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Blahorečenie dona Titusa bolo ne-
smiernym duchovným zážitkom. Toto
sú slová, ktorými jeden z hostí vyjadril
svoje dojmy zo slávnosti 30. sep-
tembra. Prvý nástupca dona Bosca,
dnes už blahoslavený don Rua, napísal
saleziánom, že svätosť zakladateľa sa
najkrajšie prejaví cez svätosť života
jeho nasledovníkov. Don Titus ako syn
dona Bosca a syn Cirkvi na Slovensku
žil svoj život sväto, až po najvyšší dô-
kaz lásky ku Kristovi – až po muče-
nícku smrť. To, že sme ho dostali ako
blahoslaveného, je pre nás všetkých, či
mladých, starších, alebo zasvätených,
rodiny, Cirkev i spoločnosť, veľkým
darom Božej dobroty. Máme v srdci
veľkú vďačnosť za tento dar a príklad
svätosti. Radosť a vďačnosť.
Milí priatelia saleziánskeho diela, keď
sa opäť blížia Vianoce, tie požehnané
dni Božieho daru s veľkým „D“, nech
nám Boh dopraje tešiť sa najmä z du-
chovných darov, ktoré sme počas tohto
roka dostali. Nimi starostlivý Pán živí
našu vieru, dôveru a lásku k nemu.
Z pohľadu večnosti práve toto zaváži
a robí nás život skutočne krásnym.
Napokon vás s radosťou pozývam
prežiť prvý raz aj deň liturgickej spo-
mienky blahoslaveného Titusa Ze-
mana, ktorý bude 8. januára. Nech je
to veľký deň našej vďačnosti, ktorý
Božia prozreteľnosť vložila do atmos-
féry vianočnej radosti. Don Titus, oro-
duj za nás!

Jozef Ižold
provinciál
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Vďační dobrovoľníci ďakujú
Dobrý večer,
chcela by som vám veľmi pekne poďakovať, že ste mi dovo-
lili byť súčasťou dvoch akcií víkendu blahorečenia. Nohy
a chrbát mám síce boľavý, ale cítim, že som duchovne veľmi
obohatená, hoci som dnes mala na starosti „iba“ parkovanie.
Aj to malo svoje čaro. Som šťastná, že som mohla byť svo-
jou troškou súčasťou niečoho takého úžasného. Dnešok bol
jeden z najkrajších dní môjho života. Určite toho kresťan-
ského. Ešte raz ďakujem.
dobrovoľníčka Michaela

Moji milí, veľmi pekne ďakujem. Bola radosť s vami „dob-
rovoľníčiť“. Aj nosenie zábran a lavičiek s vami bolo krásne.

Až mi bolo ľúto, keď sme sa v nedeľu rozišli. Pozdravujem.
dobrovoľníčka Ľubica

Ahojte, ešte raz by som chcel poďakovať. Pomohol som as-
poň tam, kde som vedel, a mal som pekný duchovný záži-
tok aj ako guláš majster.
Ďakujem za super prípravu blahorečenia.
neznámy dobrovoľník

Milostivé dni aj pre saleziánov zo zahraničia
Veľmi vrúcne ďakujem všetkým, ktorí rôznym spôsobom
spolupracovali na úspešnosti tejto milostivej udalosti. Vďaka
za pohostinnosť, za všetku veľkú prácu, aby blahorečenie
bolo krásne. Modlime sa, aby svedectvo dona Titusa priná-
šalo veľké ovocie pre Cirkev a pre saleziánsku rodinu.
don Pierluigi, generálny postulátor

V mene svojom a ašpirantov našej provincie Taliansko Sever –
Juh, ktorí prišli na blahorečenie s donom Enricom Pontem,
chcem vyjadriť veľmi úprimné poďakovanie za túto milostivú
udalosť, na ktorej ste nám umožnili zúčastniť sa. Boli sme
veľmi spokojní s prípravou nášho pobytu a s pohostinnosťou,
ktorá sa nám dostala. Usilovali sme sa čím viac si odniesť
z veľkého svedectva a posolstva života dona Titusa. Už sa
modlíme za jeho svätorečenie a za to, aby sme sa ešte mohli
vrátiť do Bratislavy. S veľkou láskou a vďačnosťou
don Roberto Dal Molin
provinciál saleziánov z Benátok

Ďakujem vo svojom mene a v mene našich spolubratov za
to, čo sme mohli prežiť a zakúsiť počas týchto milostivých

Don Titus je blahoslavený. V sobotu 30. septembra zažila saleziánska rodina a Cirkev na
Slovensku prekrásny požehnaný deň jeho blahorečenia. Vyše 500 kňazov koncelebrovalo
svätú omšu, asi 25000 veriacich bolo účastných priamo na pápežskej lúke pri Kostole Svätej
rodiny v Petržalke a mnohé tisíce sledovali slávnosť cez televíziu alebo rádio. Svojou službou
skrášlilo slávnosť vyše 80 hudobníkov a spevákov a asi 160 dobrovoľníkov. Boh požehnal
tento deň mnohými milosťami i prekrásnym počasím. Kardinál Amato, ktorý blahorečenie
vykonal, vyzdvihol, že ideálom dona Titusa bolo obetovať život za bratov. Ďakovná svätá
omša sa udiala na druhý deň vo Vajnoroch. V homílii hlavný predstavený saleziánov don
Artime zdôraznil, že posolstvom dona Titusa je veriť Božej láske aj v hodine skúšky.
V tú nedeľu 1. októbra hovoril o našom novom blahoslavenom aj pápež František pri
modlitbe Anjel Pána. K relikviám dona Titusa do Vajnor putovali medzi prvými bratislavskí
školáci. A na orodovanie dona Titusa sa už udiali aj neobyčajné milosti.
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Nesmierny duchovný zážitok
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dní. Ďakujem cez dona Jozefa, provin-
ciála, aj všetkým spolubratom a celej
saleziánskej rodine. Osobitné vďaka
patrí mladým a veriacim za svedectvo
viery, ktorého sme sa mohli dotknúť pri
modlitbovej vigílii, pri slávnostnej
a dobre pripravenej svätej omši a na
slávnostnom ceremoniáli. Vďaka aj za
video a foto. Úprimná vďaka tiež per-
sonálu hotela, kde sme boli ubytovaní.
Neostáva nám iné, ako pokračovať
v modlitbe za jeho svätorečenie a pro-
siť si od neho jeho príhovor najmä za
mladých a za rodiny.
So srdečným pozdravom
don Pejo Orkič
provinciál saleziánov z Chorvátska

Ústav pamäti národa o donovi Titusovi
Teším sa, že naša krajina môže byť hrdá
na nového blahorečeného, ktorý sa
práve svojimi pevnými postojmi, vie-
rou a nádejou na konečné víťazstvo stal
pre mnohých z nás príkladom.
Žijeme zvláštnu dobu, ktorá zápasí
o morálne autority. A s nimi či cez ne
zápasí o interpretáciu dejinných súvis-
lostí. Zápas o nestranný výklad histórie
súvisí so zápasom o postupné vymaza-
nie našej pamäti.
Pamäť človeka býva krátka. Keby dnes
neexistovali zachované archívy býva-
lých bezpečnostných zložiek, o pár ro-
kov by sme sa iba s námahou dopátrali,
kto v minulosti bol skutočným hrdinom
a kto, naopak, prisluhovačom zloči-
neckých režimov.
V procese blahorečenia dona Titusa Ze-
mana práve archív ÚPN zohral mimo-
riadnu úlohu tým, že hodnotiacej ko-

misii poskytol zachované vyšetrovacie
spisy v rozsahu, ktoré ak by sme na-
ukladali na seba, siahali by do výšky
takmer jeden a pol metra.
Na to, že sme mohli aspoň týmto ma-
lým vkladom prispieť k tejto prekrásnej
slávnosti, sme neobyčajne hrdí.
S pozdravom
Ondrej Krajňák
predseda Správnej rady ÚPN

Nechýbali ani žiaci dona Titusa
V prvom rade chceme spolu s manžel-
kou poďakovať celému organizačnému
štábu za vynikajúcu organizáciu celého
podujatia blahorečenia a obdivuhodnú
starostlivosť o nás seniorov, posledných
žijúcich chovancov saleziánskeho
ústavu v Trnave, o ktorých študijné vý-
sledky sa staral priamo náš školský
radca don Titus Zeman. A to nebola
vždy „prechádzka ružovou záhra-
dou“… Stretli sme sa, žiaľ, iba štyria,
ktorí sme boli aj priamymi svedkami
likvidácie saleziánov v Trnave. Ožili
spomienky po sedemdesiatich rokoch.
Viacerí spolužiaci nás predbehli do
večnosti, dúfame, že do spoločnosti
s donom Titusom. Osobne sme sa spolu
s manželkou pozdravili a porozprávali
s našimi známymi i s pánmi arci-
biskupmi. Skrátka, bol to pre mňa a ve-
rím, že nie iba pre mňa, nezabudnu-
teľný deň, na ktorý budem rád
spomínať. Rád by som sa ešte dožil svä-

torečenia blahoslaveného dona Titusa.
S pozdravom a prianím všetkého naj-
lepšieho a pomoci blahoslaveného
dona Titusa celému štábu Rudolf Apa-
lovič s manželkou Ruženkou (už 53 ro-
kov)

Nech nás jeho svedectvo
podopiera v najťažších

chvíľach života.
pápež František

Slová Svätého Otca
o donovi Titusovi

(odzneli v nedeľu 1. októbra napoludnie)

„Drahí bratia a sestry, včera bol na Slo-
vensku v Bratislave blahorečený Titus
Zeman, saleziánsky kňaz. Pripája sa
k dlhému zástupu mučeníkov dvadsia-
teho storočia, keďže zomrel v roku
1969 po tom, ako bol dlhý čas vo vä-
zení pre svoju vieru a pre svoju pasto-
račnú službu. Nech nás jeho svedectvo
podopiera v najťažších chvíľach života
a pomáha nám aj uprostred skúšky roz-
poznať prítomnosť Pána.“
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Úraz a vysoké horúčky
Dnes (1. októbra; pozn. red.) v noci som sa modlila k Titusovi
za uzdravenie mojej päťročnej dcérky, ktorej neklesala vy-
soká horúčka, že ak jej horúčka na jeho príhovor klesne, na-
píšem o tom svedectvo.
Naša dcérka mala úraz krčnej chrbtice a do toho dostala vy-
soké horúčky. V sobotu sme boli na Kramároch, najmä kvôli
úrazu. Pre vysoké CRP – 135, a to z nezistených príčin, uva-
žovali, že ju tam nechajú. Napokon rozhodol dobrý krvný
obraz a pustili nás domov s antibiotikami. Lenže noc doma
bola kritická. Ani sa nečudujem, po piatich hodinách v ne-
mocnici, kde nič nechcela jesť ani piť. Horúčka jej stúpala,
neklesala pod 39, lieky vyvrátila, čapíky vykakala.Vyčerpané
dieťa, jeho vpadnutá tvárička, hrozba nemocnice, ale hlavne
strach o jeho zdravie…
Po polnoci sa mi podarilo dostať do nej trošičku paralenu.Tep-
lota rýchlo klesla, dýchanie sa upokojilo a do rána spala po-
kojne. Odvtedy nebolo potrebné podať jej na teplotu žiaden
liek. Ďakujem Bohu za pomoc na príhovor blahoslaveného
dona Titusa. Pre mňa je to taký malý zázrak. Vďaka ti, Titus!

Stratený kamión
Môj príbeh je malý, ale pre mňa bol veľmi silný.
Vlastním dopravnú firmu. Okrem vlastných áut špedične
predávame náklady po Európskej únii. Dňa 22. septembra
(piatok; pozn. red.) sme mali vykladať jeden poľský kamión
v nemeckom Dusseldorfe. Žiaľ, dopravca sa ukázal ako veľmi
podozrivý a jeho úmysly mi už navždy zostanú utajené.
Vo štvrtok popoludní, deň pred plánovanou vykládkou, nám
oznámil, že kamión sa stratil z GPS a vodič má vypnuté oba
mobilné telefóny.Vo víre práce sme tomu najprv neprikladali
veľkú pozornosť, ale keď situácia ostávala rovnaká aj v pia-
tok počas dňa, veľmi sme sa znepokojili. Auto viezlo oceľ
v hodnote asi 20 000 eur a nebolo jasné, či počas noci zo
štvrtka na piatok sa vodič na plánovanú vykládku v Dussel-
dorfe dostavil. Poľský partner len opakoval, že nevedia, čo sa
stalo, že kamión aj s vodičom už hľadá nemecká polícia a že
môžeme ísť na políciu aj my ohlásiť krádež tovaru. Takáto si-
tuácia je nočná mora každého prepravcu.V piatok popoludní
sme podliehali už serióznej panike, a keď sme volali do
Dusseldorfu, či u nich kamión v noci bol, už tam nebola
žiadna osoba, ktorá by nám mohla túto informáciu podať.
S dôverou a veľkou silou som sa obrátila na Titusa Zemana,
lebo v ten deň som čítala o príprave slávnosti na jeho bla-
horečenie. Veľmi som ho prosila o orodovanie za to, aby sa
kamión našiel a nestala sa veľká škoda na majetku alebo ži-
vote vodiča. Celý večer a v myšlienkach som sa v noci utie-
kala k Titusovi a v sobotu (23. septembra; pozn. red.) ráno

okolo 11. 00 sa kamión zázračne našiel. Bol už asi 150 km
od miesta vykládky a tovar v Dusseldorfe šťastne zložil, do-
konca už v noci zo stredy na štvrtok, čo je veľká záhada
(v utorok 19. 9. na obed nakladal v Španielsku, a ako sa tak
rýchlo presunul až do Nemecka, nevieme). Ostáva veľkou zá-
hadou, čo sa stalo, a aj okolnosti nájdenia vodiča a auta,
ktoré zrazu nemalo GPS lokalizáciu, sú zvláštne. Vidím však
veľký Boží zásah na základe orodovania blahoslaveného Ti-
tusa Zemana a chcem podať toto svedectvo.
Ďakujem za orodovanie, príhovor a vyslyšanie mojej prosby!
KK

Zrušená operácia uší
Chcela by som sa s vami podeliť o radosť, ktorú našej rodine
daroval Pán na príhovor nášho nového blahoslaveného Titusa
Zemana. Boli sme tesne pred trojnásobnou operáciou ORL
našej päťročnej dcérky Kristínky, ktorá sa mala konať v pon-
delok 2. 10. 2017.V sobotu sme sa celá rodina zúčastnili bla-
horečenia v Petržalke, kde som ako mama zvlášť prosila
blahoslaveného Titusa za našu Kristínku a za dobrý priebeh
operácie. Keď sme v pondelok nastúpili, spravili kontrolné
audio vyšetrenie, kde zistili, že voda v stredouší, ktorá tam
ešte pred niekoľkými dňami bola (mala ju už celý rok), akoby
zázrakom úplne zmizla a nie je dôvod zasahovať do uší. Ja
som to okamžite vyhodnotila ako dar od blahoslaveného Ti-
tusa Zemana. Je to taká maličkosť, ale pre nás veľká vec,
veľká radosť a obrovská vďaka. To len ako malý príspevok do
pokladnice vyslyšaných modlitieb na príhovor dona Titusa.
Pokoj Boží všetkým nám na Slovensku!
rodina Kovárová, Stupava

t é m a
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APOŠTOLSKÝ LIST

Na základe našej apoštolskej právomoci
a po porade s Kongregáciou pre kauzy svätých

sme sa rozhodli splniť prianie nášho brata
Stanislava Zvolenského,

bratislavského arcibiskupa metropolitu,
ako aj viacerých ďalších bratov v biskupskej službe

a mnohých veriacich.
Nech sa teda ctihodný Boží služobník

Titus Zeman, kňaz a rehoľník
Spoločnosti svätého Františka Saleského,

mučeník, ktorý sa vzdal seba samého
až po obetovanie vlastného života,

aby vytrvalo chránil i rozvíjal kňazské povolanie
viacerých mladíkov, nazýva odteraz blahoslaveným.

Dňom jeho oslavy nech je každoročne
na miestach a formami, ktoré stanovuje právo,

8. január, deň, keď vstúpil do neba.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

V Ríme u svätého Petra
20. septembra roku Pána 2017,

v piatom roku nášho pontifikátu.

Saleziánska rodina i farnosťVajnory budú sláviť li-
turgickú spomienku mučeníka kňaza blahoslave-
ného Titusa Zemana prvý raz už o niekoľko týž-
dňov: v pondelok 8. januára. K blahoslavenému
Titusovi sa môžeme obracať s prosbou o jeho prí-
hovor aj touto modlitbou, ktorú schválil bratislav-
ský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Blahoslavený don Titus Zeman,
milosrdný Boh nám dal v tebe príklad
vernosti v povolaní, synovskej úcty k Sedembolestnej
Panne Márii a horlivej lásky
slúžiacej bratom a sestrám.
Mnohým mladým ľuďom si pomohol naplniť
svoje duchovné povolanie a pritom
si sa neváhal obetovať za ich záchranu.
Vyprosuj Cirkvi nové povolania do zasväteného
spôsobu života a nám všetkým
ochotu podporovať ich na tejto ceste nasledovania Krista.
Blahoslavený Titus, oroduj za nás, aby sme
pod ochranou Panny Márie verne kráčali
po ceste nášho povolania a po skončení
pozemskej púte sa mohli s tebou naveky
radovať z pohľadu na nášho Pána.
Amen.

Pri svätej omši na spomienku mučeníka kňaza blahoslaveného Ti-
tusa Zemana sa môže použiť pracovný preklad latinského znenia
modlitby dňa, tak ako bol pripravený pre brožúrku textov pontifi-
kálnej svätej omše blahorečenia.

MODLTBA DŇA
Bože, ty si blahoslavenému kňazovi a mučeníkovi Titusovi dal od-
vahu poslúchnuť evanjelium a nebáť sa vystaviť svoj život nebez-
pečenstvu pre bratov a sestry; na jeho príhovor nám pomáhaj, aby
sme mali na zreteli dobro našich blížnych a boli verní a vytrvalí
v kresťanskom povolaní. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho
Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svä-
tým, po všetky veky vekov. Amen.

7

Dňom jeho oslavy nech je
každoročne na miestach a formami,
ktoré stanovuje právo,
8. január, deň, keď vstúpil do neba.

t é m a

Nech sa
nazýva

blahoslaveným

Liturgické
slávenie
blahoslaveného
Titusa Zemana
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Spracoval: rhsdb � Foto: archív SDB

Titusov kríž
V roku 1946 mal Titus po zoštátnení cirkevných škôl prvý osobný konflikt s komunistickým
režimom. Kríže v triedach biskupského gymnázia v Trnave, kde učil, dal komunistami
dosadený riaditeľ zvesiť. Titus ich v noci dal späť a za to bol prepustený z práce. V roku 1950
po tzv. barbarskej noci sa Titus podujal organizovať tajné prechody pre mladých klerikov do
Talianska, aby tam v slobode mohli doštudovať a stať sa kňazmi.

Bratislavský hrad v 50-tych rokoch minulého storočia

Titus (druhý zľava) v Salzburgu

S priateľmi v Salzburgu
Don Titus zostal po druhom prechode na istý čas v Rakúsku. Ča-
kal na vybavenie niektorých vecí, aby sa mohol tajne vrátiť do
vlasti a pokračovať v prechodoch. Medzitým sa však venoval pas-
toračnej práci medzi slovenskými emigrantmi a nachádzal si aj
priateľov. 15. decembra 1950 bol Titus (druhý zľava) v Salzburgu
a spolu s priateľom Michalom Lošonským (prvý zľava) a ďalšími
ho zvečnila fotografia. Išlo zrejme o poslednú fotografiu pred tým,
než ho začal mučiť, súdiť a väzniť komunistický režim.

Bratislavský hrad – prvé dni mučenia
Keď ráno 9. apríla 1951 pohraničná stráž zatkla
Titusa a ďalších účastníkov tretej skupiny, s kto-
rou chcel prejsť cez Moravu do Rakúska, Titusa
a ďalších popoludní odviezli z Malých Levár na
veliteľstvo pohraničnej stráže. To sa nachádzalo
v severnom opevnení Bratislavského hradu.
Šípka na fotke ukazuje na dvere, kadiaľ ich vo-
dili na výsluchy. Sám povedal: „Keď ma tam
viedli, už som vedel, čo ma čaká.“

Vyšetrovanie v Leopoldovskom mlyne
Povestná väznica v Leopoldove bola ďalšou zastávkou na krížovej ceste. Ti-
tusa sem previezli z Bratislavy 16. apríla 1951. Fotka vznikla asi tri dni po
prevezení do Leopoldova, pričom don Titus už mal za sebou nejednu
bitku, mlátenie, ponižovanie počas prvých dní po zatknutí. V Leopoldove
boli stále v tých istých šatách, v ktorých ich zaistili, nemohli si ich ani prať,
nemohli sa sprchovať. Titusovu skupinu väznili na samotkách v objekte,
ktorý dostal povestný názov Leopoldovský mlyn.

Väzeň pre Krista v Leopoldove
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Titus Zeman ako väzeň v Ilave

Čo ne-povedia fotografie (4)
Väzeň v Ilave
Rozsudok pre „vlastizradcu a vatikánskeho špióna“,
vynesený 22. februára 1952 v Bratislave v dnešnom
Justičnom paláci, znel 25 rokov. Prvou väznicou bola
Ilava. Dostal väzenské šaty, baganče, čiapku lodičku,
dve deky a uterák. Po sprche mu oholili tvár aj hlavu.
K osobnému spisu väzňa číslo 1929 priložili fotogra-
fiu asi z 28. februára 1952. Nechýbali k tomu odo-
braté odtlačky prstov.

V jáchymovskom pekle
Z Ilavy presunuli dona Titusa 6. marca 1953 do väznice v Mírove a odtiaľ
15. januára 1955 do Jáchymova. Jáchymovsko zahŕňalo viacero táborov. Don
Titus bol ako politický väzeň umiestnený do tábor Vikmanov II. – „L“. Prezý-
vali ho aj likvidačný. Išlo o trestný tábor, v ktorom od roku 1953 väznili pre-
važne katolíckych kňazov. Odsúdení tu boli vystavení priamemu rádioaktív-
nemu žiareniu, holými rukami triedili uránovú rudu v takzvanej Veži smrti.
V tomto väzení dostal don Titus číslo A024858. Tu ho to malo fyzicky zlikvi-
dovať.

V jáchymovskom väzení

Titus, prvý zľava, vyššej postavy, ktorý drží knihu v ruke

Fiktívna sloboda
Z Jáchymova sa dostal v máji 1956 do Leopoldova
a odtiaľ v novembri 1959 do Valdíc. V marci 1964
bol don Titus podmienečne prepustený na skú-
šobnú dobu sedem rokov. Postupne sa vďaka ro-
dine zapojil do akého-takého normálneho života,
stále ho však sledovali. Nemohol žiť ako kňaz, za-
mestnal sa, býval u brata Štefana, postupne sa za-
čal stretávať s niektorými spolubratmi saleziánmi.
V srdci vždy zostal saleziánom a kňazom. A aj
keď bol fyzicky prítomný na komunistických osla-
vách, napríklad prvého mája – čo bolo pre pracu-
júcich povinné –, nosil so sebou knižku, z ktorej sa
mohol modliť. Modlil sa potichu, tam, kde stál,
jeho pozornosť patrila modlitbe.Takto ho zachytáva
aj táto fotografia, pravdepodobne z 1. mája 1966
(don Titus, vyššej postavy, s knihou v ruke).
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Od 11. novembra 1875 bolo 148 misijných výprav sa-
leziánskej rodiny. Je to číslo, ktoré v nás vzbudzuje
hlboký pocit vďačnosti.
Silné a opravdivé „ďakujem“, ktoré som cítil kvôli
udalosti, ktorá bola dojímavým vyjadrením vďaky
a Božím darom: večer 12. septembra sme dostali te-

lefonát, ktorý nám oznamoval, že otec Thomas
Uhzunnalil bol oslobodený a už letí do Ríma v lie-
tadle Ománskeho sultanátu.
Táto správa po 18 mesiacoch od únosu, po mesiacoch
nádeje a úzkostí, bola nádherným oznámením. Bežali
sme znovu objať nášho brata saleziána Toma. Fyzicky
bol veľmi slabý; stratil tridsať kíl a 38 % telesnej
hmoty, bol neistý pri chôdzi, pretože sa po celý čas
nesmel hýbať, ale duchovne bol silný, vyrovnaný, jas-

nej mysle a plný pokoja i radosti. To všetko upriamilo
moju myseľ na dobrotivosť Boha, ktorý je schopný
premeniť to, čo je slabé a krehké, na hlas svojej prí-
tomnosti a svojej sily.
Otec Tom nám rozprával, že tých 18 mesiacov prežil
vyrovnane a s pokojom a každý večer ďakoval Bohu

za deň, ktorý mu bol darovaný,
aj keď nemohol odísť z miest-
nosti, kde bol tak uväznený, že
nevidel ani svetlo. Zakaždým
hovoril Bohu, že keby zajtrajší
deň bol posledným dňom jeho
života, vyrovnaný by išiel
v ústrety jemu. Náš brat Tom sa
každý deň modlil za svojich
väzniteľov a za svoj život.
Modlil sa za sestry Misionárky
lásky Matky Terézie, ktoré boli
zavraždené pred jeho očami.
Modlil sa za svojich drahých,
za saleziánsku rodinu a za
mladých.

Tento salezián rozpráva, že po-
čas toho, ako bol unesený, za-
žil a našiel silu z „duchovného
spoločenstva“. „Duchovne
som slávil omšu každý deň,
pričom som si spamäti spomí-
nal čítania a časti liturgie, keď-
že som nemal ani liturgické
texty, ani chlieb a víno na slá-

venie eucharistickej obety.“ Ale v tej chvíli v rukách
tyranov, ktorí mohli ukončiť jeho pozemský život, „ja
sám som bol eucharistickou obetou, moje telo bolo ži-
vou obetou milou Bohu“, poznamenáva.
Uvažoval s vyrovnanosťou a modlil sa. Modlil sa
a uvažoval s radosťou a pokojom, pričom ovládal
svoje myšlienky, aby neboli zatemňované nepoko-
jom a zmätkom. Tak sa vrátil medzi nás plný pokoja
a vyrovnanosti. Pochopiteľne, táto bolestná skúsenosť

Zvolil som tento nejasný a tajomný názov, pretože chcem podať správu o jednom
saleziánovi misionárovi, ktorý bol unesený a zostal v moci únoscov 18 mesiacov, a o ďalších
34 saleziánoch dona Bosca a dcérach Márie Pomocnice, ktorí takmer súčasne odišli do misií
do rôznych častí sveta. Títo naši bratia a sestry stelesňujú odvahu a silu evanjelia.

Autor: Ángel Fernández Artime SDB; preklad: Stanislav Veselský ASC � Foto: ANS
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Jeden misionár sa vracia,
ďalší 34 odchádzajú

Saleziáni misionári, ktorí 24. septembra prijali misijné kríže
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mu pomohla veľmi vyrásť vo vnútor-
nom živote. Teraz si nerobí nároky na
nič. Neočakáva žiadne uznanie. Chce
iba pokračovať v službe a v pokojnej
práci.
Hovorí nám jednoducho o svojej situ-
ácii misionára. Bol v Jemene ako mi-

sionár a počas 18 mesiacov väznenia sa
naďalej cítil byť misionárom, viac ako
kedykoľvek predtým, aj keď nemohol
„robiť nič“, ale bol „všetkým“, pretože
každý deň odovzdával seba samého
s absolútnou priezračnosťou.

Veľké a hrdinské misionárske
odhodlanie Cirkvi
V tých istých dňoch, keď otec Tom do-
stával v Ríme prvú liečebnú starostli-
vosť, ďalších 21 saleziánov a 13 dcér
Márie Pomocnice dostávalo na cestu
misijný kríž. Všetci so srdcom priprave-

ným slúžiť tam, kde je najväčšia po-
treba. Zanechávajú známy svet, lámu
okruh priateľstiev a rodinných citov,
aby objali život iného národa, inú citli-
vosť, iné jazyky a iné tváre.
Jestvuje most viery a odvahy medzi
otcom Tomom a novými misionármi.
Posolstvo nášho brata Toma novým mi-
sionárom je posolstvo darovaného ži-
vota.
Ako potvrdzuje pápež František: „Mi-
sionárske odhodlanie neznamená usku-
točňovať prozelytizmus, lebo ako mi
hovorila jedna rehoľná sestra, mo-
slimské ženy chodia k nim, pretože ve-
dia, že rehoľné sestry sú skúsené ošet-
rovateľky, ktoré dobre ošetrujú
a nerobia katechézu, aby ich obrátili!
Svedectvo. Potom tomu, kto chce, dá-
vajú katechézu. Ale svedectvo, to je
veľké a hrdinské misionárske odhodla-
nie Cirkvi.“
Spomínam si na príbeh jednej rehoľnej
sestry, ktorá práve pozorne ošetrovala
odporné rany istého malomocného.
Svoju prácu vykonávala s úsmevom
a pritom debatovala s tým chorým, ako
keby to bola tá najprirodzenejšia vec na

svete.V istej chvíli sa toho chorého spý-
tala: „Ty veríš v Boha?“ Úbohý muž sa
na ňu dlho zadíval a potom odvetil:
„Áno, teraz verím v Boha.“
Prijímam za svoje pápežovo posolstvo:
„Ohlasovať Ježiša Krista vlastným živo-
tom! Ja sa obraciam na mladých: uvažuj
nad tým, čo chceš ty urobiť so svojím
životom. Je tu čas premýšľať a pýtať sa
Pána, aby ti dal počuť svoju vôľu. Ale
prosím, nevylučuj túto možnosť stať sa
misionárom, ktorý by prinášal lásku,
ľudskosť a vieru do iných krajín. Nie
preto, aby si robil prozelytizmus, nie. To
robia tí, čo hľadajú niečo iné. Viera sa
ohlasuje najskôr svedectvom, až po-
tom slovami. Pomaly.“

To mi povedali septembrové fakty vo
svojej realite plnej života. Misionári dá-
vajú svoj život absolútnym a radikál-
nym spôsobom. Nikto ich nevolá „hrdi-
nami“, ale ich svedectvo burcuje naše
srdcia.

(Podľa Il Bollettino Salesiano,
november 2017)

„Ja sám som bol
eucharistickou obetou,
moje telo bolo živou
obetou, milou Bohu.“
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Don Thomas (v strede) na stretnutí s novinármi v Ríme
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Don Grach, predstavte nám saleziánsku rodinu.
V prvom rade, milá Lucia, v saleziánskej rodine, do kto-
rej patríš veľmi konkrétne, si všetci tykáme. Iba ak by
si niekto výslovne želal, aby sa mu vykalo, radi mu to
splníme. Osobne preferujem tykanie a som presved-

čený, že milé, pria-
teľské a úctivé „ty“
tiež prispieva k tomu,
aby sme sa všetci cítili
ako doma.
Čo sa týka salezián-
skej rodiny, na Slo-
vensku máme okrem
Saleziánov dona
Bosca nasledovné
skupiny: Dcéry Márie
Pomocnice (FMA), Sa-
leziánov spolupracov-
níkov (ASC), Dobro-
voľníčky dona Bosca
(VDB) a rozbieha sa aj
hnutie saleziánskych
odchovancov – Exal-
lievov i odchovankýň
Dcér Márie Pomoc-
nice. Okrem toho je
tu aj spoločenstvo sa-

leziánskych mariánskych ctiteľov, ktoré pochádza od
dona Bosca a má meno Združenie Márie Pomocnice
(ADMA). Nie až také početné, ale predsa prítomné sú
ďalšie dve zložky: Dobrovoľníci s donom Boscom,
(CDB) a tiež hnutie Kontemplatívna fraternita Márie
z Nazareta. Uvedené spoločenstvá tvoria spolu slo-
venskú saleziánsku rodinu.

Môžeme teda povedať, že máme na Slovensku
kompletnú saleziánsku rodinu vo všetkých zložkách?
To zase nie. Dnes je v našej rodine na celom svete
31 skupín a stále pribúdajú. Niektoré z nich sú veľmi
lokálne, no mnohé sa šíria aj naprieč svetom. Napríklad
na Slovensku je prítomná aj už spomenutá zložka fra-
ternita z Uruguaja. Založil ju v roku 1983 salezián
don Cotugno, ktorý sa stal arcibiskupom v Montevideu.
Toto hnutie teda existuje už dlhšie, ale do saleziánskej
rodiny bolo oficiálne prijaté až 18. júla 2016. Nie je vy-
lúčené, že vzniknú aj iné nové skupiny, možno niektoré
aj originálne slovenské, ktovie.

Čo je potrebné na to, aby sa nejaké hnutie, nejaká
skupina dostala do saleziánskej rodiny?
Musia splniť tri podmienky: mať konkrétny prejav sa-
leziánskeho ducha a saleziánskeho poslania, musia
požiadať o patričnosť do rodiny a byť otvorenými pre
stretnutie sa, spoluprácu a vzájomné obohatenie. Prí-
slušnosť do saleziánskej rodiny odsúhlasuje nástupca
dona Bosca a jeho rada.

Ako vnímaš saleziánsku rodinu na Slovensku ty
osobne?
Saleziánska rodina nie je pre mňa niečo nové alebo ne-
známe. Na istý čas som bol aj členom provinciálnej
rady Saleziánov spolupracovníkov a osobne mám veľmi
pekné skúsenosti a známosti s rôznymi skupinami na-
šej rodiny po celom Slovensku, najmä na Orave, Lip-
tove, v Prešove a, samozrejme, v Bratislave. Bol som
však aj viac rokov mimo Slovenska a vieme dobre, že
situácia sa rokmi mení. Z tohto dôvodu sa teraz usilu-
jem poznávať našu slovenskú rodinu odznova a s no-
vou optikou. Skúsenosť z doterajších stretnutí ma na-
pĺňa optimizmom a radosťou, hoci viem, že sú tu aj
problémy.

Saleziánska rodina je veľké hnutie pre dobro mladých a Cirkvi. Provinciál saleziánov na
Slovensku vymenoval v lete nového delegáta pre animovanie saleziánskej rodiny v našej
krajine. Je ním don Pavol Grach, s ktorým sme sa o tejto širokej duchovnej rodine
pozhovárali.

Autor: Lucia Fojtíková ASC � Foto: archív SDB

Saleziánska rodina
má byť príkladom veľkodušnosti,
zrelosti a spolupráce
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Máš pre saleziánsku rodinu nejaký
program alebo víziu?
Keď som dostal úlohu delegáta, premýš-
ľal som, ako ďalej. Samozrejme, začítal
som sa aj do rôznych materiálov
a zistil som, že máme jasné línie a že
moji predchodcovia – don Pavol Mi-
chalka a don Ján Martiška i samotné
skupiny saleziánskej rodiny urobili kus
práce. Nezdá sa mi, že by tu bol čas ne-
jakých veľkých sloganov a nových vecí.
Najdôležitejšie bude animovať a zjed-
nocovať to, čo sa deje.

Nemal by si predsa len niečo
konkrétnejšie?
Objavil som dve skutočnosti, ktoré ma
veľmi oslovili a myslím si, že môžu byť
takou generálnou líniou môjho budú-

ceho úsilia. V jednom staršom doku-
mente som našiel takto pomenovanú
úlohu pre saleziánsku rodinu: spolu
premyslieť evanjelium, aby sa zjavilo
ako najpravdivejšie a najpotrebnejšie
posolstvo pre dnešných mladých. Toto
sa mi vidí vo svojej jednoduchosti ako
geniálne vyjadrenie našej existencie.
Lebo je biblické, apoštolské a mládež-
nícke. A druhá skutočnosť, ktorá zo-
stane naším trvalým programom a kri-
tériom, je príhovor dona Pascuala
Cháveza k saleziánom vo Francúzsku
v roku 2004. Programy a obsahy máme,
už treba len oduševnenie a hľadanie
najlepších spôsobov ich realizácie.

Keď sa pozrieme do štatistických údajov
saleziánskej rodiny, jedna skutočnosť

zaráža. Počet zložiek i počet osôb
v jednotlivých zložkách saleziánskej ro-
diny, najmä laických rastie, ale počet
zasvätených, predovšetkým saleziánov
SDB sa zastavil. Ako vidíš túto situáciu?
Pokles počtu povolaní u saleziánov
SDB je už dlhodobý trend. Musíme
zrejme pochopiť, že tento jav v nás
nemá spôsobovať útrapy či obavy, ale
máme ho prijať ako výzvu a príležitosť
k prehĺbeniu nášho vzťahu k Bohu
a k jeho dielu na tomto svete. Pán Ježiš
nás vyzval: Proste Pána žatvy, aby poslal
robotníkov na svoju žatvu. A my potre-
bujeme robotníkov tohto typu, to musia
vziať na vedomie všetky laické zložky
našej rodiny a vytvárať klímu povolania.
Samozrejme, nepomer medzi počtom
saleziánov a množstvom potrieb pri
animácii saleziánskej rodiny bude
v blízkej budúcnosti prinášať aj isté na-
pätie. Ak však bude veľkodušné srdce,
zrelé spoločenstvá a dobrý rodinný di-
alóg medzi saleziánmi a jednotlivými
zložkami, všetko sa vyrieši. Rozhodne
nevidím cestu nejakých administratív-
nych rozhodnutí, ktoré by roztrhali jed-
notu rodiny. A napokon, ak budeme na
ceste jedného poslania, ktoré máme
spoločné od dona Bosca, animácia sa-
leziánskej rodiny bude taká prirodzená
skutočnosť ako dýchanie. Nebudeme
to vnímať ako problém.

A ešte otázočka na záver. Viem, že si
sa dosť podrobne zaoberal životom
a spiritualitou nášho nového
blahoslaveného dona Titusa Zemana.
Našiel si v ňom nejaký vzťah
k saleziánskej rodine?
Treba si uvedomiť, že otázky salezián-
skej rodiny v podobe, ako ju dnes po-
známe, sa viažu na obdobie po Dru-
hom vatikánskom koncile (1962 –
1965). Práve koncil vyzdvihol dôleži-
tosť a úlohu kresťanských laikov v Cirkvi
a apoštoláte. Táto skutočnosť veľmi
ovplyvnila naše myslenie, ktoré pred
koncilom nebolo také výrazné, hoci
v našej tradícii bola spolupráca s laikmi
veľmi rozšírená už od dona Bosca.
Preto hovoriť o vzťahu dona Titusa k sa-
leziánskej rodine a k laikom by bolo tak
trochu pritiahnuté za vlasy. Nech nám
len don Titus z neba vyprosuje, aby sme
boli bratmi a sestrami vo veľkodušnej
a rešpektujúcej spolupráci.
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A čo mi misia dala? Myslím, že všetci,
keď sa povie slovíčko „misia“, máme
v hlave množstvo obrazov, ako misijný
dobrovoľník pomáha druhým, pracuje,
hrá sa s deťmi, mladými a pod. No často
zabúdame na jeden dôležitý fakt. Je sa-
mozrejmé, že na misii sa neoddychuje,
ale čo je najdôležitejšie, samotná misia
mení človeka. Dá omnoho viac, ako
sám človek dokáže dať. Ľudia,
s ktorými sa misijný dobrovoľník stre-
táva, okolnosti, s ktorými sa musí
konfrontovať, sú najťažšou, ale najuži-
točnejšou lekciou. Len tak na porovna-
nie… Jeden človek dá len to, čo má, ale
o koľko viac dostane od 160 ľudí, s kto-
rými pracuje, ak každý jeden je odlišný?
A k tomu si neviete ani predstaviť, ako
veľmi Boh sprevádza osobu, ktorá mu
zveruje svoj život. Niečo neskutočné.

Môžem povedať, že misia bola mojím
najlepším rozhodnutím, ktoré som spra-
vila. Zmenila ma od špiku kosti. Zme-
nila môj pohľad na druhých. Môj per-
fekcionizmus ostal, ale zmenila sa jeho
forma. Už tak netrpím, keď veci nie sú
stopercentne perfektné. Naučila som sa
veľkej trpezlivosti, a to naozaj veľkej.
Keď veci nevychádzali na prvý raz, na-
učila som sa nevzdávať sa a pokračovať
až dovtedy, kým sa mi to nepodarilo.

Čo som sa ešte naučila? Pracovať s bo-
lesťou. Doma by som si asi ľahla
a vstala by som až vtedy, keď by som sa
cítila dobre. Tu som sa naučila pracovať
s veľkými bolesťami tak, že nik nemal
ani tušenia o tom, že boli týždne, keď
som vracala viac než štyrikrát denne.
A na tvári som mala úsmev a snažila

som sa rozdávať radosť navôkol. Nevra-
vím, že to bolo ľahké, bolo to viac než
náročné. Viete v čom? Pretože keď sa
človek cíti zle, neraz sa správa chladne,
odpovedá chladne, nemá trpezlivosť
a ja som toto všetko musela meniť. Mu-
sela som sa veľmi kontrolovať.

Naučila som sa vážiť si jedlo, hoci sme
často jedli pozáručnú stravu. No vždy
to bolo lepšie, než keď nám dali pose-

kanú cibuľu s petržlenovou vňaťou. Na-
učila som sa, čo znamená voda, pre-
tože tu som dostávala iba jeden pohár
vody na raňajky, obed a večeru a na
týždeň jednu fľašku vody. A keď pršalo,
tak som mohla zabudnúť na priezračnú

vodu. Sprchovať sa s čistou vodou bol
tiež zázrak svetový. Každodenné
sprchovanie v kalnej vode… a po troch
hodinách ma už znova svrbela hlava…
Vši to neboli!

Keď som sa toto všetko naučila a ešte
omnoho viac, prišiel čas, aby som sa
vrátila a pokračovala v „mojej misii“
tam, kam pôjdem. Chcem sa vám všet-
kým veľmi poďakovať, že ste ma na
tejto ďalekej misii sprevádzali modlit-
bami a čítaním mojich blogov. Verím,
že aspoň niektorý vás zaujal a možno aj
inšpiroval. Týmto už prenechávam šta-
fetu písania novým misijným dobrovoľ-
níkom.
Pozdravujem vás všetkých.
Mária

Blogy ďalších misijných dobrovoľ-
níkov nájdete
na dobrovolnici.saleziani.sk.

Autor a foto: Mária Buláková, dobrovolnici.saleziani.sk

Ako misia zmení človeka
Misia, na ktorú som sa minulý rok podujala, bola pre
mňa veľkou výzvou. Bola to cesta kľukatá, hrboľatá,
tŕnistá, no na tejto ceste som našla aj klzisko či kvetnatú
lúku. Okrem vás, ktorí ste ma modlitbami a čítaním
mojich blogov na tejto ceste sprevádzali, Boh bol mojou
hlavnou oporou.

Misia bola mojím
najlepším rozhodnutím,

ktoré som spravila.



f o t o r e p o r t á ž

Do Petržalky prichádza jedna zo sestier dona Titusa – Veronika. Usadiť sa jej
pomáhajú dobrovoľníci.

Zbor s orchestrom na úvod svätej omše zahral nový hymnus k donovi Titusovi
Zemanovi. Autorom textu je Daniel Hevier, hudby Vlastmil Dufka SJ.

Spracovala: Terézia Liptáková � Foto: archív SDB

Víkend blahorečenia dona Titusa

Kňaz, salezián a mučeník Titus Zeman je už dnes blahoslavený a aj prostredníctvom fotografií
vám chceme sprostredkovať či pripomenúť, aká bola atmosféra nielen na samotnej svätej

omši blahorečenia 30. septembra, ale počas celého víkendu, ktorý mnohí ľudia prežili
s Titusom Zemanom.

Mnohí sa prišli pripraviť na víkend na modlitebnú vigíliu v Dóme svätého
Martina. Čas modlitby vyplnila adorácia a svätý ruženec, ktorého desiatky

viedli mladí, rodičia, zasvätení a rodiny.

Modlitbu začal aj požehnaním uzavrel bratislavský arcibiskup Stanislav
Zvolenský.

Na úvod víkendu sa mladí zo saleziánskych stredísk zišli najprv u saleziánov
na Mamateyovej v Petržalke.

Hra HRAnica aj mikiny s podpisom dona Titusa boli počas celého víkendu
blahorečenia u všetkých vekových kategórií veľkým hitom.
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Toto je moment, keď kardinál Amato prečítal dekrét, ktorým v mene pápeža
Františka vyhlásil saleziána kňaza Titusa Zemana za blahoslaveného.

Pri čítaní dekrétu sa odhalila podobizeň blahoslaveného Titusa Zemana,
mučeníka za duchovné povolania.

Členovia justičnej stráže prinášajú relikvie mučeníka Titusa Zemana, ktorý
trpel aj v tých väzniciach, kde oni pracujú.

Na blahorečení sa zúčastnili aj mnohé významné osobnosti cirkevného
a spoločenského života zo Slovenska a zahraničia. Nechýbal ani kardinál

Jozef Tomko.

Rodina dona Titusa prináša obetné dary. Sestry, synovci, netere a ďalší
príbuzní, ktorí majú zásluhy aj na procese blahorečenia, sa zúčastnili tohto

veľkého momentu.

Svätú omšu blahorečenia koncelebrovalo asi 500 kňazov, z toho mnoho
saleziánov, spolubratov dona Titusa.
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25 000 ľudí – to je počet veriacich, ktorí prišli zažiť jedinečnú duchovnú
atmosféru a vzácny moment blahorečenia priamo na priestranstvo

v bratislavskej Petržalke.

Počas celého víkendu pomáhalo približne 170 dobrovoľníkov,
ktorých práca pomohla k hladkému priebehu organizácie víkendu.

O blahorečenie dona Titusa prejavili záujem mnohé domáce i zahraničné
médiá.

Po blahorečení bol ten správny čas oslavovať. Mládežnícky ceremoniál
„Prešiel som hranicu“ predstavil dona Titusa a ďalších, ktorí podobne

ako on prekonali sami seba.

Na ceremoniáli prvýkrát zaznela naživo aj pieseň o donovi Titusovi
„Za hranicami síl“, ktorú zložila i zahrala skupina Poetica musica z Košíc.

Spolu s nimi spievala celá sála.

Záver nádherného dňa patril mladým od saleziánov, ktorí sa zišli v stredisku
na Trnávke a v duchu hesla dona Bosca: „Kričte, skáčte,

len nehrešte“ sa tešili z nového blahoslaveného.
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V nedeľu 1. októbra boli strediskom pozornosti Vajnory, rodisko dona Titusa,
kde sa konala ďakovná svätá omša.

Sestry dona Titusa – Veronika a Františka – mali iste veľa dôvodov na radosť.
Vajnorčania, saleziánska rodina, ale i mnohí ďalší veriaci prišli ďakovať

za dar nového patróna povolaní.

Domáci Vajnorčania, starší i mladší, prišli na svätú omšu v krojoch,
tak ako pred mnohými rokmi ich predkovia na primície dona Titusa.

Blahorečenie dona Titusa Zemana bolo významným dňom pre saleziánsku
rodinu. Opäť k nám zavítal a celý víkend s nami strávil aj hlavný predstavený

saleziánov don Ángel Fernández Artime.

V nedeľu poobede do vajnorského Kostola Sedembolestnej Panny Márie
uložili relikvie blahoslaveného Titusa Zemana.

Rodáci dona Titusa si každý osobne mohli prísť uctiť relikvie.



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

Don Bosco hovorieval, že v každom je
niečo pozitívne. Ako sa ti to darí pri ľu-
ďoch, ktorí ťa obklopujú?

Možno to dokázať veľkou
prívetivosťou a láskou k mla-
dým; aby pochopili, že ich
mám rada. Dôverujem im,
zdôrazňujem to pozitívne, čo
v nich je, aby to oni sami ob-
javili. Myslím si, že toto je
podstatné, niet iných užitoč-
ných receptov. Raz mi jeden
zo žiakov povedal: „Prečo mi
dávate toľko príležitostí?“ Ja
som mu odpovedala: „Určite
preto, že ťa mám rada.“ On
naliehal: „Tak potom ma
máte radšej ako ostatných,
lebo mne dávate viac príleži-
tostí ako iným.“ Slová tohto chlapca
ma naplnili nežnosťou a v tej chvíli som
sa cítila byť preňho nástrojom (v Božích
rukách), lebo mal veľmi ťažký život,
veľa problémov a ťažkosť začleniť sa
do spoločnosti. Možno po čase za-
budne moje meno, ale zapamätá si, že
niekto mu dal príležitosť. A ja tak robím
preto, lebo mne dal Boh toľké príleži-
tosti.

Akú úlohu zohrala pri voľbe tvojho
povolania postava dona Bosca?

Svoje prvé kroky v Cirkvi v hľadaní Je-
žiša som robila v jezuitskej farnosti.

Dona Bosca som spoznala, keď som
šla bývať do La Boca a chodila som do
„Svätého Jána Evanjelistu“, prvej sale-

ziánskej farnosti na svete. Zasiahla ma
sila jeho spôsobu prítomnosti medzi
mladými… prekvapil ma! Bolo to ako

cunami, ktoré mi prešlo srdcom. Don
Bosco bol mojím protagonistom v kaž-
dej chvíli, a keď som ho stretla, našla
som seba samu a spôsob, ako totálne
nasledovať Ježiša. Nebola to láska, akú
nechápeme: objavila som miesto, kde

sa chcem zdržiavať, svoj domov, svoje
prostredie.

Mohla by si nám porozprávať,
ako prebieha v La Boca tvoj
sekulárny saleziánsky život?

Môj život je hneď, ako vsta-
nem, ustavičným ďakovaním.
Pracujem celý deň v sale-
ziánskej škole a stále som ob-
klopená mladými. Teraz som
riaditeľka a zakúšam, že mô-
žem byť blízka mladým aj pri
zastávaní riadiacej úlohy. Ani
oni necítia odo mňa dištanc
preto, že som riaditeľka, lebo
pre nich som Mary.Večer som
s iným typom skupiny: pracu-
jem s dospelými a s dospie-

vajúcimi. Usilujem sa s nimi vytvárať
spoločenstvo, ktoré prekonáva gene-
račný problém. Je to veľmi krásne! Učia
sa navzájom počúvať a komunikovať,
čo sa deje u každého z nich, zdieľajú
svoje radosti a smútky, ako aj životné
plány. Je smutné konštatovať, že mnohí
mladí nemajú skoro žiadne plány
a myslia si, že ich život bude veľmi
krátky. Ďalej je tu môj život doma, v ro-
dine, zaujatie každodennými záleži-
tosťami. Moje povolanie nie je odev,
ktorý si ľubovoľne obliekam a vyzlie-
kam: je to zdieľanie života saleziánskej
zasvätenej osoby s ľuďmi v La Boca.

Dôverujem im,
zdôrazňujem to pozitívne,

čo v nich je, aby to oni
sami objavili.

Preklad: spracované z ANS � Foto: ANS

Don Bosco:
„cunami“ v mojom srdci

Marien býva v La Boca, vo veľmi rázovitej štvrti Buenos Aires. Voľakedy bolo toto miesto
sídlom talianskych prisťahovalcov. Prichádzali do tejto krajiny plní snov a štvrť sa premenila
na veľmi zvláštnu „krajinku“: domčeky si zhotovili z kusov plechu, ktoré zafarbili rôznymi
žiarivými farbami: žltou, červenou, zelenou, modrou… Pre týchto ľudí bol dvor miestom
stretnutia, kde sa miešala operetná hudba s talianskymi romancami a tangom. Dnes je La

Boca dosť nebezpečná, „nepriechodná“ a veľmi chudobná. Celé rodiny žijú v preplnených
priestoroch bez vody a svetla. Je tu veľa prisťahovalcov z okolitých krajín a veľa mladých.
Žijú v núdzi a sú obeťami prostitúcie a delikvencie. Marien sme položili niekoľko otázok.
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Dona Uzhunnalila uniesla skupina ozbrojených mužov za-
čiatkom marca 2016 počas útoku na dom sestier Misionárok
lásky v meste Aden v Jemene. Počas útoku zomrelo 16 ľudí
vrátane 4 sestier Matky Terézie. Po 18 mesiacoch bol don
Thomas oslobodený a 12. septembra pricestoval do Ríma,
kde sa stretol so spolubratmi saleziánmi. Privítal ho aj don
Thomas Anchukandam, bývalý profesor dona Uzhunnalila,
ktorý ako provinciál v Bangalúre v Indii schválil žiadosť
dona Toma ísť do misií.

Jednou z prvých požiadaviek dona Toma po privítaní v Ríme
bolo pomodliť sa v kaplnke saleziánskej komunity. A ešte
pred príchodom zdravotníkov, ktorí ho mali vyšetriť, požia-
dal o spoveď, keďže tá preňho nebola možná počas celého
dlhého obdobia v zajatí.

Počas slávnostného večera s tradičným indickým jedlom,
ktoré mu pripravila saleziánska komunita, don Uzhunnalil
povedal, že v zajatí duchovne slávil svätú omšu každý deň,
čítania a časti svätej omše recitoval spamäti, keďže nemal
žiadne liturgické texty či predmety k sláveniu. Potvrdil tiež,
že bol v kaplnke Misionárok lásky v Adene, keď ho únosco-
via odviedli, a že tí sa k nemu nesprávali zle, dokonca mu po

rapídnom úbytku váhy (stratil 30 kilogramov) poskytli lieky,
ktoré potreboval na cukrovku. S únoscami, ktorí hovorili po
arabsky, trochu komunikoval po anglicky, celý čas bol v tom
istom oblečení a dva či trikrát ho sťahovali na iné miesto, no
vždy so zaviazanými očami.

„Stále som sa modlil,“ povedal don Tom na stretnutí s novi-
nármi, „za všetkých, za pápeža, za zavraždené sestry, za ro-
dinu, za tých, o ktorých som vedel, že sa modlia za mňa, aj
za únoscov.“ „Nikdy so mnou nezaobchádzali zle. Vďaka
230 tabletkám, ktoré som dostal k dispozícii, som mohol po-
čítať dni, ktoré plynuli.“ Povedal tiež, že v zajatí mohol mať
pri sebe Eucharistiu, lebo únoscovia pri útoku so sebou z ka-
plnky odniesli aj svätostánok.

Na otázku, aký bol podľa neho dôvod únosu, médiám od-
povedal: „Neviem, azda pre to, aby tým získali peniaze. Exis-
tuje veľa skupín, ktoré robia podobné veci kvôli peniazom.
Alebo preto, že som Ind. Skutočne neviem.“ Novinárov tiež
zaujímalo, či sa ho moslimskí únoscovia snažili obrátiť na
islam. Don Tom rázne odpovedal, že nie, nikdy.

O podrobnostiach ohľadom prepustenia dona Uzhunnalila
sa na stretnutí nehovorilo. „Nepoznáme ich,“ vysvetlil hlavný
predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime. „Je
isté, že oslobodenie a prevoz sa udiali cez humanitárnu or-
ganizáciu, v komunikácii a v spojení s Ománskym sultaná-
tom,“ dodal don Artime.

Preklad: spracované z ANS � Foto: ANS

Salezián misionár z Indie, 57-ročný don Thomas Uzhunnalil, ktorého 4. marca 2016 uniesli
ozbrojenci v Jemene, je na slobode. Fyzicky zoslabnutý, ale duchovne silný a s čistou mysľou.
„S nesmiernou radosťou a veľkým dojatím ďakujeme Bohu a všetkým, ktorí spolupracovali na
jeho prepustení,“ uviedol vikár hlavného predstaveného don Francesco Cereda. V Ríme prijal
dona Toma aj Svätý Otec František.

Salezián Tom Uzhunnalil
je na slobode



v ý r o č i e

Oslavy výročia sa začali svätou omšou, ktorej predsedal
hlavný radca saleziánov pre región Ázie a Východnej Oce-
ánie donVáclav Klement. Poďakoval sa všetkým misionárom,
ktorí pracovali na Sibíri počas 25 rokov, a všetkým veriacim
a priateľom, ktorí privítali prítomnosť saleziánov
a katolíckeho spoločenstva a prispeli k jeho vzrastu.

Následne bol priestor na rodinné pohostenie v mládežníc-
kom pastoračnom centre Don Bosco, na ktorom sa zúčast-
nili všetky vekové kategórie od rodín s tými najmenšími až
po imigrantov rôznych národností.

Poobede oslava pokračovala hudobným koncertom, na kto-
rom sa don Jozef Tóth, pôsobiaci v druhej saleziánskej ko-
munite na Sibíri v Aldane, a ďalší farníci podelili o svedectvá.
Moment bratstva umocnila aj prítomnosť evanjelického pas-
tora. Záverečné slovo vďaky mal správca farnosti salezián
don Marián Peciar.

Od roku 1992 približne 25 saleziánov
a 120 laických spolupracovníkov zo Slo-
venska venovalo niekoľko rokov svojho
života na zvýraznenie prítomnosti Cirkvi
na Sibíri. Odkedy don Jozef Pravda zalo-
žil komunitu v Aldane, bolo na tomto
riedko obývanom území medzi Jakutskom
a Aldanom, vzdialenými od seba pri-
bližne 550 kilometrov, pokrstených asi
500 veriacich. Vzdialenosť do iných si-
bírskych farností je okolo 1 500 – 2 000
kilometrov.
Saleziánska komunita v Jakutsku a Aldane
pozostáva zo štyroch saleziánov misi-
onárov zo Slovenska, čo sa však o nie-
koľko týždňov zmení príchodom dvoch
nových mladých misionárov z Burundi
a Indie, ktorých tam už očakávajú.

Spracovala: podľa ANS Terézia Liptáková � Foto: archív SDB

Približne 9 000 kilometrov od Bratislavy, kde sa hlavný predstavený s celou saleziánskou
rodinou na prelome septembra a októbra zúčastňoval blahorečenia dona Titusa Zemana,
mali ďalší slovenskí saleziáni oslavu 25. výročia. Štyria misionári z komunity v Jakutsku
na Sibíri v tom čase oslavovali v Kostole Ducha Svätého za účasti 150 veriacich i neveriacich
podporovateľov 25 rokov prítomnosti saleziánskej misie na Sibíri.

25 rokov
slovenských saleziánov v Jakutsku
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Don Štefan Olos sa narodil 11. septembra 1917
v Gombáši (teraz Hubová) na dolnom Liptove. V roku
1929 odišiel k saleziánom do Šaštína, ktorí mu umož-
nili štúdiá v Malackách, Ostrave, Turíne, Hronskom

Beňadiku a Bratislave.
V čase uskutočňovania
jeho saleziánskej praxe
v slovenskej metropole
ho však zastihla bar-
barská noc, po ktorej bol
20 mesiacov spolu
s inými rehoľníkmi inter-
novaný v Podolínci. Na-
sledovala jeho dvaapol-
ročná služba v PTP
(Pomocných technic-
kých práporoch), po kto-
rej už nemal kam nastú-
piť, lebo kláštory boli
zlikvidované a pasto-
račnú činnosť vykonávať
nesmel. Vrátil sa teda do
rodiska, kde začal ne-

plánované, ale veľmi účinné saleziánske pôsobenie: za-
ložil 120-členný súbor Liptov. Napriek zásahom ko-
munistov sa mu podarilo účinkovať so svojím súborom
po celej Československej republike, ba i v zahraničí –
v roku 1969 na medzinárodných oslavách 1100. výro-
čia úmrtia svätého Cyrila v Ríme. Napokon úspechy
dona Olosa štátni ideológovia predsa len zastavili
v roku 1972, keď mu zakázali viesť súbor Liptov a vy-
konávať pedagogickú hudobnícku činnosť. V bezúteš-
nej situácii po riešení vážnych zdravotných problé-
mov ho správca ružomberskej farnosti pozval v roku
1974 za regenschoriho (organistu; pozn. red.) do Kos-
tola svätého Ondreja v Ružomberku. Tam don Olos

ďalšie dve desiatky rokov uskutočňoval významné hu-
dobno-spevácke a duchovné aktivity so spevokolom
Andrej. Po rokoch sa dožil pádu komunizmu a tým aj
verejného povolenia saleziánskej práce.Vrcholom jeho
účinkovania v nových časoch bolo dirigovanie 600-
-členného orchestra a zboru v Levoči 3. júla 1995 pri
návšteve Svätého Otca Jána Pavla II. Potom už don Olos
veľmi chradol, až napokon odkázaný na opatrova-
teľskú pomoc sestier svätého Františka v Ľubochni odi-
šiel 26. februára 1998 do večnosti.

sr. Viera Antalíková FMA � Foto: archív

Z radov saleziánov vyrástlo veľa osobností, o ktorých veľkosti sa dozvedáme iba postupne.
Jedným bol aj don Štefan Olos, organista, dirigent, hudobný pedagóg, skladateľ, upravovateľ
a dokumentátor piesní, organizátor významných koncertov a hudobných nahrávok,
jeden z autorov prvého slovenského znotovaného Jednotného katolíckeho spevníka
a jeden z najvýznamnejších hudobníkov v oblasti slovenských liturgických spevov
na Slovensku, najmä v časoch prechodu z latinských bohoslužieb na slovenské.
Pri storočnici jeho narodenia rodáci v Hubovej pripravili oslavy i publikáciu,
z ktorej vyberáme niektoré časti.

Sto rokov od narodenia saleziána
kňaza a hudobníka Štefana Olosa
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Don Štefan Olos s rodičmi
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Jednoduchá múdrosť rodičov

V roku 1929 nastupuje do salezián-
skeho ústavu v Šaštíne. Saleziáni prijí-
mali prednostne takých chlapcov, ktorí
prejavovali znaky duchovného povola-
nia. Napriek snahám o úplné zabezpe-
čenie chovancov nemohlo zariadenie
obsiahnuť všetky ich potreby. Ku koncu
prvého školského roka napísal Štefan
domov, že sa mu už na nohaviciach –
jediných, ktoré mal, – robia diery, či by
mu neposlali nové. Rodičov však tlačila
k zemi hospodárska kríza a peniaze ne-
mali. Matka mu odpísala, že sú v ťažkej
situácii, preto ak chce peniaze na cestu
domov na prázdniny, neostane mu na
nohavice. Čo mal robiť? Bez nohavíc sa
žiť nedalo, tak na prvé prázdniny do-
mov necestoval. Po rokoch prezradil
bratrancovi Viktorovi Olosovi, ako mu
vtedy bolo ťažko. Ale bol húževnatý,
prekonal trápenia. Napokon nebol sám,
takých chlapcov ostávalo v Šaštíne viac.
Napríklad aj o čosi starší Andrej Šándor
z Močarian od Michaloviec – vtedy už
začínajúci básnik, neskôr známy pod
pseudonymom Gorazd Zvonický. Ani
on po prvom roku nemohol odcestovať
domov na prázdniny, lebo sa bál, že
otec, ktorý ho potreboval doma ako po-
mocníka v gazdovstve i na stavbách,
by ho už v septembri nazad do sale-
ziánskeho ústavu nepustil. (Mená Šte-
fana Olosa i Andreja Šándora sa vysky-
tujú v jednom čase v zápisniciach
šaštínskeho saleziánskeho ústavu. Vy-
svätení boli s rozdielom jedného roka.)
Chovanci si dobre uvedomovali, že
majú šťastie, ak tam vôbec môžu ostať,
a že saleziáni ich aj stravujú.

Jedla však bývalo pre dorastajúcich chlap-
cov málo. Mnohí schudli a mali aj iné trá-
penia. Občas im prišla materiálna i du-
chovná pomoc zvonku. Začiatkom zimy,
keď už pribudla v Gombáši do komôr
pozbieraná úroda a čosi aj mäsa z maš-
tale, Štefanova matka nabalila, čo mohla,
a vybrala sa za synom. Chovanci ju ob-
klopili ako včely kráľovnú. Zľakla sa, keď
sa im prizrela do tvárí. Oči a líca vpad-
nuté, srdcia smutné. Rýchlo pochopila,
čo robiť, veď sama ráznosťou a veselosťou
prekonávala veľké ťažkosti. Rozosmiala
sa: „Chlapci, čo to?! Te-rem-te-te! Ale už
aj hlavy hore! Len čím ďalej od smútku,
strachu a sebaľútosti! No tak!“

A naozaj to pomohlo. Rozosmiali sa
a vrhli sa na kôš, ktorý im podala. Kým sa
kŕmili, ona sa so synom utiahla do kútika
a zvestovala mu noviny z domova. A keď
sa obzrela, kôš bol takmer prázdny.

Salezián Štefan Olos

V Šaštíne popri gymnaziálnom štúdiu sa
Štefan Olos učil hrať na husliach i na
klavíri.
Noviciát absolvoval v rokoch 1935 –
1936 vo Svätom Beňadiku (dnes Hron-
ský Beňadik). V lete 1. augusta 1936
zložil vo Svätom Beňadiku dočasné sa-
leziánske sľuby a o tri dni odišiel do
Ostravy, kde za dva školské roky absol-
voval ponoviciát (štúdium filozofie
a pedagogiky). Tam mu bol prvý rok
asistentom dnes už blahoslavený Titus
Zeman.

Po maturite ho predstavení poslali do
saleziánskeho domu v Žiline, ktorý
otvorili len krátko predtým 20. no-
vembra 1938. Tam absolvoval pedago-
gickú prax (tirocínium). Ako saleziánsky
asistent sa činil pri nacvičovaní chlap-
cov v hre na hudobných nástrojoch
i v režírovaní divadelných predstavení.
V roku 1941 poslal svojmu otcovi do
Gombáša fotografiu vo forme pohľad-
nice, na ktorej stojí pred vyše dvoma
desiatkami členov saleziánskej dycho-
vej hudby ako dirigent. V rukách však
nedrží dirigentskú paličku, ale honosné,
vyše metra dlhé žezlo.Všetci hudobníci
sú vyparádení v šiltovkách ako nejaké
hudobné vojsko. Na múre budovy za
nimi možno zreteľne čítať veľký nápis
Saleziánsky ústav.

Súbor Liptov, ktorý don Olos viedol do roku 1972

Don Olos ako asistent v saleziánskej komunite v Žiline, druhý zľava v druhom rade zdola
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Spracoval: Pavol Grach SDB

Don Lemoyne nám približuje začiatky
činnosti oratória dona Bosca v Turíne
takto: „Oratórium podľa dona Bosca
pozostáva z dvoch skutočností. Hlav-
ným cieľom je účasť na bohoslužbách
a naučiť sa modliť. Poznať svoje nábo-
ženstvo a jeho tradície, poznať a nado-
búdať čnosti a morálny život. Ide teda
o spásu duše, to je cieľ. Rekreácia, zá-
bavy, spev, škola sú len prostriedky. Už
počas prvej zimy v Turíne sa don Bosco
usiloval skonsolidovať svoje malé ora-
tórium na dvore konviktu. Aj keď jeho
cieľom bolo pomáhať najchudobnej-
ším a najopustenejším chlapcom, ktorí
najviac potrebovali náboženskú vý-

chovu, a tiež tým najohrozenejším,
ktorí boli prepustení z väzenia, predsa
len, aby zabezpečil poriadok a discip-
línu, už od prvých mesiacov pozval do
oratória aj chlapcov z normálnych po-
merov, s dobrým správaním, ktorí mali
aj školu. Títo, ním poučení, mu pomá-
hali udržiavať poriadok medzi chlap-
cami, čítali im pekné príbehy z kníh
a učili ich spievať. Don Bosco si hneď
uvedomil, že keby nebolo čítania púta-
vých príbehov a spevu, celé oratórium
by bolo ako telo bez duše“ (Memorie
Biografiche, Životopisné pamäti, II. zvä-
zok, kapitola IX).

Ideál saleziánskeho výchovného diela
teda je, aby sa slušní a dobre vychovaní
chlapci (a dievčatá) zapojili do výchovy
tých menej vychovaných a zanedba-
ných. Lebo dobré prostredie sa nedá
vytvoriť len s tými „najchudobnejšími“,
ale vtedy, keď tí „bohatší“ otvoria svoje
srdce pre tých zanedbanejších. Aj dnes
by saleziáni, tak ako don Bosco, mali
byť prorokmi tejto skutočnosti: nezo-
stať len medzi obdarovanými a vycho-
vanými a zabudnúť na chudobnejších,
ale tiež venovať sa aj obdarovaným, no
vždy s cieľom prísť aj s nimi k tým naj-
chudobnejším.

Svätý Otec Pius IX. chystal veľkú vec – vyhlá-
senie dogmy o Nepoškvrnenom počatí Panny
Márie. Pri tejto príležitosti vyhlásil rok 1854 za
jubilejný. Don Bosco pohotovo zareagoval
a túto dôležitú pravdu viery a jej význam pre ži-
vot katolíka vysvetlil na stránkach svojho Kato-
líckeho čítania. Okrem toho, don Bosco a Ne-
poškvrnené počatie Panny Márie v sebe
skrývajú jeden príbeh.
V tom čase bol Panne Márii vďačný za ochranu
nad oratóriom, ktoré tvorilo asi 100-člennú ro-
dinu. V Turíne vyčíňala cholera, ktorá neľú-
tostne kosila životy aj v susedných domoch na
Valdoccu. Don Bosco ponúkol svoj život ako
obetu, aby neochorel ani jeden chlapec. Tí sa
starali o chorých, ale nenakazili sa, naopak, te-
šili sa dobrému zdraviu a sile. Mal však aj ďalší
úmysel. Veľmi túžil, aby sa dogma o Nepoškvr-
nenom počatí vyhlásila ešte v ten rok, preto
Pánovi opätovne ponúkol svoj život. A veru v je-
den večer zaklopala na izbu dona Bosca cholera. Hneď roz-
poznal príznaky a zveril sa do Božích rúk. Bola noc a ne-
chcel budiť nikoho. Napokon zaspal a na druhý deň vstal
celkom zdravý. Vedela o tom iba mama Margita, ktorej to
ráno porozprával. Pán teda jeho obetu prijal, ale na príhovor
svojej Matky jeho život ušetril. 8. decembra 1854 bola do-
gma v Bazilike svätého Petra naozaj vyhlásená a don Bosco

s chlapcami ďakovali za Máriino víťazstvo a za svoje životy.
V deň slávnosti sa vyspovedali, prijali sväté prijímanie, za-
spievali Te Deum a začala sa zábava, hudba i divadlo. Z dona
Bosca v tie dni sálala ohromná radosť a tento sviatok sa stal
jeho obľúbeným. Saleziáni o ňom vraveli: „Zdalo sa, akoby
žil iba pre Pannu Máriu, tak ju miloval“ (Memorie Biografi-
che, Životopisné pamäti, V. zväzok).

Oratórium – miesto pre všetkých

Spracovala: Adriana Sarközyová FMA

Pre koho žil don Bosco…
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s a l e z i á n s k a s v ä t o s ť

Spracovala: BO � Foto: archív SDB

Mama Margita, mama dona Bosca

Jednoduchá žena s láskavým pohľadom a srdcom plným lásky. Nemala to v živote ľahké,
ale nikdy sa nesťažovala a vo všetkom dôverovala Bohu. A naučila to aj svojho syna.
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Vyrastala v chudobnej de-
dinke, kde nebola škola,
tak sa nenaučila ani čítať,
ani písať. Poznala však
Sväté písmo a vedela podľa
neho žiť. Mnoho vedo-
mostí získala vďaka počú-
vaniu Božieho slova v kos-
tole. Vzala si vdovca, ktorý
mal z predchádzajúceho
manželstva syna. Narodili
sa im ešte dvaja synovia
(najmladší bol Janko
Bosco). Chlapcom obeto-
vala svoj život.

Všetko s vierou

„Boh ťa vidí,“ často hovo-
rievala synom. Pri odchode
z domu im s láskou pripo-
mínala: „Pamätajte si, že
Boh vás vidí. Vidí aj vaše
myšlienky.“ No nehovorila
o Bohu, ktorý sliedi, aby
trestal. Keď v noci sedeli
na priedomí a pozerali sa
na nebo plné hviezd,
zvykla povedať: „To Boh
stvoril svet a vyšperkoval
ho hviezdami.“ A keď lúky zakvitli
kvetmi a vôňou, šepkala: „Aké krásne
veci nám stvoril Boh!“ Po búrke a kru-
pobití, ktorézničili úrodu, vedela po-
vzbudzovať: „Pán Boh dal, Pán Boh
vzal. On vie prečo.“
Po smrti svojho manžela (ako 29-ročná)
ostala na troch synov sama. Nastalo ná-
ročné obdobie, keď musela chlapcom
nahradiť aj otca a postarať sa o to, aby
mali čo jesť. Margita pochopila, aké
dôležité je učiť synov katechizmus,
a v odovzdávaní viery pre nich zohrala
veľkú úlohu. Taktiež im odovzdala aj
svoju špeciálnu oddanosť Panne Márii.
Keď mal Ján deväť rokov, sníval sa mu
sen, v ktorom videl, ako dve osoby pre-

menili divé zvery na baránky. Margita si
ho vypočula a pochopila, že Janko nie
je povolaný do rodiny ani k farmárče-
niu…

Svätá žena

Janko sa chcel stať kňazom, ale
k vzdelaniu viedla dlhá
a tŕnistá cesta. Napokon sa mu
to aj vďaka modlitbám a pod-
pore matky podarilo. Venoval
sa chudobným a opusteným
chlapcom, pre ktorých založil
na Valdoccu oratórium.
V roku 1846 mamu Margitu
poprosil, aby mu prišla pomôcť
a opusteným chlapcom pri-
niesla kus svojho srdca. Súhla-
sila – bola to jej obeta a povo-
lanie, aby bola matkou sirôt.
Prežila s nimi posledných desať
rokov svojho života. Stala sa
mamou oratória a všetkých
chlapcov, ktorí u nej hľadali kus
lásky a chleba. Varila, uprato-
vala, zašívala roztrhané oble-
čenie, vychovávala slovom
i príkladom.
Saleziánske dielo dona Bosca
rástlo aj vďaka mame Margite.
Jej svätosť teda nepozostávala
iba z nábožnosti, ale aj z umý-
vania tanierov, hrncov a vý-
chovy mladých, ktorí potrebo-

vali predovšetkým lásku a prijatie.
Mama Margita zomrela vo veku šesťde-
siat rokov na zápal pľúc. Za ctihodnú ju
vyhlásil Benedikt XVI. 23. októbra
2006.

Modlitba za blahorečenie mamy Margity

Bože, náš Otec,
ďakujeme ti, že si z mamy Margity urobil
silnú a rozvážnu ženu, hrdinskú matku a múdru vychovávateľku.
Dopraj nám radosť vidieť ju blahorečenú,
aby cesta jej posväcovania v každodennom živote
a v pokornej službe blížnemu bola pre všetkých žiarivým príkladom.
Na jej príhovor nám udeľ milosti, o ktoré ťa s dôverou prosíme.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
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Čomu sa ty venuješ na svojej misii?
Som vo formačnej komunite ašpiran-
tátu a postulátu ako asistentka ašpiran-
tiek a postulantiek a ekonómka komu-
nity. Takže učím nejaké predmety

doma, chodím na nákupy, šoférujem,
vybavujem rôzne veci na úradoch a po-
čítam milióny (1 euro = asi 6 300 Gua-
rani). Som v provinciálnom formačnom
tíme začiatočnej formácie. Prvý rok
som učila náboženstvo na našej sú-
kromnej škole a mala som na starosti
jedno mládežnícke združenie na miest-
nej aj celoštátnej úrovni.

Predstav nám provinciu sestier, do kto-
rej v Paraguaji patríš.
Naša provincia má vyše 70 sestier,
z čoho väčšina sú domáce Paraguajky.

Vekový priemer je vyšší než na Slo-
vensku, lebo sestry sú v Paraguaji už od
roku 1900, majú teda dlhšiu históriu.
Aktuálne máme šesť junioriek a jednu
novicku v medzinárodnom noviciáte

v Čile. V komunite
máme štyri ašpirantky.
Je tu 15 komunít,
z čoho štyri sú
v Chacu, v oblasti
pralesov, kde pracujú
s domorodými kmeň-
mi indiánov. Vo via-
cerých mestách má-
me súkromné školy
pre deti od 4 do 18
rokov a jeden detský
domov pre dievčatá.
V jednom meste
máme sociálne dielo,
kde sa priamo pracuje
s najchudobnejšími
rodinami. Sestry ich
postupne učia ekono-
mickému hospodáre-
niu a starostlivosti
o deti. Máme tu

rôzne diela na podporu vzdelania. Je tu
šesť mládežníckych združení, ktoré sa
združujú do Saleziánskeho mládežníc-
keho hnutia. Už druhý rok prehodno-
cujeme významnosť našich diel, keďže
za posledné dva roky nám zomrelo viac
ako desať sestier, síl ubúda, a tak treba
rozmýšľať čo a ako ďalej do budúc-
nosti.

Akí sú Paraguajci? Čo ich charakteri-
zuje?
V prvom rade by som povedala, že sú
to ľudia prijatia, veľmi otvorení a pria-

teľskí voči cudzincom. Sú veľmi spolo-
čenskí, radi sa spolu len tak stretnú a pri
Terere či Mate presedia aj niekoľko ho-
dín. Rodina má pre nich veľký význam
a majú úctu k životu. Majú však prob-
lém odpustiť a vždy vám povedia to, čo
si myslia, že chcete počuť, aby si vás
nepohnevali, ale potom si aj tak urobia
po svojom. Majú veľký cit pre umenie,
tanec, hudbu, spev, divadlo, ručné re-
meselné práce. Sú ako Južania – veľmi
otvorení a blízki, často to vyjadrujú ob-
jatím, pohladením, blízkosťou.

Čomu ťa učí táto misia?
Veľkej Božej blízkosti.Vnímam, že som
v Božej a Máriinej škole a veru mno-
hému ma učia: vychádzať zo seba, byť
otvorenou, milosrdnou, vedieť oceniť
názory, hodnoty druhého. Vnímam, že
som sa dosť zmenila za tie tri roky a stal
sa zo mňa väčší „pohoďák“. Ale predo-
všetkým ma táto misia učí byť úplne
odovzdanou do Božích rúk a naplno
mu dôverovať.

Sú vaši mladí podobní našim, či je to
veľmi odlišná kultúra?
Jasné, že v ideáloch a túžbach po veľ-
kých veciach sú všetci mladí podobní.
Tí naši však pochádzajú z úplne iných
podmienok, z inej kultúry a dosť bo-
lestnej histórie, sú teda úplne iní než tí
na Slovensku. Mnohí nemajú prístup
k vzdelaniu, mnohí slúžia u príbuz-
ných, sú niečo ako sluhovia. A potom
sú omnoho citovejší a radi to ukazujú aj
navonok (toľko objatí, čo som za tri
roky dostala v Paraguaji, som dokopy
nenazbierala za celý život).

Autor: Vierka Antalíková FMA

Boh je veľkodušný v napĺňaní
mojich želaní

Po troch rokoch pôsobenia v Južnej Amerike prišla na dovolenku na rodné Slovensko.
Misionárka Kamila Seidlová FMA. Pôsobí v hlavnom meste Paraguaja, ktoré sa volá Asunción.
Ako sa jej darí, čo napĺňa jej dni a čomu ju učí Boh… Aj toto sa dozviete v nasledujúcom
rozhovore.
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Môžeme sa opýtať aj na spoločnosť?
Aká je politická situácia u vás? Je priaz-
nivá pre náboženský a rehoľný život?
Áno, je priaznivá a rehoľné sestry tu
majú vo veľkej úcte, dokonca viac ako
kňazov.

A krajina? Ktoré nebezpečné zvieratá
tam máte?
Škorpióny, tarantuly, veľké hady, kro-
kodíly, pirane, komáre prenášajúce ho-
rúčku dengue a mnoho iných, ktoré ani
nepoznám. Ale krokodíla a piraňu som
iba jedla, nevidela som ich naživo ani
hada. Zato v izbe som už viackrát za-
bila škorpióna, raz tarantulu a nespo-
četné množstvo komárov, ktoré prená-
šajú chorobu dengue, čosi podobné
ako malária.

Nakuknime trochu do kuchyne. Čo ti
v paraguajskej kuchyni chutí najviac?
Chipaguazu. To je také jedlo z kukurice.

A čo slovenské ti chýba?
Hory a turistika. Najvyšší kopec tu do-
sahuje 800 m n. m., nie sú tu nijaké tu-
ristické chodníky a zakázali mi chodiť
prejsť sa do lesa, lebo je to nebezpečné
kvôli prepadom.

Prezraď tri svoje želania.
Boh postupne plní moje želania. Veď
uznaj, kedy by som na Slovensku
mohla pilotovať malé lietadlo či jesť
krokodíla alebo piraňu?:)

Aké výzvy ťa tento rok čakajú?
Zvládnuť horúce leto s teplotami okolo
50 stupňov a na Vianoce neplakať za

snehom a koláčmi.:) Ale nie, presne
ešte neviem, lebo u nás sa menia ko-
munity v januári, tak v decembri to je
vždy také očakávanie zmien. A mám tu-
šenie, že mi dajú na starosť VIDES (mi-
sijné dobrovoľníctvo; pozn. autorky),
ktorý tento rok chcú v Paraguaji začať.

Aké je to žiť v medzinárodnej komu-
nite? Aké to má plusy a mínusy?
Je to veľmi zaujímavé a obohacujúce.
Veľmi to rozširuje pohľad a pomáha
dozrievať osobe, aby nebola naviazaná
na to svoje. Je to však náročné a nie-
kedy to chce veľkú otvorenosť, ochotu,
schopnosť prosiť a dať odpustenie. Je to
ako veľké dobrodružstvo a veru veľakrát
som Bohu ďakovala, že som taký dob-
rodružný a zvedavý typ, inak by som asi

dosť trpela. Nie je vždy ľahké vysvetľo-
vať a zdôvodňovať svoje konanie, slová,
gestá tak, aby vás aj pochopili, čo na-
ozaj chcete vyjadriť, a nie je ľahké pre-
niknúť do inej kultúry, ale je to krásne
a obohacujúce.

Napokon, za čo si vďačná?
Za veľmi veľa vecí: v prvom rade za dar
života a povolania, za moju rodinu, za
misijné povolanie, za každý jeden deň
a za každého človeka, s ktorým môžem
zdieľať svoj život. Ale predovšetkým
som Bohu vďačná za to, že som vzácna
v jeho očiach a že ma miluje!
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TURÍN
Mladí z Európy sa po ôsmich rokoch opäť stretli na
Confronte
Confronto – stretnutie
saleziánskej mládeže
z Európy a Blízkeho
východu – sa konalo
v polovici augusta
opäť po ôsmich ro-
koch a opäť na Colle
Don Bosco. Tentoraz
sa téma niesla v du-
chu troch slov: Vision, Passion, Mission. Vízia zna-
mená schopnosť snívať, vidieť za horizont i nezabud-
núť na svoje korene, na Boha. Passion, čiže vášeň,
hovorí o záujme, ale aj o mučeníctve, o zápale pre
mladých. Misia, poslanie, je výsledkom vízie a vášne.
Účastníci stretnutia za týždeň navštívili sväté sale-
ziánske miesta ako Valdocco v Turíne, Mornese, Cas-
telnuovo Don Bosco či Mondonio. Vrcholom bola
oslava 202. výročia narodenia dona Bosca a vrátenia
jeho ukradnutej relikvie.

BELUŠSKÉ SLATINY
Tábor pre mladých s Downovým syndrómom
V polovici prázdnin sa v Belušských Slatinách usku-
točnil tábor pre mládež s Downovým syndrómom. So
Spoločnosťou Downovho syndrómu na Slovensku ho
pripravili saleziánski animátori z Dubnice nad Váhom
pod vedením Andrey Pilnej. Týždeň plný zážitkov sa za-
čal nájdením tajomného denníka. Jeho obsah sprevá-
dzal mladých po celý týždeň. Nechýbala športová olym-
piáda, vyrábanie rôznych vecí, tanec či hudba. „Aj

napriek extrémne
vysokým teplo-
tám, ktoré nás ne-
opustili ani na je-
dinú chvíľu, sme
strávili neoby-
čajné a vzácne
momenty,“ hod-
notí jeden z ani-
mátorov.

LEVOČA
Na Bodke za prázdninami chlapci spoznali aj prácu
záchranára
V programe už 32. ročníka Bodky za prázdninami na Marián-
skej hore v Levoči prevažovala téma o Titusovi Zemanovi. Naj-
prv chlapci súťažili v predvedení scénok podľa knihy Titus, ideš!
Víťaznú cenu – putovný pohár Grammy Bodkár si odniesli
chlapci zo strediska Košice-Tri hôrky. Po dobrých svätých spo-
vediach a obede nasledovali
workshopy s hosťami.
Salezián DušanVilhán pozval
chlapcov: „Rozbaľ svoje po-
volanie!“ Záchranár Kamil
Merva zasa na workshope
„Necháš ma zomrieť?“ po-
rozprával o svojej profesii zá-
chranára. Po svätej omši účastníci dostali pamätný leukoplast
s myšlienkou „A koho zachrániš ty?“. Na Bodku prišlo tento rok
180 chlapcov z 12 saleziánskych stredísk. V kategórii o najpo-
četnejšie stredisko získali víťaznú tortu chlapci z Bardejova.

BAKU
Sestry saleziánky otvorili komunitu v Azerbajdžane
Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie otvorili Dcéry Márie
Pomocnice v Azerbajdžane novú komunitu. Popri sestrách Matky
Terézie sú druhou ženskou rehoľou, ktorá v krajine pôsobí. Po
dvoch rokoch prítomnosti sestier Andrey Mladošovej a Slávky But-
kovej sa treťou misionárkou stala Martina Alaxová. S počtom
troch sestier sa tak mohla zriadiť nová komunita. Slávnostne ju
otvorila vikárka provinciálnej predstavenej sestra Monika Skalová,
ktorá symbolicky odovzdala kľúč novej direktorke komunity
sestre Slávke Butkovej.
Sestry saleziánky prišli do Baku na pozvanie apoštolského prefekta Vladimíra Feketeho SDB, ktorý je zároveň predstaveným
komunity saleziánov. Tí pôsobia v krajine už 17 rokov.

FLORENCIA
Zomrel bývalý vikár hlavného predstaveného
Počas vychádzky v prírode zomrel 23. augusta don Adriano Bre-
golin, bývalý vikár hlavného predstaveného saleziánov dona Pas-
cuala Cháveza. Naposledy bol direktorom saleziánskeho diela vo
Florencii. Narodil sa v Cone pri Benátkach 16. októbra 1948, sa-
leziánom sa stal v roku 1966, za kňaza bol vysvätený v roku
1978. Prvé roky pôsobil v Tridente a vo Verone, potom bol pro-
vinciálnym vikárom, v máji 1996 sa stal provinciálom a v roku
2002 bol zvolený za člena hlavnej rady ako regionálny radca. Na

konci roka 2003, keď bol
vtedajší vikár hlavného
predstaveného don Luc Van
Looy menovaný za biskupa,
hlavný predstavený don Pas-
cual Chávez si vybral za vi-
kára dona Bregolina. V tejto
úlohe bol potvrdený aj na
ďalšej generálnej kapitule
v roku 2008. Don Bregolin
zomrel vo veku 68 rokov.

s p r á v y
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BRATISLAVA
Vznikla spoločenská hra na základe príbehu dona Titus
Hranica je kartová hra inšpirovaná udalosťami zo začiatku 50-tych rokov minulého storočia. Au-
torkami sú dve sestry saleziánky: Daniela Oremová a Mária Nagyová. Hráči sa snažia prekro-
čiť ostro stráženú hranicu pri sútoku rieky Moravy a Dunaja. Úlohou je získať potrebnú výbavu
na prechod cez hranicu: chlieb, pas, gumáky a lekárničku. Okrem iného treba dávať pozor na
počasie. Naporúdzi sú však aj tí, ktorí chcú pomôcť – samotný Titus, jeho priateľ a duchovný brat
Ernest alebo dokonca spoluhráči.
Ilustrátorkou kariet je Zuzana Verbovská z Prešova, grafiku pripravila Miriam Vyšňovská z Košíc.
Hra je stredne náročná, určená pre 2 – 6 hráčov od 8 – 99 rokov. Objednať si ju môžete cez webstránku www.tituszeman.sk.

RÍM
Ďakovná omša za blahorečenie dona Titusa Zemana
V utorok 10. októbra v Bazilike Božského Srdca v Ríme slúžil
hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime za veľkej
účasti saleziánskej rodiny ďakovnú omšu za blahorečenie dona Titusa.
Vyjadriť vďačnosť prišlo mnoho saleziánov z Ríma, sestry saleziánky,
ďalší členovia saleziánskej rodiny a najmä asi sto pútnikov zo Slo-
venska, medzi nimi aj príbuzní dona Titusa a tiež niekoľkí členovia
organizačného tímu slávnosti blahorečenia. Pri svätej omši koncele-
broval provinciál z Ríma don Leonardo Mancini a slovenský provin-
ciál don Jozef Ižold, tiež generálny postulátor don Pierluigi Cameroni
a vicepostulátor procesu don Jozef Slivoň.V Bazilike, kde sa omša slá-
vila, don Titus zložil 7. októbra 1938 svoje doživotné rehoľné sľuby.

TURÍN
Dvaja noví misionári pre Sibír
Spolu 22 saleziánov a 15 saleziánok prijalo v nedeľu 24. sep-
tembra v Bazilike Márie Pomocnice kresťanov v Turíne misijné
kríže. Členmi tejto 148. misijnej výpravy sú aj dvaja saleziáni,
ktorí budú patriť do slovenskej provincie: Emmanuel Niyoyitun-
gira z Burundi a Joseph Raymond z Indie. Budú pôsobiť na Si-
bíri spolu s našimi slovenskými saleziánmi. Na odovzdávanie
misijných krížov ich prišiel podporiť provinciál don Jozef Ižold,
spolubrat a tiež člen ich budúcej komunity don Peter Lorenc
a slovenskí študenti teológie v Turíne.
„Saleziánsky svet je naozaj tu… Ďakujeme Pánovi, ktorý nás tak
dlho sprevádza a robí toľké veci prostredníctvom Ducha, že ich
nevieme ani celkom pochopiť alebo ich pochopíme až po
dlhšom čase,“ povedal hlavný predstavený na záver slávenia
svätej omše. „Bez misionárov by tu mnohí z nás neboli,“ dodal.

VAJNORY
Prvá školská púť k blahoslavenému Titusovi
Zemanovi
Na prvý piatok v októbri uskutočnili žiaci Základnej
školy s materskou školou sv. Jána Pavla II. vo Vajno-
roch prvú spoločnú púť k relikviám blahoslaveného
Titusa Zemana. Neprešli ani tak ďaleko, zo školy do
kostola je len niekoľko metrov, ale počas doobedia
spoločne prešli celým životom dona Titusa. Po svätej
omši absolvovali prednášky v dvoch skupinách. „Na
moje prekvapenie, žiaci o novom blahoslavenom ve-
deli dosť veľa, no nevedeli to zasadiť do priestoru. Bol
som povzbudený, že mnohí čítali knihu Titus, ideš!,“
povedal don Jozef Luscoň, ktorý im priblížil život
a miesta blahoslaveného rodáka zaujímavou súťaž-
nou formou. „Je to dobré aj preto, lebo oni sa často
pohybujú po miestach tohto svätca a doteraz neve-
deli, kde čo je,“ povedal katechéta Ján Mackuliak.
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V Nigérii, v meste Benin City, sa 13. októbra 2017,
v deň 100. výročia fatimských zjavení, zhromaždilo
vyše 55 000 veriacich, asi tisíc kňazov, dvetisíc rehoľní-
kov a 53 biskupov, aby znovu zasvätili svoju krajinu
Panne Márii. Dopoludnia slávili svätú omšu, ktorej pred-
sedal arcibiskup mesta Jos, predseda biskupskej konfe-
rencie. Popoludní výdatne pršalo, ale potom sa objavilo
slnko, ktoré menilo farbu a „tancovalo“, napísal riaditeľ
tlačovej kancelárie biskupskej konferencie. Ľudia po-
tvrdzovali, že to, čo videli a zažili, pripomínalo zázrak
slnka, ktorý sa udial pred sto rokmi vo Fatime.

Biskupská konferencia Nigérie informovala o udalosti aj
na svojej facebookovskej stránke, hoci nejde o oficiálne
vyjadrenie biskupov. Biskupi videli ľudí tešiť sa z toho,
čo sa stalo, a aj sami boli toho svedkami, takže správa na
facebooku jednoducho rozpráva o tejto udalosti.

Nigéria je ťažko skúšaná krajina, ktorú sužuje terorizmus,
nechýbajú únosy a bombové útoky. Pri pozvaní na znovu
zasvätenie krajiny Panne Márii biskupi uvádzajú, že kra-
jina prechádza obdobím nepokojov, napätia a všeobec-
nej nespokojnosti a beznádeje.

Správu o zázraku slnka priniesol 22. októbra taliansky
denník La Stampana webstránke vaticaninsider.it.

O nádeji
Nikdy si nemysli, že zápas, ktorý vedieš tu na zemi, je úplne
zbytočný. Na sklonku života nás nečaká stroskotanie: nosíme
v sebe semienko absolútna. Boh nesklame: ak do našich sŕdc
vložil nádej, nechce jej dať zaniknúť v ustavičných frustrá-
ciách. Všetko sa rodí, aby to zakvitlo vo večnej jari. Aj Boh nás
stvoril, aby sme kvitli. Pamätám si na ten dialóg, keď dub po-
žiadal mandľovník: „Rozprávaj mi o Bohu.“ A mandľovník roz-
kvitol.

O odvahe snívať
Neboj sa snívať! Snívaj! Snívaj o svete, ktorý ešte nevidno, ale
ktorý istotne príde. Nádej nás privádza k existencii stvorenia,
ktoré siaha až k svojmu definitívnemu naplneniu, keď Boh
bude všetko vo všetkých. Ľudia so schopnosťou predstavivosti
darovali človeku vedecké a technické objavy. Prebrázdili
oceány, vkročili na terén, kam ešte nikto nikdy nevstúpil. Ľudia,
ktorí živili nádeje, sú tiež tými, ktorí premohli otroctvo a pri-
niesli na túto zem lepšie životné podmienky. Pomyslite na tých-
to ľudí.

O chybách
Ak pochybíš, povstaň: nič nie je ľudskejšie, ako urobiť chybu.
A samotné tieto chyby sa ti nesmú stať väzením. Nebuď uväz-
nený vo vlastných chybách. Boží Syn neprišiel kvôli zdravým,
ale kvôli chorým: takže prišiel aj kvôli tebe. A ak v budúcnosti
ešte urobíš chybu, neboj sa, vstaň! Vieš prečo? Lebo Boh je tvo-
jím priateľom. Boh je tvojím priateľom.
Zdroj: sk.radiovaticana.va

Slová pre život
od Svätého Otca Františka

Fatimský
zázrak slnka
v Nigérii



Drahí priatelia saleziánskeho diela,
sme veľmi vďační Pánu Bohu, že sme spolu s vami

zažili nesmierny duchovný zážitok
na slávnosti blahorečenia dona Titusa.

Ďakujeme vám, že ste nám pomohli modlitbami
aj finančne zabezpečiť túto slávnosť.

Nech vám to don Titus odplatí
svojím orodovaním u Pána.

Za všetkých vás, našich dobrodincov, slávime každú
sobotu svätú omšu.

Jozef Ižold SDB, provinciál saleziánov



blahoslavený Titus Zeman


