovného povolania, boli nútení utekať
z vlasti do sveta. Ba tento režim sa ich rôznymi ponukami
snažil zlákať, aby si zvolili inú životnú cestu. Dnes vidíme,
že vzácnej pšenice duchovných povolaní je stále menej. Už

to nespôsobuje násilný zásah, ale podmanivý štýl života
a hodnôt, ktoré sa vkrádajú do života našej viery. Don Titus
zostáva pre nás výzvou, aby sme neprestali myslieť na tých,
ktorí by mali byť robotníkmi na Pánovej žatve a osobitnými
svedkami evanjeliového života. Je to veľká výzva pre rodičov
i starých rodičov, aby sa v rodinách modlili za povolania

Keď si pripomíname 85 rokov od prvých rehoľných sľubov dona Titusa Zemana, môžeme
o ňom uvažovať aj v biblickej optike. Istým spôsobom ho vidíme v obraze starozákonného
Gedeona, ktorého príbeh máme opísaný v šiestej kapitole Knihy sudcov.

Povolaný ako Gedeon –

don Titus aj my

t i t u s z e m a n
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Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva
je veľká, ale robotníkov málo. Preto

proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov
na svoju žatvu“ (Mt 9,37 – 38).

Autor: Pavol Grach SDB � Foto: archív

Rím, akademický rok 1937 – 1938



a aby kresťania boli otvorení, ak si z ich
rodiny Pán niekoho povolá. Ak však ako
kresťania, podobne ako celý súčasný
svet, vidíme dôležitosť len v úspešnom
a zabezpečenom živote na tomto svete
a za vrchol šťastia a naplnenia považu-
jeme iba rodinný život, veľmi často
zadusíme duchovné povolanie už v zá-
rodku.

2. Nová výzva uprostred
„doterajšieho“ života

Druhým vzácnym podnetom na uva-
žovanie je nová výzva, ktorú dostáva
Gedeon – i don Titus. Obaja sú v do-
spelom veku, vedia, čo majú robiť, žijú
svoje povolanie. Ale do ich života pri-
chádza nová náročná výzva a oni sú
ochotní nasledovať ju. Nie naivne ani
ľahkomyseľne, ale odhodlane a od-
vážne. Ako často veriaci v našich kres-
ťanských rodinách podliehame stere-
otypu. „Už som raz vo svojej rodine,
mám svoje zamestnanie…“ a podobne.
Akoby už nemohlo prísť nič nové. Oko-
litý svet nás udivuje svojimi bláznivos-
ťami a posadnutosťou večnej mladosti,
v ktorej všetko pevné a stabilné sa stáva
neistým a premenlivým. To je opačný
extrém, ale niekde v strede je pravda.
My kresťania sa nechceme bláznivo na-
háňať za využívaním všelijakých mož-
ností a nových skúseností, ale na druhej
strane by sme nemali zabúdať, že Božie
výzvy sa neobmedzujú len na mladý
vek. Existujú aj nové povolania „upro-
stred doterajšieho povolania“. Gedeon
sa divil a potreboval mnohé uistenia,
don Titus bol odvážny a pružný, ale aj
on musel prekonať svoj boj. Boh volá,
sú tu nové výzvy a aj ty môžeš urobiť
niečo pre jeho kráľovstvo, pre povola-
nia. Len škoda, že jeho výzva často na-
razí na tvrdú stenu našich stereotypov
a predsudkov.

3. Poctivé plnenie povinností

Tretia skutočnosť, ktorú môžeme vyčítať
z tejto biblickej ikony, je dôležitosť kaž-
dodennej poctivosti. Keď sa anjel posa-
dil k dubu a pozoroval Gedeona, videl
jeho poctivú prácu, to, ako pracoval na
záchrane úrody. To je prvý predpoklad
k akémukoľvek povolaniu, k akejkoľ-

vek dôležitej životnej úlohe. Don Bosco
postavil plnenie si povinností do stredu
svojej spirituality, ktorú zakotvil v živo-
topise Dominika Savia, keď mu radí
cestu duchovnosti a svätosti v troch bo-
doch; a dôsledné plnenie si každoden-
ných povinností stojí ako základ radosti
i apoštolátu. Ak povolanie Gedeona
i dona Titusa predstavuje povolanie
k niečomu veľkému a dôležitému, tak
sa toto povolanie zrodilo z poctivého
plnenia si povinností, ktoré si Boh
všíma. Pre anjela Gedeon, ktorý poctivo
pracuje na záchrane úrody, je udatný
hrdina (Sdc 6, 12).

4. Dialóg s Bohom

Posledný podnet, ktorý vidíme aj u Ge-
deona a neskôr aj u dona Titusa, je sku-
točnosť, že povolanie sa rodí ako dialóg
s Bohom, v ktorom mu dávame
úprimné a odvážne otázky. Základom
každého povolania je rozhovor s Bo-
hom, vnútorný dialóg s ním o svete,
o nás, o tom, čo by sme mali robiť
a prečo sú veci také, aké sú. Modlitba
nie je len utekanie zo sveta a odovzda-
nie našich problémov a problémov
sveta Bohu. V modlitbe sme povolaní
„vložiť do hry“ aj nás samých. V prvých
chvíľach budeme mať mnoho protire-
čení a výhovoriek: že sme už nie naj-
mladší, že sme v takej a takej rodine, že
máme takú a takú prácu. Ale Boh sa
nikdy nedá vyrušiť ani uraziť našimi vý-
hovorkami, a ak vydržíme s ním hovo-
riť, on nám určite ukáže cestu a dodá
nám aj odvahu i ubezpečenie, že to na-
ozaj myslí vážne.

Don Titus Zeman, ktorého si od 30.
septembra začneme uctievať ako bla-
hoslaveného, ukrýva v sebe všetky tieto
výzvy, ktoré zostávajú aktuálne aj pre
nás.

t i t u s z e m a n
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Don Titus pri procesii vo Vajnoroch v roku 1968
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Spracoval: rhsdb � Foto: archív SDB

Titus ako mladý salezián

Aktuálne saleziánske Stanovy v 46. článku hovoria o mladých saleziánoch, že majú osobitnú
veľkodušnosť, dynamizmus, vnášajú nadšenie medzi mladých a sú otvorení novým riešeniam.
Saleziánsky fotografický archív a archív rodiny Zemanových nám dovoľuje nahliadnuť do tváre
mladého saleziána Titusa.

Titus ako asistent mladých slovenských saleziánov študentov filozofie v Ostrave (1936 – 37)

V strede vľavo mladý Titus ako asistent v oratóriu medzi chlapcami vo Svätom Beňadiku (1935 – 1936)

Šťastný asistent medzi
chlapcami
Po troch školských rokoch
štúdiá filozofie vo Fryštáku
na Morave (1932 – 1935)
sa Titus stal v lete 1935 sa-
leziánskym asistentom.
Šiel prežívať svoj život pre
chlapcov v oratóriu vo Svä-
tom Beňadiku. Titus, 20-
-ročný mladý salezián, toto
miesto už dobre pozná,
prežil tu rok svojho novi-
ciátu (1931 – 1932), zložil
tu svoje prvé rehoľné sľuby
a teraz tu môže prežiť je-
den z najkrajších rokov:
ako mladý salezián venuje
svoje fyzické i duchovné
sily pre chlapcov.

Učiteľ slovenčiny v moravskej Ostrave
pre slovenských ponovicov
V lete 1936 sa Titus objavuje ešte na spo-
ločnej fotografii novicov vo Svätom Beňa-
diku a potom 4. augusta odcestuje do
Ostravy. Dostáva novú poslušnosť – aby
bol asistentom pre mladých slovenských
saleziánov, študentov filozofie. Saleziánsky
dom v Ostrave bol vtedy aj sídlom spo-
ločnej Československej saleziánskej pro-
vincie.
„Mal za úlohu učiť nás Slovákov slovenskú
literatúru v prvom a druhom ročníku filo-
zofického študentátu. Bol nadaný, veselý,
pracovitý, smelý a rozvážny. Mali sme ho
radi a bol nám Slovákom v Ostrave oporou
po stránke ľudskej i saleziánskej,“ spomí-
nal si na neho don Ernest Macák. Na spo-
ločnej fotke je Titus v strede vľavo.
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Rodinná fotografia Zemanovcov pred odchodom Titusa do Talianska na štúdium teológie

Titus na duchovných cvičeniach vo Fryštáku (1937)

Titus vo vajnorskom kroji

Mladý bohoslovec s ôsmimi
súrodencami
Pri tej istej príležitosti – synovec
dona Titusa p. Radošinský udáva
dátum 11. októbra 1937 – sa ne-
chá odfotografovať aj chudobná
rodina Zemanovcov, rodičia Ján
a Agneša a ich deväť detí; naj-
mladšia Františka ešte nebola na
svete. Najstarší Titus je podľa do-
kumentácie z odvodového kona-
nia v apríli v tom roku vysoký
173 cm. V Ríme ho čaká štúdium
teológie na Pápežskej gregorián-
skej univerzite. Posielajú tam len
najlepších.

Čo ne-povedia fotografie (2)

Hrdý Vajnorčan
V júli 1937 si Titus vykonal duchovné cvičenia vo Fryštáku. Spolu s ním tam
boli aj bohoslovci ako František Reves, Ernest Macák a Štefan Sandtner – isto
ešte ani zďaleka netušili, ako ich spoja udalosti po roku 1950. Potom sa Titus
odobral k rodine do Vajnor. S rodiskom bol hlboko spätý, čoho svedectvom
je aj fotka v kroji, ktorá vznikla pred odchodom na teológiu do Talianska.
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Don Jozef Sobota si na svätca
spomína ako na spovedníka.

„Don Titus bol jeden hlboko veriaci
kresťan, salezián, zapálený ohňom,
ktorý v ňom horel stále. Bol veľmi vá-
žený a u spolubratov hľadaný ako spo-
vedník. Nemárnil čas a vždy bol do
niečoho duchovného a kňazského za-

pojený. To, že ho posielali predstavení
nám, budúcim saleziánom, to je veľká
vec, že mu dôverovali,“ zaznieva z úst
dona Sobotu. Mučeník Titus mu počas
generálnej spovede povedal: „Nemaj
strach! Vieš čo? Ty budeš dobrý, svätý
salezián. Ja som z tej spovednice vy-
skočil, bol by som aj baziliku v Hron-

skom Beňadiku zbúral. Taký šťastný
som bol.“

Menovec don Vojtech Zeman stretol
ctihodného saleziána iba dvakrát,
no vidí ho ako dnes v modrej košeli
a krátkych nohaviciach.

„Obdivoval som jeho nebojácnosť. Pri-
šiel za nami do Púchova, kde sme mali
nútené práce, a bol oblečený ako prí-
slušník ČSM, aby nevzbudzoval podo-
zrenie. Viac som ho už potom nevidel,
pretože sme boli rozdelení podľa toho,
v ktorej časti Slovenska človek býval.
Takže ja som bol v Kremnici, potom
v Bratislave – tu som patril pod dona Ma-
cáka. Istotne bol hlbšie duchovne za-
meraný, veď bol v zahraničí a vrátil sa!
Vedel, čo to znamená. Vedel, že hneď
dostane vlastizradu… to sa vedelo!“

Don Alojz Ondrejka bol očitým
svedkom súdneho procesu.

„Bol som sám na súde, keď sme počuli,
ako s ním zaobchádzali. O dva-tri me-
siace som išiel tak isto za hranice, aj
keď som vedel, aké to môže mať ná-
sledky, že im namerali 25 rokov. To som
si ani nevedel predstaviť. Muselo ho to
stáť veľa, naozaj, niekedy si nechcem

Saleziáni dona Bosca pripravili cyklus svedectiev Titus Zeman v mojom živote. Sériu tvorí
dvadsať krátkych videospomienok o živote dona Titusa, ktorého obetavý príklad ovplyvnil
mnohé životy. Sledovať ich môžete každý týždeň na webstránke tituszeman.sk až do
septembrového blahorečenia. Tu vám prinášame výber z prvých častí.

Spracovala: Kristína Zelná � Foto: archív SDB

„Bol veľmi vážený
a u spolubratov hľadaný

ako spovedník.“
don Jozef Sobota
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Stretnutie s donom Titusom sa
stalo spomienkou na celý život
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povedať, že si trúfame, ale niekedy nám
dá Pán Boh taký dôkaz, že tá jedna
alebo dve výpravy sa podarili, ako keby
sme mali Pána Boha na svojej strane, no
jeho cesty sú iné. Neviem, čo to pre
neho znamenalo, keď videl, ako skon-

čili niektorí z tých kňazov, ktorí s ním
išli.
Povedali, že sa ide, tak som išiel, ani
som nepremýšľal. Don Titus sa obetoval
pre unikajúcich bez hraníc. Utekali sme
možno 90-ti, ale nestačilo prekročiť
hranicu. Stalo sa nám, že niektorí bra-
tia, dalo by sa povedať, tí najlepší, do
ktorých sme vkladali najväčšie nádeje,
sa neskôr rozhodli zanechať nás. Aj na-
priek tomu, že pre povolanie riskovali
život.“

Don Anton Kyselý, ktorý bol
s Titusom odsúdený a spolu boli aj
vo väzení na Mírove, sa vo svojich
spomienkach vracia k viacerým
obdobiam, ktoré s Titusom prežil.

„Tam neboli samoty, boli tam dve
kňazské oddelenia pre kňazov –
z Čiech, Moravy, zo Slovenska a boho-
slovcov nás bolo päť a štyria biskupi.
A keď napríklad dozorca povedal vy-
hádžte plachty, ideme zobrať čisté do
skladu, Titusko vždy išiel a niesol várku
z celého oddelenia, to bolo asi do

dvoch nošiek, ktoré zobral na chrbát
a niesol. Potom doniesli čisté a s do-
zorcom ich rozdeľovali po izbách. Len
niektorým predstaveným a starším kňa-
zom sa priznal, ako veľmi ho v leopol-
dovskom väzení mučili. Bol to ná-
božný, starostlivý kňaz a mal dobrý
vzťah aj k ľuďom, a aj ku kňazom na
Mírove.
Potom sme ešte boli spolu v Jáchymove,
odkiaľ nás prepustili, na Tituska sa však
amnestia nevzťahovala. Ja som išiel do-
mov už v roku 1959 a jemu prezident
na žiadosť rodiny odpustil zvyšný trest
neskôr, no slobody veľa neužil, lebo
mu vypovedalo srdiečko. Štyria kňazi,
ktorí sme s ním boli v Jáchymove, sme
mu prišli do Vajnor na pohreb. Titusko
mi ešte na posledné Vianoce predtým
písal…“
S Titusom sa don Anton prvýkrát stretol
už v Trnave ako novic: „On tam v tom
čase vyučoval prírodné vedy a zároveň
dochádzal na prednášky do Bratislavy,

kde študoval. Celé tri roky študentátu
sme strávili v prítomnosti Tituska. Pri-
chádzal na naše modlitby a niekedy
mu dali direktor alebo školský radca
večerné slovko. Bol takým horlivým no-
vokňazom, že chodieval každú nedeľu
na omšu do dedín v okolí, vždy do
inej.“

O druhom prechode hovorí v spo-
mienkach salezián Medard Štepanov-
ský z Oreského, ktorý oslávil začiat-
kom júna 90 rokov. S donom Titusom
utekal počas druhej výpravy. Dnes už
viac ako štyridsať rokov žije v Ne-
mecku. Jeho cesta za dokončením
štúdií sa začala jedným krátkym tele-

gramom a potom už bol súčasťou pu-
tovania za slobodou.
„Najťažšia bola hrádza. Prišli sme, po-
vyzliekali si šaty, lebo sme ich potre-
bovali mať suché, a ako sme brodili,
niesli sme ich nad hlavou. Vodu sme
mali len po hruď a do rána sme potom
čakali na vlak.“ Dnes už s úsmevom
spomína, ako sa im na stanici prihová-
rali colníci otázkou: „Přes kopečky, cez
kopečky?“

11

„Nemali sme veľa
možností stretnúť ho, ale

videli sme jeho veľkú
odvahu.“

don Alojz Ondrejka

„Bol to dobrý, starostlivý
kňaz, ktorý mal aj dobrý
vzťah k ľuďom. Človek,

ktorý mal voči všetkému
porozumenie.“

don Anton Kyselý
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Na našej pologuli je leto takmer syno-
nymom „prázdnin“. Myslím na toľkých
saleziánov a ich spolupracovníkov, ktorí
v tomto období organizujú denné tá-
bory, pobytové tábory, rôzne kurzy. Je to
úžasné vedieť, že v centre tohto obdo-
bia stojí jeden prekrásny mariánsky
sviatok: Nanebovzatie Panny Márie.

Prišiel mi na myseľ starý príbeh o učite-
ľovi, ako zo svojho okna otvoreného
smerom na námestie vidí jedného
svojho žiaka, istého Haikela, že sa za-
neprázdnený ponáhľa. Zavolá na neho
a pozve ho k sebe. „Haikel, videl si dnes
ráno nebo?“ „Nie, učiteľ.“ „A ulicu?
Ulicu si videl, Heikel?“ „Áno, učiteľ.“
„A aj teraz ju ešte vidíš?“ „Áno, učiteľ,
vidím ju.“ „Povedz mi, čo vidíš?“ „Ľudí,
kone, vozy, kupcov, ako sa dohadujú,
vidiečanov, ako sa zohrievajú, mužov
a ženy, čo chodia hore dolu, toto vi-

dím.“ „Haikel, Haikel,“ napomenul ho
milo učiteľ, „o päťdesiat rokov, o dva-
krát päťdesiat rokov tu bude podobná
ulica a podobné trhovisko. Ďalšie vozy
privezú ďalších kupcov, ktorí budú ku-
povať ďalšie kone. Ale ja tu už nebu-
dem, ty tu už nebudeš. Takže ťa prosím,
Haikel, prečo sa ponáhľaš, ak nemáš
čas ani len sa pozrieť na nebo?“

Toto je ono, dar Panny Márie na sviatok
jej nanebovzatia: pozvanie pozerať sa
na nebo. Nesmieme zabudnúť na prvý
riadok v knižke dona Bosca Vystrojený
mladík: „Zdvihnite oči, moji synáčiko-
via, a pozorujte, čo je na nebi a na
zemi.“

Sviatky Panny Márie, ako aj jej mnohé
tradície v mnohých častiach sveta, nás
vedú k životu, sú to starostlivé pozvania
nezabudnúť na nebo ani uprostred toľ-

kých pekných aktivít na uvoľnenie a na
prírodu.

„Misionárska učeníčka“

Prednedávnom som bol v Mexiku.
11. mája som mal milosť viesť výročnú
púť mexickej saleziánskej rodiny
a predsedať slávnostnej Eucharistii vo
významnej Národnej Bazilike Panny
Márie Guadalupskej. Opäť som raz mo-
hol vidieť, vnímať a priam sa dotýkať
viery Božieho ľudu a lásky k Madone,
Ježišovej Mame a našej Mame. Ale ve-
čer nás čakal ešte špeciálnejší dar: mož-
nosť navštíviť malú miestnosť, v ktorej je
umiestnený obraz Madony. A tak sme
ho mohli kontemplovať zblízka aj sa
ho „dotknúť“. Je to plátno utkané z prí-
rodných vlákien agávy, nazývajú ho
tilma, istý druh plášťa, ktorý používali
jednoduchí indiáni v tejto oblasti okolo
roku 1500.

Všetci tento príbeh viac-menej poznáte,
teda tu sa zastavím. Ale v roku 1531 sa
obraz Matky živého Boha zázračne od-
tlačil úplne prekvapivým spôsobom na
toto plátno, ktoré zvyčajne – aj keď sa
oň veľmi dobre staráme – nevydrží viac
než dvadsať rokov. Toto plátno z Gua-
dalupe má už viac než päťsto rokov.
Táto „guadalupská udalosť“, ako to na-
zývajú, je sériou znamení (zachovanie
látky, farby, atď., ale aj viera a nábož-
nosť ľudu), ktoré podčiarkujú vzťah
blízkosti, prítomnosti, nežnosti, mater-
skosti a pomoci Panny Márie, Ježišovej
Matky, s Božím ľudom. A toto sa šíri
k všetkým národom a kultúram sveta.
Ako na vŕšku Tepeyac, kde sa zjavila in-
diánovi svätému Juanovi Diegovi, tak

„Ona urobila všetko,“ hovorieval don Bosco. Som presvedčený, že „Madona aj naďalej robí
všetko“. Ona nám dáva Ježiša a svojou prítomnosťou, blízkosťou a pomocou pobáda nás
všetkých žiť vždy s hlbokou vierou.

Autor: Ángel Fernández Artime SDB; preklad: rhsdb � Foto: ANS

Naše leto v mene Panny Márie
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v každom kúte sveta, kde sa stala prí-
tomnou rôznymi spôsobmi, najmä vo
viere ľudu a svojich synov a dcér,
možno cítiť jej prítomnosť, blízkosť
a pomoc, ktoré pobádajú nás všetkých
žiť s hlbokou vierou.

Panna Mária sa chce v guadalupskej
udalosti spred päťsto rokov až podnes
ukázať ako Matka, ktorá nosí v lone
„najpravdivejšieho a jediného Boha,
toho, ktorý je Tvorcom života“. Ona,
pokorná služobnica, sa vždy predsta-
vuje vo vzťahu k nemu, svojmu Synovi,
Božiemu Synovi, a teda nechce iba
„ukázať“ seba, ale ohlásiť jeho, „uká-
zať“ jeho.

A takto sa zjavuje ako misionárska uče-
níčka, ktorá prináša Ježiša ľuďom, nám,

nám dnes tu a každému synovi a dcére,
ktorí sú na tejto zemi.

Z kupoly Baziliky

Mária z Guadalupe je „naša“ Pomoc-
nica, ktorá je blízko každému mužovi
a každej žene a svojou pomocou „uka-
zuje“ Ježiša. Na vŕšku Tepeyac niesla Je-
žiša v lone, nie pre seba, ale aby ho
dala spoznať. Na Valdoccu, na prekrás-
nom obraze od Lorenzoneho, ktorý ho
namaľoval podľa myšlienky dona
Bosca, ona nesie dieťa v náručí a dáva
ho, ukazuje ho, predstavuje ho.

O týždeň potom som mohol sláviť svia-
tok Márie Pomocnice na Valdoccu
spolu s tisíckami veriacich zo všetkých

kútov Talianska a sveta. Zažil som to isté
ako v Guadalupe s celkom salezián-
skym odtieňom, pretože ona, Matka, je
vzývaná tým menom, ktoré bolo milé
donovi Boscovi. Môžem si predstaviť
neviditeľný most medzi Guadalupe
a Valdoccom. Na Valdoccu som jasne
pochopil slová dona Bosca „ona urobila
všetko“ a s istotou viem, že Madona
„naďalej robí všetko“.

Panna Mária bdie nad všetkými mla-
dými a saleziánmi vo svete, aby nik ne-
stratil cestu do neba. Tam nás všetkých
čaká don Bosco.

(Podľa Il Bollettino Salesiano, júl
2017)
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Po krátkom pobyte medzi Turínom
a Rímom sa v prvej polovici októbra
1950 Titus Zeman vrátil na Slovensko.
Nevedel, že správa, ktorú odvysielalo
Rádio Slobodná Európa, upozornila
tajnú políciu.Vedel však, že ďalší klerici
čakali, že sa musí zorganizovať nový
prechod a že režim posilňuje prenasle-
dovanie.Vedel aj to, že na jeseň sú me-
teorologické podmienky nepriaznivé –
ľadová voda v Morave, zrážky, ktoré
zvyšujú prietok vody, silnejúci riečny
prúd, kopy snehu v juhotirolských ho-
rách, mrazivá zima. Jedine krátke denné
svetlo sa zdalo byť priaznivým predpo-
kladom tajného prekročenia hranice.
Na spiatočnej ceste obnovil vzťahy
s podporovateľmi akcie. Preto sa v Linzi
ubytoval u dona Štefana Faberu, potom
prešiel úsek medzi Viedňou a Drösin-
gom spolu s prevádzačmi Macekom
a Totkom. Vzali si späť gumený čln
a cez rieku dorazili k Lakšárskej Novej
Vsi a Borskému Mikulášu, potom do
Brodského. Don Zeman, don Reves,
don Tibor Strnisko a pán František Bu-
zek z Bratislavy ihneď odsúhlasili de-
taily príchodu nových klerikov a prí-
pravu druhého prechodu.

V roku 1950 bola situácia na hranici re-
latívne bezpečná. Ladislav Burián, ka-
plán v Malých Levároch, spomína na-
príklad na veľké skupiny utečencov,
ktorým pomáhali miestni obyvatelia.
Pohraničná stráž mala na začiatku
z nich strach a radšej sa vyhli týmto
stretnutiam, akoby riskovali život. Na
tých niekoľkých metroch, deliacich Slo-
vensko od Rakúska, nebolo zriedkavé

byť svedkom podobnej scény: pohra-
ničná stráž, ktorá kričí na utekajúcich
„Stoj, lebo strelím!“, a nebojácni ute-
čenci, ktorí odpovedali „Aj my!“ Po-
četná prevaha utečencov vzbudzovala
u hliadok váhavosť, či majú riskovať ži-
vot kvôli záležitostiam, ktoré mali pra-
malý dosah na reálnu bezpečnosť štátu.

Ale keď sa režimu podarilo vyčísliť mi-
gračné toky, nariadil prísne kontroly –
väčšie nasadenie síl a tvrdé postihy pre
tých, ktorí sa pokúsili o prekročenie
hranice. Železná opona
preťala Európu aj symbolicky na dve
časti od severu k juhu.
Titus sa tak stal mužom hraničných si-
tuácií a pohraničia. Don Milan Ďurica
ho v Turíne nabádal k ostražitosti. Titus
odpovedal, že Panna Mária mu po-
mohla prvýkrát, pomôže aj druhýkrát.
V tých ťažkých časoch nekonal z ne-
rozvážnosti. Vedel, že mimoriadne
okolnosti si vyžadujú mimoriadne opat-
renia. Titus interpretoval svoju činnosť
v rámci poslušnosti prijatej od hlav-
ného predstaveného. Okrem toho, pri-
pomínajúc si dona Bosca, uplatňuje
v praxi presvedčenie, že pre dobro mla-
dých je nevyhnutné konať až po hra-
nice trúfalosti. Salezián je naozaj po-
volaný dať pre mladých všetko „až do
posledného dychu“.
„Tonko, ja musím plniť odkaz dona
Bosca,“ povedal Titus jednému priate-
ľovi. Jeho cesta už bola načrtnutá. Na-
pomínania iných boli zbytočné. Don
Titus vedel, čo riskuje. Povzbudzovalo
ho však to, že vie, pre koho obetuje ži-
vot. Jeho „hrdinská láska k Pánu Bohu

ho privádza k tomu, aby riskoval pre
dobro Cirkvi“.

Tak sa klerici, vybratí pre druhý pre-
chod, stretli v piatok 21. októbra 1950
v Šaštíne. Ubytoval ich odvážny man-
želský pár, a aby sa predišlo tomu, že
by toto nezvyčajné stretnutie mladíkov
mohlo byť označené za podozrivé, išli
ich privítať na stanicu ich dcéry. V tých
dramatických hodinách, keď sa roz-
hodne o osude a živote toľkých budú-
cich kňazov, sa to zvonka javilo ako
stretnutie mladých ľudí. Je ich 17,
z väčšej časti saleziáni: don Tibor
Strnisko, don František Kubala, don Cy-
ril Marek, don Andrej Šándor; potom
klerici a seminaristi Pavol Tuna, Ján Ei-
ben, Cyril Búran, Rafael Černý, Jozef
Ochaba, Andrej Paulíny. Pripojil sa bo-
hoslovec minorita Daniel Faltín a nie-
ktorí ďalší. Bol tam aj salezián boho-
slovec Juraj Török. Prítomnosť laika
doktora Semana, podnikateľa, ktorý pri-
niesol so sebou peniaze a ďalšie cen-
nosti, neuľahčila výprave. Hranice mal
prekročiť aj Ľudovít Suchán.

Krátko pred polnocou ich Titus vyzval
ku krátkemu odpočinku: „Chlapci,“ ho-
vorí, „čaká nás náročná cesta.“
24. októbra o pol piatej ráno vyrazili.
Otec rodiny dával signál každých päť
minút. Odchádzali po dvoch a zamie-
šali sa medzi ďalších ľudí, ktorí išli na
stanicu na prvý ranný vlak. Na poludnie
sa pridal Jozef Macek a Ferdinand
Totka. Bola to kompaktná skupina, vy-
soko motivovaná, ale početnejšia ako
predchádzajúca a musela čeliť nároč-

Spracoval rhsdb

„Všetci sme si mysleli,
že zomrieme“
Druhý prechod medzi rizikami a námahami (jeseň 1950)

Ponúkame vám na čítanie jednu kapitolu z oficiálneho životopisu dona Titusa Zemana.
Knihu vydáva Vydavateľstvo Don Bosco koncom leta.



ným meteorologickým podmienkam.
Titus, ktorý ako zvyčajne nikoho nenú-
til, aj tentoraz varoval účastníkov: „Ak
bude všetko v poriadku, zajtra o ta-
komto čase budeme voViedni. Zároveň
vás musíme upozorniť, že takýto pre-
chod je riziko. V prípade prezradenia,
ak sa budete brániť alebo utekať, budú
po vás strieľať. Ak vás chytia, čaká vás
minimálny trest 12 rokov väzenia. Teraz
si to dobre rozmyslite, či chcete pokra-
čovať s nami. My teraz odídeme a vrá-
time sa o polhodinu. Kto sa bojí a roz-
myslí si to, nech odíde, ale nech
nikomu nič nehovorí.“
Boli to silné slová, ktoré dokázali uro-
biť aj z jednoduchých chlapcov, za-
chvátených zmyslom pre dobrodruž-
stvo, zrazu dospelých mužov. Cesta
medzi Slovenskom, Rakúskom a Ta-
lianskom stratila pre nich kúzlo pre-
chádzky po lese alebo prechodu na
druhú stranu rieky za slobodou a stala
sa akciou, ktorej treba čeliť aj za cenu
života. Povolanie odhalilo zmysel ži-
vota a určilo formu, v akej sa malo pre-
javiť. Nikto sa nevzdal.

Z kufra spravili improvizovaný oltár
a slávili svätú omšu. Macek chcel, aby
označili strom, nech si neskôr môžu
pripomenúť miesto slávenia a postaviť
kríž na poďakovanie. Potom sa pustili
smerom k obci Závod, kde sa ku sku-
pine pripojili štyria civili a piati kňazi.
Medzi Levármi a Moravským Svätým
Jánom sa náhle ukázala rieka, rozvod-
nená, sčerená. Bolo veľmi zima. Podo-
balo sa to prvému prechodu, teraz však
bojovali so zimou. Členovia druhej vý-
pravy si vyzliekli šaty a vložili ich do
kufríkov, ktoré niesli v rovnováhe nad
hlavou. Potom vošli do vody. Štyria
z nich boli dobrí plavci, medzi nimi aj
pán Macek a klerik Rafael Černý. Tí
uchopili jeden koniec lana a preplávali
rieku Moravu. Ďalší medzitým nafúkali
gumený čln, na ktorom prejdú cez
rieku pridŕžajúc sa lana. Snažili sa tak
bojovať s prúdom.

Všade okolo bola tma. Museli sa sko-
ordinovať a postupovať v tichosti.
Hliadky sa mohli hocikedy objaviť.
Zrazu sa lano roztrhlo a zostalo ukot-
vené na rakúskom brehu. Kým plav-
com, ktorí už boli bezpečne na opač-
nom brehu, bolo zima, a najmä sa báli

vrátiť na slovenskú stranu, kde by poli-
cajná akcia viedla k ich zatknutiu, don
Titus sa snažil udržať skupinu pohro-
made. Rafael Černý, budúci vysoko-
školský profesor a spolupracovník Vati-
kánskeho rozhlasu, chytil koniec
roztrhnutého lana, vrátil sa na opačný
breh a spolu s Titusom zápasil s riekou,
pričom hrozilo, že gumený čln sa
každú chvíľu potopí kvôli diere, ktorú
spôsobili konáre stromov. Tento strašný
boj sa odohrával v jesennom chlade
uprostred ľadovej vody. Bol to tichý boj,
v ktorom bolo zakázané prejaviť strach
alebo bojovať proti nemu krikom či po-
vzbudením. Vojenské hliadky by to
mohli začuť.
S riekou bojovali takmer štyri hodiny, až
pokým sa všetci nedostali na druhý
breh.
Titus, vysilený fyzickou námahou
a zdrvujúcim pocitom zodpovednosti,
upadol do hypotermie a omdlel. Prebral
sa iba s námahou po nekonečných mi-
nútach, počas ktorých sa ho spolubra-
tia pokúšali dýchaním zohriať, ale bez
toho, aby sa im ho podarilo oživiť. Keď
sa prebral, jeho prvá otázka bola: „Ste
všetci zachránení a zdraví? Nikto sa ne-
utopil?“
Áno, všetci sa zachránili. Ale stratili čas,
a kým čakali na zotmenie, museli sa
schovať v pieskovni, ktorá sa v ten deň
nevyužívala, lebo bola nedeľa.
Medzitým sa Andrej Paulíny a Rafael
Černý pokúsili odviesť Titusa, slabého
a v horúčke, k jednému rakúskemu le-
károvi. Na spiatočnej ceste sa náhle zja-
vili ruskí vojaci. Museli preto skočiť do
zablatenej priekopy. Nakoniec sa vyno-
rili unavení, „špinaví, ale slobodní“.

Keď dorazili do Viedne, poďakovali sa
Pánovi v Dóme svätého Štefana a pro-
stredníctvom rozhlasu poslali správu
s dohodnutým heslom: „Tibor sa teší
dobrému zdraviu.“ Kým boli v sale-
ziánskom inštitúte, zastavilo ich CIC
(Counter Intelligence Corps– spravo-
dajská služba armády Spojených štá-
tov). Odviedli ich do hotela a každého z
nich jednotlivo vypočúvali. Prepustili
ich po necelom týždni, ale tajné služby
si ponechali ich dokumenty. Varovanie
od CIC: počkať šesť mesiacov, kým budú
pokračovať v ceste. Ale Titus Zeman ne-
mal v úmysle zastaviť sa, chcel sa vyhnúť
tomu, aby administratívna chyba zdržala

klerikov druhej skupiny a spôsobila im
stratu jedného roka štúdia. Aj Macek
zostal s Titusom, ktorý mu ako prejav
vďačnosti chcel ukázať Rím.
Od 1. do 2. novembra prechádzali cez
Alpy. Tentoraz dorazili do San Candida,
kde ich prijali františkáni. Do Turína
prišli 4. novembra. Ihneď sa poďakovali
Panne Márii Pomocnici v jej bazilike
v štvrti Valdocco.
„Drahí bratia,“ vysvetľuje Titus, „priamo
na vlastnej koži sme zakúsili to, čo po-
vedal don Bosco: ,Dôverujte Panne Má-
rii Pomocnici a uvidíte, čo sú zázraky.‘
Naša cesta bola veľmi ťažká a zdalo sa,
že sa nám nepodarí, ale pri prechode
cez rieku sme všetci vzývali Pannu Má-
riu Pomocnicu a ona nás priam zá-
zračne zachránila. Buď jej za to vďaka.“

Saleziánski predstavení poznali ťažkosti
a nebezpečenstvá, ktoré Titusovi hrozili.
Navrhli mu preto, aby zostal v Taliansku
alebo odcestoval do misií. Boli to dve
lákavé možnosti, pretože by mu za-
bezpečili možnosť zostať v krajine,
ktorú miluje (Taliansko, ktoré mu pri-
pomínalo roky prípravy na kňazstvo),
alebo využiť pole širšieho apoštolátu
na misijnom území. V Turíne mu chceli
zachrániť život. On však, podobne ako
blahoslavený Štefan Šándor SDB (ktorý
odmietal v tých istých rokoch opustiť
Maďarsko, len aby mohol pomáhať
mladým za vlády komunizmu), odmie-
tol obidve ponuky. „Niekto sa musí
obetovať,“ vysvetľoval Titus. „Kto to
chápe, musí sa obetovať za všetkých,“
usúdila by Edita Steinová, dávajúc za
pravdu Titusovi. Milan Ďurica skúšal na
neho naliehať a spoliehal sa na ich pria-
teľstvo.„Ja som ho znova upozornil na
stále sa zhoršujúce časy a na veľké ri-
ziko. Povedal som mu, že by bolo
možno dobré počkať aspoň rok a po-
tom pokračovať v prevádzaní klerikov
do Turína. On znova poukázal na
Pannu Máriu, ktorej úplne dôveroval,
a povedal, že musí plniť Božiu vôľu.
Napriek môjmu strachu o Titusa som
vedel, že svoje rozhodnutie nezmení,“
dosvedčuje Milan Ďurica.

n a č í t a n i e
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VDB sú ženy zasvätené Bohu podľa evanjeliových rád,
sú prorockými znakmi v srdci sveta v saleziánskom du-
chu. Sú sekulárne i zasvätené: dvojakosť, ktorá im
umožňuje pracovať a svedčiť na obyčajných miestach
a aktivitách so slobodným srdcom zapáleným pre Boha
a svet. Hoci skladajú sľuby chudoby, čistoty a posluš-
nosti, nežijú v komunitách a nezakladajú vlastné diela.
Prostredníctvom svojho členstva v inštitúte sa VDB stá-
vajú členkami saleziánskej rodiny a žijú saleziánsku
charizmu vo svojom apoštoláte s mladými, zvlášť núdz-
nymi, napĺňajú svoje poslanie podnecované láskou
k Ježišovi a dôverou v Máriu.

Oslavy na Valdoccu v Turíne
Od 19. do 21. mája sa na Valdoccu v Turíne, v Bazilike
Márie Pomocnice kresťanov, uskutočnili oslavy
v prítomnosti zástupcov 31 zložiek veľkej salezián-
skej rodiny. Trojdňové oslavy boli naplnené hlbokou
vďačnosťou. Veľká skupina dobrovoľníčok, najmä
z Talianska, ale aj z ďalších krajín, sa stretla už v pia-

tok na svätej omši, ktorú slávil hlavný delegát pre in-
štitút don Joan Lluís Playà. Nasledovala modlitbová vi-
gília v izbičkách dona Bosca.
V sobotu 20. mája zažili dobrovoľníčky chvíle mod-
litby, reflexie, zdieľania a prehlbovania na tému zrodu
a histórie inštitútu. Toto dielo začali pred sto rokmi tri
ženy pod vedením dnes už blahoslaveného dona Fi-
lipa Rinaldiho, tretieho nástupcu dona Bosca.
V nedeľu 21. mája sa oslavy rozšírili o celú sale-
ziánsku rodinu. Prítomný bol hlavný predstavený don
Ángel Fernández Artime, delegát hlavného predsta-
veného pre saleziánsku rodinu don Eusebio Muňoz,
a ďalší reprezentanti zložiek saleziánskej rodiny. Po
hlavnom predstavenom sa podelila o pozdrav a pria-
nia aj generálna matka saleziánok Yvonne Reungoat,
tiež svetová koordinátorka saleziánov spolupracovní-
kov Noemi Bertolová, svetová prezidentka exallie-
vok FMA Maria Maghiniová a svetový delegát Dob-
rovoľníkov s donom Boscom.

Don Artime pri tejto príležitosti predstavil list dobro-
voľníčkam, v ktorom vyzdvihol saleziánsku charizmu
VDB a ich živú prítomnosť v saleziánskej rodine.
Ako napokon hlavný predstavený pripomenul, storočná
história nemôže byť ovocím výlučne ľudského plánu:
Dobrovoľníčky sú dôkazom Božej vôle a pre tento dô-
vod je oslava VDB veľkým sviatkom pre celú sale-
ziánsku rodinu.

Preklad: spracované z ANS � Foto: ANS

Inštitút Dobrovoľníčok dona Bosca (VDB) oslávil 20. mája
2017 sto rokov od svojho založenia. Dobrovoľníčky, ktoré
založil don Filip Rinaldi v roku 1917 v Turíne, majú dnes
okolo 1 200 členiek a sú prítomné v 46 krajinách sveta.

Dobrovoľníčky dona Bosca oslávili
sto rokov od svojho založenia
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Kto sú Dobrovoľníčky dona Bosca?
Sú sekulárnym inštitútom, ktorý patrí
do saleziánskej rodiny. Založil ho bla-
hoslavený Filip Rinaldi pred sto rokmi.
Sú to ženy, ktoré si Boh zasvätil pre
seba a ktoré prežívajú svoje zasvätenie
vo svete v obyčajných podmienkach
laického života s typicky saleziánskou
spiritualitou.

Aký zmysel má dnes také povolanie,
ako majú VDB?
Odpoviem slovami jednej mladejVDB:
„Uvedomujeme si, že ide o prorocké

povolanie a nie každý chápe jeho hod-
notu. Dôležitou vecou v súčasnom
svete je imidž. To, čo nemá vzhľad, ne-
existuje. Ale aký zmysel má to, čo svet
považuje za dôležité, ak je to bez spi-
rituality? Naše povolanie sa preto stáva
prorockým.“

Čo prináša saleziánska spiritualita
do života VDB?
Všetko. Skúsenosť Boha, evanjeliový
život, poslušnosť Duchu, zmysel pre
Cirkev, mariánsku úctu, modlitbu, spi-
ritualitu preventívneho systému v kaž-

dodennom živote, pastoračnú lásku,
náklonnosť k chudobným mladým, ro-
dinného ducha, optimizmus, radosť,
prácu, umiernenosť, iniciatívu, spolo-
čenstvo s inými skupinami saleziánskej
rodiny…

Aký je počet Dobrovoľníčok dona
Bosca vo svete?
Inštitút tvorí 1200 žien, ktoré sú prí-
tomné v 46 krajinách na piatich konti-
nentoch: 140 v Ázii a Oceánii, 410
v Amerike, 610 v Európe a 40 v Afrike.
Tento druh povolania rastie medzi mla-
dými ľuďmi v kresťanských prostre-
diach, keď ide o mladých duchovne
živých, ktorí sú sprevádzaní. Teda tam,
kde je požiadavka „čohosi viac“ alebo
„kráčať ďalej“. Povolania sa objavujú
v angažovaných prostrediach, kde sú
ľudia, ktorí sú schopní ukazovať cestu
a otvárať horizonty, ktorí sa snažia ob-
javovať Božiu vôľu vo vlastnom živote.
Je to výzva pre všetkých, je to zodpo-
vednosť tých, ktorí sú súčasťou sale-
ziánskej rodiny. Pozýva nás to lepšie
pochopiť povolanie k zasvätenej seku-
lárnosti v saleziánskom živote a byť
ochotní ako don Rinaldi stať sa spro-
stredkovateľom Božieho povolania.

Tiché svedkyne Boha vo svete
Dobrovoľníčky dona
Bosca sú v poradí
siedmou skupinou
saleziánskej rodiny.
Don Joan Lluís Playà,
hlavný asistent
Dobrovoľníčok dona
Bosca, v rozhovore
predstavil podmanivý
obraz týchto žien,
ktoré bez vonkajších
znakov nesú Boha
vo svojom živote a sú
svedkami Božej lásky
v saleziánskom štýle.
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1. Zdravá ľahostajnosť
Čo je zdrojom môjho pokoja? Nebe-
riem upokojujúce lieky! Taliani dá-
vajú jednu dobrú radu: aby sa žilo
v pokoji, treba mať zdravú ľahostaj-
nosť. Ja nemám problém si priznať, že
to, čo prežívam, je pre mňa úplne
nová skúsenosť. V Buenos Aires som
bol skôr plný úzkosti, priznávam si to.
Cítil som sa napätejší a ustarostenejší.
Jednoducho: nebol som taký, aký som
teraz. Zažil som veľmi silnú
a osobitnú skúsenosť hlbokého po-
koja po tom, ako som bol zvolený.
A ten ma zatiaľ neopúšťa. Neviem to
vysvetliť. Čo sa týka konkláve, hovo-

ria mi, že v stávkových kanceláriách
v Londýne som bol na 42. alebo 46.
mieste. Ja som to absolútne neočaká-
val. V novinách sa písalo, že som bol
kingmaker, ale nie pápež.V momente
zvolenia som si jednoducho povedal:
„Pane, ideme ďalej.“ Zacítil som po-
koj a ten pokoj neodišiel. A ak pri-
chádza kritika? „Je dobré byť kritizo-
vaný, mne sa to vždy páči. Život sa
skladá aj z nepochopenia a napätí.
A keď ide o kritiku, ktorá pomáha
rásť, tak ju prijímam, odpovedám na
ňu.“

„Moja túžba je odovzdať
sa Bohu úplne a súčasne
zostať vo svete; zdieľať

život s obyčajnými
ľuďmi, ktorých mi Boh

pošle do cesty.“

Preklad: z Bollettino Salesiano František Kubovič SDB � Foto: archív SDB

Počas jedného stretnutia pápež František s úprimným srdcom prezradil tajomstvo svojho
pokoja a pokojného úsmevu napriek ťarche zodpovednosti a riešeniu každodenných
náročných úloh, polemík a problémov. Tu sú rady, ktorých sa drží, aby bol stále pokojný.

Štyri rady
pápeža Františka, ako zvládnuť stres
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2. Obrátiť sa na svätého Jozefa
Na generálnej kongregácii sa hovorilo o problé-
moch Vatikánu, rozprávalo sa o reformách. Všetci
ich chceli. Vo Vatikáne je korupcia. Ale ja som po-
kojný. Ak je nejaký problém, ja napíšem lístok svä-
tému Jozefovi a dám ho pod sošku, ktorú mám vo
svojej izbe. Je to socha svätého Jozefa, ktorý spí. Te-
raz už spí na matraci z lístkov! Práve pre toto ja
dobre spávam: je to Božia milosť. Spávam šesť ho-
dín. A modlím sa. Modlím sa svojím spôsobom.
Breviár mám veľmi rád a nikdy ho nevynechám.
Svätá omša každý deň. Ruženec… Keď sa modlím,
vezmem si vždy Bibliu. Pokoj tak narastá. Neviem,
či toto je tajomstvo. Môj pokoj je darom od Pána.
Nech mi ho nevezme! Myslím, že každý by mal
nájsť korene vyvolenia, keď si ho Pán povolal. Ale
nikdy si neumývať ruky od problémov. Áno,
v Cirkvi sú aj pontskí piláti, ktorí si umývajú ruky,
aby boli pokojní. Lenže predstavený, ktorý si takto
umýva ruky, nie je otcom a nepomáha.

3. Askéza v správnej miere
Dokonca aj askéza môže byť svetácka. Ona však
musí byť prorocká. Keď som vstúpil do noviciátu
k jezuitom, dali mi cilicium (kajúci pás). Aj kajúci
pás je dobrý, ale pozor: nesmie slúžiť na to, aby si
si dokazoval, aký si dobrý a silný. Skutočná askéza
ma musí urobiť slobodnejším. Verím, že pôst je
prostriedok, ktorý je stále aktuálny: ako sa však
postiť? Jednoducho tak, že nebudem nič jesť? Svätá
Terezka mala aj iný spôsob: nikdy nehovorila,
čo sa jej nepáči. Nesťažovala sa a vždy si vzala to,
čo jej dali. Existuje každodenná askéza, malá, ktorá
je stálym sebazapieraním. Prichádza mi na myseľ
jedna veta svätého Ignáca, ktorá pomáha byť slo-
bodnejším a šťastnejším. On hovorieval, že úsiliu
nasledovať Pána pomáha sebazapieranie v akých-
koľvek oblastiach. Ak ti nejaká vec osoží, tak ju ko-
naj, nech by to bolo aj nosenie kajúceho pása. Ale
iba vtedy, ak ťa to robí slobodnejším, nie ak ti slúži
na to, aby si sám sebe dokazoval svoju silu.

4. Nebyť naviazaný na peniaze
Neskrývam, že je veľa problémov týkajúcich sa
ekonomických záležitostí. Problémy prídu vtedy,
ak sa dotkneme peňaženiek. Myslím na otázku
oslobodenia sa od majetku. Čo sa týka majetku,
treba byť veľmi opatrný. Chudoba je chrbtovou
kosťou Cirkvi. Aj vtedy, keď sa žije v chudobe, aj
vtedy, keď sa v nej žiť nemusí. Dôsledky sú vždy
silné. Teraz asi nie je dosť času na vyčerpávajúcu
odpoveď, ale dôverujem vašej múdrosti. Uvažujte,
no Pán naozaj veľmi chce, aby rehoľníci boli chu-
dobní. Ak takí nie sú, Pán pošle „ekonóma“, ktorý
inštitút privedie k zániku! Raz sa stalo, že jedna re-
hoľná sestra ekonómka odpadla a jej spolusestra
tomu, kto jej pomáhal, povedala: „Prejdite jej po-
pod nos bankovkou a určite sa preberie!“

Preklad: z ANS Terézia
Liptáková

„Chodievaj predo mnou a buď
dokonalý (povedal Boh Abrahá-
movi). Bodka! To je najlepšia de-
finícia svätosti. (…) Aj dnes mô-
žeš byť svätý.V Cirkvi máme veľa
svätcov, veľa.“ Dňa 2. mája prijal
pápež František na audiencii sa-
leziánskych novicov z domov
Pinerolo a Genzano v Ríme, sa-
leziánskych prednovicov (kandi-
dátov) z talianskych provincií
a z Malty spolu s ich formátormi.
Stretnutie bolo plné povzbudenia
žiť svoje povolanie a naplno na-
sledovať Krista.

Stretnutie novicov a kandidátov
sa začalo už 30. apríla. Mladí
muži, ktorí budú čoskoro žiadať
o prijatie do noviciátu, mali prí-
ležitosť stretnúť sa s tými, ktorí sa
na túto cestu už vydali. Stretnu-
tie so Svätým Otcom bolo plá-
nované ako súčasť programu, no
až do poslednej chvíle bolo
držané v tajnosti. Očakávalo sa,
že potrvá 15 minút, nakoniec sa
však predĺžilo až na päťdesiat.

Pápež František odpovedal presne
a rozhodne na mnoho otázok. Pri
téme sprevádzania pri rozlišovaní
povolania zdôraznil, že mladí ľu-

dia na seba prijímajú zodpoved-
nosť. Naliehal, aby sa vyvarovali
pokrytectvu a priemernosti. Treba
byť opatrní „voči tým, ktorí chcú
vstúpiť do seminára, pretože
majú pocit, že sú neschopní pre-
sadiť sa sami vo svete“. Odporú-
čal všímať si kandidátov, „ako sa
modlia“: nie je potrebné modliť
sa dlhé umelé modlitby, ale mod-
liť sa „jednoducho, ale s dôve-
rou“.

Pápež tiež vysvetlil, čo myslí pod
pojmom periféria: sociálne peri-
férie chudobných a periférie
„mysle“ v dialógu s ateistami
a agnostikmi. Predstaveným dal
jednoznačnú radu: „Musíte po-
slať najlepších na periférie!“
V pastorácii mládeže ich Svätý
Otec nabádal používať väčšiu
„kreativitu“ a učiť druhých „po-
máhať, učiť ich hodnote priateľ-
stva, rodiny, rešpektu k starším“.

„Bol to skutočne krásny moment
spoločenstva s pastierom Cirkvi.
Poznačí životy týchto mladých
ľudí. Je to vítaný dar počas prí-
pravy na Svetový deň povolaní
a na sviatok svätého Dominika
Savia,“ povedal don Antonello
Sanna, magister novicov v Gen-
zane pri Ríme.

Svätý Otec
so saleziánskymi
novicmi a kandidátmi

Francesca Riccardi
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Kedy vzniklo združenie Laura a aké
boli jeho počiatky?
Vzniku predchádzali stretká dievčat
v Prešove pod vedením Vierky Bašis-
tovej. Vyše 50 dievčat pod vedením
piatich animátoriek pripravovalo ma-
teriály na stretká, dokonca svojpo-
mocne začali vydávať časopis Čajka.
V roku 1989 spolupracovali tzv. Lau-
ristky aj so sestrami saleziánkami, a to
na súťaži O putovnú sošku Panny Má-
rie v Humennom. Po tejto súťaži pri-
šli košické sestry do Prešova na dievčenský apoštolát a v roku
1991 pripravili prvú dievčenskú stanovačku.V roku 1991 sa-
leziáni založili saleziánske občianske združenie DOMKA. Aj
dievčatá z Prešova – Lauristky chceli vstúpiť do tejto organi-
zácie. Don Vladimír Fekete im však poradil, aby si založili
vlastnú dievčenskú organizáciu. Stredisko Laura, pomeno-
vané podľa saleziánskej patrónky blahoslavenej Laury Vicu-
ňovej, slávnostne otvorili a posvätili 22. januára 1992. Po prí-
pravných rokovaniach predstaviteliek prešovského strediska
so sestrami saleziánkami 4. decembra 1993 v Žiline na usta-
novujúcom sneme vznikla Laura, združenie mladých so síd-
lom v Prešove.

Aké predsedníčky sa vystriedali na ústredí?
Predsedníčka združenia sa volí na obdobie dvoch rokov.
Najprv to boli tri slečny, dnes už mladé ženy, a potom via-
ceré saleziánky, medzi nimi aj dnešná naša provinciálka.
V ostatnom období bola opäť predsedníčkou jedna slečna.
Katarína Straková (1993 – 1996)
Martina Hatoková (1996 – 1997)
Marta Sendeková (1997 – 1999)
Eva Rušínová FMA (1999 – 2004)
Marta Peťková FMA (2004 – 2009)
Janka Kurkinová FMA (2009 – 2011)
Zuzana Šmotláková FMA (2011 – 2013)
Júlia Čižmárová (2013 – 2015)
Marta Baňasová FMA (od 2015)

Aké významné akcie sa robia na Slovensku pod hlavičkou
Laura, združenie mladých, resp. na akých školeniach
Laura participuje?
Najvýznamnejšie celoslovenské projekty neformálneho
vzdelávania, ktoré sa realizujú pod hlavičkou Laury, sú Me-

diálna škola a VIDES – teda projekt
prípravy misijných dobrovoľníkov
s názvom V nasadení života. Tieto
dva zastrešuje ústredie, potom je tu
známy volejbalový turnaj KubCup,
ktorý realizuje stredisko Dolný Ku-
bín, a celoslovenský dievčenský tur-
naj vo floorbale, ktorý realizuje stre-
disko v Banskej Bystrici. Každý rok
pripravujeme tanečnú súťaž Teen-
dance. Obľúbenou prípravou na Via-
noce je facebookový ProjektVianoce

a na Veľkú noc pripravujeme zamyslenia s názvom Fortyfor-
you. Okrem toho naši členovia sú v tíme garantov programu
Cesty zrenia.

Aké ciele má Laura do budúcnosti?
V minulom roku boli v Laure diskusie a hľadania medzi zá-
stupcami stredísk aj sestrami saleziánkami a vzišli z toho
ciele, ku ktorým by mala Laura smerovať:
– Laura má slúžiť ako nástroj protagonizmu mladých,
– má pomáhať v integrálnom rozvoji dobrovoľníkov,
– a chceme sa snažiť o väčšiu finančnú stabilitu stredísk.

Ako vnímate v súčasnosti mládežnícku politiku
a spoluprácu s mládežníckymi organizáciami?
Spoluprácu s inými organizáciami vnímame ako veľmi dô-
ležitú. Pre nás sú cenné skúsenosti organizácií, najmä Dom-
ky, keďže tá je nám najbližšie. Laura je členom Rady mládeže
Slovenska, ktorá združuje niektoré mládežnícke organizácie
a zastupuje nás pred štátom, najmä pred ministerstvom škol-
stva. Na stretnutiach máme možnosť spolu diskutovať, vy-
mieňať si skúsenosti a teraz, keďže podpora zo strany štátu
(predovšetkým finančná) je čoraz viac klesajúca, hľadáme
spôsoby riešenia.

Čo vám robí najväčšiu radosť či starosť vzhľadom
na združenie Laura?
Najväčšou radosťou je vidieť nadšenie a zápal mladých pre
to, čo v Laure robia. Ich vízie a plány do budúcnosti; či už
sú to mladí v predsedníctve, kontrolnej komisii, alebo fun-
draisingovom alebo športovom tíme, taktiež na strediskách.
Najväčšia starosť je momentálne nedostatok financií (skrá-
tená dotácia z ministerstva), aby sme mohli posilniť kvalitu
a zapojiť väčšie množstvo mladých…

sr. Viera Antalíková FMA � Foto: archív

Mládežnícka organizácia Laura rozvíja potenciál mladých a vychováva k zrelému prežívaniu
kresťanských hodnôt. Na Slovensku má trinásť stredísk, tri súkromné centrá voľného času
a viac ako 1300 členov. Ako sa jej darí, opýtali sme sa predsedníčky združenia sestry Marty
Baňasovej FMA a riaditeľky ústredia sestry Márie Nagyovej FMA.

Ako žijú Marta a Mária v Laure?
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Počas týchto mesiacov v Benguele som
sa musela popasovať už s mnohými pre-
kvapeniami. Našťastie, patria medzi ne
aj chvíle, ktoré stoja za zdieľanie, a jed-
nou z nich je naše oratko. Predstava
prázdneho oratka alebo skôr neúčasť
detí je tu priam nemožná. Deti často
prichádzajú samy a informujú ma: vi-
díme sa v nedeľu na oratku.
Pre nás benguelských animátorov sa za-
čína príprava oratka stretnutím, kde naj-
prv hodnotíme posledné oratko, a ak
zostane čas, čo sa väčšinou nestáva,
dohodneme sa na nasledujúcej téme.
Ako ste správne pochopili, čas nám ne-
zostáva najmä pre toto, a nebudem ge-
neralizovať: Angolčania zbožňujú roz-
právať a počúvať sa. Ak sa aj opakujú,
vôbec to neprekáža, pretože „iba obo-
hacujú myšlienku“.
Keďže za oratko tu v Benguele považu-
jeme nedeľňajšie aktivity v priestoroch
školy dona Bosca, naše možnosti sú
značne obmedzené. Ale úžasné na tom
je, že predstavivosť animátorov je vždy
nevyčerpateľná.
Pre lepšie vysvetlenie, oratko začíname
stretnutím v kruhu so všetkými deťmi,
keď stačí hra alebo pieseň s chytľavým
rytmom, aby sa tancovalo či tlieskalo
(slová nepotrebujú mať zmysel), a deti
sú neskutočne nadšené. Nasleduje
modlitba a katechéza. Keďže by bolo
ťažké mať katechézu pre všetkých na-
raz, rozdeľujeme deti a mladých do
skupín podľa veku. Máme skupiny star-
ších, ktorí sú ochotní aj schopní komu-
nikovať, spolupracovať aj zdieľať sa, ale
aj skupinu „bábätká“, tých najmladších,
ktorí prichádzajú zavesení na chrbtoch
svojich starších súrodencov.
Posledné týždne sa snažíme skoncovať
s naším „bolatóriom“, čo v preklade

môže znamenať
niečo typu „oratko
iba o lopte“. Našou
snahou je aspoň
sčasti ukázať deťom
a mladým, že oratko
nie je len o lopte
a dvoch hojdačkách
z lana, ale že jeho
zmyslom je budova-
nie spoločenstva
a priateľstiev, mies-
to, kde sa môžu na-
učiť nové piesne,
tance či vyrábať de-
korácie z papiera.
Najväčšou radosťou,
a nielen pre mňa, je
chvíľa, keď ideme
deti odprevadiť domov. Celá veľká sku-
pina sa zrazu rozbehne a jediným dô-
vodom na zastavenie je hlavná cesta.
Celou cestou spievame alebo tancu-
jeme, naháňame sa a poriadne kričíme,
aby každý vedel, že oratko sa už skon-
čilo. Deti vybiehajú z domov a pridá-
vajú sa k nám, mamy sa usmievajú
a niektoré tancujú s nami a my beháme
po celom sídlisku. Nakoniec sa zasta-
víme, spravíme veľký kruh, dáme si
krátku modlitbu a pozveme všetky deti,
aby sa ďalší týždeň pridali k nám.
Raz za čas pripravujeme pre oratkárov
„oratoriofestivo“, a to vždy počas výni-
močných udalostí. Tento typ je odlišný
od bežného oratka. Každý má možnosť
zapojiť sa do programu krátkou bás-
ňou, divadlom, tancom… Nakoniec je
pre všetkých pripravené prekvapenie
zvyčajne vo forme pukancov, ktoré
vlastnoručne vyrábajú animátori. Aj keď
nie vždy sa nám podarí pripraviť dosť
pre všetkých, mnohé z detí túto snahu

oceňujú. Poslednýkrát počas takejto
slávnosti prišlo viac než päťsto detí…
Veľakrát mi tieto chvíle oratka pomá-
hajú uvedomiť si, že byť animátorom
nie je iba o dávaní, ale aj o veľkom pri-
jímaní. Jednoducho povedané, byť ani-
mátorom je obrovský dar.

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

Spracované a foto z dobrovolnici.saleziani.sk

Myslím, že veľakrát sa ráno prebúdzam a neuvedomujem si, že som v Angole. A potom
vyjdete na balkón, pocítite to teplo, ktoré tu máme každý deň, počujete šum mora a viete,
že každým dňom si vás toto miesto získava stále viac (Alžbeta Zelná).

Oratko po angolsky
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Pripravila: Adriana K., Savio o. z. � Foto: Archív Daniela Pravdu SDB

Už šiesty rok pôsobíte v Čade ako mi-
sionár. Čo špecifické vám príde na um
pri myšlienke na Čad?
Za špecifické v tejto krajine pokladám
začínajúce kresťanstvo. Čad je na
úrovni prvej evanjelizácie. V iných štá-
toch Afriky sa hovorí už o evanjelizácii
do hĺbky, v Európe o novej evanjelizá-

cii. V Čade je Cirkev mladá, veľká časť
obyvateľstva sú animisti, ktorí nepo-
znajú Ježiša Krista.

Koľko percent obyvateľstva Čadu vy-
znáva kresťanskú vieru?
Kresťanov je asi 25 – 30 %. Moslimovia
tvoria až 52 % obyvateľstva, ale v Afrike
je ťažké hovoriť o štatistikách. Katolícka
cirkev má síce svoje matriky – máme je-
den a pol milióna registrovaných po-
krstených –,nevieme však, koľko je tých,
čo sa vyhlasujú za kresťanov a nie sú
pokrstení, a nepoznáme no siekt pro-
testantského typu je tu bezpočtu. Až
s rozvojom krajiny bude možné dostať
sa k presnejším číslam.

Máte skúsenosti s konvertovaním mo-
slimov na kresťanstvo?
V hlavnom meste N´Djamena sme mali
katolíkov aj z kmeňov, ktoré sú tradične
mohamedánske. Boli aj prípady, že otec
bol tolerantný mohamedán a deti sa
prihlásili ku katolíckej viere. Všetko zá-
visí od rodinného prostredia širšej ro-

diny. Ak je rodina rozpŕchnutá alebo to-
lerantná, konverzia je možná, ale vo
všeobecnosti je takýchto obrátení málo.
Ako viete, za prijatie kresťanstva je
podľa Šarie trest smrti.

V Čade sú tri saleziánske domy. Vy pô-
sobíte na juhu v meste Sarh. Čo všetko
zahŕňa dielo, na ktorom pracujete?
Začali sme mládežníckym strediskom,
neskôr nám biskup zveril farnosť v jed-
nej ľudovej štvrti na pokraji mesta. Prví
saleziáni v Čade boli Taliani. Jeden vy-
budoval základnú školu pri farnosti,
ako aj materskú školu. Druhý sa veno-
val misijnej a sociálnej činnosti na vi-
dieku, ktorú som teraz zdedil ja. Okrem
toho staviame studne, podporujeme ľu-

dové školy, formovali sme aj učiteľov.
Teraz prevzal formáciu učiteľov do rúk
štát. Je to možno kvôli nebezpečenstvu
islamského radikalizmu, aby sa školy
nestali semeniskom extrémistov.

Aká veľká je vidiecka oblasť, v ktorej
vykonávate misijnú činnosť?
Zahŕňa 32 dedín pozdĺž rieky Šari páse
širokom asi 30 km a dlhom asi 40 km.
Sú zoskupené do sektorov, z ktorých má
každý svoju kaplnku. Posledná kaplnka
je vzdialená 32 km, ľudia však prichá-
dzajú aj z odľahlejších dedín. V nedeľu
ráno slúžim svätú omšu v centrálnom
sektore, potom vyrážam ďalej. Trvá mi
šesť týždňov, kým obehnem všetky ka-
plnky. Ľudia majú teda možnosť raz za
šesť týždňov stretnúť kňaza, vyspovedať
sa a prijať Ježiša v Eucharistii.

Koľko ľudí ročne krstíte?
Asi 140-150 ľudí. Krstili by sme možno
aj viac, no podmienkou krstu u dospe-
lých je, aby boli v prípade spolunažíva-
nia s partnerom či partnerkou zvykovo
zosobášení. Kedysi bolo jednoduchšie
zvykovo sa zosobášiť – ženích dal za
ženu jednu kozu a dva vrhacie nože.
S rozvojom však prišli peniaze aj cham-
tivosť a za ženu sa pýta obrovské veno.
Mnohí majú aj desať detí, ale stále ne-
majú možnosť odovzdať veno. Až po
zaplatení vena je pár považovaný za
manželov.

Teraz ste hovorili o zvykovom manžel-
stve. Ako je to so sviatostným manžel-
stvom?
V meste N'Djamena som sobášil aj pa-
nenské manželstvá, keď sa páry brali
skôr, než začali spolu bývať.V Sarh som

Ľudia v Čade túžia spoznať Ježiša
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Ako misionár začínal v Afrike, v terajšej Konžskej demokratickej republike. Zo Slovenska tam
musel utekať, nedalo sa oficiálne vycestovať. Po zmene režimu sa na krátky čas vrátil na
rodnú hrudu. Jeho ďalším misijným pôsobiskom bola Sibír, neskôr Azerbajdžan. Potom sa
venoval misijným aktivitám na Slovensku, odkiaľ zamieril do provincie ATE – tropická
rovníková Afrika. Dva roky strávil v Gabone a momentálne už šiesty rok pôsobí v Čade.
Don Daniel Pravda SDB.
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sobášil iba dvojice, ktoré už spolu bývali
predtým. Zákony miestnej Cirkvi však
nedovolia, aby bolo vyslúžené sviatostné
manželstvo, ak nie je slávené zvykové
manželstvo a teda odovzdané veno.

V Európe sa veľa hovorí o kríze rodiny.
Ako je to v Čade?
Rodina v Čade je stabilná. Ak sa roz-
padne, väčšinou je to vtedy, keď utečie
žena od násilného muža. Medzi mla-
dými sa však teraz šíri určitá neviaza-
nosť, sexuálna revolúcia. So západnou
civilizáciou teda prichádza nielen po-
krok a rozvoj, ale aj negatívne vplyvy.

Aké sú ďalšie problémy, ktorým čelia
miestni obyvatelia?
Medzi najväčšie ťažkostí patrí chudoba.

Čad je druhý najzaostalejší štát v Afrike.
Ďalej je to nefunkčný štát – niet bez-
pečnosti, autority, spravodlivosti. Alko-
holizmus je tiež obrovským problé-
mom, ešte viac na vidieku než
v mestách. Na vidieku sú ľudia priamo
pri zdroji, keďže alkohol sa vyrába
z prosa či manioku. Paradoxne alkoho-
lizmus šíria ženy. Podľa zvykov sa muži
nestarajú o rodinu, sú to ženy, ktoré za-
bezpečujú príjem. Jeden z osvedčených
spôsobov, ako prísť k peniazom, je vy-
rábať a predávať alkohol. Prirodzene,
Cirkev sa usiluje naučiť ženy zarobiť
peniaze inak, napríklad vyrábaním
a predajom mydla.

Klimatické zmeny negatívne vplývajú
na život poľnohospodárov a pastierov

v mnohých krajinách Afriky. Pociťujú
dôsledky meniacej sa klímy aj obyvate-
lia Čadu?
Áno. Púšť Sahara napreduje, podobne aj
polopúšť, čo núti pastierov sťahovať sa
za pastviskami na juh krajiny. Poľno-
hospodári z juhu trpia rastúcim počtom
pastierov – stáda totiž spasú nielen
trávu, ale tiež úrodu na poliach. Čoraz
častejšie preto dochádza ku konfliktom
medzi pastiermi a poľnohospodármi,
o to viac, že pastierske kmene su isla-
mizované, zatiaľ čo poľnohospadári sú
tradične kresťania alebo animisti. Nie-
kedy dochádza až k veciam pre nás ne-
predstaviteľným. Na ilustráciu jeden prí-
klad: Voly pastierov raz spásali polia
miestnych poľnohospodárov. Aby sa
miestni nejakým spôsobom ubránili
pred ďalšou škodou, natreli listy ma-
nioku medom a voly pastierov sa z toho
zduli. Odveta pastierov bola strašná – zo
zlosti vystrieľali celú dedinu samopalmi.

Čo si najviac ceníte na miestnych ľu-
ďoch, s ktorými pracujete?
Veľkú trpezlivosť. Napriek všetkej biede
a násiliu, ktoré musia zažívať, sú veľmi
trpezliví, všetko znášajú s veľkou odo-
vzdanosťou. Cením si na nich tiež
túžbu po Kristovi. Pre nich je Ježiš na-
ozaj živý. Dobrá novina je pre nich sku-
točne dobrá, niečo, čo ich robí viac
ľuďmi, učí viac milovať, odpúšťať, po-
máha vychovať deti.

Z čoho máte ako misionár najväčšiu
radosť?
Z toho, že miestni túžia spoznať Ježiša,
chcú sa dať pokrstiť, majú nadšenie pre
život s Bohom. Keď som odchádzal na
dovolenku na Slovensko, s úzkosťou sa
ma pýtali, či sa vrátim. Prítomnosť mi-
sionára pre nich znamená, že aj oni
majú cenu v očiach Boha, že Pán Boh
je s nimi.

Čo by ste chceli odkázať čitateľom Don
Bosco dnes?
Myslíte na nás a modlite sa za evanjeli-
záciu Afriky. Afrika prijala krst, no ako
často hovoríme, ľudia sú pokrstení, ale
ešte nie sú dosť kresťanmi. Úsilie nás
kresťanov z Európy by nemalo spočívať
ani tak vo finančných daroch, ale skôr
v modlitbe a obetovaní sa za to, aby oni
vyzrievali vo viere, aby ju uvádzali aj do
života a tak rástli v dobrote a láske.
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Don Bosco sa vložil celý do výchovy
mladých. Svoju výchovu založil na
modlitbe, ktorá bola pre neho samého
veľmi dôležitá, čo bolo aj vidno.
Mnoho práce mu nedovoľovalo mod-
lievať sa dlhé hodiny, ale keď sa mod-
lil, tak sa modlil! Bol celkom sústre-
dený a dal sa vnímať jeho vzťah
k Bohu. Každý deň slúžil svätú omšu, aj
keď bol chorý. Pravidelne sa modlieval
breviár. Viackrát za deň sa modlil za
seba, za jemu zverené duše, najmä za
svojich penitentov. Don Rua a prví od-
chovanci oratória svedčia, že kto šiel za
ním do izby, uvidel ho pri modlitbe
s ružencom v rukách. Keď sa modlieval
nahlas, zo slov sálala múdrosť a najmä
vrúcna láska. Niekedy prerušil prácu,
aby si prečítal nejakú dobrú knihu.
Viackrát si „poťažkal“, že sa nemôže
modliť viac, ale nahrádzal to tichými
„strelnými“ modlitbami.

Don Bosco rozmýšľal, ako chlapcov
naučiť tomuto vzťahu s Bohom. Okrem
iného, v roku 1847 pre nich vymyslel
pravidelné duchovné obnovy. Konali sa
vždy v prvú nedeľu mesiaca a spočívali

v dobrej svätej spovedi a svätom prijí-
maní. Chlapcov začínal spovedať už
v sobotu večer, keďže ich bolo veľa.
Aby im urobil radosť, nedeľné raňajky
pripravoval on. Duchovnú obnovu
ukončili modlitbami z modlitebnej
knihy Giovanne proveduto, ktorú pre
nich napísal v tom istom roku, teda
pred 170 rokmi. V úvode sa dočítame
o dôležitom presvedčení dona Bosca,
ktoré odovzdával mladým: „Drahí
mladí, chcem vás naučiť takému kres-
ťanskému životu, ktorý vás urobí šťast-
nými a spokojnými, a pochopíte,
v čom spočíva pravá radosť…“ Chlap-
com sa modlitebná knižka páčila, vo
dne ju nosili vo vrecku a v noci im slú-
žila ako vankúš. Milovali túto knihu,
pretože cítili, že don Bosco ju napísal
iba pre nich a každá veta vzbudzovala
odozvu v ich srdci.
(Memorie Biografiche III.)

Spracovala: Adriana Sarközyová FMA

Don Bosco, muž modlitby

Don Cafasso odporučil donovi Boscovi,
aby nešiel pôsobiť na dobre zabezpe-
čené miesta, ale aby prišiel k nemu do
Turína, do kňazského konviktu. Túto
ustanovizeň založil zo svojich pro-
striedkov rektor Kostola svätého Fran-
tiška Assiského don Alojz Guala, ktorý
bol nábožným a veľmi vzdelaným kňa-
zom. Videl potreby svojej doby a uve-
domoval si, že mnohí kňazi po štúdiách
v seminári neboli pripravení na kon-
krétnu pastoračnú prácu medzi ľuďmi,
ich vedomosti najmä z morálky boli len
veľmi teoretické, slabé pre konkrétnu
prácu s ľuďmi. Preto už od roku 1808
ponúkal novokňazom v priestoroch
svojho domu lekcie praktickej morálky.
V roku 1818, keď sa v Turíne skončila
francúzska vláda, v opustenom fran-
tiškánskom kláštore vedľa svojho kos-
tola zriadil konvikt pre mladých kňazov,
ktorým zabezpečil bývanie, prednášky

a pastoračný zácvik. Takto don Guala
uskutočnil nesmierne dobro pre klérus
v Piemonte a zvlášť v Turíne. Don Ca-
fasso sa stal pravou rukou dona Gualu
a neskôr aj jeho nástupcom. Tretím vy-
nikajúcim kňazom v konvikte bol don
Golzio. Títo traja kňazi mali hlboké ve-
domosti, ktoré spájali aj s obrovskou
pastoračnou prácou, do ktorej zasvä-
covali mladých novokňazov. Pôsobili
vo väzeniach, v nemocniciach, navšte-
vovali tak chudobné domy, ako aj bo-
haté paláce. Do takejto školy bol po-
zvaný don Bosco. Tu sa naučil svätej
pastoračnej horlivosti a pod dohľadom
týchto učiteľov robil svoje prvé veľké
kroky v práci pre dobro opustenej mlá-
deže. Jeho svätosť nevznikla len zo
snov a vnútorných milostí, ale aj z hor-
livosti a múdrosti kňazov, ktorých stre-
tol a od ktorých sa učil.

Spracoval: Pavol Grach SDB

Dona Bosca neviedli len sny
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Saleziáni spolupracovníci oslávili
10. výročie posvätenia Domu
Mamy Margity na Drienici (ďalej
DMM), ktorý dňa 26. mája 2007
posvätil vtedy pomocný biskup Ko-
šickej arcidiecézy Mons. Stanislav
Stolárik, dnes biskup Rožňavskej
diecézy. Pred slávnostnou svätou
omšou otca biskupa privítal hlavný
koordinátor provinciálnej rady
Združenia saleziánov spolupracov-
níkov na Slovensku Julo Tomaštík.
Mons. Stolárik v homílii zdôraznil,
že práve vďaka Božiemu riadeniu
posvätil pred desiatimi rokmi dom,
ktorý je dnes veľkým darom na pre-
hlbovanie duchovného života člo-
veka v dobe, keď sa pravda vyhla-
suje za nepravdu a nepravda za
pravdu. Otec biskup tiež pripome-
nul 100. výročie zjavenia vo Fatime

a fakt, že Boh vložil pokoj ľudstva
do Máriiných rúk. Fatima je tak po-
nukou a pre veriacich zároveň i zá-
väzkom. Homíliu zakončil slovami:
„Poďme sa modliť k Mame a spolu
s ňou prosiť za naše rodiny, ktoré sú
vystavené tlaku a pokušeniam
Zlého.“ Pred záverečným požehna-
ním daroval otec biskup DMM kó-
piu obrazu Svätej rodiny.

Po svätej omši sa v priestoroch
DMM uskutočnilo agapé a účast-
níci podujatia si prezreli priestory
domu, okolia a zmeny, ktoré sa po-
čas desiatich rokov udiali. Otec bis-
kup sa pozdravil jednotlivo so všet-
kými prítomnými. Na korunku
Božieho milosrdenstva sa účastníci
zišli v kaplnke Svätej rodiny.

Po rozlúčke s Mons. Stolárikom
v popoludňajších hodinách pokra-
čovali prítomní v družnom posedení
v jednotlivých zariadeniach so spo-
lupracovníkmi zo strediska Prešov
Juh a Sever a so sabinovským stredi-
skom, ako aj s prítomnými sale-
ziánmi, najmä s donom Tiborom –
autorom myšlienky stavby DMM.

Božie dielo, ktoré
v duchu saleziánskej
charizmy privádza

k Ježišovi
Dom mamy Margity je pastoračno-rekreačné
centrum, ktoré vzniklo vďaka práci a finanč-
nej podpore Združenia saleziánov spolupra-
covníkov na Slovensku, ako aj ďalších dob-
rodincov. Dom je majetkom Združenia,
predovšetkým je to však Božie dielo, ktoré
ako vzácny dar ustavične presviedča o aktu-
álnosti saleziánskej charizmy. DMM je ur-
čený najmä pre potreby pastorácie a rekre-
ácie saleziánov spolupracovníkov, celej
saleziánskej rodiny a ich priateľov.
Prednostne sa tu realizujú duchovné cviče-
nia, obnovy, stretnutia pre manželov, príprava

snúbencov, školenia a napokon aj rodinné
oslavy či podujatia na budovanie spoločen-
stva. Dielo, ktoré je „nástupcom“ Chalupy
v Ruských Pekľanoch, bolo stavebne dokon-
čené v roku 2008, kaplnka pribudla v roku
2012. V roku 2011 navštívil DMM hlavný
predstavený saleziánskej rodiny Don Pascual
Chávez Villanueva, ktorý pri tejto príležitosti
odovzdal saleziánom spolupracovníkom na
Slovensku päť priorít pre zameranie apoštol-
skej činnosti.

Jakub Halčák ASC, Lucia Fojtíková ASC

Dom Mamy Margity oslavuje desať rokov

„Nesmieme zachraňovať iba seba, do domu nášho Otca sa musíme vrátiť spoločne. Veď čo by
nám povedal, keby sme prišli jedni bez druhých?“ (Charles Peguy)
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BAKU
Svätý Otec vysvätil novokňaza z Baku
35-ročný David Behbud Mustafayev, rodák
z Baku, prijal v nedeľu 7. mája v Bazilike svätého
Petra v Ríme kňazskú vysviacku z rúk pápeža
Františka. Je prvým katolíckym kňazom azerbaj-
džanského pôvodu. David študoval teológiu v Pe-
trohrade a minulý rok ako diakon posluhoval pri
pontifikálnej svätej omši počas návštevy pápeža
v Baku. Farnosť v Baku je jedinou rímskokato-

líckou farnosťou
v Azerbajdžane,
je zverená sale-
ziánom.Väčšinu
komunity tvoria
saleziáni zo Slo-
venska.

SEVILLA
Striebro a bronz pre slovenské tímy na PGSI v Španielsku
Aj tento rok sa uskutočnili Medzinárodné saleziánske špor-
tové hry v španielskej Seville, na ktorých nechýbali ani Slo-
váci. Na hry, ktoré sa konali od 10. do 15 mája, sme vyslali
šesť tímov: dva mladšie chlapčenské, dva staršie chlapčenské

a jeden dievčenský tím
nás reprezentovali vo
futsale, jeden dievčen-
ský tím vo volejbale.
Popri hráčoch z jede-
nástich európskych
krajín sa PGSI zúčast-
nili aj mladí z Liba-
nonu. Z umiestnenia sa
nakoniec tešili dievčatá
futsalistky, ktoré obsa-
dili striebornú priečku,
a starší chlapci, ktorí
vybojovali bronz.

VATIKÁN
Salezián vymenovaný za nového biskupa v Kyjeve
Don Vitalij Krivitskyj SDB bol 30. apríla pápežom Fran-
tiškom vymenovaný za biskupa diecézy Kyjev-Žytomyr
na Ukrajine.
Narodil sa v Odese 19. augusta 1972. V roku 1987 začal
v tajnosti rehoľnú formáciu a 27. júla 1996 zložil svoju do-
životnú profesiu. Neskôr študoval v seminári v Krakove
v Poľsku a za kňaza bol vy-
svätený 24. mája 1997. Za-
stával rôzne pozície: vikár,
farár, vedúci oratória
a ekonóm, správca farnosti.
Bol tiež delegátom pre pas-
toráciu mládeže a provin-
ciálnym radcom. Jeho po-
sledným pôsobiskom bola
Odessa na Ukrajine, kde
vykonával službu správcu
Farnosti svätého Petra.

BARDEJOV
Saleziáni oslávili tridsať rokov pôsobenia v Bardejove
Pri príležitosti 30. výročia príchodu saleziánov do Bardejova sa
13. mája stretli všetky zložky saleziánskej rodiny na Vinbargu.
Oslavy sa začali ďakovnou svätou omšou. Rodina saleziánov
spolupracovníkov sa rozšírila o nových členov, a to o manželov
Žarnovských, ktorí počas omše zložili svoje prísľuby.
„Pre mňa je dnešná slávnosť veľkým povzbudením, pretože keď
sme tu s Jožkom Bližinským prichádzali, nikto nás nevítal, neča-
kal, nevedeli sme zodpovedať na otázku, čo tu chceme, kde bu-
deme bývať, čo budeme robiť. Bardejov bol jedna veľká ne-
známa. Teraz po 30-tich rokoch je to úplne inak. V dnešný deň
môžeme veľmi ďakovať, pretože Pán Boh toto dielo požehnáva
a používa nás – celú saleziánsku rodinu – pre dobro a na spásu
duší,“ povedal salezián Vincent Macejko.

POPRAD
Novici od saleziánov, jezuitov a redemptoristov spoločne v Poprade
11. mája sa uskutočnilo už tradičné stretnutie saleziánskeho a jezuitského
noviciátu. Tentoraz prišli aj novici od redemptoristov. Čas strávili vzá-
jomným predstavovaním seba i svojich chariziem, zdieľaním sa o svojej
ceste k povolaniu aj exkurziou do priestorov historického kostola v Spiš-
skej Sobote. Toto stretnutie, ktoré sa každý rok organizuje striedavo raz
v saleziánskom a raz v jezuitskom noviciáte, má už dlhoročnú tradíciu.

Jeho cieľom je
vytvoriť priestor
na zdieľanie o ži-
vote a rozdieloch
v noviciátoch, je
teda príležitosťou
spoznávať inú re-
hoľnú charizmu
a jej konkrétne
tváre.

s p r á v y
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BRATISLAVA
Delegáti pre spoločenskú komunikáciu sa tentoraz stretli
v Bratislave
Stretnutie delegátov pre spoločenskú komunikáciu regiónu
Európa stred a sever sa uskutočnilo od 25. do 28. mája v Bra-
tislave. Štrnásť delegátov z rôznych krajín sa prišlo podeliť
o novinky, skúsenosti, dozvedieť sa o nových saleziánskych
pastoračných príležitostiach na sociálnych sieťach a tiež
o novinkách z Ríma. Stretnutie viedol hlavný radca pre spo-
ločenskú komunikáciu don Filiberto González. Privítali sme
delegátov z dvanástich krajín vrátane Slovenska. Jedno po-
poludnie strávili aj v rodisku budúceho blahoslaveného Ti-
tusa Zemana, s ktorým sa bližšie zoznámili.

ŠKUTOVKY
Pozývame na miništrantský letný tábor
Saleziáni organizujú v spolupráci s Domkou, Združením saleziánskej mládeže, ju-
bilejný 20. ročník miništrantského tábora Tymian. Jeho cieľom je pomoc pri for-
mácii miništrantov.
Tábor sa uskutoční od 17. – 23. júla v RZ Škutovky (pri Liptovskej Osade). Du-
chovný program na tému Cesta k slobode bude sledovať životnú púť dona Titusa
Zemana, svojho času miništranta, neskôr saleziána kňaza a od 30. septembra 2017
aj blahoslaveného. Okrem prednášok, svätých omší, filmov či vzácnych hostí ča-
kajú na účastníkov aj súťaže, turnaje, šport, turistika a veľa dobrodružných aktivít.
Informácie o tábore i prihlášku nájdete na www.facebook.com/ministranti.sk.

DOLNÝ KUBÍN
Od príchodu saleziánok na Oravu ubehlo už sedemdesiat rokov
12. mája 1947 začali Dcéry Márie Pomocnice kresťanov svoje pôsobenie v Dol-
nom Kubíne. Túto historickú udalosť prežili v spomienkach a ďakovaní spolu s dob-
rodincami a saleziánmi spolupracovníkmi práve v čase výročia. Kazateľom sláv-
nostnej svätej omše bol salezián
Juraj Kyseľ, ktorý dlhé roky pôsobil
v neďalekej Kňažej. Nechýbalo
agapé a vzájomné budovanie vzťa-
hov v radosti, ktoré dopĺňalo číta-
nie z historických kroník o prijatí
sestier farárom Viktorom Trsten-
ským a samotnými Kubínčanmi.

CASTELNUOVO DON BOSCO
Relikvia dona Bosca bola
ukradnutá
V piatok 2. júna vo večerných hodi-
nách bola ukradnutá relikvia svätého
Jána Bosca, ktorá bola umiestnená
v zadnej časti Baziliky dona Bosca
na Colle Don Bosco. Saleziáni spo-
lupracovali s políciou, svoju podporu
im vyjadril aj turínsky arcibiskup
Mons. Cesare Nosiglia. Relikviu na-
pokon polícia našla 15. júna. Skle-
nená ampulka ani vosková pečať,
v ktorých bola uložená, neboli po-
rušené. Proti 42-ročnému páchate-
ľovi sú jasné dôkazy, okrem iného aj
ten, že relikviu našli u neho doma
v kuchynskej skrinke. Vyšetrovatelia
predpokladajú, že chcel speňažiť
zlatý relikviár.

BRATISLAVA
Kardinál z Hongkongu navštívil Bratislavu
Kardinál Jozef Zen Ze-kiun SDB, emeritný biskup Hongkongu, navštívil koncom
mája Slovensko. Na bohosloveckej fakulte sa stretol so slovenskou historičkou prof.
Emíliou Hrabovec, diskutoval s predsedom Správnej rady ÚPN Ondrejom Kraj-
ňákom. Napokon sa na súkromnej audiencii porozprával s bratislavským arcibis-
kupom Mons. Stanislavom Zvolenským.
V pondelok 5. júna slávil kardinál Zen
svätú omšu v Kostole Panny Márie Pomoc-
nice na Miletičovej. Hlavným celebrantom
bol bratislavský pomocný biskup Mons. Jo-
zef Haľko. Kardinál vo svojej homílii vyzval
veriacich, aby si vážili náboženskú slo-
bodu a zostali vždy verní pravde.
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Vydavateľstvo Don Bosco prináša na Slovensko unikátnu
knihu Tweetuj s Bohom, ktorej autorom je kňaz Michel
Remery, zástupca generálneho sekretára Rady európ-
skych biskupských konferencií (CCEE).

Kniha ponúka skutočné otázky mladých ľudí, s ktorými sa
Remery stretával každý druhý týždeň niekoľko rokov.
Autor na otázky odpovedá jednoduchou, ale príťažlivou
formou – krátkymi a jasnými odpoveďami v menej ako
140-tich znakoch. Odpovede autor obohacuje a ponúka
základy viery v Boha založené na učení Svätého písma

a Katolíckej cirkvi.
Pápež František oz-
načil projekt Tweetuj
s BOHOM za veľmi
dôležitý.

„Prečo dopustí Boh
smrť nevinných ľudí?
Prečo je Cirkev taká
bohatá? Je diabol,
exorcizmus a vyhá-
ňanie zlých duchov
skutočné? Je pohľad
,žiaden sex pred
svadbou‘ stále aktu-
álny? Je eutanázia
vždy zlá? Je logické
veriť, môžem sa aj

pýtať? Môže utrpenie pomôcť priblížiť sa Bohu? To je len
niekoľko z 200 otázok, ktoré kniha ponúka,“ hovorí Tibor
Reimer SDB z Vydavateľstva Don Bosco.

Tweetuj s Bohom je ideálnym darčekom alebo pomôckou
na prípravu na sviatosti birmovania alebo manželstva, or-
ganizovanie stretiek, pre vedúcich skupín, kňazov, kate-
chétov.

„Kniha vyšla v niekoľkých jazykoch a je interaktívne pre-
pojená s mobilnou aplikáciou. Spustili sme aj stránku
www.tweetujsbohom.sk, kde sú informácie o tejto knihe
a o projekte,“ hovorí Ján Miško, riaditeľ vydavateľstva
Don Bosco.

O kotve
Kotva je nástroj, ktorý moreplavci hádžu na breh, potom ucho-
pia lano, aby loď priblížili k brehu. Naša viera je kotvou v nebi.
My máme svoj život ukotvený v nebi. Čo máme robiť? Uchopiť
lano: je stále tam. A poďme vpred, lebo sme si istí, že náš život
je akoby kotvou, ktorá je v nebi, na tom brehu, ku ktorému prí-
deme.

O kríži
Zamyslime sa: ako nosím kríž ja? Ako spomienku? Keď sa pre-
žehnávam, som si vedomý toho, čo robím? Ako nosím kríž? Len
ako symbol spolupatričnosti k náboženskej skupine? Ako or-
nament? Ako šperk z drahokamov a zlata? Naučil som sa ho no-
siť na ramenách, tam, kde spôsobuje bolesť? Každý z nás dnes
hľaďme na Ukrižovaného, hľaďme na toho Boha, ktorý sa stal
hriechom, aby sme nezomreli v našich hriechoch, a odpovedz-
me si na tieto otázky, ktoré som vám ponúkol.

O Márii
Nie sme sirotami, máme v nebi Matku, ktorou je svätá Božia
Matka. Učí náš totiž cnosti čakania aj vtedy, keď sa zdá, že
všetko stratilo zmysel. Ona vždy dôveruje tajomstvu Boha, aj
vtedy, keď sa zdá, že sa vytráca vinou zla sveta. Nech je nám
Mária, Matka, ktorú Ježiš daroval nám všetkým, vždy – aj vo
chvíľach ťažkostí oporou, nech vždy prehovára do nášho srdca:
„Vstaň. Hľaď vpred. Hľaď na obzor“, lebo ona je Matkou ná-
deje.
Zdroj: sk.radiovaticana.va

Slová pre život
od Svätého Otca Františka

Na Slovensko
prichádza kniha

Tweetuj
s Bohom
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Vierka, dobrovoľníčka dona Bosca
* † v apríli 2017

Priblížime si len tak letmo jej život. Slobodná, bezdetná, mo-
derným spôsobom povedané, single. Povieme si: „Ako jej len
bolo dobre.“ My však vymažeme tento moderný pojem
single, lebo ten by nás postupne priviedol ku gaučovým že-
nám a gaučovým mužom s mobilom či tabletom v ruke. Vy-
stačili by sme si tak sami s virtuálnym svetom, ktorý je však
veľmi ďaleko od skutočného života. Budeme sa preto veno-
vať len pojmom slobodná, bezdetná.
Už samotný pohľad do kostola prezrádza, že aj keď bola slo-
bodná a bezdetná, predsa bola vzorom hodným nasledova-
nia. Ináč by tu toľko ľudí, a aj mladších, dnes neprišlo.

Ako dieťa bola dosť utiahnutá, nesmelá, čo je predpoklad, aby
bola postupne gaučovou ženou. Mala však jeden dar, ktorý sa
usilovala rozvíjať. Nebola smutná. Neopakovala si denno-
denne, že som zranená! Ja iná nebudem! Nie! Taká nebola.

Vychodila päť základných tried. Po úspešne zvládnutých
prijímacích pohovoroch pokračovala na Štátnom dievčen-
skom gymnáziu, kde vychodila štyri triedy. „Mojou túžbou

bolo zostať na tejto škole a stať sa učiteľkou.“ Ale otec chcel,
aby šla do takej školy, po skončení ktorej by sa mohla skôr
zamestnať. Poslúchla ho a prestúpila na strednú ekonomickú
školu.

Od svojich dvanástich rokov navštevovala oratórium Dcér
Panny Márie Pomocnice kresťanov, kde sa učila objavovať du-
chovný život. Zapájala sa do hier, nacvičovala divadlá, a ako
sama dodala: „Moja nesmelosť sa tak postupne vytrácala.“
Tak si obľúbila sestry saleziánky a život podľa dona Bosca, že
chcela patriť do tejto rodiny. Boli však vojnové časy. Otec si
neželal, aby zverejnila, čo chce v živote robiť. Tak kľačala
v sakristii kostola s pohľadom na bohostánok a tam vyslovila
svoj záväzok – slúžiť Bohu a mládeži. Nie sebe.

V auguste 1950 začala pracovať v podniku Pozemné stavby,
lebo nebolo isté, ako to dopadne so sestričkami. Saleziánov
už v apríli v tom roku odviedli nevedno kam. Na sestričky sa
ešte len chystali. 29. augusta 1950 po práci bežala do ora-

tória. „Nikdy nezabudnem na moje zhrozenie: dvere poot-
várané dokorán, všetko porozhadzované, kaplnka prázdna…
Sadla som si na drevené kláty a plakala a plakala…“ A opäť
nová možnosť byť gaučová.

Spočiatku pracovala ako korešpondentka, sekretárka a na-
koniec ako účtovníčka, až pokiaľ neodišla na dôchodok. Na
jednom pracovisku prežila 40 rokov. Ani na dôchodku však
nezaháľala. Aj v takejto novej situácii si udržiavala živého
a činného apoštolského ducha. Modlila sa. Háčkovala, šila
a obdarovávala mladších týmito výrobkami.

Vierka postupne prijala aj svoju chorobu. Našla istotu, že ak
to Pán chce a dopustí, má to v jej živote zmysel a nejakú
úlohu. Ani v pokročilom štádiu choroby nezabúdala na mla-

dých. Venovala im modlitbu vďaky a prosby. V tichu samoty
obetovala za nich bolesti a utrpenie, ktoré jej priniesol život.

Vierka vedela, čo chce. Vyjadrila to na kolenách pred bo-
hostánkom. Celý život s pastoračnou múdrosťou hľadala,
ako uskutočniť službu Bohu a mladým. Dobro inštitútu Dob-
rovoľníčok dona Bosca bolo u nej na prvom mieste. Neza-
búdala preto opakovať a povzbudzovať sestry: „Milujte in-
štitút!“

Dejiny kresťanstva by sa zrejme uberali odlišným smerom ne-
byť prínosu mnohých žien. Ako napísal svätý Ján Pavol II.
v apoštolskom liste Mulieris dignitatem,„ Cirkev ďakuje za
všetky ženy a za každú osobitne… Cirkev ďakuje za všetky
prejavy ženského ,génia‘ v priebehu dejín vo všetkých kraji-
nách a uprostred všetkých národov, ďakuje za všetky cha-
rizmy, ktoré Duch Svätý udeľuje ženám v histórii Božieho
ľudu, za všetky víťazstvá, za ktoré vďačí ich viere, nádeji
a láske: ďakuje za všetky plody ženskej svätosti“ (č. 31).

Keď sa Boh dotkne srdca mládenca či
dievčiny a oni s ním budú

spolupracovať, stávajú sa schopnými
skutočne veľkých činov.

Vierka vedela, čo chce. Vyjadrila to na
kolenách pred bohostánkom.

Prinášame časť homílie z pohrebu jednej z prvých slovenských dobrovoľníčok dona Bosca.
Z dôvodu rezervovanosti neuvádzame ani plné meno, ani miesto a čas pohrebu.



Drahí priatelia saleziánskeho diela,
pozývame vás na slávnosť blahorečenia dona Titusa

v Bratislave 30. septembra 2017.
Viac na plagáte vnútri časopisu.

Pomôžte nám finančne zabezpečiť
prípravu slávnosti.

Môžete tak urobiť
cez webstránku tituszeman.sk

alebo použite poštovú poukážku vnútri časopisu.

Ďakujeme vám.


