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Milovať z celého srdca. Nedá sa to
urobiť raz navždy, treba to robiť
denne, dnes, práve teraz. K úplnému
sebadarovaniu sa môžeme odhodlať
v každej chvíli, aj keď nikdy nevieme,
či je to dostatočne hlboké, opravdivé
a úplné. Naše srdce, ktoré od nás Boh
žiada, môžeme ponúkať v každom
okamihu.
Prítomná chvíľa je oknom, ktorým
prúdi Božia láska do domu môjho ži-
vota. Boha môžeme zastihnúť v kaž-
dej práci, v úspechu i neúspechu.
Uprostred hory povinností a v tiesni-
vom prízraku nakopených prác je po-
trebné urobiť len jedno: to, čo je Bo-
žie, čo chce láska.
Vedomie Božej prítomnosti je veľmi
oslobodzujúce. Život veriaceho člo-
veka sa podobá moreplavcovi, kto-
rého loďou hádžu vlny, ale on vie, že
s ním je Boh.
Nemusíme všetko vidieť ďaleko do-
predu. Aj vodič vidí v noci len na kú-
sok cesty osvietenej reflektormi auta.
Život v prítomnej chvíli a vo vedomí
Božej prítomnosti nám umožní nela-
mentovať nad minulosťou ani sa nebáť
budúcnosti, veď s nami je Pán.

Jozef Ižold
provinciál

Netreba
lamentovať,
Pán je s nami!
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Svätá omša biskupskej konsekrácie sa
konala v miestnom chráme Panny Má-
rie Nepoškvrnenej, bola po anglicky
a obrad vysviacky po latinsky. „Svätá
stolica chcela mať na zreteli dobro
miestnej Cirkvi,“ vysvetlil miesto vy-
sviacky Mons. Fekete. Kostol Nepoš-
kvrnenej v Baku je jediným katolíckym
kostolom v celej krajine. Mons. Fekete
je v úlohe apoštolského prefekta od
roku 2011, odvtedy už nosil aj obleče-
nie ako monsignor.

„Na konci januára som si vyhradil čas
na svoje týždňové duchovné cvičenia.
Pred odchodom sa nám podarilo so
spolubratmi saleziánmi premyslieť
a rozdeliť najdôležitejšie úlohy spojené

s prípravou i priebehom slávnosti,“ po-
vedal o príprave Vladimír Fekete. Pri
samotnej biskupskej vysviacke bol hlav-
ným svätiteľom arcibiskup Paul Richard
Gallagher, sekretár Vatikánu pre vzťahy
so štátmi. Ďalšími dvoma svätiteľmi boli
bratislavský arcibiskup Stanislav Zvo-
lenský a niekdajší provinciál saleziánov
v Hongkongu, aktuálne apoštolský nun-
cius v Grécku Savio Hon Tai Fai.

Ďalšími hosťami boli arcibiskup Paolo
Pezzi z Moskvy, biskup Giuseppe Pa-
sotto z gruzínskej Tbilisi, Stanislav Sto-
lárik, rožňavský biskup, a traja saleziáni
biskupi – Enrico Dal Covolo, rektor Pá-
pežskej lateránskej univerzity v Ríme,
Alois Kothgasser a Luidwig Schwarz,
emeritní biskupi zo Salzburgu a Linzu.
Nechýbali viacerí saleziáni a ďalší hos-
tia zo Slovenska na čele s provinciálom
saleziánov Jozefom Ižoldom aj z iných
krajín.

Želanie bratislavského arcibiskupa
„Otcovi biskupovi Vladimírovi Feke-
temu prajem, aby bol v sile Božieho
Ducha Svätého vynikajúcim duchov-
ným otcom všetkým bratom a sestrám,
ktorí sú zverení do jeho pastoračnej sta-
rostlivosti, a tiež aby mu Pán daroval
dobré zdravie a istotu svojej blízkosti.
S radosťou si uvedomujeme, že kňaz
salezián, ktorý pochádza z územia Bra-
tislavskej arcidiecézy, dostal dôveru
Svätého Otca Františka a bol povolaný
na biskupskú službu, a zároveň neza-
búdame ani na to, že ide o službu v ná-
ročných duchovných podmienkach
v krajine, ktorá je väčšinovo moslimská,
a že nás to zaväzuje uvažovať, ako by
sme mohli nového otca biskupa pod-

porovať aj my jeho krajania,“ povedal
pre náš časopis pri príležitosti vysviacky
Mons. Stanislav Zvolenský.

Erb a heslo nového biskupa
V červenom štíte (červená je aj jednou
z farieb vlajky Azerbajdžanu) nad
ostrým modrým trojvrším, ktoré sym-
bolizuje Slovensko, sa vznáša zlatá
osemcípa hviezda – jeden z prvkov
štátneho symbolu Azerbajdžanu. Strie-
borné ľalie po stranách sú symbolom
Panny Márie, ku ktorej má nový biskup
osobitnú úctu. Za štítom je zlatý latin-
ský procesiový kríž, pod štítom na strie-
bornej stuhe heslo „DA MIHI ANIMAS“
(„Daj mi duše“) – prvá časť hesla sale-
ziánov, ktorá pripomína namáhanie sa
pre Boha v práci na záchrane ne-
smrteľných duší. Zelený klobúk so šies-
timi strapcami na šnúrach na každej
strane prislúcha podľa pravidiel cirkev-
nej heraldiky biskupovi.

V nedeľu 11. februára bol v Baku v Azerbajdžane vysvätený náš bývalý provinciál don Vladimír
Fekete za biskupa pre tamojšiu apoštolskú prefektúru. Je to prvý slovenský salezián, ktorého

pápež František povýšil do hodnosti biskupa.

Spracoval: rhsdb � Foto: archív

Salezián Vladimír Fekete je biskupom
V erbe má symboly Slovenska aj Azerbajdžanu

Kto je
Mons. Vladimír Fekete

ThLic. Mgr.Vladimír Fekete SDB (1955)
pochádza z Chorvátskeho Grobu. Vy-
študoval matematiku a geológiu. Tajne
vstúpil k saleziánom a 15. februára
1975 zložil prvé rehoľné sľuby, za
kňaza bol vysvätený tajne 30. januára
1983 v Berlíne. Do roku 1989 pracoval
ako geológ v Spišskej Novej Vsi a v taj-
nosti apoštolsky pracoval s mládežou.
V rokoch 1999 – 2005 bol provinci-
álom saleziánov na Slovensku. Pápež
Benedikt XVI. ho 5. novembra 2009
vymenoval za predstaveného katolíc-
kej misie v Azerbajdžane, a keď bola
misia 4. augusta 2011 povýšená na
Apoštolskú prefektúru Azerbajdžanu,
Vladimír Fekete sa stal jej prvým apoš-
tolským prefektom. Pápež František ho
8. decembra 2017 povýšil do hodnosti
biskupa.
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Na slávnosť prišli aj príbuzní Mons. Feketeho, tiež miestny pravoslávny
biskup

Moment samotnej vysviacky – Mons. Gallagher vkladá ruky
na hlavu nového biskupa

Počas konsekračnej modlitby nad hlavou nového biskupa držia
otvorený evanjeliár

Hneď po obrade vysviacky nový biskup udeľuje požehnanie veriacim

Ako miestny biskup je Mons. Fekete po vysvätení hlavným
celebrantom svätej omše vo svojej teraz už katedrále

Na slávnosti v Baku sa zúčastnilo 9 biskupov zo 6 rôznych krajín vrátane Slovenska

5



t i t u s z e m a n

Arcibiskup
Zvolenský si uctil
blahoslaveného
Titusa vo Vajnoroch
Na prvú liturgickú spomienku blahoslave-
ného Titusa 8. januára slúžil vo Vajnoroch
svätú omšu pre množstvo domácich veria-
cich – niektorí v tradičných krojoch –, ale aj
pre pútnikov bratislavský arcibiskup metro-
polita Stanislav Zvolenský. Spolu s ním kon-
celebroval provinciál saleziánov don Jozef
Ižold, pomocný bratislavský biskup Jozef
Haľko a ďalších asi pätnásť kňazov.
„Boží Duch Svätý je často prirovnávaný k vode. A všetci, čo žijú z Božieho Ducha Svätého, uhášajú smäd svojho srdca. Každý
z tých, ktorí sú blahoslavení a svätí, stávajú sa zdrojom na uhasenie duchovného smädu.“ Hovoriac o pripodobnení sa Ti-
tusa Ježišovi Kristovi, Mons. Zvolenský ďalej zdôraznil „rozmer vnútorného pokoja, vyžarovania prajnosti, dobroty, lásky
a vnútorného odpustenia aj napriek tomu, že znášal veľké utrpenie“.
Na konci bohoslužby Mons. Stanislav Zvolenský udelil prítomným požehnanie s relikviou blahoslaveného Titusa.

Sväté omše ku cti blahoslaveného
Titusa po celom Slovensku
V kostoloch a kaplnkách saleziánskych stredísk, ale aj v mnohých iných kos-
toloch slávili v pondelok 8. januára svätú omšu ku cti nášho nového blaho-
slaveného.
V Trnave, kde bol don Titus profesorom chémie na biskupskom gymnáziu, mu
ako novému blahoslavenému spätému s týmto mestom zasvätili 30. no-
vembra ako prví na svete kaplnku, a to práve v budove, kde dnes sídli Arci-
biskupské gymnázium biskupa Pavla Jantauscha a Pedagogická a sociálna aka-
démia blahoslavenej Laury. Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch v pondelok
8. januára napoludnie slávil v tejto kaplnke svätú omšu spolu s viacerými
kňazmi.

V mnohých saleziánskych strediskách v deň liturgickej spomienky umiestnili
v kostoloch relikviu blahoslaveného Titusa. Stalo sa tak napríklad v Žiline,
v Novej Dubnici, v Poprade-Veľkej, v Hodoch pri Galante. V Šamoríne uspo-
riadali miestni mladí spolu s mladými z Trnavy-Kopánky Titus Cup – turnaj vo
florbale.

Blahoslavený Titus aj v utrpení
vyžaruje prajnosť a dobrotu
Spracoval: rhsdb � Foto: archív
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Titus – v službe rehoľných sestier
V rokoch 1943 – 1949 bol blahoslavený Titus počas pôsobenia v Trnave jed-
ným zo saleziánov, ktorí, hoci to mali ďaleko, chodievali slúžiť sväté omše pre
rehoľníčky z Kongregácie dcér božskej lásky. Ľudovo sa nazývajú mariánky. Sa-
leziáni chodievali do ich provinciálneho domu, do Mariánskeho ústavu, na vte-
dajšej Emmerovej ulici (dnes Ulica A. Žarnova 7), kde sa sestry starali aj o si-
roty. Sestra M. Blanka Balonová (*1921) zložila svoje večné sľuby v roku 1948
do rúk generálneho vikára Mons. Jozefa Minárika. Pri tejto svätej omši bol prí-
tomný aj don Titus (v pozadí na fotografii).

Ďakujú
blahoslavenému
Titusovi
Drahá redakcia, chcem sa podeliť aj
s ostatnými čitateľmi o túto radostnú uda-
losť, preto Vás poprosím uverejniť tieto
riadky. Tiež som sľúbila, že budem o tom
písať.
Moja vnučka, teraz už sedemročná, kto-
rej bol vo veku asi štyroch rokov diag-
nostikovaný autizmus, začala od sep-
tembra navštevovať prvú triedu na ZŠ.
V niektorých predmetoch problém ne-
bol, ale prišlo na písanie a bola to veľká
bolesť. Vyplniť jeden riadok v zošite by
som nazvala „trýznením dieťaťa“. V tom
čase som sa dozvedela o blahorečení
drahého dona Titusa Zemana a začala
som ho prosiť, či by sa nemohol priho-
voriť u Najvyššieho, aby urobil nejakú
„nápravu“ v tomto smere… Po nejakom
čase som s ňou opäť išla robiť úlohy. Po-
slala ma preč, že si ich urobí sama. Mala
vyplniť v písanke tri riadky písaným pís-
mom. Po chvíli prišla za mnou, že už je
to hotové. No a čuduj sa svete! Namiesto
troch riadkov vyplnila tri strany. Na moju
otázku, prečo tak veľa, odpovedala, že ju
to baví… Vďaka ti, Titus.
čitateľka Beáta

Milá redakcia! Don Titus nám zase po-
mohol, veľmi mu ďakujem. Navrhujem
ho za ochrancu dopravcov a špeditérov.
Jeho obraz už visí v kancelárii našej do-
pravnej firmy.
Katarína Kundravá

Píšem vám svoj zážitok. Stratila sa mi
peňaženka. Bolo v nej 10 eur a všetky
doklady. Za peniazmi mi nebolo až tak
ľúto, ale znova vybavovať doklady, to je
horšie. Po prečítaní svedectiev, ako po-
mohol don Titus iným, som v duchu zvo-
lala: „Don Titus, keď si pomohol iným,
pomôž aj mne!“ Peňaženka bola stratená
týždeň predtým a prešiel ďalší týždeň
a našla sa. A to na mieste, kde som už
skôr pozerala. Nevidela ju ani dcéra, ani
ja, bolo tam prítmie. Takýto pekný zážitok
mám vďaka nášmu blahoslavenému Titu-
sovi Zemanovi. Vďaka Bohu za všetko.
čitateľka Emília, Prečín

Saleziánska komunita vo Viedni
nesie meno blahoslaveného Titusa
Saleziánska formačná komunita študentov teológie v rakúskej metropole na
Ulici Hagenmullergasse si vybrala za patróna blahoslaveného Titusa, a to nie-
len pre jeho mučeníctvo za duchovné povolania. Materský dom rakúskych sa-
leziánov, otvorený v roku 1903, bol totiž miestom, kde sa Titus v roku 1950
s dvoma skupinami tých, ktorých previedol cez rieku Moravu, vždy zastavil.
Bolo to pre nich bez-
pečné miesto na načerpa-
nie ďalších síl, aby mohli
pokračovať v ceste sme-
rom do Talianska. V deň
jeho sviatku umiestnili
v kaplnke tohto salezián-
skeho domu Salesianum
aj nový obraz blahoslave-
ného Titusa, ktorý vytvoril
tamojší salezián študent
Leo Arud Doss.
Na slávnosť zavítal aj ra-
kúsky provinciálny vikár
don Siegfried Kettner, de-
legát pre formáciu don
Andreas Kühne a Slovensko zastupoval don Pavol Grach, provinciálny delegát
pre saleziánsku rodinu.

7



h l a v n ý p r e d s t a v e n ý

8

Evanjelium je živé, vždy. Tak sa nám môže stať, že
v našej každodennosti prežijeme jednu stránku
z evanjelia. Osobne som veľa ráz zažil jednu z naj-
očarujúcejších statí evanjelia, tú, keď Ježiš chváli
skromný dar (v ľudských očiach bezvýznamný) od
chudobnej vdovy, ktorá vhodila do pokladnice v je-

ruzalemskom chráme
všetko, čo mala na živo-
bytie. V Božích očiach
to bol dar úplný.

Naposledy sa mi to stalo
po návrate do Ríma po
intenzívnych a nádher-
ných Dňoch spirituality
saleziánskej rodiny na
Valdoccu v Turíne s 367
účastníkmi, ktorí patria
do 22 z 31 oficiálnych
skupín. Ako konáre tvo-
ria tento veľký strom,
ktorým je saleziánska
rodina dona Bosca.
Na stole som našiel
obálku s listom. Prišla
z malého mestečka vo
Francúzsku.Verím, že ak
zachovám správnu ano-
nymitu, odosielateľka
listu mi dovolí o tom po-

rozprávať, keďže dobro a krásne veci sa tiež musia
zverejňovať.

Napísala mi osoba v pokročilom veku, 92-ročná ta-
lianska emigrantka, manželka a matka rodiny, dnes už
vdova.
Čo odlišuje tento list od stoviek podobných, ktoré denne
prichádzajú? Nevšedným ho urobila jeho odosielateľka
už tým, že ho napísala vlastnoručne veľkým a zreteľným
písmom.V liste poslala pomoc tým najchudobnejším na

ktoromkoľvek mieste saleziánskych misií vo svete.
Ani toto nie je nič špeciálne, keďže je mnoho ľudí,
ktorí posielajú svoje pokorné dary pre najchudobnej-
ších a vďaka tomu sa robí toľko dobra.
Špeciálne v konaní tejto panej bol dar samotný. Išlo
o niečo skutočne jej vlastné s hlbokou citovou hod-
notou. Darovala obrúčky, svoju a už zosnulého man-
žela, spolu so striebornou burzičkou, v ktorej priná-
šali svätú Eucharistiu domov počas jeho choroby.

Priznám sa vám, bol som veľmi dojatý. Viackrát som
tento list čítal a premýšľal som nad obrúčkami, skrom-
ným a vzácnym znakom ich manželskej lásky.
A sľúbil som si, že tento jej dar premenený na peniaze
osobne odovzdám na niektorom z najchudobnejších
miest našich misií. Tým sa pomôže najpálčivejším
potrebám niektorých veľmi chudobných rodín a tiež
vzdelaniu nejakej dievčiny, aby dostala dôstojnejšiu

a šťastnejšiu budúcnosť. Myslím si, že ako žena bude
pani rada, keď bude vedieť, že symboly jej lásky sa
premenili na príležitosť pre lepšiu budúcnosť menej
šťastného dievčaťa.
Som presvedčený, že aj jedlo, ktoré sa nakúpi za
tento dar, bude mať veľmi osobitú pridanú hodnotu.

Konečne dobrá správa
Všetci sme poznačení každodennými správami tejto na-
šej globálnej spoločnosti. Je znepokojujúce, ako ľahko
sme si zvykli na smrť: smrť prírody, zničenej priemy-
selným znečistením; smrť na cestách; násilné vraždy,
smrť tých, ktorým nebolo dané narodiť sa; smrť duší.

Jeden list na mojom stole, veľké a zreteľné písmo, a jeden dar,
ktorý bol ako nádherné a dojímavé prekvapenie.

Je mnoho ľudí, ktorí posielajú
svoje pokorné dary pre

najchudobnejších a vďaka tomu sa
robí toľko dobra.

Autor: Ángel Fernández Artime SDB; preklad: Anna Berthotyová � Foto: ANS

Zázrak pokračuje

Ángel Fernández Artime
hlavný predstavený saleziánov

a X. nástupca dona Bosca
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Je neznesiteľné pozerať sa, ako ľahos-
tajne počúvame hrozné čísla o tom,
koľkí zomreli následkom hladu, a ako
pasívne vnímame tiché, no účinné
a trvalé násilie nespravodlivého spolo-
čenského usporiadania, ktoré zatláča
slabých až na okraj.

A uvažoval som: Prečo nemôže byť také
hlboké ľudské gesto plné pravého súci-
tenia v prospech iných ako to, o ktoré
som sa s vami podelil, správou? Jeho ti-
ché a diskrétne posolstvo je jedna sku-
točná a veľká dobrá správa!
Spisovateľ Alexander d´Avenia rozpráva
príbeh dieťaťa, ktoré v škole nakreslilo
hviezdnu oblohu. Učiteľka sa pozrela
na jeho obrázok a s úsmevom sa ho
opýtala: „Z čoho sú utvorené hviezdy?“
„Zo svetla,“ odpovedalo dieťa s istotou.
Možno ani nechápalo, čo práve hovorí.

„A prečo?“ pýtala sa ďalej nadšene uči-
teľka.
Mama sa zahľadela na dieťa, ktoré sa na
ňu obrátilo, hľadajúc odpoveď, ktorú
nik nepozná.
„Prečo, Andrejko?“ opýtala sa mama
s dobrotou na tvári.

„Lebo na zemi je plno tmy.“
Ak je tento svet plný ľudí, ktorí „žijú
v tme“, táto vdova z Francúzska zapá-
lila svetielko. A som si istý, že aj vy ste
z toho šťastní ako ja.

Želanie z Východného Timoru
Píšem vám na Východnom Timore
uprostred jednoduchých ľudí, ktorí žijú
skromne, ale sú dobrí a veľkodušní,
majú veľkú vieru, hoci sú ošľahaní
utrpením a obetami. Len nedávno sme

oslávili sviatok dona Bosca. O chvíľu vo
Fatumace budem sláviť stretnutie a Eu-
charistiu s tisíckami ľudí, s členmi Zdru-
ženia Márie Pomocnice (ADMA). A vi-
dím, ako sa saleziánska charizma
hlboko zakoreňuje v tomto dobrom,
nábožnom a pohostinnom národe.

Aj toto je náš svet. Aj toto sú správy.
Vám všetkým prajem všetko dobré
a mnoho požehnania!

(Podľa Il Bollettino Salesiano, marec
2018)
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Saleziáni prišli do Dubnice nad Váhom
v júli 1969 na pozvanie vtedajšieho ni-
trianskeho biskupa Jána Pásztora. Prvým
bol don Bernardín Šipkovský (1923 –
2011). Jednou z úloh, ktoré dostali od
biskupa, bolo pripraviť stavbu kostola
v Novej Dubnici, ktorú založili komu-
nisti ako mesto bez Boha. V roku 1971
prišla do Dubnice nad Váhom aj prvá
sestra saleziánka, časom začali žiť a pra-
covať v okolí aj dobrovoľníčky dona
Bosca, saleziáni spolupracovníci a na-
pokon po totalite aj exallieve a Združe-
nie Márie Pomocnice. Keď v januári
1972 komunistická moc prekazila čin-
nosť saleziánov, v dubnickej farnosti
zostal na dlhé roky pôsobiť iba don Jo-
zef Čakánek. Tajne sa tam venoval aj
mládeži, až kým jeho život neukončila
v roku 1985 choroba. Dodnes veriaci
dávajú čerstvé kvety na jeho hrob.

Hneď po revolúcii v roku 1989 opäť
prichádza do Dubnice saleziánska ko-

munita, a tak rodina dona Bosca a jeho
dielo môžu ďalej rásť. Medzi hlavnú
apoštolskú činnosť saleziánskej farnosti
patrí:
starostlivosť o pútnický Kostol svätého
Jakuba s milostivou sochou Panny Má-
rie a o nový Kostol svätého Jána Bosca,
posvätený v deň 200. výročia narode-
nia dona Bosca;
pastorácia detí, mladých a rodín v ora-
tóriu nazývanom „Kaťák“ (Katolícky
dom) a v Súkromnom centre voľného
času Laura;
vyučovanie náboženstva na školách
a duchovná správa Cirkevnej ZŠ s MŠ
sv. Dominika Savia;
animácia farnosti, ktorá je pre všetkých
od kolísky až po hrob a ktorá zjedno-
cuje rôzne charizmy a skupiny ako
„spoločenstvo spoločenstiev“.

Máriina Dubnica
Saleziánsky dom s malou záhradkou,
futbalovým a hokejbalovým ihriskom,
ako aj obchodík s knižkami a devoci-
onáliami, „Kaťák“ a farský kostol sa na-
chádzajú na Námestí sv. Jakuba oproti
historickému kaštieľu Ilešháziovcov. Kos-
tol sv. Jakuba Staršieho bol postavený
ako odpoveď na zázračné udalosti, ktoré
sa od roku 1742 spájali s milostivou so-
chou Panny Márie. Čo robí výnimočnou
dubnickú Madonu s dieťaťom, je gesto
Božieho Syna, ktorý pravou rukou nežne
hladí tvár svojej Mamky. Práve tento do-
tyk Božej lásky cez nebeskú Matku po-
ciťovalo čím ďalej, tým viac pútnikov
z blízkeho okolia i spoza hraníc. Len
do roku 1779 bolo vo farskej kronike za-
znamenaných viac ako 250 zázračných
uzdravení a mimoriadnych udalostí.
A tie pretrvávajú dodnes.

Saleziáni spravujú ešte jeden kostolík
na druhej strane mesta, ktorý bol do-
končený v auguste 2015 a je zasvätený
donovi Boscovi. Keďže stojí na okraji
staršieho sídliska a zároveň na začiatku
novej štvrte s prevažne rodinnými do-
mami, má tento kostol osobitnú sym-
boliku stretnutia mladších i starších, his-
tórie i budúcnosti.

Saleziánske oratórium alias „Kaťák“
Katolícky dom, ktorý mladí nevolajú
inak ako „Kaťák“, bol postavený na kul-
túrne účely ešte počas druhej svetovej
vojny. V období komunizmu slúžil na
rôzne účely, od kina cez potraviny až
po hudobnú školu. Saleziáni ho pre-
menili na oratórium, aby sa v ňom
všetci mohli cítiť ako u dona Bosca na
Valdoccu. Poslednou rekonštrukciou
prešli priestory všetkých klubovní v lete

Autor: Peter Stellmach SDB � Foto: Sieklovci
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Don Bosco v Máriinej Dubnici

Dubnica nad Váhom

Milostivá socha Panny Márie

Je to najväčšie mesto na Slovensku, ktoré však ani so svojimi 25-tisíc obyvateľmi nie je
okresom. Leží na hlavnej železničnej trati, ale rýchlik tam nestojí. Ich hokejistov pozná celý
svet, no majsterka Slovenska radšej vymenila hokejku za habit. Odkedy vznikla Nová, ju
volajú „Stará“. Má bohatú priemyselnú históriu a 275-ročnú tradíciu mariánskych pútí. Vitajte
v Dubnici nad Váhom!
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2017 a od septembra okrem tradičných
stretiek a krúžkov sa po dlhšom období
podarilo rozbehnúť aj voľné oratko.
Keďže oratórium bez hudby je ako telo
bez duše, popri už 40-ročnej kapele
Oremus funguje aj detský zbor 100&1
ovečka, a dokonca z Dubnice boli aj
viacerí účastníci súťaže Gospel talent.

Peknú tradíciu majú divadlá. Nadvia-
zalo na ňu aj posledné predstavenie
Pasca na myši podľa svetoznámej autor-
ky Agathy Christie. Po zavretí opony sa
divadelná sála Kaťáku premení na te-
locvičňu, kde trénujú malí i veľkí špor-
tovci volejbal, florbal či futbal. Svoje
čaro má aj klubovňa plná kníh. Ponúka
vyše 5000 titulov z oblasti spirituality
a výchovy, no nie iba to. Poslednou taj-
nou komnatou katolíckeho domu je
podkrovie, kde sídli skautský 52. zbor
svätého Juraja. Päť minút pešo od Ka-
ťáku spravujú sestry saleziánky medzi
panelákmi v bývalej budove materskej
školy oratko a Súkromné centrum voľ-
ného času Laura. Saleziáni s nimi úzko
spolupracujú. Medzi zaujímavé podu-
jatia, typické pre toto stredisko, patria
piatkové mládežnícke večery na sku-
točne vysokej úrovni či Rodinný Sil-
vester. Veľkou výhodou Dubnice je aj
pekná chata v neďalekom Slavnickom
Podhorí, určená na duchovné cvičenia,
animátorské víkendy atď.

Idem ja!
Najväčším pokladom, ktorý sa v Dubnici
ukrýva, sú povolania a misie. Viacerí
mladí obetujú svoje letné prázdniny de-

ťom na Ukrajine či na Luníku IX, ďalší
išli na rok do Afriky, no niektorí sa roz-
hodli darovať celý svoj život Pánu Bohu.
Každý rok na sviatok Nepoškvrnenej sa
u saleziánov stretávajú rodičia všetkých
zasvätených rehoľníkov a kňazov z Dub-
nice, ktorých je takmer 20, z toho 6 ses-
tier saleziánok a 4 saleziáni kňazi.

Hoci nie každý počuje hlas ísť na misie
či zasvätiť sa Bohu, ale každý mladý
človek hľadá svoje miesto v živote,
svoje povolanie. Ako oni vnímajú prí-
tomnosť saleziánov v Dubnici, ktorí tu
žijú s nimi a pre nich už 50-ty rok?

„Saleziáni pre mňa znamenajú veľa,
pretože výrazne vstúpili do môjho ži-
vota v období dospievania, zmenili mi
rebríček hodnôt, naviedli môj život na
novú cestu a spre-
vádzali ma po nej,
za čo som im veľmi
vďačný.“
animátor Vlado

„Pre mňa saleziáni
znamenajú domov.
Možno to znie ako
klišé, ale pred šies-
timi rokmi som pri-
šla do strediska,
v ktorom som bola
nová, poznala som
dve osoby, bála som
sa, že nebudem pri-
jatá, pretože moja
viera bola žiadna
a všetci, čo chodili

k saleziánom, vyrastali väčšinou vo ve-
riacich rodinách. No hneď prvý večer
v katolíckom dome mi ukázal, že mô-
žem prísť aj nabudúce. Saleziáni sú ľu-
dia, ktorí mi naozaj venovali veľa, veľa
času, ktorý bol pre mňa dôležitý.Vďaka
nim som mohla spoznať Pána Boha
viac, ako som si kedy myslela, že ho

budem poznať, a otvorili mi cestu
k niečomu, čo sa teraz snažím aj pre-
žívať. Ďakujem, saleziáni a saleziánky,
že ste tu pre mladých, zabávate sa
s nami a otvárate nám tým oči viac du-
chovným smerom.“
animátorka Kika

Viac o živote a činnosti saleziánskeho
diela v tomto meste nájdete na
www.saldub.sk.

Chlapci z Dubnice vyhrali v roku 2017 turnaj KAMA U19 Prvé sväté prijímanie a sestra Alenka FMA

Divadlo Pasca na myši
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Aktivity sa začali 18. januára na Val-
doccu, mieste prvého oratória, kde
účastníkov privítal desiaty nástupca
dona Bosca don Ángel Fernández Ar-
time, hlavný predstavený saleziánov.
Pozdravil ich aj delegát pre saleziánsku
rodinu don Eusebio Muñoz a provinciál
Piemontu a Valle d'Aosta don Stasi.

„Každý zo synov dona Bosca, ktorý
vchádza na Valdocco a do baziliky, sa
musí cítiť ako syn, ktorý sa vracia do-
mov,“ povedal don Stasi a pripojil k to-
muto vyhláseniu nielen saleziánov, ale
aj celú saleziánsku rodinu.

Nasledujúce dni naplnili prednášky tý-
kajúce sa Hesla, teda najmä o počúvaní
a sprevádzaní. Doplnili ich príklady zo

života rôznych členov saleziánskej ro-
diny, ktorí svedčili o ich používaní
v praxi. Nechýbala diskusia v skupi-
nách, prehliadka miest spojených so
začiatkami saleziánskej rodiny, spo-
ločné modlitby a sväté omše za účasti
hlavného predstaveného.

V sobotu 20. januára prezentoval svoju
prednášku aj slovenský salezián Michal
Vojtáš, ktorý pôsobí na Saleziánskej pá-
pežskej univerzite v Ríme. Prostredníc-
tvom histórie praxe a pedagogiky dona
Bosca poukázal na jej typické znaky
a aktuálnosť. Načrtol aj cestu niekoľ-
kých krokov, ktorými treba sprevádzať
mladých ľudí, cestu, ktorá si váži slo-
bodu a osobnosť. „Sprevádzanie nie je

lineárnym, štandardizovaným chodní-
kom. Nemôžeme sprevádzať každého,
ale môžeme sprevádzať niekoho, kto
potom bude sprevádzať ďalších,“ po-
vedal. Hovoril tiež o praxi sprevádzania
ako o súčasti integrálneho výchovného
projektu, ktorý nenahrádza, ale skôr
sprevádza všetky ostatné oblasti sale-
ziánskej skúsenosti.

V sobotu 20. januára sa začali aj oslavy
150. výročia posviacky Baziliky Panny
Márie Pomocnice kresťanov (1868 –
2018), ktorú dal postaviť don Bosco
a ktorá stojí na Valdoccu.

Hlavný predstavený zakončil Dni spiri-
tuality saleziánskej rodiny pozvaním
pre všetkých členov saleziánskej rodiny,
aby sa pozerali s nádejou do budúc-
nosti: „Dnes musíme byť všetci novým
donom Boscom, novou Matkou Maz-
zarellovou, rozličnými zakladateľmi na-
šich zložiek vo svete. Sen dona Bosca je
snom, ktorý sa stáva realitou.“

Viac ako 400 účastníkov reprezentujúcich 21 (z celkového počtu 31) zložiek saleziánskej
rodiny sa v januári zúčastnilo na Dňoch spirituality saleziánskej rodiny. Na 36. ročník

podujatia prišli zástupcovia z 50 krajín, aby si vypočuli prednášky, svedectvá a spoločne
diskutovali o téme Hesla hlavného predstaveného na rok 2018: „Pestujeme umenie

sprevádzať a počúvať“. Po rokoch, keď sa Dni spirituality pravidelne konali v Ríme, nastala
zmena – prvýkrát sa udalosť odohrala v Turíne, v kolíske saleziánskej rodiny.

Autor: Terézia Liptáková � Foto: ANS

Saleziánska rodina z celého sveta
sa tento rok sústredí

na sprevádzanie a počúvanie

Účastníci Dní spirituality na dvore Valdocca

Slovenský salezián Michal Vojtáš (vľavo)
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Oslava patróna farnosti Jána Bosca
v bratislavskej Trnávke býva už tradične
spätá s ochotníckym divadlom. Tento
rok režisér Juraj Caránek oživil scenár
z roku 1991– divadlo Bartolomej; vtedy
ho napísali dvaja saleziáni – don Štefan
Turanský a don Tibor Reimer. Motív di-
vadla v sebe spojil viacero príbehov
z prvých rokov života Oratória sv. Fran-
tiška Saleského v Turíne: je tu príbeh pr-
vého chlapca Bartolomeja, nechýba
mama dona Bosca Margita, ale aj ďalší
chlapci, ktorí vyhrajú vlastný zápas, či
ísť po svojom, alebo sa spriateliť s kňa-
zom z Valdocca.

„Súčasné spracovanie z dielne Juraja
Caránka a jeho tímu je iné ako pô-
vodné. Spolu so svojimi spolupracov-
níkmi dokázal dať do pohybu masu
detí, mladých aj dospelých a vytvoril
ohromnú kompozíciu pohybu, spevu,
tanca a zábavy, ktorá má v sebe sale-
ziánsku charizmu priateľstva a radosti,“
hovorí o aktuálnom predstavení sale-

zián don Cyril Slíž, ktorý mal taktiež
príležitosť hrať v divadle v roku 1991.

Do prípravy divadla sa už od októbra
zapojilo viac ako 50 farníkov. Svoje
miesto si tu našli nielen herci, ale aj
osvetľovači, kulisári, kostyméri a všetci
potrební na to, aby takéto veľké dielo

vzniklo iba z ochotnej a dobrovoľnej
práce ľudí.

„Verím, že každému sa toto divadlo
bude páčiť a odnesie si domov aspoň
kúsok charizmy nášho patróna Jána
Bosca. Nielen samotné divadlo, ale aj
jeho príprava predstavovali presne to,
čo nás Ján Bosco naučil – rozdávať ra-
dosť a budovať pevné vzťahy,“ vyjadril
v dňoch pred premiérou divadla direk-
tor saleziánskeho diela na Trnávke don
Tibor Reimer.

Na premiére sa zúčastnil aj súčasný
provinciál don Jozef Ižold, ktorý v pô-
vodnej hre v roku 1991 stvárnil úlohu
rozprávača predávajúceho sviečky.
„Veľmi sa mi páčili herecké výkony aj
choreografia a hudba, ktorá zvýraznila
kľúčové momenty príbehu medzi do-
nom Boscom a Bartolomejom. A páčil
sa mi osobitne úvod, kde divák bol
vtiahnutý aj vďaka humorným replikám
súvisiacim so životom terajšieho sale-
ziánskeho diela na Trnávke.“

Autor: Lucia Fojtíková ASC � Foto: trnavka.sk

Trnávka ožila na sviatok
dona Bosca divadlom

Don Bosco spovedá Bartolomeja

Veselá choreografia o radosti
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Saleziáni na Trnávke oslávili sviatok svojho patróna Jána Bosca počas posledného januárového
víkendu. Okrem slávnostnej hodovej svätej omše pripravili aj divadlo s názvom Bartolomej.

Do realizácie sa zapojilo vyše 50 mladých ľudí, detí, ale aj dospelých.
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„Som syn vychovaný mojím otcom
a mamou, obaja sú odchovanci, ktorí
ma naučili byť zodpovedným a že v ži-
vote musíme byť nezištní a slúžiť dru-
hým. Chodil som na saleziánsku
strednú školu, ktorá vás núti byť kon-
krétnym a racionálnym. Dnes vediem
vlastnú firmu s približne 50 ľuďmi,
ktorá sa rozvíja v troch štátoch. To je 50
rodín, o ktoré sa treba starať. Takže áno,
musíte byť racionálny,“ takto opisuje
seba Michal Hort, svetový prezident
Združenia exallievov dona Bosca.

Exallievi predstavujú značnú časť sale-
ziánskej rodiny. Ako hodnotíte aktu-
álny stav exallievov vo svete a v rozlič-
ných lokalitách?
Ako spiaceho obra, ktorý sa krok po
kroku zobúdza. Európa má byť zachrá-
nená, Afrika znovuobjavená, Latinská
Amerika a Ázia oslovená a Severná
Amerika definovaná. Paradoxom je, že

iné kresťanské skupiny nás často chápu
lepšie ako samotní exallievi. Na identite
exallieva je ešte mnoho práce.

Ako ide realizácia programu, ktorý ste
vytvorili so svetovou radou združenia?
Dobre, ale pomaly. Môžete mať toľko
pekných nápadov, koľko len chcete, ale
kým ich ľudia nepoznajú, je ťažké ísť
ďalej. Preto dávame všetko naše úsilie
do šírenia myšlienok, nášho strategic-
kého plánu a našich kľúčových projek-
tov.

Hovorí sa, že v Cirkvi je potreba väčšej
laickosti. Nemyslíte si, že u laikov je
priveľa klerikálnosti?
Nie, myslím si presne opačne. Dnes je
príliš veľa laickosti medzi kňazmi. Mys-
lím tým to, že venujú príliš veľa času
z dňa vykonávaním práce a aktivít,
ktoré nie sú schopní robiť, ktoré neštu-
dovali a ktoré ich oberajú o priveľa psy-

chickej a fyzickej sily. Kňaz študoval
a má povolanie pre duše. Ak má stráviť
priveľa času účtovníctvom, starostlivos-
ťou o budovy, manažovaním adminis-
tratívy, je jasné, že nemá čas na to, na
čo bol školený a povolaný Bohom. Je
najlepšie nechať tieto veci laikom, ktorí
ich študovali a sú profesionáli.

Teraz trochu dôvernejšie: je náročné
byť svetovým prezidentom Združenia
exallievov?
Áno, je. Nie je to práca, ktorej môžem
venovať plný pracovný čas. Teraz chá-
pem, čo mal na mysli môj osobný kouč
v roku 2015 (keď som bol zvolený),
keď mi radil: „Zober rodinu a presťahuj
sa na dva roky do Ríma.“ Na druhej
strane, je to stimulujúce, pretože mô-
žem naplno využívať talenty a dary,
ktoré som od Boha dostal, a vidím, že
prostredníctvom modlitby sa veci po-
súvajú vpred.

Čo by ste si želali povedať exallievom
a tým, ktorí budú čítať tento rozhovor?
Želám im, aby objavili, že byť statoč-
ným občanom a dobrým kresťanom je
plán života. Želám si, aby pochopili, že
byť soľou zeme a svetlom sveta je akčný
program. Želám si, aby si uvedomili, že
využívanie osobných zručností a zna-
lostí v službe druhým, zvlášť salezián-
skej rodine, je správnou cestou, ako
dosiahnuť nebo.

Myšlienka na záver?
Pochopiť, že don Bosco nás formoval,
je myšlienka, ktorá oslobodzuje. Snažiť
sa nasledovať ju je riešenie mnohých
neistôt. Snívať ako on je garanciou
úspechu… Pozývam všetkých odcho-
vancov k snívaniu.

Spracovala: Terézia Liptáková � Foto: archív

Michal Horth (vpravo) s manželkou a s hlavným predstaveným saleziánov

Exallievi sú ako spiaci obor,
ktorý sa krok po kroku zobúdza

Slovák Michal Hort je svetovým prezidentom Združenia exallievov, čiže odchovancov
saleziánov. Do tejto funkcie bol zvolený v roku 2015. Pre časopis exallievov nedávno poskytol
krátky rozhovor, ktorý vám prinášame.
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Text a foto: Slávka Brigantová

Strávila som niekoľko týždňov vrátane Vianoc v službe ľuďom v Aldane v Rusku. Hm, veľmi
ma oslovuje kontrast medzi tým, ako si človek predstavuje svoje šťastie, dokonalosť, možno
aj svätú túžbu po svätosti a aké úsilie do toho vkladá, a medzi tým, ako Boh pôsobí a ako nás
on sám hľadá. Ako ponúka cestu, ako si on sám pripravuje cestu a ako dáva úplne radikálnu
slobodu rozhodnúť sa. A ako jeho tvorivosť v hľadaní človeka nemá hraníc, ako dokáže
vstúpiť do tej najposlednejšej biedy a premeniť ju na Betlehem alebo na Kalváriu – kde sa
zjavuje vo svojej plnej paráde.

Ten náš Boh je úplne iný

Ugajan. Je to dedinka s približne 100
domami, s asi 500 obyvateľmi niekde na
rieke Aldan, tesne pred koncom sveta.
Niekoľko mesiacov v zime sa tam dá do-
stať autom, tak sme to využili. Zo sale-
ziánskej komunity v Aldane sme tam šli
navštíviť tri rodinky, posvätiť ich domác-
nosti a odovzdať darček – betlehem pre
miestnu školu na „jedličkovej slávnosti“.

Bola to pre mňa zatiaľ najteplejšia do-
mácnosť v živote, ktorá nás tam prijala na
noc, keďže sme o 21.00 h zistili, že sa
nám sfúkli dve kolesá na aute od zimy.
Boh má „iné“ cesty, ako sa dostať do ro-
dín. Keď sme na ďalší deň dopoludnia
odchádzali, hovorím pani Maríne, ma-
mine, že táto ich rodina už tento rok pri-
jala Ježiša vo svojom dome. Celú cestu
naspäť som premýšľala, aký je Boh, ako
vie použiť všetko možné – aj 52 stupňov
pod nulou a bezdušové pneumatiky –
na to, aby mohol navštíviť svojich malič-
kých, posledných, a prebývať s nimi.

Rodiny – vstupovať do ich veľkej biedy
(je to bieda vo všetkých smeroch aj
v tých, na ktoré nám na Slovensku fan-
tázia nesiaha), vstupovať tam s betlehe-
mom, s koledami a radostnou zvesťou,
to je skutočný balzam. Potešovať ich

v nádeji, že Kristus prišiel na to, aby
tam vstúpil. Mňa najviac prenasleduje
myšlienka, že asi Kristus k nim vstu-
puje nie preto, aby vyriešil a vyliečil ich
biedy, ale iba aby ich-nás stretol. Lebo
iba v stretnutí s Kristom a v sklonení sa
pred ním je VŠETKO. Asi Boh má „iné“
myšlienky.

A ešte zážitok zo saleziánskeho domu
v Aldane. Doma. Nuž, človek nikdy ne-
vie, pre koľkých ľudí pripravuje obed.
V tom je to naozaj veľmi pekné deliť sa
vo veľkej skromnosti o to všetko, čo
doma máme. Keď máš málo, netrvá ti

tak dlho priniesť to všetko na stôl. Mne
sa to nejako utriasa v srdci, že keď Eu-
charistia slávená v kaplnke neprechá-
dza plynule do krásnej skúsenosti dele-
nia sa okolo stola, tak je z nej iba
niekoľko myšlienok. Hovorí to ešte
veľmi málo alebo to nehovorí nič. No
táto časť ma tu veľmi baví – tie hrnce,
v ktorých varíme, sú dosť bieda, ale ča-
som…, lebo Božie myšlienky sú úplne
iné.

Beatus don Titus, pôvodne toto malo
byť iba o ňom, lebo jeho príbeh, ktorý
pokračuje, ma dnes v tom mojom zmä-
tení tak trochu provokuje, ako sa jeho
tretia neúspešná a osudná výprava stala
nástrojom Božieho života, ktorý sa nedá
ohraničiť počtom spolubratov, ktorých
previedol a oni sa stali kňazmi. Ale vy-
skúšaný a pretavený v peci ako zlato,
(nás) môže prevádzať či sprevádzať cez
búrlivé vody nepriaznivých okolností
aj dnes.

Jeho „myšlienky“ sú iné
ako tie naše.
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Spracovala: sr. Viera Antalíková FMA � Foto: archív Vides

Siahnuť na dno svojich síl
a vyskúšať aj nemožné

Dnešní mladí ľudia radi cestujú a spoznávajú nové krajiny, cudziu kultúru, obľubujú
dobrodružstvo. Práve toto spája v sebe VIDES, ktorý ponúka mladým ľuďom možnosť zažiť
situácie, v ktorých prekročia svoje hranice, spoznajú seba i druhých v „nepohodlných“
podmienkach a napriek tomu prichádzajú nadšení ísť opäť nezištne, bezplatne a dobrovoľne sa
venovať iným deťom v saleziánskom štýle. Čo je také atraktívne už toľko rokov na VIDES-e, že
z neho vzišli manželstvá, rehoľné povolania, ale aj misionárky v Paraguaji či v africkom Gabone?

Čo je VIDES
VIDES je medzinárodná misijná orga-
nizácia (skratka z talianskych slov vo-

lontariato – internazionale – dona –
educazione – sviluppo; čo v preklade
znamená medzinárodné dobrovoľníc-
tvo – žena – výchova – rozvoj). Vznikol
v roku 1987 v Taliansku. Organizáciu
založili mladí a sestry saleziánky.

Prostredníctvom miestnych skupín pô-
sobí v 43 krajinách sveta a na 4 konti-
nentoch. Cieľom je venovať sa deťom
a mládeži v chudobnejších krajinách,
ako aj chrániť ľudské práva, osobitne
detí a žien. Snažíme sa tiež napomáhať
angažovanosť v oblasti dobrovoľníctva
na miestnej i medzinárodnej úrovni
a nasadiť sily za spravodlivosť vo svete.

Od roku 2017 je riaditeľkou VIDES-u
sestra saleziánka Annecie Audate z Haiti.

Jej predchodkyňa pri svojej návšteve Slo-
venska povzbudzovala dobrovoľníkov:
„Nebojme sa spoločne v sieti čeliť veľ-

kým ohrozeniam, ktoré vo svete okolo
nás vidíme. Spolu dokážeme zmenšiť
silu nespravodlivosti, korupcie, násilia.“

Celosvetový rozmer organizácie, zdie-
ľanie skúseností i získavanie priateľov
po celom svete majú mladí dobrovoľníci
možnosť zažiť rukolapne aj na medzi-
národných stretnutiach raz za tri roky.

VIDES na Slovensku
Bol založený 12. októbra 2003 a za-
strešuje ho Laura – združenie mladých.
V súlade so saleziánskou charizmou sa

venuje príprave a formácii dobrovoľní-
kov. Ponúka dobrovoľníkom možnosť
zažiť misijnú skúsenosť na Slovensku

i v zahraničí (krátkodobú – od 2 týžd-
ňov do 3 mesiacov). V začiatkoch pri
rozbiehaní stála sestra Renáta Žurková
so sestrou Máriou Rehákovou. Dnes je
koordinátorkou sestra Elen Caunerová.
Prvý tábor, spojený s formáciou dobro-
voľníkov, bol v Košiciach na Sídlisku
KVP. Postupne sa pridali misijné prázd-
ninové tábory na Ukrajine, v Albánsku.

Mladí na Vides-e oceňujú krásu a silu
priateľstva aj po viacerých rokoch strá-
vených medzi misijnými dobrovoľníkmi;
tiež odvahu konfrontovať sa s každo-
dennými prekvapeniami; pretrvávajúce
vzťahy aj na facebooku s deťmi a mla-
dými z rôznych destinácií. Je to skúse-
nosť života, ktorú nik nezaplatí… Pre
mnohých má celoživotné dôsledky.

Spolu dokážeme zmenšiť
silu nespravodlivosti,

korupcie, násilia.
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„Dobrovoľníctvo je štýl života. Umož-
ňuje vstupovať do nových oblastí ži-
vota a konfrontovať sa s nepredvída-
nými situáciami. Spoznávať svoje
hranice. Po skúsenosti v chudobnejšom
prostredí byť vďačná za to, čo mám.
Pomáha rozlíšiť podstatné od menej dô-
ležitých vecí v živote.“
misijná dobrovoľníčka

„Z celého srdca ďakujem, že existujete.
Som rada, že k vám chodí moja dcéra,
lebo doma máme ešte päť detí a ona im
to potom všetko krásne zreferuje… Pre-
náša na nich misijné nadšenie a je im
úžasným vzorom.“
mama jednej dobrovoľníčky

Svoj misijný pobyt v Albánsku zhrnula
iná dobrovoľníčka:
„Matka Terézia, patrónka Albánska, nás
učila robiť malé veci s veľkou láskou.

Zážitky prijímania odlišností v kultúre,
jazyku, mentalite, strave sme prežívali
každý deň. Horúce dni nám dávali
možnosť prinášať obety aj za tých, ktorí
nás sprevádzali modlitbou a prispeli
materiálnym alebo finančným darom

pre túto chudobnú krajinu, poznačenú
totalitou, strachom a veľkým hrdin-
stvom v boji s akýmkoľvek nepriate-
ľom.“
dobrovoľníčka v Albánsku

PÝTAME SA
sestry Elen Caunerovej
Aké boli tie prvé roky, celkom pätnásť, od založenia na Slovensku?
Bol to čas dobrodružstva a hľadania. Od roku 2003 absolvovalo prípravu vyše 100
mladých. Viac ako polovica z nich sa angažovala v misijných letných aktivitách
niekoľko rokov za sebou. Dobrovoľníctvo je štýl života a mladí, ktorí sa preň roz-
hodnú, sú v dnešnej konzumnej dobe výkričníkom. Posledné tri roky okolo 40
mladých absolvuje celoročnú prípravu a v lete nezištne venujú svoj čas, energiu,
kreativitu a mládežnícky zápal deťom v oblastiach, ktoré sú „na okraji“. V uply-
nulých rokoch sme spoločne realizovali letné tábory pre deti na Ukrajine na šies-
tich miestach, tiež v Albánsku, v Rumunsku, v Srbsku, v Chorvátsku a v Anglicku
v Liverpoole. Na Slovensku sme v lete pôsobili v Košiciach na Luníku IX, v Boľ-
kovciach, v Kokave, v Dolnej Strehovej, v Rožňave a v Nitre na Orechovom dvore.
Tiež sa nám podarilo počas posledných dvoch rokov pripraviť prímestský tábor pre
deti asýrskych kresťanov v Nitre. No a niektorí videsáci v minulosti zažili aj dlhšiu
misijnú skúsenosť: v Juhoafrickej republike, v Angole, v Mexiku a na Filipínach.

Ako prebieha formačná príprava dobrovoľníkov?
Misijní dobrovoľníci VIDES-u počas roka absolvujú päť prípravných formačných
víkendov (dva v menších skupinách a tri spoločné). Je výhodou, keď aj v domá-
com prostredí sú mladí zapojení do pastoračných výchovných aktivít. V lete tak
môžu ťažiť zo svojich skúseností. Počas roka je možnosť zapojiť sa do víkendo-
vých aktivít pre deti a mladých v Boľkovciach (okres Lučenec), ale aj zažiť spo-
ločné animátorské víkendovky na Ukrajine.

Čo ako šéfka videsákov na Slovensku považuješ za dôležité?
Spolu s mladými pre mladých – slogan, ktorý si často opakujem. Práca v tíme je
dôležitá. Som hrdá na to, že viacroční ochotní a skúsení videsáci tvoriaVIDES tím.
Tím od roku 2009 zabezpečuje po viacerých stránkach prípravné víkendovky
i letné aktivity. Mám radosť z každého mladého človeka, v ktorom „horí oheň“ pre
službu a túžba zažiť dobrodružstvo s Bohom v misijnom prostredí.
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Vek starca je dokonca považovaný za odmenu od Boha
ako korunovanie správneho života (Žalm 92,15); ako
Abrahám a ďalší patriarchovia, Boží priatelia, spravod-
livý umiera „starý a uspokojený životom“ (Genezis 25,
8) po plodnej a sviežej starobe. Samotná smrť je teda
často momentom pokojným, prežitým s pokojom
a vďačnosťou v kruhu detí (Genezis 49).

Ale Biblia nám predstavuje starobu objektívne aj ako
čas úpadku a choroby. Kniha Kazateľ hovorí o starnutí
s tvrdým aj pokojným rozčarovaním, popisuje presne aj
s iróniou – v prekrásnom texte – telesný úpadok a po-
stupné psychické a fyzické spomalenie starého člo-
veka (Kazateľ 12, 1 – 7). Občas je smrť očakávaná ako
vykúpenie: „Ó, smrť, aké dobré je tvoje ustanovenie pre
bedára a takého človeka, ktorého opustili sily, ktorý je
zošlý vekom, ktorý sa musí starať o všetko!“ (Kniha Si-
rachova 41, 3 – 4).

Ale aj vo chvíľach obmedzenia a bolesti sa veriaci
v jednoduchosti zveruje Bohu: „Ty, Pane, si moja nádej
od mojej mladosti… Neodožeň ma v čase staroby, ne-
opusť ma, keď mi sily ochabnú. Až do staroby a do ro-
kov šedivých, Bože, neopúšťaj ma“ (Žalm 71, 5. 9. 18).

Staroba ako skúška viery, nádeje a lásky
Starý človek má považovať svoju situáciu za čas, keď
Boh môže konať neočakávané divy pre veriaceho, ako
to urobil vo vysokom veku Abrama a Sáry alebo u Za-
chariáša a Alžbety: viera môže urobiť aj čas staroby
plodným.

V každom prípade však staroba je čas spásy, ktorá pri-
chádza jedine od Boha. V tomto duchu treba chápať aj
zvláštne posolstvo Knihy Genezis, kde sa hovorí, že
Boh skrátil život človeka, ktorý v prípade patriarchov
pred potopou dosahoval aj deväťstošesťdesiatdeväť ro-
kov, v prípade Matuzalema: „Môj Duch neostane dlho
v ľuďoch, lebo sú len telo. Ich dní bude iba stodvadsať
rokov“ (Genezis 6, 3). Zoči-voči ľudskej požiadavke byť
sebestačný, zbožstviť sa sám (pomyslime na obrov

Autor: Carlo Miglietta, Maria Ausiliatrice 6/2017 � Foto: Unsplash

Naša kultúra už odmieta myšlienku zostarnutia; mýtom pre všetkých je večná mladosť.
A v podstate si myslíme, že vďaka starostlivosti o telo, o správne stravovanie, o športovanie
a najmä vďaka progresu modernej medicíny premôžeme starnutie, ba aj samotnú smrť.
Ale Biblia hovorí o starobe skutočne veľmi realisticky, bez mýtov a bez zúfania.

Starnúť podľa Božej predstavy
Reálny pohľad na starobu
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v Knihe Genezis 6, 4 alebo na hriech v Babylone v Genezis
11) Boh ustanovuje starobu s jej úpadkom ako znak zá-
chrany, spásy, ktorá prichádza jedine vďaka Božej milosti
a nie z ľudských síl.

Pripravovať sa od mladosti
Nie je ľahké zostarnúť dobre. Treba sa pripravovať „od mla-
dosti“ (Žalm 71, 5), starať sa o vlastnú duchovnosť, konať sku-
točnú poctivú askézu, aby sme dospeli k hlbokej múdrosti.
Boh volá človeka k obráteniu v akomkoľvek veku – oslobo-
diť sa od starého človeka a obliecť si nového (List Efezanom
4, 22 – 24). V každom veku treba byť ako deti, aby sme vošli
do Božieho kráľovstva“ (Lukáš 18, 17). Ježiš zjavuje tajom-
stvo pravej večnej mladosti: „Ak sa niekto nenarodí z vody
a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva“ (Ján 3, 5).

Ale najmä keď čas plynie, keď vyprchá entuziazmus zo za-
čiatku obrátenia alebo z mladosti, veriaci je povolaný k vy-
trvalosti, k čnosti, ktorá je dnes vo veľkej kríze. Ježiš nástojí
na potrebe vytrvať vo viere: „Ale nájde Syn človeka vieru na
zemi, keď príde?“ (Lukáš 18, 8). Ježišov príchod sa uskutoční
v momente našej smrti a Ježiš vie, že postupom rokov, ako
sa nakopia skúšky, znechutenie a zranenia života, je stále ťaž-
šie dôverovať mu a zveriť sa mu.

Aj nádej sa dostáva do krízy. Často sa starý človek uchýli
k šomraniu, je vždy hotový kritizovať všetko, čo vidí, a pla-
kať za minulosťou. Veľa ráz sa vplazí aj depresia.

Kríza lásky
Aj láska má tendenciu ubudnúť. Ježiš uisťuje, že na začiatku
útrap, „pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne
láska. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený“ (Matúš 24, 12 –
13). Je to tak: keď začnú skúšky, ťažkosti, choroby, často
ochabne naša láska. Aj apoštol Peter vie, že keď sa ide sme-
rom k záveru života, to, čo je najviac v kríze, je láska: „Pri-
blížil sa koniec všetkého… predovšetkým majte vytrvalú
lásku jedni k druhým“ (Prvý Petrov list 4, 7 – 8). Ako pokra-
čujú roky života kresťana, vždy väčšiu pozornosť treba ve-
novať práve zotrvaniu v láske. Je to veľká výzva starnutia: vo
veku, keď sa človek uzatvára do seba, ustarostený zo svojich
chorôb a úpadku, treba viac než inokedy pestovať schopnosť
byť otvorený pre druhých, načúvať im a poslúžiť.

Učiť sa prosiť
Ježiš povedal Petrovi: „Keď si bol mladší, sám si sa opásal
a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný
ťa opáše a povedie, kam nechceš. Ako to povedal, vyzval ho:
Poď za mnou“ (Ján 21, 18 – 19). Musíme sa učiť nasledovať
Pána aj v nesení kríža v tom ťažkom veku, keď – ako hovo-
rieval kardinál Martini – „sa treba naučiť prosiť“. No aj keď
príde čas, keď náš život čoraz viac závisí od druhých, nikdy
nesmieme stratiť kresťanskú radosť, naopak, máme sa stať
schopnými, hovorieval kardinál Martini, „tešiť sa z toho“,
z toho vyzlečenia sa a poníženia, ako nás prosí Ježiš, v lo-
gike kríža, ktorý predchádza vzkrieseniu, v logike zrnka,
ktoré musí odumrieť, aby prinieslo úrodu.
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Nežnosť je odvaha bez násilia, sila bez
tvrdosti, láska bez hnevu.
Je to predovšetkým pokoj: opak vojny,
krutosti, agresivity, násilia, necitlivosti.
Je to rešpekt, ochrana, zhovievavosť.
Je to odmietnutie spôsobiť utrpenie aké-
mukoľvek stvoreniu.

Buďme milí ku komukoľvek, koho stret-
neme, lebo každý zvádza nejaké boje.
A nikto si to zväčša nevšimne.

Nežnosť je:
– pozdraviť prvý,
– všimnúť si, že polievka je chutná,
– odložiť mobil a podať ruku,
– pamätať na narodeniny druhých,
– oslovovať menom,
– používať utešujúce slová,
– podať deku tomu, kto sa trasie od
zimy,
– byť prítomný, ale nevtierať sa.

Nežnosť:
– počúva bez stresu o čas,
– radšej nosí kvety živým ako sviečku
mŕtvym,
– viac hovorí „my“ než „ja“,

– odmieta arogantnosť,
– odpovedá s úsmevom,
– nedvíha hlas,
– dáva prednosť osobe pred televíziou,
– hladí ruku chorého namiesto mno-
hých slov.

Popravde, nežnosť nie je zmäkčilosť,
naopak, bohato chráni a ochraňuje!
Nežnosť je mazivo ľudských vzťahov,
ochucovadlo života. Ak vypadne než-
nosť, nastúpi krutosť.

Na začiatok bude stačiť aj tých nie-
koľko desiatok tisíc čitateľov tohto
článku, aby sa krajina začala meniť na
predsieň blaženosti.

Darovať nežnosť
V San Franciscu bol chladný zimný
deň. Istá žena na červenej Honde s dar-
čekmi na zadných sedadlách prichá-
dza k stanovišťu na zaplatenie za pre-
chod mosta cez zátoku. „Platím za seba
a za šesť áut za mnou,“ hovorí s úsme-
vom a podáva doláre. Jeden za druhým
šesť šoférov prichádza s dolármi v ruke,
no počúvajú iba: „Jedna pani tam

vpredu už zaplatila za vás. Pekný ve-
čer!“
Šoférka na Honde (neskôr sa na to pri-
šlo) čítala na lístku prilepenom na
chladničke u svojho priateľa: „Robte
skutky nežnosti náhodne a to, čo je
pekné, robte len tak.“ Zdalo sa jej, že je
to práve pre ňu. Aj jej manželovi Fran-
kovi sa to páčilo až tak, že si to napísal
na stenu auly, kde prednášal. Medzi
študentmi bola dcéra jednej miestnej
novinárky. Tá to dala ako slogan do svo-
jej rubriky v novinách.
Nežnosť podnecuje nežnosť, tak ako
nenávisť môže podnecovať nenávisť.

Múdrosť amerických indiánov
V jednom roku, keď indiánske kmene
prežívali veľký hlad a mnoho trápenia,
istá stará indiánka a jej vnuk sedeli
spolu a rozprávali sa. Stará indiánka si
poťažkala: „Cítim v srdci, že v ňom bo-
jujú dvaja vlci. Jeden je hnev, nenávisť
a zloba, druhý je láska, súcit a odpus-
tenie.“
„Ktorý vyhrá?“ pýta sa zvedavo vnuk.
A stará indiánka mu pomaly odpovedá:
„Ten, ktorého viac nakŕmim.“

Autor: Pino Pellegrino, BS 1/2018 � Foto: Unsplash

„Nežnosť“ je slovo s ohromnou silou. Viac než slovo, je to ako slovník, ako baňa: čím hlbšie
kopeme, tým viac nachádzame. Vychutnajme si teda toto vzácne slovo.

Zachráňme nežnosť
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Tento misijný oheň roznecuje Duch
Svätý, ktorý chce, aby každý vedel
o tom, že Otec ho miluje a dal svojho
Syna, aby nik nezahynul, ale aby mal
život. Apoštoli, prví misionári,
o tomto živote neučili, oni o ňom sved-
čili a sprostredkovávali ho. Oni zažili
skúsenosť so Životom a už nemohli ne-
deliť sa oň. Z plnosti ich srdca hovorili
ich ústa.

Tu je zdroj misií. Pretvárajúce stretnutie
Boha, ktorý nás naplní radosťou, poko-
jom, slobodou, s ktorou sa chceme de-
liť. Zážitok, ktorý nás obohatil a vieme,
že to isté môže spraviť aj v životoch
druhých ľudí. Nechceme ich oň ochu-
dobniť. Preto ako apoštoli ideme
a svedčíme, delíme sa oň.

Ak si niekto nie je istý, či život s Bohom
je hodný zdieľania, to jednoducho zna-
mená, že ho ešte nezažil, nestretol.
Takýto človek možno má nejakú „ná-
boženskú“ skúsenosť, možno aj dlho-
ročnú, ale, žiaľ, nemá skúsenosť ži-
vého Boha. Takýto stav iste ani
samotného človeka neteší a nenapĺňa.
Nemusí to tak ostať. Živý Boh pretvára
každé srdce. Preto prvá misionárska
modlitba znie: Bože, daj mi svoju
lásku, Pane obdaruj ma svojou slobo-
dou, Otec, naplň ma v hojnosti svojím
pokojom, aby som mohol byť pravdi-
vým svedkom toho, že tí, ktorí ti uve-
rili, žijú šťastne a radostne.

Možno podobne ako donovi Boscovi,
ani nám nebude umožnené odísť zo
svojej vlasti, aby sme svedčili o Ježišovi
národom, ktoré ho nepoznajú. To však

neznamená, že to nemôžeme robiť
tam, kde sa práve nachádzame. Že svo-
jimi obetami, modlitbami alebo aj ma-
teriálnymi prostriedkami nemôžeme
podporiť tieto aktivity vo svete. Pod-
poriť tých, ktorých si Pán na túto službu
povolal. Takto sme spoluúčastní tohto
vyvolenia a poslania. Takto sme sku-
toční misionári.

Mnohí to aj robíte. Vďaka vašim da-
rom sme mohli za posledný rok pod-
poriť sumou 75 000 eur výstavbu no-
vého seminára v Bangladéši. Je to nová
saleziánska provincia, ktorá sa prudko
rozvíja. Aj tento dar pomôže, aby bol
dostatok pracovníkov v Pánovej vinici.
Tiež sme podporili sumou 50 000 eur

študentát filozofie v Togu. Títo mladí
ľudia, ktorí vykročili za povolaním,
okrem našej materiálnej pomoci potre-
bujú aj modlitby a obety, aby vedeli
správne rozlíšiť Boží hlas a verne ho
nasledovať.

Saleziáni s mladými v Bangladéši
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Štefan Kormančík SDB (49) je sale-
ziánskym provinciálnym delegátom pre
misie. Saleziánom sa stal v roku 1990,
už 23 rokov je kňazom a strávil 15 ro-
kov pastoračnej práce pre katolícku
prítomnosť v Azerbajdžane.

Môžeme byť skutočnými misionármi
Autor: Štefan Kormančík SDB � Foto: archív

Dona Bosca misie priťahovali. Sám chcel odísť do misií. Jeho
duchovný vodca kvôli jeho chatrnému zdraviu mu to
neodporúčal, ale aj preto, že jasne videl jeho poslanie
zakladateľa. Napriek tomu don Bosco bol misionárom telom
i dušou. Misijným zápalom bola naplnená každá jeho činnosť
už od samého začiatku, keď ako deväťročný začal
zhromažďovať svojich kamarátov, aby im hovoril o Bohu.
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Spracoval: Pavol Grach SDB

Don Bosco v duchu nábožnosti svojej
doby bol veľkým ctiteľom svätého Jo-
zefa. A tak je len pochopiteľné, že me-
dzi jeho mnohými spismi nechýba spis
o úcte k nemu. Napísal ho v roku 1867
s dvojakým úmyslom: 1. Rozšíriť úctu
k tomuto svätcovi a 2. predložiť svojim
adresátom primerané informácie
o ňom, opierajúc sa o údaje z evanje-
lia a o vlastný výber informácií z množ-
stva kníh o svätom Jozefovi (mnohé
z nich boli veľmi obšírne, iné zase ob-
sahovali v sebe viac fantázie ako histo-
rických a náboženských údajov).

Don Bosco v úvode svojej knižky píše,
že nedostatok údajov o živote svätého
Jozefa by nemal nijako zmenšiť našu
úctu k nemu, naopak, mali by sme ho
kontemplovať v posvätnom a úctivom
tichu, ktorým je obkolesený aj jeho ži-
vot, aby sme v ňom mohli nájsť to ta-

jomné a veľké, čo sa
v ňom skrýva. Svätý Jozef
podľa dona Bosca dostal
poslanie, ktoré je úplne
opačné než dostali apoš-
toli. Oni mali za úlohu
oboznámiť všetkých s Ježi-
šom, Jozef dostal za úlohu
utajiť ho. Apoštoli mali byť
svetlá, ktoré ho osvetlia,
Jozef sa stal plášťom, ktorý
ho zahalil pred všetkými.
Bolo teda súčasťou Bo-
žieho plánu, aby aj Jozef
zostal tajomný a neznámy… Vieme, že
veľkosť človeka je pred Bohom a nie
pred ľuďmi, preto keď zvažujeme veľ-
kosť Jozefovej úlohy, môžeme byť s is-
totou presvedčení, že Boh v ňom určite
vykonal veľké veci, hoci pred nami zos-
tali zatajené.

Don Bosco vedený tý-
mito a inými myšlien-
kami ponúka zodpo-
vedný a nábožný spis
o tejto veľkej, hoci takej
tajomnej postave No-
vého zákona. „Ak táto
knižka privedie aspoň
jedného veriaceho k pra-
vej úcte k svätému Joze-
fovi, môj cieľ bude
splnený“, uzatvára don
Bosco svoj úvod.

Od dona Bosca si teda môžeme zobrať
dvojaký príklad. Prehĺbiť našu úctu
k svätému Jozefovi, ktorý zaiste ne-
prestal byť mocným orodovníkom
v nebi, a tiež to, aby sme vedeli očisťo-
vať a dobre predkladať úctu k svätým
tak, aby bola evanjeliová a hodnoverná.

Don Bosco neprestajne písal a šíril dobré
knihy už od vzniku oratória. Pre mladých pú-
tavo prerozprával dejiny (Cirkevné dejiny, De-
jiny Talianska) a Sväté písmo (Biblické de-
jiny). Zvlášť účinné pre výchovu boli desiatky
životopisov, vymyslených alebo skutočných.
Don Bosco bol aj úspešným vydavateľom:
vydával pre pospolitý ľud edíciu Katolícke čí-
tanie (vychádzalo sto rokov: 1853 – 1954).
A založil aj časopis Bollettino Salesiano (1877
– dodnes), v ktorom informoval o svojom
diele.

Koncom roka 1871 stručne rekapituloval
knižky v edícii Katolíckeho čítania v tomto
roku:
január: Život svätého Jozefa, manžela Panny Márie
február: Holubica a Giacomina alebo uľahčený kríž (prí-
beh)
marec: Anton alebo návrat vojaka domov (príbeh)
apríl: Neomylnosť pápeža vysvetlená veriacim (výklad)

máj: Zjavenie Panny Márie v La Salette (fakty)
jún: Lívia Ortalli a jej úcta k Božskému Srdcu
(spomienka)
júl: Život svätého Hieronyma Miani (príbeh)
august: Koruna panenstva. Prečo Diodatinie
je povoleným prekladom Svätého písma
september: Mladé dievča – kresťanka
október: Veľký priateľ. Úcta k Anjelovi stráž-
covi (úvahy a príklady)
november a december: Rozprávanie o živote
pápeža Pia IX.

V životopise svätého Jozefa, ktorý don Bosco
napísal ešte v roku 1867, na záver pripísal
túto modlitbu:
Svätý Jozef, milosti plný, Ježiš a Mária sú s te-

bou. Požehnaný si medzi mužmi a požehnaný je plod života
tvojej manželky Márie. Svätý Jozef, pestún Ježiša, panenský
ženích Márie, oroduj za nás hriešnych, teraz i v hodine smrti
našej. Amen.

Svätý Jozef podľa dona Bosca

Spracovala: Adriana Sarközyová FMA

Vydavateľ a spisovateľ
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Autor: Dobrovoľníčky dona Bosca � Foto: asvav

Modlitba – výmena lásky

Kristus v centre
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Moja modlitba je plná dôvery
a jednoduchosti. Je to výmena
medzi ním a mnou, výmena kon-
krétnych skúseností, ktoré som
zažila ja osobne alebo som ich
zdieľala s druhými: s chorými na
mojom oddelení, s mladými
v mojom oratóriu a so všetkými,
ktorých mi Boh posiela do cesty.
V tomto spoločenstve, v tomto
kráčaní spolu nachádzam silu,
odvahu, radosť. Je to plameň,
ktorý ma vedie v temnote, svetlo,
ktoré osvetľuje moje rozhodnutia
„nežiť podľa mentality tohto
sveta“.
Nemožno žiť uprostred sveta bez
uvedomenia si, kam idem a aké
sú moje skutočné priority. Mod-
litba ma udržuje v kontakte s Bo-
hom a iba tak môžem byť pre
mojich chorých a mladých uka-
zovateľom na ceste k Bohu. Mod-
litba mi dá láskavosť a zrelosť vy-
tvárať dobré vzťahy s ostatnými,
dá mi silu prekonávať únavu a dať
sa do služby druhým.
Nie je to ľahké, ale Božia milosť
ma nikdy neopustí.

Vždy som sa usilovala o pravý dialóg
s Pánom, o pravé stretnutie s ním, ale
som ešte veľmi ďaleko od tohto cieľa.
Boh mi prichádza v ústrety a povzbu-
dzuje ma v namáhavom hľadaní svojím
slovom: „Modlite sa, neustále sa mod-
lite… Klopte a otvoria vám, hľadajte
a nájdete, proste a dostanete.“ Božie
slovo je účinné, preto mám nádej, že
skôr či neskôr moja túžba bude na-
plnená. Zatiaľ sa usilujem vychutnávať
momenty spoločnej aj individuálnej
modlitby.
Chváliť, ďakovať Pánovi za všetky jeho
dobrodenia, ktoré som prijala, uvažovať
o jeho milosrdnej otcovskej láske mi

prináša pokoj a vyrovnanosť. Usilujem
sa neoddeľovať modlitbu od života,
predkladám Pánovi, čo denne preží-
vam: radostné i smutné udalosti, osoby,
s ktorými sa stretám, apoštolskú prácu
a usilujem sa objavovať a spoznávať
jeho pomoc a milosť, ktorú mi dáva,
a podľa okolností chváliť, ďakovať, pro-
siť o odpustenie, vzývať ho v ťažkých si-
tuáciách, aby som stále mohla v pokoji
konať jeho vôľu.
Modliť sa pre mňa znamená mať Krista
v centre svojho života. Je to jednodu-
chý, trvalý, optimistický vzťah, ktorý sa
usilujem preniesť do života. Každý deň
prežívam spojenie „Márie a Marty“:

najprv počúvam pri Pánových nohách,
potom vnášam Kristovu vôňu do rôz-
nych činností.
Kontempláciu a činnosť nemožno od-
deľovať, ak máme poslúchnuť Pánovo
pozvanie modliť sa neprestajne a byť,
ako nás chcel mať don Bosco, kontem-
platívne v činnosti.
Usilujem sa aj premeniť modlitbu na
skutkovú lásku; to bude možné vtedy,
keď v každom človeku budem vidieť
tvár Krista, ktorý mi dôrazne opakuje:
„Čokoľvek ste urobili najmenšiemu
z mojich bratov, mne ste urobili.“
Giusy (Taliansko)
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Ako sa chlapci zo Slovenska
dozvedali o saleziánoch
Umožnilo to niekoľko skutočností. Po-
znanie o donovi Boscovi sa v katolíc-
kom prostredí rozšírilo najmä vďaka
knihe, ktorú v roku 1899 vydal v slo-
venčine aj v maďarčine Spolok svätého
Vojtecha. Životopis Jána Don Bosku
vzišiel z pera neskoršieho ostrihom-
ského kanonika Pavla Jedličku (1844 –
1917). Samotní saleziáni vydávali od
roku 1900 pre územie Uhorska bulletin
s názvom Szalézi Értesítö, ktorý sa do-
stával aj na fary na Slovensku. V talian-
skom mestečku Cavagliá zároveň otvo-
rili v roku 1900 Uhorský saleziánsky

ústav. Neskôr, 14. októbra 1905, vznikla
rakúsko-uhorská saleziánska provincia
so sídlom v Osvienčime. Aj slovenský
časopis Kráľovná svätého ruženca zve-
rejňoval často, v rokoch 1909 – 1912
mesačne, články o donovi Boscovi
a o saleziánoch. Napokon, prvý sale-
ziánsky dom v Uhorsku vznikol
v roku 1913 pri Ostrihome v Szentke-
reszt, dnes Péliföldszentkereszt.

Pri skladaní mozaiky o prvých salezi-
ánoch zo Slovenska treba pripomenúť,
že obyvateľstvo po celom Slovensku
bolo vtedy premiešané viac, než je
dnes, a tak aj saleziáni z tohto územia
boli rôznej národnosti. Ich identifikáciu
historikom sťažil aj fakt, že vplyvom
maďarizácie niektorí v tom čase po-
maďarčovali svoje priezviská.

Kto sú a kde sú saleziáni zo Slovenska
v roku 1918
Situácia nasledovníkov dona Bosca
z územia Slovenska v roku 1918
priamo súvisí s veľkou vojnou, ale aj
s rozvojom saleziánskeho diela. Poč-
tom je týchto saleziánov 14: 3 kňazi,
7 klerikov, 1 študent filozofie, 1 koad-
jútor a 2 novici; pričom 4 z nich sa na-
chádzajú v Taliansku, 8 v Uhorsku, 1
v Poľsku a 1 v Peru.

Kňazi sú dvaja Slováci a jeden je ma-
ďarskej národnosti. V roku 1918 sa
každý z nich nachádza „v inom kúte“
sveta. János Czuczor (1886 – 1948)
z obce Dvory nad Žitavou bol vysvä-
tený za kňaza v roku 1914.V roku 1918
sa nachádza v saleziánskom dome

v Szentkereszte blízko Ostrihomu a vy-
učuje tam saleziánskych študentov fi-
lozofiu. Celý život ostal pôsobiť v Ma-
ďarsku. Ladislav Stano (1888 – 1980)
z Ružomberka zložil prvé rehoľné sľuby
29. 9. 1908 a za kňaza bol vysvätený
v Lanusei na Sardínii 26. 9. 1915. Tam
sa nachádzal aj v roku 1918 ako peda-
góg na odbornej škole. Tretí kňaz Alojz
Hudek (1887 – 1961) zo Svätého Jura,
ktorý zložil prvé sľuby 28. 9. 1907, odi-
šiel hneď potom na misie do Peru, kde
bol v Lime vysvätený 12. 8. 1917 za
kňaza a v roku 1918 pôsobil ako škol-
ský radca v saleziánskom diele v Calao.
V nasledujúcom roku 1919 pribudne
ďalší kňaz a neskôr veľká postava –
v roku 1924 bude otvárať prvý sale-
ziánsky dom na Slovensku – teraz ešte

Spracoval: rhsdb � Foto: archív SDB

Slovensko
a jeho saleziáni v roku 1918
V tom roku Rakúsko-Uhorsko prehralo vojnu a napokon sa rozpadlo a vznikli nástupnícke
štáty, medzi nimi Československo. Saleziánska spoločnosť mala vtedy už niekoľko členov
zo Slovenska, ďalší chlapci sa pripravovali na svoje povolanie. Vďaka vzácnej práci
a materiálom žijúcich aj už zosnulých saleziánskych historikov môžeme získať konkrétny
pohľad na situáciu saleziánov zo Slovenska vo významnom roku 1918.

Jozef Bokor už ako provinciál

Novokňaz František Sersen v roku 1926
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študent Viliam Vagač (1889 – 1970) zo
Starej Turej. Prvé sľuby zložil 29.
12.1910. V roku 1918 je v poľskom
Osvienčime, kde začne posledný rok
teologických štúdií. Vo svojich zápis-
koch si na čas vojny spomína takto:
„Strava bola slabá, vojnová. Každý deň
na obed a na večer varené zemiaky,
slabo alebo nijako omastené. K tomu
trošku surovej kapusty alebo červenej
repy s kúskom takzvaného chlebíka,
ktorý veru nestačil ani na raňajky. Mäso
sme videli tuším dva razy do týždňa.
Mohlo to byť 5 dekov.“

V Taliansku v roku 1918 sa okrem spo-
menutého dona Ladislava Stana v La-
nusei na Sardínii nachádzajú ešte ďalší
traja. Študent Jozef Rosinský (1897 –
1973) z Bánoviec nad Bebravou, ktorý
zložil prvé sľuby v roku 1915, no ne-
skôr, v roku 1928 zo Spoločnosti vy-
stúpil, je tiež na Sardínii v Lanusei, kde
súkromne končí filozofiu a v lete začína
pedagogickú prax v Cagliari, stále na
Sardínii. Už šesť rokov koadjútor Jozef
Ďurica (1880 – 1964) z obce Krivany je
v meste Terst (tal. Trieste). Napokon štu-
dent František Sersen (1894 – 1982) zo
Špačiniec, ktorý zložil prvé sľuby 29. 9.
1914, je najprv vo Florencii a od leta
v Caserte.

Situácia týchto štyroch je od roku 1915,
keď Taliansko vyhlásilo vojnu Rakúsko-
-Uhorsku, veľmi špecifická: sú občanmi
nepriateľskej monarchie. Don Stano
i Rosinský sú preto počas vojny inter-
novaní na Sardínii; v Lanusei im bol
vtedy direktorom don Eugenio Ceria,
autor posledných štyroch zväzkov veľ-
kého diela Životopisné pamäti dona
Jána Bosca. Koadjútor Ďurica ako je-
diný salezián zo Slovenska je v roku
1915 povolaný do rakúsko-uhorského
vojska v meste Terst, no až do skonče-
nia vojny ostane v tomto meste. Naj-
krušnejšie to mal František Sersen, ktorý
sa najprv zo Sardínie dostal do Turína
na štúdiá, ale predstavení ho poslali
pracovať, lebo síl bolo málo (mnohí sa-
leziáni museli narukovať). A tak je
krátko asistentom v Alexandrii, potom
v Turíne na Valdoccu, po roku – lebo je
podozrivý cudzinec – ho však musia
poslať preč, do Florencie, no aj tam sú
ľudia proti cudzincom, a tak v lete 1918
sa presúva do Caserty.

V prvom uhorskom saleziánskom diele
na maďarskom pútnickom mieste Szent-
kereszt sú štyria saleziáni študenti zo Slo-
venska. Ešte len rok salezián Cyril Guniš
(1901 – 1974) z Veľkých Chlievan štu-
duje filozofiu. V roku 1931 potom pre-
stúpi do rehole piaristov. Augustín Pollák,
narodený 28. 2. 1899 v Skalke nad Vá-
hom a salezián od 1. 11. 1916, ukončil
štúdiá filozofie a začal svoj prvý rok pe-
dagogickej praxe (tirocínium); v roku
1921 vystúpil zo Saleziánskej spoločnosti.
Karol Szitkey (1897 – 1961) zo Zvolena
zložil prvé sľuby v roku 1915 a celý život
prežil v maďarskej saleziánskej provin-
cii, v Szentkereszte si koná pedagogickú
prax. Štvrtý a najstarší z nich Jozef Psár-
sky (1895 – 1977) z Rybníka pri Levi-
ciach, ktorý zložil prvé sľuby v roku 1915
a ako kňaz v roku 1931 prestúpil do
Trnavskej arcidiecézy, si tiež koná svoju
pedagogickú prax.

Veľká postava – v roku 1924 spolu sVa-
gačom otvoria prvý saleziánsky dom
na Slovensku a v roku 1939 z neho
bude prvý slovenský provinciál – Jozef
Bokor (1897 – 1969) z Trakovíc, sale-
zián od 22. 9. 1915, má teraz 21 rokov.
V lete ukončil prvý rok pedagogickej
praxe v Szentkereszte a pokračuje
v Osvienčime v Poľsku.

V roku 1918 nechýbajú ani dvaja zo
Slovenska, ktorí začnú v slovinskej Ver-
žeji ako novici: Tibor Janovič (1902 –
1976) z obce Oslany pri Prievidzi, ktorý
v roku 1931 už ako kňaz prestúpil do
Trnavskej arcidiecézy; a Jozef Igáz, na-
rodený v roku 1901 v Biskupiciach pri
Lučenci, ktorý v roku 1922 počas pe-
dagogickej praxe v Krakove zo Sale-
ziánskej spoločnosti vystúpil.

Napokon pre poctivé doplnenie spo-
meňme saleziánsky nekrológ. Na konci
roku 1918 už v ňom boli zapísaní dvaja
zo Slovenska. Prvým bol Imrich Lipták
zo Šebastoviec (dnes časť Košíc), ktorý
zomrel ako 22-ročný v Macul v Čile ešte
25. 10. 1917. Druhým bol mladý 19-
-ročný študent Augustín Košík (1899 –
1918) z Červeníka. Prvé sľuby zložil
1. 11. 1916, rok 1918 už isto aspoň
sčasti prežíval v rodisku, kde 12. sep-
tembra zomiera na tuberkulózu iba po
dvoch rokoch rehoľného života.

So zrodom Československa v roku
1918 vyrástla pre Saleziánsku kongre-
gáciu aj nádej na otvorenie svojho pô-
sobenia v krajine medzi Dunajom a Ta-
trami. Spomedzi 14 saleziánov dvaja –
Viliam Vagač a Ladislav Stano – už na-
sledujúci rok urobili pre to, nezávisle
od seba, veľmi konkrétne kroky.

90-ročný Ladislav Stano v roku 1978

Koadjútor Jozef Ďurica v roku 1962
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RÍM
Nová kniha od slovenského saleziána
Oživenie oratória dona Bosca je názov knihy od saleziána Michala
Vojtáša, ktorý už desať rokov pôsobí na Fakulte pedagogiky na Sale-

ziánskej univerzite
v Ríme. Kniha sa ve-
nuje saleziánskej
pastorácii mládeže,
líderstvu a inovatív-
nemu projektovému
manažmentu. Autor
sa inšpiroval skúse-
nosťami dona Bosca
a tiež vlastným vý-
skumom. Samotný
autor don Vojtáš pri-
šiel predstaviť štúdiu
aj na Slovensko, na
školenie práve o ve-
dení v saleziánskom
duchu, ktoré sa ko-
nalo v novembri na
Donovaloch. / mp

TURÍN
Troch nástupcov dona Bosca previezli do Turína
Myšlienku previesť telá zomrelých hlavných predstavených z Ríma
schválil ešte don Pascual ChávezVillanueva ako deviaty nástupca dona
Bosca. Dôvodom bolo, aby sa telesné pozostatky týchto mužov na-
chádzali blízko zakladateľa saleziánov. Preto dnes v poradí šiesty,
siedmy a ôsmy ná-
stupca (don Luigi Ric-
ceri, don EgidioVigano
a don Juan Edmundo
Vecchi) už ležia v pod-
zemí Baziliky Panny
Márie Pomocnice na
Valdoccu v Turíne po-
pri svojich predchod-
coch, hlavných pred-
stavených. / mp

DOLNÝ KUBÍN
Ani tento rok sa Kubín nezaobišiel bez
futsalu
Druhú januárovú sobotu sa na turnaji stretli mladí
saleziánski nadšenci futsalu. Základná časť mala
dve skupiny.V skupine A hrali tímy z Dolného Ku-
bína, Dubnice, Vavrečky a Banskej Bystrice.
V skupine B zase Ogromná šila z Dolného Ku-
bína, Žilina a Námestovo. Penalty rozhodli o 3.
mieste tímu Ogromná šila v zápase s Dolným Ku-
bínom. Vo finále vyhralo Námestovo s prehľa-
dom 4 : 0 nad tímom Vavrečky. „Podľa ohlasov
boli všetky tímy spokojné s našou pohostinnosťou,
organizáciou a vôbec celým turnajom. Ten splnil
aj moje očakávania a ciele,“ zhodnotil podujatie
Ivan Dauda, hlavný organizátor. / mp

RÍM
Prehodnotili ďalšie trojročie
Sestry saleziánky počas druhého januárového týždňa na stretnutí v Ariccii pre-
hodnotili trojročie po XXIII. generálnej kapitule. Saleziánky z celej Európy,
ba aj z Blízkeho východu spolu s mladými a laikmi sa zamýšľali nad pasto-
račnou konverziou. Generálna matka Yvonne Reungoat upozorňovala aj na
témy, ktoré mali prehĺbiť závery generálnej kapituly, dať chuť do života v pro-
vinciách, a povzbudila pokračovať v ďalšom trojročí s nádejou a odvahou.
Hosťami stretnutia boli dvaja saleziáni: don Carlo Maria Zanotti rozoberal úry-
vok z Evanjelia podľa Matúša „Vy im dajte jesť“; don Rossano Sala ako se-
kretár pripravovanej Synody biskupov o mladých rozprával o pastorácii. Vy-
vrcholením prehodnocovania bolo navrhnúť tému na nasledujúcu generálnu
kapitulu v roku 2020.Väčšinou zaznievala téma komunita a leadership. / mp

BANGALORE
Salezián Tom Uzhunnalil ďakuje za modlitby
„Uvedomujem si, že to, že mi moji väznitelia
neublížili, že som si zachoval zdravú myseľ, že
som bol pokojný, všetko toto je ovocím vašich
modlitieb a obetí,“ hovorí don Tom Uzhunnalil
v ďakovnom videu pre všetkých zo salezián-
skeho prostredia, ktorí sa modlili za jeho
ochranu. Dona Toma, ktorý pôsobil v Jemene,
uniesla skupina ozbrojených mužov v marci
2016. Počas jeho pobytu v zajatí sa za neho
modlila celá saleziánska rodina. Hlavný pred-
stavený don Ángel Fernández Artime dokonca
určil špeciálne dni, keď sa mal modliť deviatnik
na tento úmysel. V septembri 2017 saleziána
prepustili a momentálne sa zotavuje v rodnej In-
dii. / mp

s p r á v y
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VATIKÁN
Marocká diecéza má nového arcibiskupa
Jedna z dvoch marockých diecéz Rabat má nového ar-
cibiskupa. Je ním doterajší provinciál saleziánov
v španielskej Seville don Cristóbal López Romero.
„Ktokoľvek bude mať pokušenie blahoželať mi, nech
odolá a zmení to na modlitbu za tohto biedneho
hriešnika, ktorý je teraz povolaný do novej služby
v Cirkvi. Skutočne s tým počítam a dúfam, že aj na
tomto mojom novom mieste a poslaní zostanete mo-
jimi priateľmi,“ odpovedal don Cristóbal na svojom
facebookovom profile. / mp

ŽILINA
Biskup ocenil budúcich stolárov
Pri príležitosti 10. výročia založenia Žilinskej diecézy ocenil
miestny biskup Tomáš Galis desať študentov stredných škôl v di-
ecéze. Medzi ocenených patria aj dvaja študenti zo saleziánskej
SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Daniel Fečo a Lukáš Tereštík
ako súťažná dvojica v učebnom odbore stolár uspeli na celoslo-
venskej súťaži SUSO Skills Slovakia v Nitre. Postúpili tak do me-
dzinárodného finále SUSO 2017 v Prahe. Víťazstvo im prinieslo
študijnú stáž, na ktorej spoznali programovanie strojov na výrobu
nosných drevených prvkov drevostavieb. / mp

BRATISLAVA
Saleziánky budú mať novú provinciálku
Generálna predstavená Inštitútu dcér Márie Pomoc-
nice sr. Yvonne Reungoat vymenovala na obdobie
2018 – 2024 novú provinciálnu predstavenú na Slo-
vensku. Od 5. augusta 2018 ňou oficiálne bude
Monika Skalová FMA. V súčasnosti má slovenská
provincia saleziánok 89 sestier, ktoré pôsobia v 15
komunitách na Slovensku a v jednej komunite
v azerbajdžanskom Baku. / mp

TUUTIN ENTSA, EKVÁDOR
Stavba pokračuje
Slovenský salezián misionár Anton Odrobiňák spolu s dobro-
voľníkmi buduje šuarský kostol s pastoračným centrom.V januári
vďaka pomoci priateľov mohli začať stavať strechu. Sviatok dona

Bosca 31. januára im
v roku 2018 priniesol
aj ďalšiu radosť – šu-
arská dvojica uzavrela
cirkevné manželstvo
a mnohí pri tejto oslave
mali možnosť znova
zažiť prvky šuarskej
kultúry, napríklad ta-
nec, oblečenie alebo
jedlo. / mp

BRATISLAVA
Domka a Laura rozhodujú o mládežníckej politike
na Slovensku
Počas decembrového 43. valného zhromaždenia
Rady mládeže Slovenska (RmS) zvolili členské or-
ganizácie do predsedníctva dvoch nových zástup-
cov. Saleziánske organizácie Domka a Laura sa tak
stali súčasťou rozhodujúceho orgánu RmS aj počas
obdobia mimo valného zhromaždenia. Domku za-
stupuje Ján Tomaštík zo strediska v Košiciach a Lauru
Kristína Zelná, členka predsedníctva organizácie.
Spolu s predsedom a ďalšími štyrmi členmi za or-
ganizácie ZKSM, Slovenský skauting a YMCA sa
snažia obhajovať záujmy mladých voči politikom,
štátnej správe i verejnosti. RmS združuje mimo-
vládne organizácie, ktoré sa venujú deťom a mládeži
na Slovensku. Každoročne udeľuje cenu MOST,
ktorou oceňuje mladých s výnimočnými nápadmi
a ochotou spolupracovať, ale aj nevšedné projek-
ty. / kz
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O Panne Márii
Na mnohých obrazoch je Mária znázornená tak, že sedí pred
anjelom a v rukách drží malú knižku. Tou knižkou je Sväté
písmo. Mária bola teda navyknutá načúvať Bohu a tráviť s ním
čas. Jej tajomstvom bolo Božie slovo: najprv bolo blízke jej
srdcu, potom sa stalo telom v jej lone. Zotrvávaním s Bohom,
rozhovorom s ním v každej situácii urobila Mária svoj život
krásnym. Nie vonkajší zjav, nie to, čo sa pomíňa, ale srdce
upriamené na Boha robí život krásnym. Prosme ju o pomoc, aby
sme zostali mladými, keď povieme „nie“ hriechu, a aby sme žili
krásny život, keď povieme „áno“ Bohu.

O slabších
Čo je v našom vnútri, čo nás vedie k podceňovaniu, k zlému za-
obchádzaniu, k posmechu zo slabších? Človek chápe to, keď sa
niekto postaví tomu, kto je silnejší: môže to byť zo závisti… Ale
slabšiemu? Čo je vo vnútri, čo to spôsobuje? Je to ako nejaká
vec návyku, ako keby som potreboval podceňovať iného, aby
som sa cítil istý. Ako nejaká potreba. Keď si uvedomíme, že
máme vo svojom vnútri túto túžbu ublížiť niekomu, pretože je
slabý, nepochybujme, je v tom diabol. Pretože toto je dielo
diabla, útočiť na slabého.

O nedeli
Prečo ísť v nedeľu na svätú omšu? Nestačí odpovedať, že je to
cirkevný predpis; toto pomáha chrániť jej hodnotu, ale sa-
motné to nestačí. My kresťania potrebujeme mať účasť na ne-
deľnej svätej omši, lebo jedine s Ježišovou milosťou, s jeho ži-
vou prítomnosťou v nás a medzi nami môžeme uviesť do praxe
jeho prikázanie a tak byť jeho hodnovernými svedkami.

Zdroj: sk.radiovaticana.va

Slová pre život
od Svätého Otca Františka
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Autor: Kristína Zelná

Obľúbený festival, najväčší svojho druhu
v strednej Európe, opäť ponúkne to
najlepšie zo slovenskej i svetovej
gospelovej hudobnej scény. V dňoch od
15. do 16. júna účastníkov potešia
osobnosti zvučných mien, zo slovenských
napríklad Sima Martausová či Slávka
Tkáčová.

Hlavným mottom tohto ročníka je slovné spojenie „Be
brave“, ktorým vyzývajú organizátori mladých k odvahe.
„Celá Cirkev dnes žije týmto mottom. Na jednej strane
Svätý Otec František stále povzbudzuje mladých, aby sa
nebáli, aby neboli gaučovými kresťanmi a s odhodlaním
išli dopredu. Zároveň stretnutie P18 je zamerané na od-
vahu, rovnako nás k odvahe sprevádza blahoslavený Ti-
tus Zeman, ktorý príkladne žil v duchu odvahy. Existuje
veľa dôvodov, prečo chceme, aby bol tento ročník o od-
vahe,“ hovorí riaditeľ festivalu Ján Holubčík SDB.

Mnohých mladých prekvapí, že speváčka Simona Mar-
tausová vystúpi s hosťom, s Dievčenským speváckym
zborom Slovenského rozhlasu. Zahraničný hosť Adam
Bubík so svojím poľsko-českým vystúpením poteší najmä
mladšie ročníky. Fanúšikom chvál zasa urobí radosť po-
tvrdená účasť projektu Godzone. Medzi workshopmi ne-
bude chýbať Rýdzo Slovenské či talkshow so známou slo-
venskou moderátorkou.

Festival Lumen navštívilo minulý rok viac ako 6000 mla-
dých. Gospelový open air festival však ponúka zážitok aj
obyvateľom mesta a turistom. Okrem hudobného vyžitia
je možnosť zúčastniť sa na bohatom sprievodnom pro-
grame na viacerých miestach – Radničné nádvorie, pešia
zóna, kostoly či kino Hviezda. Hlavným organizátorom je
Domka – Združenie saleziánskej mládeže v spolupráci so
saleziánmi, spoluorganizátorom je mesto Trnava. K orga-
nizačnému tímu sa postupne pridávajú ďalší dobrovoľníci,
spoločne tvoria 250-člennú „rodinu“, ktorá zabezpečuje
priebeh festivalu. Organizujú ho mladí pre mladých.

V júni nás čaká 26. ročník Festivalu

LUMEN
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Jozef Hrdý sa narodil 10. apríla 1923 vo
Veľkých Ostraticiach v rodine roľníka.
K myšlienke stať sa kňazom sa dostal
netradičným spôsobom – veľkú úlohu
pri jeho rozhodnutí zohrala jeho vášeň
pre šport a najmä pre futbal. Gymna-
ziálne štúdium preto absolvoval na sa-
leziánskom gymnáziu v Šaštíne, kde
mohol túto záľubu rozvíjať. Nasledo-
valo štúdium pedagogiky v Trnave, me-
dzitým strávil rok noviciátu vo Svätom
Beňadiku a 16. augusta 1943 zložil
prvé rehoľné sľuby.V Trnave ho zastihol
koniec vojny a príchod Červenej ar-
mády. Krátko nato bol poslaný ako sa-
leziánsky asistent do Bratislavy na
Trnávku, neskôr do saleziánskeho
domu na Miletičovej ulici. Venoval sa
apoštolátu, organizoval miništrantov,
učil náboženstvo v ľudovej škole a po-
pritom mal na starosti šport v Ružinove.

Prišiel však rok 1948 a situácia sa pre
kňazov a rehoľníkov stávala čoraz váž-
nejšou. „Videl som, že to všetko pôjde
dolu vodou, ale predstavení tomu ne-
chceli veriť.“ V lete 1949 zložil doži-
votné rehoľné sľuby a v polovici sep-
tembra mal nastúpiť na štúdiá teológie.
Onedlho ho vyhľadal don Ernest Ma-
cák, ktorý sa mu zdôveril s plánom zor-
ganizovať útek bohoslovcov do Ta-
lianska, kde by mohli vyštudovať za
kňazov.

Svoj zámer utiecť neprezradil ani naj-
bližším. Aby kamufláž bola dokonalá,
poslal priateľovi do Prahy podpísané
pohľadnice, ktoré rodičia dostávali
v domnienke, že tam Jozef žije. Dňa 22.
decembra 1949 odišiel vlakom do Mo-
ravského Svätého Jána. Skupinka ute-
čencov – v nej dvaja saleziáni, on a Ján

Halo – prišla po niekoľkohodinovom
pochode okolo polnoci k rieke Morava:
„Bahno, všade pršalo, ale začalo aj
mrznúť… Oni mali člnok, ale už nie
z dreva spravený, ale nafúkaný. Tak sme
tam čakali, o pol jednej a o pol druhej
už sme boli v Rakúsku, na druhej
strane.“ Ocitli sa v sovietskej okupačnej
zóne, no šťastlivo sa dostali až do
Viedne, kde získali od medzinárodnej
organizácie pre utečencov preukazy.

Vďaka pomoci viacerých rehoľníkov pre-
šli začiatkom roku 1950 doTalianska, do
Turína. „Ešte pred príchodom do Ta-
lianska som bol na lyžovačke v Alpách,
kde som si vyvrtol koleno, a do Turína
som prišiel krívajúc o paličke, s čím bola
spojená aj taká úsmevná situácia. Keď
nás tam vítali, ja som nevedel po talian-
sky ani slovo. A keď ma videli krívajú-
ceho s palicou, všetci si tam s obdivom
mysleli, že mi Rusi prestrelili koleno na
hraniciach. Nešiel som teda do školy,
ale do nemocnice, kde ma niekoľko
týždňov liečili.“

Po štúdiách bol Jozef Hrdý v Turíne
1. júla 1953 vysvätený za kňaza. O nie-
koľko dní na pozvanie slúžil primičnú
svätú omšu pre množstvo slovenských
exulantov, ktorí sa zišli v Paríži. Pred-
stavení v Taliansku sa však dozvedeli, že
Jozefa hľadá Štátna bezpečnosť, preto
ho vyslali do Južnej Ameriky. Cesta lo-
ďou trvala 33 dní. V januári 1955 tak
prišiel do Čile, kde sa dostal na juh do
Punta Arenas, ktoré leží v nadmorskej
výške 34 m. „Tu som býval a apoštolo-
vať som chodieval aj napríklad k jazeru
Titikaka (nadmorská výška 3 812 m).“
Isté obdobie vyučoval aj v biskupskom
seminári v Bolívii. Po čase ho poslali za

ekonóma do poľnohospodárskej školy
v Linares. „Prosil som svätého Jozefa
a pomaly to išlo.Všetci sa čudovali, od-
kiaľ som bral peniaze. Ja som len pra-
coval a svätý Jozef zháňal peniaze. To
bol jeho zázrak.“

V Južnej Amerike prežil takto štyri de-
saťročia svojho života. Začiatkom 90-
-tych rokov sa vrátil na Slovensko, do
Bratislavy na Miletičovu. Pracoval tu
ako ekonóm saleziánskeho domu, no
predovšetkým pokračoval v práci s mlá-
dežou. Pri svojej osemdesiatke, ktorú
slávil už v saleziánskej komunite v Šaš-
tíne, povedal: „Rozlišujem dve veci. Byť
starý je jedna vec a byť zastaraný je
druhá vec. Čo nás hýbe, je naša duša.
Nesmieme byť zastaraní. Musíme sa na-
plniť saleziánskym duchom, aby sme
mali radosť zo života a vyžarovali ju
tam, kade chodíme.“ Aktuálne don Jo-
zef Hrdý, don Chosé, žije v komunite
v Galante-Hodoch.

Ešte raz mu blahoželáme k požehna-
nému životnému jubileu.

Don „Chosé“
je náš najstarší salezián

Volá sa Jozef Hrdý, ale mnohí ho volajú „don Chosé“, čo je španielska obdoba mena Jozef.
Dňa 10. apríla oslávi požehnaný vek 95 rokov. Tak ako v minulosti, aj dnes ho stále

charakterizuje veselosť a optimizmus. Blahoželám zo srdca, don Chosé!




