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Milí priatelia, pápež František nás po-
zýva pozrieť sa na svoj život ako na
celok, nezastaviť sa len pri detailoch,
ale pýtať sa, aké poslanie nám Pán
zveril, a v modlitbe hľadať znaky, kto-
rými nás vedie. Don Bosco veľa sníval,
veľa spravil, ale veľa aj nedokončil.
Keď však končil beh svojho života,
mnohí už začínali vidieť obraz, ktorý
namaľoval, dielo, ktoré vytvoril. Život
pestrý a rôznorodý.
Raz sa ho jeden novinár, ktorý mu vy-
menoval všetky jeho iniciatívy a diela,
spýtal, ako mohol všetky tieto veci
stihnúť. Don Bosco sa usmial a pove-
dal: „Jednoducho, najprv jednu vec,
potom druhú a tak ďalej.“ Na konci ži-
vota sa v nebi budeme spolu s Pánom
Bohom pozerať na cesty nášho života
a uvidíme kompletný obraz toho, čo
sme znamenali. Čo vytvorili všetky
naše cesty, námahy, úsilia, ktoré sa
neraz zdajú ako nejaké nesúrodé
čiary. A predsa, ak sa na ne pozrieme
z neba alebo na konci nášho života,
ak budeme mať tú milosť, azda bu-
deme môcť vidieť viac.
Don Bosco na začiatku svojej cesty
v sne z deviatich rokov plakal, lebo
nerozumel tomu, čo ho čaká. Dostal
iba uistenie: „Časom všetko pocho-
píš.“ Na konci svojho života pri svojej
poslednej omši v Ríme pochopil a vi-
del Boží plán vcelku. A opäť plakal.

Jozef Ižold
provinciál
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Svätý Otec František
vybral pre najbližšiu
Synodu biskupov na
túto jeseň v Ríme
tému o mladých,
o ich viere a o ich
povolaniach. Pre
lepšie spoznanie toho,
akí mladí sú, ako vidia
vieru a svoju
budúcnosť alebo aj čo
si myslia o Cirkvi,
pripravil Vatikán
dotazník.
V októbri
a novembri minulého
roka odpovedali na
otázky mladí z celého
sveta a medzi nimi aj
3 633 slovenských
mladých katolíkov,
čo je na našu krajinu
veľmi slušný počet
odpovedí. Pozrime sa
teda na niektoré
výsledky
o našich mladých,
aby sme ich lepšie
poznali a rozumeli im
a mohli sa za nich aj
modliť a lepšie sa im
venovať.

Spracoval: rhsdb � Foto: archív

Naši mladí
sú naša budúcnosť
Aké sú ich sny, nádeje a ako vnímajú Cirkev?
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Dotazník vypĺňali mladí od 16 do 29
rokov. Na Slovensku z každej vekovej
kategórie odpovedal zhruba rovnaký
počet mladých, iba 16 a 17-ročných
bolo dvojnásobne viac oproti ostatným
ročníkom. Spolu to bolo 3 633 sloven-
ských mladých katolíkov (65 % žien
a 35 % mužov). Takmer tri štvrtiny sú
ešte slobodní a až 80 % býva u rodičov.
Študenti prevažujú troma štvrtinami nad
tými, čo sú už zamestnaní.

Sú deťmi svojej doby
Naši mladí katolíci majú dve silné cha-
rakteristiky. Z výsledkov vidieť, že sú
deťmi svojej doby: vyrastali už v čase ná-
boženskej slobody a v dobe internetu.

Dostávali možnosť chodiť na stretká, čo
vidieť z toho, že až 62 % v dotazníku
uviedlo, že patria do nejakého spolo-
čenstva. Dokonca štvrtina odpovedajú-
cich absolvovala niektorú školu pre ani-
mátorov. Kým rástli/rastú, zúčastňujú sa
aktivít, ktoré Cirkev pre nich robí: 60 %
z nich zažilo Godzonetour, 30 % Festi-
val Lumen, 19 % Národné stretnutie
mládeže (najbližšie bude už teraz v júli
v Prešove) a 16 % týchto našich mla-
dých už bolo na púti k Anke Kolesáro-
vej, ktorá bude blahorečená 1. septem-
bra v Košiciach.

Druhou charakteristikou, ktorú majú
mladí katolíci spoločnú s ostatnými ro-
vesníkmi, je, že sú generáciou „online“.
Až tretina z odpovedajúcich uviedla,
že sú pripojení na internet vlastne vždy.
Zvyšná časť sa pripája viac ráz za deň
a iba šiesti zo sto hovoria, že oni sa pri-
poja na internet len raz denne. No a to,
čo dnes mladí najviac na internete po-
užívajú, sú sociálne siete (napr. face-
book, youtube a iné). Takmer polovica
mladých hodnotí, že trávia na týchto
sociálnych sieťach až „príliš veľa“ času;
42 % jednu až tri hodiny denne, ďalších
27 % dokonca viac než tri hodiny
denne. Ostatní menej. Získavajú tam
predovšetkým informácie o dianí, ale aj
nadväzujú vzťahy s rovesníkmi.

Majú sny, cítia aj zodpovednosť, vidia
i ťažkosti
„Mám sen, ktorý chcem naplniť“ – toto
platí mimoriadne alebo veľmi až o 72 %

našich mladých. Ďalších 16 % tvrdí,
že im to je dostatočne vlastné; spolu je
to až 90 % mladých. Zároveň však až
o 60 % z nich platí dostatočne, veľmi či
až mimoriadne, že vidia svoju budúc-
nosť ako plnú rizík a neznámeho. Sen
aj istá opatrnosť. No pre ich a našu bu-
dúcnosť a aj pre vytváranie svojho cha-
rakteru „mať vlastný sen a chcieť ho
naplniť“ je to bytostne dôležité. A tak sa
títo mladí javia ako dobrá nádej pre
Slovensko. Plus, pridávajú k tomu ďal-
šie vhodné schopnosti.

Spolu až 68 % tvrdí, že v mimoriadnej
či veľkej miere považujú za svoje „chápať
emócie druhých a ich duševné rozpolo-
ženie“, a ďalších 24 % uvádza, že im to
je „dostatočne“ vlastné. Ešte o trošku

viac, spolu až 94 % týchto mladých ka-
tolíkov považuje za svoje dostatočne,
veľmi či až mimoriadne zmysel pre zod-
povednosť. A rovnako je to s ich nadvä-
zovaním pozitívnych vzťahov s dru-
hými. K tomu pridajme, že až 82 %
súhlasí dostatočne, veľmi či až mimo-
riadne s tým, že veľká časť ľudí si za-
slúži dôveru. Ak teda mladí súhlasia
s dôverou pre iných, je to dôležitý vklad
pre dobré vzťahy.

Medzi týmito mladými však je aj ne-
malá skupina tých, ktorí vidia aj svoje
ťažkosti: každý štvrtý mladý človek uvá-
dza, že vôbec alebo len málo má
v sebe schopnosť rozhodovať sa; ďalej
zvládať konflikty nepovažuje vôbec
alebo len málo za svoju vlastnosť 24 %
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odpovedajúcich a rovnaký počet odpo-
vedí uvádza, že vôbec alebo len málo
majú pozitívny pohľad na seba. Tieto
ich ťažkosti sú výzvou, priestorom pre
viac pozornosti zo strany dospelých.

Chcú rodinu, deti, prácu
Pri uvažovaní, ako realizovať svoj život,
považujú katolícki mladí za veľmi až
mimoriadne dôležité mať vlastnú ro-
dinu (87 %), mať prácu podľa vlastných
hodnôt (až 86 %) a mať deti (82 %). Na

inom mieste dotazníka na otázku
„Chceš mať (ďalšie) deti?“ odpovedalo
kladne až 94 %, pričom v priemere
uvádzali počet tri deti; najvyšší počet
uvádzali vysokoškoláci. Prácu vidí viac
než 80 % odpovedajúcich ako miesto
osobného nasadenia, realizácie seba,
ale aj ako službu druhým či nástroj
zisku. No a keď ide o určovanie politiky
v krajine, až 61 % našich mladých si
myslí, že mladí by mali mať v tom ak-
tívnu úlohu, lebo je to dôležité.

Praktizujú svoju vieru
Spomedzi 3 633 odpovedajúcich slo-
venských mladých katolíkov až 70 %
veľmi či až mimoriadne dôveruje Cirkvi.
K ich osobnému rastu pozitívne prispeli
rodina, priateľstvá a na treťom mieste
veľmi alebo mimoriadne aj náboženská
formácia (73 %). Popri rodičoch a prí-
buzných hneď ďalším, koho rada je pre
nich veľmi až mimoriadne dôležitá –
pre takmer 70 % –, je kňaz alebo rehoľ-
ník. Títo mladí v drvivej väčšine (92 %)
chodievajú aspoň raz za týždeň na ná-
boženské slávenie. Iba o dve percentá
menej z nich sa rovnako správalo už vo
svojich 12-tich rokoch. Pre 60 % je ná-
boženstvo mimoriadne dôležité. Ďal-
ších 35 % uvádza veľmi/dosť.
Pri slove povolanie sa našim mladým
vybaví najmä manželstvo (70 %), ale aj
služba (68 %), tiež sebadarovanie či
životný projekt a 50 % si povolanie
spája s „Božím povolaním“. V Cirkvi si
naši mladí veľmi až mimoriadne cenia
liturgické slávenia (80 %), aktivity pre
mladých či vo farnostiach a tiež prí-
tomnosť misionárov v rozvojových kra-
jinách. Pre dnešnú Cirkev považujú za
najnaliehavejšie hľadať vhodnejší spô-
sob, ako komunikovať so súčasným
svetom a dosiahnuť väčší morálny sú-
lad medzi správaním a vyznávanými
hodnotami.

t é m a
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Dvoch zodpovedných za pastoráciu mladých v reholiach saleziánov a saleziánok sme sa pýtali, čo je pre nich vzácne
z výsledkov dotazníka o našich mladých, čo prekvapivé a aké vidia výzvy.

Ján Holubčík SDB
Máme tu skupinu ľudí, ktorá nie je sklamaná z Cirkvi a má od nej veľké očakáva-
nia. To nám dáva nádej a chuť premýšľať o tom, ako ich sprevádzať na ceste k Bohu.
Z dotazníka je zrejmé, že mladí túžia po mnohých aktivitách, ktoré by ich spájali
a pomohli im prehĺbiť ich duchovný život. Medzi staršími mladými sa objavuje stále
viac aktívnych nadšencov, ktorí nám pomáhajú v pastorácii mladých. Najväčšou
výzvou je vytrvať a nenechať sa znechutiť.

Marta Baňasová FMA
Zaujalo ma, že mladí, ktorí odpovedali (a to sú tí „aktívnejší“), reagujú a reflektujú,
čo im hovoríme na rôznych stretnutiach. Zvlášť sa to ukázalo pri odpovediach
o vzťahu k rodine, že ju vnímajú ako veľkú hodnotu a tiež že Boh je pre nich nie-
kým blízkym… Čo vnímam ako náročnejšie, je to, že dotazník vyplnili zväčša tí
angažovanejší mladí. Potrebujeme teda hľadať možnosti, ako osloviť mladých, ktorí
sú vzdialenejší (či už veriaci, alebo neveriaci). Výzva, ktorá mňa osobne zaujala
najviac, je z oblasti médií. Sociálne siete sú pre mladých „domovom“, kde trávia
veľa času a kde sa aj utvára ich osobnosť. Tam aj sami hľadajú, kým sú. Je potrebné
stáť pri nich a chápať ich na tejto ceste.



Zdroj: Bollettino Salesiano 4/2018 � Foto: ANS
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Saleziánsky sprevádzateľ:
1. Sprevádza mladých v súčasnej dobe
pri rozlišovaní povolania a sám prežíva
peknú skúsenosť, že je sprevádzaný.

2. Pomáha mladému človeku s trpezli-
vosťou a láskavosťou, aby objavil cez
počúvanie Božieho hlasu, že je darom
a že môže uskutočniť veľký plán, ktorý
je pred ním.

3. Podporuje duchovnú klímu svojou
prítomnosťou a pokorným i radostným
svedectvom.

4. Ponúka každému príležitosť byť spre-
vádzaný a robí prvý krok empatickým
načúvaním a doceňovaním osobných
čŕt, pričom nikoho nevylučuje.

5. Predkladá duchovnosť, ktorá buduje
jednotu života podľa príkladu Pána Je-
žiša.

6. Svedčí o radosti tým, že miluje a dáva
cítiť Božiu lásku.

7. Uplatňuje prístup „poď a uvidíš“, a to
tichým a harmonickým svedectvom,
ktoré zjavuje prítomnosť Zmŕtvychvsta-
lého, a pozýva vydať sa na cestu.

8. Prežíva rozmer spoločenstva tak, že
už samým pohľadom, otvorenosťou
voči svetu a plnosťou života buduje
„dom, ktorý prijíma“.

9. Venuje čas osobnému stretnutiu, pri-
čom dbá o počúvanie so srdcom Krista,
Dobrého Pastiera.

10. Hľadí s dôverou a nádejou na život,
zveruje sa Pánovi, kráča s mladými a pre-
búdza v nich túžbu po stretnutí s Pánom.

7

D E S ATO R O
saleziánskeho sprevádzateľa

Počas tohtoročných Dní spirituality saleziánskej rodiny v Turíne vznikol tento text Desatora
saleziánskeho sprevádzateľa. Je vyjadrením túžby členov saleziánskej rodiny stať sa

skutočnými a účinnými sprevádzateľmi mladých. Preto hlavný predstavený don Ángel
Fernández Artime hneď vyjadril svoju vôľu, aby sa toto Desatoro rozšírilo do každého

saleziánskeho diela.
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V Damasku, v jednom z tých zmučených miest Sýrie,
som počas sviatku v oratóriu vypustil bielu holubicu
a ona odletela. A potom som dostal jednoduchý a milý
darček.V tej istej chvíli hrôzu budiaca mínometná strela
otriasla vzduchom a zdevastovala to isté priestranstvo,
kde sme ešte v predošlý deň popoludní– saleziáni
a mladí animátori spoločne – mali peknú oslavu.

Prežívali sme šťastie, lebo
mier sa zdal tak blízko –
už pätnásť dní sa nič tra-
gické nestalo, nehovorilo
sa o mŕtvych a zdalo sa,
že všetko sa už skončilo.
Ale nebolo to tak.
V niektorých ľuďoch,
ktorí sú veľmi odlišní od
tých dobrých a pocti-
vých, čo stáli okolo mňa,
však ešte driemali zlé
úmysly.
V ten predošlý deň nás
prijali ako na veľkej sláv-
nosti. Mesiace sme ča-
kali, kedy bude možná
táto návšteva. A konečne
sme prišli. Bola to dlhá
cesta, ale teraz sme sa
nachádzali v Damasku,
v prvej veľmi významnej
časti našej púte.

V každom rohu saleziánskeho oratória v Damasku
bolo cítiť pravú a hojnú radosť. V to radostné popo-
ludnie bolo viac než päťsto chlapcov a dievčat plných
radosti. Medzi nimi skupina asi 150 animátorov, mla-
dých univerzitných študentov, ktorí sú dušou tohto
oratória pre viac než tisíc detí a mladých z najod-
ľahlejších častí Damasku. To isté sa udialo aj v Aleppe,

ale s tým rozdielom, že Aleppo ako mesto je takmer
kompletne zničené: 72 % domov sú len ruiny.

Na záver Eucharistie v Damasku mi dali ako dar
peknú štólu a vyjadrili túžbu, aby som si ju dal, keď
budem sláviť Eucharistiu kdekoľvek vo svete. Na štóle
je po arabsky vyšité: „Nezabudni sa za nás modliť.“
Tento dar a táto veta sa dotkli môjho srdca. Až tak, že
odvtedy som si ju dal pri každej svätej omši, ktorú som
slúžil tam, kde som bol: v Mexiku-Tijuane; v Chaco
Paraguaji, v Uruguaji a v Rijeke v Chorvátsku.
Všade som rozprával o tomto stretnutí, o tomto dare
a prosbe. Zároveň som hovoril o tom, čo som našiel
u saleziánov a sestier dcér Márie Pomocnice, s kto-
rými som bol v tieto dni, a čo som videl na mladých

animátoroch – pokojní, až očarujúci, a to aj toľké ro-
diny, zasiahnuté síce bolesťou zo straty, ale plné sily
a nádeje.

Oči plné hrdosti

Videl som toto:
1. DôSTOJnOSť. Dôstojnosť chudobných, dôstoj-
nosť tých, ktorí sa cítia premožení situáciou, ktorú ne-
vytvorili, pre ktorú sa nerozhodli, ale v ktorej sa cítia
ponorení, kompletne utopení bez možnosti vybrať si
niečo iné, bez možnosti znovu sa „vynoriť“, kým iní
nerozhodnú, že sa to všetko skončí. Ale na tvárach
všetkých žiarila hrdosť a rozvážnosť a ich neuhýbavý
a odvážny pohľad hovoril viac než slová.
2. PREKRÁSnE A PODMAnIVÉ ÚSMEVY. Úsmevy
mladých animátorov, rozdávané intenzívne a odhod-
lane, lebo chcú, aby deti v oratóriu mali malú oázu po-
čas dňa, oázu, kde môžu zabudnúť na strach z vojny,

Z nezabudnuteľných zážitkov sa rodí posolstvo lásky a uznania,
ktoré letí do Damasku a Aleppa.

Dali mi všetko, čo vedeli dať,
čo si sami odriekli v tej situácii

všeobecnej skazy.

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

„NEZABUDNI NA NÁS!“
povedali mi v Sýrii

Ángel Fernández Artime
hlavný predstavený saleziánov

a X. nástupca dona Bosca
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z mínometných striel, z ničenia. Pripo-
menuli mi film „Život je krásny“ od Be-
nigniho, v ktorom otec presvedčí
svojho syna, aby veril a prežíval zá-
bavné dobrodružstvo a hru, hoci sú
spolu uväznení v koncentračnom vy-
hladzovacom nacistickom tábore.
Naši bratia a sestry saleziáni a mladí
animátori robia všetko, čo je možné,
aby vojna a ničenie nemali posledné
slovo. Nie je to zábavné dobrodružstvo
ako z filmu. Ale videl som, že nechcú
dovoliť, aby projektily a ničenie po-
značili ich životy navždy.
3. Mnoho nÁDEJe. Toto je to správne
slovo a cit, ktoré vo mne vzbudzovali,
keď mi hovorili: „Don Ángel, nemáme
strach, lebo sme plní viery a nádeje.
Posledné slovo nebude mať vojna a ni-
čenie, ale život, naše životy a viera,
ktorú máme, a túžba žiť a urobiť z tejto
našej zeme prekrásnu krajinu.“ Hovorili
to mladí, z ktorých mnohí stratili do-
movy, otca alebo brata, lebo ich zabila
náhodná strela.
4. Zistil som, že slová SPOLOČEn-
STVO A BRATSKOSť majú pre nich
a pre mňa veľmi hlboký zmysel. Mô-
žem vás uistiť, že som sa cítil celým
srdcom blízko týmto mojim bratom sa-
leziánom a tým úžasným mladým, keď
som ich stretol, videl ich úsmevy a po-

cítil ich srdečné objatie na vyjadrenie
úprimnej dôvery. Toto všetko si nosím
v srdci a každý deň na nich pamätám
vo svojich modlitbách.

Potom sme sa so smútkom a bolesťou
v srdci vydali na cestu do Aleppa, kým
na Damask dopadali ďalšie mínometné
strely.

V Aleppe sme našli ďalších spolubratov
saleziánov, ďalšie sestry saleziánky
a tých obdivuhodných mladých aj ro-
diny, synov oratória, ktorí – ako v Da-
masku – sa naďalej usilujú byť zdrojom
nádeje.
Boli to nezabudnuteľné stretnutia, neza-
budnuteľné chvíle modlitby a salezián-
skej rodiny, dojímavé prísľuby trinástich
nových saleziánov spolupracovníkov
(mladí a matky rodín). Opäť som zakú-
sil bolesť nad stratou drahých a nad zni-
čením, tu takým reálnym a totálnym,
tohto kedysi pekného meste. Znova som
však našiel aj dôstojnosť, silu, nádej
a vieru.

Tentoraz to nezavŕšila pekná štóla s arab-
ským textom, ale niečo, čo ma zasiahlo
takou silou, že som ostal bez slov. Bola
to chvíľa, keď mi v saleziánskom ora-
tóriu direktor odovzdával všetko, čo

deti, mladí a rodiny vyzbierali za dlhý
čas, aby som to zaniesol na ešte chu-
dobnejšie miesto a pre ešte viac trpia-
cich než sú oni. A ja som sa pýtal, či
také miesta sú.
Dali mi všetko, čo vedeli dať, čo si sami
odriekli v tej situácii všeobecnej skazy.
Bolo to dvesto dolárov, ktoré pre mňa
znamenali bohatstvo a ako také to bolo
aj prijaté v saleziánskom oratóriu na
jednej veľmi utrápenej hranici v Me-
xiku-Tijuane. Tam som to odovzdal.
Tieto dve oratóriá sa hneď spojili a ko-
munikovali medzi sebou. Chudobní si
úžasne rozumejú, lebo hovoria tým
istým jazykom, jazykom pravej ľud-
skosti.

Toto, priatelia moji, je skúsenosť, ktorú
som zažil s našimi bratmi a synmi, ktorí
napriek všetkému nestratili ani dôstoj-
nosť, ani nádej, ani vieru. Toto je moje
posolstvo lásky a uznania, ktoré letí do
Damasku a Aleppa. Verím, že mnohé
srdcia sa s ním zjednotia.

(Podľa Il Bollettino Salesiano, júl 2018)
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Slávnosť blahorečenia Anky Kolesárovej
sa uskutoční v Košiciach. Slávnostné
trojdnie sa začne večernou vigíliou
v Dóme svätej Alžbety v Košiciach s ná-
zvom „S Ankou na kolenách“. Ústred-
ným bodom bude svätá omša, ktorú
bude celebrovať košický pomocný bis-
kup Mons. Marek Forgáč. Modlitbový
večer zakončí Duchovno-poetické
pásmo s tvorivou skupinou Poetica Mu-
sica.

Samotná slávnosť blahorečenia sa bude
konať v sobotu 1. septembra na Šta-
dióne TJ Lokomotíva Košice. Eucharis-
tické slávenie s obradom blahorečenia
o 10.00 h bude celebrovať J. Em. kardi-
nál Angelo Amato, prefekt Kongregácie
pre kauzy svätých, legát pápeža Fran-
tiška. Radosť z novej blahoslavenej vy-
ústi hneď po slávnosti do Koncertu ra-
dosti, na ktorom vystúpia hostia ako
Hanka Servická či Sima Martausová.

Víkend blahorečenia zakončí ďakovná
svätá omša spojená s uložením relikvií
novej blahoslavenej v nedeľu o 10.30 h
v Dóme svätej Alžbety v Košiciach.
Hlavným celebrantom bude košický ar-
cibiskup metropolita Mons. Bernard
Bober. Relikvie budú trvalo vystavené
v Dóme svätej Alžbety v Košiciach, ale
aj vo Vysokej nad Uhom, v Ankinej
rodnej obci. Tam ich slávnostne uložia
30. septembra 2018.

V máji predstavil koordinačný tím pre
prípravu blahorečenia Anny Kolesáro-
vej aj logo, ktoré vzniklo pre túto sláv-
nosť. „Základnou požiadavkou bolo po-
kúsiť sa spojiť jej meno v oficiálnom
znení Anna so zaužívaným, obľúbeným
a pre mnohých osobnejším Anka. Dru-
hou požiadavkou bolo použitie rato-
lesti ako symbolu mučeníctva. Z toho
vznikla autorská myšlienka v preložení
ratolesti cez druhé písmeno „N“, čím sa
nestratila jeho jednoznačná čitateľnosť
a zároveň to vytvorilo pomyselné „k“ so
zelenou kontúrou,“ opisuje logo autor
Ing. AntonVaľko. K logu neodmysliteľne
patrí ľalia ako symbol čistoty a domi-
nujúca červená farba.

Všetky informácie o blahorečení, o ži-
vote Anky a tiež modlitby, materiály či
aktivity v jej rodisku sú k dispozícii na
webovej stránke annakolesarova.sk.
Okrem toho má budúca prvá slovenská
blahoslavená laička svoje oficiálne účty
aj na sociálnych sieťach Instagram či Fa-
cebook.

„Jej život je inšpiráciou k žitiu čistej
lásky. Verím, že tak, ako táto téma chy-
tila mladých, tak jej príbeh a posolstvo
zaujme aj mnohých ďalších. Je to odkaz
o tom, že žiť zdravé a čisté vzťahy sa
oplatí,“ hovorí rektor Pastoračného
centra Anny Kolesárovej voVysokej nad
Uhom kňaz Pavol Hudák.

Spracovala: mk � Foto: annakolesarova.sk

10

Anka Kolesárová bude prvá
blahoslavená laička na Slovensku

Ešte neuplynul ani rok od blahorečenia mučeníka za duchovné povolania Titusa Zemana
a Slovensko sa už onedlho bude môcť tešiť z novej blahoslavenej. Prvého septembra bude

do zoznamu blahoslavených zapísaná prvá slovenská laička Anna Kolesárová – mladé dievča,
ktoré prišlo o život pre obranu svojej čistoty, keď ju zastrelil sovietsky vojak.

Otec Pavol Hudák

Mučeníčka čistoty
Koncom druhej svetovej vojny sa pri
prechode frontu ľudia vo Vysokej nad
Uhom ukrývali v pivniciach. Aj Ján Ko-
lesár bol s rodinou a susedmi v pivnici
pod kuchyňou. Pri prehliadke domu
opitý vojak sovietskej armády nazrel
dnu. Keď zbadal 16-ročnú Annu, začal
ju ťahať von. Hrozil jej, že ak sa mu ne-
oddá, zastrelí ju. Ona však nesúhlasila,
a tak pred očami otca jej mladý život
zavŕšilo mučeníctvo – volila si radšej
smrť ako stratu panenstva.
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DOn TITuS SA VRÁTIL
DO JuSTIČnÉhO PALÁCA

V Justičnom paláci v Bratislave bol don
Titus vyšetrovaný aj súdený. Dnes je
tam zriadená väzenská kaplnka blaho-
slavenej Zdenky. Na Veľkonočný uto-
rok, 3. apríla, do nej pribudla aj relikvia
blahoslaveného Titusa, ktorú po svätej
omši prevzal duchovný správca kpt.
Mgr. Andrej Streicher. Drevený kríž, do
ktorého relikviu umiestnili, vyrobili
niektorí väzni.

DO VAJnOR PRIChÁDZAJÚ
ďALšIE PÚTE

Vo štvrtok 12. apríla prišla doVajnor na
krátku púť malá skupinka z Katolíckej
jednoty z Trnavy.

V sobotu 28. apríla zaplnili vajnorský
kostol veriaci zo saleziánskej farnosti
Kopánka z Trnavy. Spoločne sa modlili
za nové duchovné povolania z ich stre-
diska. Putovali mladí aj starší, rodiny
s deťmi, zasvätení i laici. Niektorí išli

peši zo Svätého Jura, iní na bicykloch
priamo z Kopánky a starší autobusom.
V kostole pri relikviári blahoslaveného
Titusa sa modlili ruženec, nasledovala
svätá omša a po nej si mohli osobne
uctiť relikviu.

V utorok 8. mája prišli do Vajnor mladí
pútnici zo Šale so svojím pánom kaplá-
nom.

Vo štvrtok 10. mája prišli k relikviám
mučeníka za duchovné povolania
mladí saleziánski bohoslovci z Viedne.
Už 8. januára si vzala ich komunita
blahoslaveného Titusa za svojho pa-
tróna. Teraz prišlo desať študentov teo-
lógie prosiť za svoje povolania.

V sobotu 18. mája si svoju púť urobila sku-
pina veriacich z Nižnej na Orave, nasledu-
júci deň zasa skupina asi 30-tich mladých
zo saleziánskeho strediska v Banskej
Bystrici.

V nedeľu 20. mája mali svoju púť k re-
likviám blahoslaveného Titusa mladí
a rodinky zo saleziánskeho strediska

v Bratislave-Trnávke. Prišli peši i na bi-
cykloch, celkom asi tridsať ľudí. V kos-
tole venovali čas poklone Najsvätejšej
sviatosti.

PO STOPÁCh DOnA TITuSA
PuTOVALA FRAnTIšKÁnSKA
VýPRAVA

Spolu osemnásť bratov a sestier svätého
Františka Assiského sa podujalo cez
víkend 18. až 20. mája prejsť po nie-
ktorých miestach Titusa Zemana pod
vedením dona Jozefa Luscoňa. Začali
v Šaštíne, pešo putovali do Húšiek,
za dedinkou Závod nafúkali gumené
člny a cez rozvodnenú rieku sa dostali
na rakúsku stranu. Po návrate autami
späť do Bratislavy sa spoločne stretli pri
slávení vigílie Zoslania Ducha Svätého.
Účastníčka sr. Caritas s humorom kon-
štatovala: „Celkovo išlo o zážitky na
nezaplatenie.“

MILOSTI nA PRíhOVOR
BLAhOSLAVEnÉhO TITuSA

Chcela by som sa podeliť o udalosti,
ktoré sa udiali pri modlitbe k donovi Ti-
tusovi.
Keď naša dcérka po prekonaní choroby
začala slabo počuť, báli sme sa, pretože
mala zaľahnuté v uškách. Šli sme k le-
károvi, ktorý nás informoval, že to nie
je také vážne, že do troch týždňov by sa
to malo zlepšiť. Vtedy som sa už tretí
deň modlila deviatnik a na deviaty deň
už dcérka počula normálne. Nastupo-
vali do školy po prázdninách a my sme
sa obávali, ako tam bude tie tri týždne,
keď nepočuje…V druhom prípade, keď
nás synček dostal črevnú virózu a už sa
zdalo, že je dobre, tak zrazu v noci za-
čal znova veľmi vracať. Manžel s ním
utekal do nemocnice a ja som sa doma
modlila k donovi Titusovi, aby to ne-
bolo nič vážne a aby sa za synčeka pri-
hováral, keďže už bol vysilený, dehy-
dratovaný. Po jednom dni ho prepustili
z nemocnice a rýchlo sa zotavil.
Pre mňa tieto udalosti znamenali veľa,
lebo som cítila, že na príhovor blahosla-
veného donaTitusa sa uzdravili deti skôr
a priebeh bol lepší, ako sa očakávalo.
Lucia z Košíc
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Spracovala: mk � Foto: archív
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Ako si spomínaš na deň, keď ti
zavolala generálna predstavená, že ťa
menuje za provinciálnu predstavenú?
Tak to sú náročné spomienky, ale s od-
stupom aj krásne. Keďže bol už 11. ja-
nuár, žili sme v tom, že všetko je jasné,

nová provinciálka je „na svete“, a tak
som spokojne ten telefón zdvihla mys-
liac si, že generálka volá v úplne inej
veci. Ale potom to prišlo… A povedať
„fiat“ nebolo jednoduché, splietalo sa
mi všeličo v hlave, no nakoniec s báz-
ňou a chvením som dala „áno“ na toto
nové Pánovo pozvanie. Veci mi však
dochádzali až postupne.

Čo bolo obohacujúce či darom tohto
obdobia pre teba samotnú?
To by bolo na knihu! Predovšetkým
mňa samotnú táto služba úplne zme-
nila. Začala som inak vnímať Boha, ľudí
okolo mňa, skutočnosti, ktoré prichá-

dzali. A dnes spokojne môžem povedať,
že som sa dotýkala zázrakov a som za
tieto Pánove „lekcie“ nesmierne
vďačná. Verím, že si to všetko „ucho-
vám v srdci“! Ak mám byť však aj tro-
chu konkrétna, tak v prvom rade si vá-
žim dôveru sestier, ktorá nám vzájomne
umožňovala ísť ďalej a hlbšie, čítať
osobnú realitu aj realitu provincie a ko-
munít z viacerých uhlov pohľadu. Teším

sa z tohto bohatstva sestier, každá má
čo dať, ponúknuť do spoločného.
Vzácna pre mňa bola aj skúsenosť vzťa-
hov, zvlášť v rámci saleziánskej rodiny.
Kdekoľvek som sa zjavila, vnímala som
fandenie a podporu, ochotu viesť di-
alóg, konfrontovať veci, hľadať to naj-
lepšie pre spoločné dobro. Naozaj silno
som vnímala toto zázemie rodiny – po-
krvnej aj duchovnej.

Boli i ťažké veci…Čo bolo pre teba
osobne náročné?
Hovoriť o náročných veciach nie je nikdy
jednoduché. Ale nedávno som počula
peknú myšlienku, že „dom bez kríža je
vždy prázdny“, a tak aj pohľad na ťaž-
kosti či kríže, pred ktoré nás Pán stavia, je
vzácny a potrebný, hlavne ak za tým čí-
tame jeho lásku, ktorá je stála a ne-
menná. A tak môžem povedať, že ťažké
a zároveň silné boli pre mňa chvíle po-
zemskej rozlúčky so sestrami. Našej mla-
dej spolusestre Maji krátko po tom, ako
som prijala jej večné sľuby, diagnostiko-
vali vážnu chorobu a o niekoľko týždňov
si ju Pán pozval k sebe – mala 35 rokov.
Podobne náročná bola pre mňa aj roz-
lúčka s našou magistrou z obdobia novi-
ciátu sr. Helenkou, vďaka ktorej som tu,
ktorá mne, ako aj ostatným sestrám odo-
vzdala pevné základy rehoľného života
a krásu nášho sesterského života. Bola to
žena veľkého srdca, preto pozemská roz-
lúčka s ňou nebola ľahká!Takýchto chvíľ
nebolo veľa, ale akokoľvek som sa pred

Sestra Jana Kurkinová FMA stála šesť rokov na čele Inštitútu Dcér Márie Pomocnice
(saleziánok) na Slovensku. štafetu tejto služby odovzdá 5. augusta 2018 sestre Monike

Skalovej. Počas jej služby sa provincia sestier rozšírila o štrnásť sestier a o jednu medzinárodnú
komunitu v Baku. Pri pohľade späť na uplynulé obdobie sme jej položili niekoľko otázok.

Autor: Viera Antalíková FMA � Foto: archív FMA

Ak sme unavení, tak nie z práce,
ale z nedostatku vnútornej hĺbky

Niekoľko otázok pre odchádzajúcu
provinciálku sestier saleziánok
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ne postavila v duchu viery, silno ma za-
siahli. Náročne sa „rodili“ aj niektoré
zmeny či nové veci v provincii. Bolo
treba čosi „preskákať“, vysvetľovať…
A potom boli a sú tu aj naše „žabomyšie
vojny“, ktoré nám odčerpávajú dosť ener-
gie, sklamania, nepochopenia a tiež nie
vždy ľahké prijatie samoty, vyplývajúce aj
z tejto služby, z ktorej som nemohla ani
utiecť, ani sa v nej „utopiť“, ale nájsť jej
zdroj a hodnotu.

Ako sa ti darilo zladiť život
provinciálky saleziánok, predsedníčky
Konferencie vyšších predstavených
ženských reholí (KVPŽR) a rôzne iné
povinnosti, ktoré sa počas služby
objavili?
Zmenou postoja k službe samotnej,
uvedomujúc si – hlboko a podstatne –,
že Boh je ten prvý, ktorý koná, vedie,
riadi, ak treba aj mení… a potom tiež
opretím sa o ľudí, zvlášť tých najbližších
v rámci animácie a vedenia provincie.
Postupne som sa učila „púšťať opraty zo

svojich rúk“ a tešila som sa zo sestier,
vidiac, ako postupne v službe rastú,
preberajú iniciatívu, ťahajú mnohé veci
v provincii. Zostala som tam, ale predsa
bola som tam inak. Táto skúsenosť ani-
mácie v spoluzodpovednosti mi dávala
silu a otvárala možnosti púšťať sa aj do
iných vecí, pomôcť v tom, čo môžem
a viem aj na iných poliach, napríklad
v spomínanej službe zasväteným na
Slovensku v rámci KVPŽR.

nejaká myšlienka, citát, ktorý ťa
sprevádzal týmto obdobím?
Život je krásny… Z Božieho slova to
bola, je a asi aj zostane Kána: „Urobte
všetko, čo vám povie!“ Ale aj výzva na-
plniť nádoby svojho života „až po okraj“.
Silno sa mi to spája s myšlienkou dona
Bosca: „… až do posledného dychu“.

Čo vnímaš ako výzvu do najbližších
rokov pre našu provinciu, resp. pre
zasvätených?
Výziev vždy bolo a vždy bude veľa.

Každá doba prináša nové podnety.
Z toho, čo som mala možnosť spoznať,
sa mi zdá, že je potrebné dnes viac ako
inokedy starať sa o svoje povolanie,
o hlboký vnútorný život a tiež nezabú-
dať ani na tých, ktorých mám blízko –
vypočuť, všimnúť si, nebyť stále tie „ute-
kajúce“, ale vedieť „strácať čas“ a byť
s človekom, so spolusestrou. Počty dnes
nie sú až také dôležité, nezabezpečia
opravdivosť identity, potrebné je doplniť
kvantitu kvalitou, aby sme boli šťastné
saleziánky, šťastné zasvätené osoby.
Lebo je pravda, že aj medzi nami sú
sestry unavené, znechutené… Potrebu-
jeme prehodnotiť, čo a ako robíme
a najmä prečo to robíme. Často hovo-
ríme o únave v súvislosti s množstvom
práce, ale mne sa zdá, že táto únava nie
je z práce, ale z nedostatku motivácií,
z nedostatku vnútornej hĺbky, z toho, že
ako zasvätená nevidím zmysel toho, čo

robím, som nenaplnená. Teda nie
z práce, ale zo spôsobu života. Bolo by
dobré čím skôr to pochopiť a hľadať
pravé príčiny únavy, lebo inak sa môže
stať, že budeme žiť v klame. Únava
príde a je to normálne, ale vnútorné
šťastie by sa nemalo predsa strácať.

Zažila si nejaké výnimočné stretnutia
počas svojej služby? Čo ti z nich
zostalo v srdci?
Zažila som veľmi veľa stretnutí a každé
bolo niečím výnimočné, preto je ťažké
vybrať. Ale určite tie TOP boli osobné
stretnutia so Svätým Otcom Františkom,
či už to bolo v Baku, alebo v Ríme, všetky
mali čosi spoločné, a to jeho blízkosť
k človeku, záujem, jednoduché gestá po-
zornosti a povzbudenia, jeho úsmev.

Provinciálka Jana Kurkinová FMA (vpravo)
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V úvode provinciálna predstavená sestra
Jana Kurkinová prepojila toto slovenské
stretnutie so sviatkom vďačnosti v ce-
lom Inštitúte FMA, ktorý sa slávil 26.
apríla v hlavnom meste Paraguaja Asun-
ción, kde pôsobí aj slovenská misi-
onárka sestra Kamila Seidlová.

Týmto víkendom vďačnosti sestry záro-
veň vstúpili do trojročnej prípravy na
slávenie 80. výročia príchodu FMA na
Slovensko, ktoré si pripomenú v roku
2020. „Sme pozvané zastaviť sa a žas-
núť nad tým, čo Boh hovorí a koná
v nás a cez nás, nezabudnúť
tiež na to, čo máme za se-
bou, uvedomiť si krásu aj ná-
ročnosť prejdenej cesty, aby
sme mohli naplno žiť dnes aj
ďalej to, čo nás ešte len
čaká,“ povedala provin-
ciálka sestrám pri otvorení
tejto prípravy.

V sobotu nám predstavila ses-
tra Adriana Sarközyová po-
hľad do histórie FMA na Slo-
vensku v rokoch 1970 – 1990

cez svoju doktorandskú prácu. Viackrát
zdôraznila: „Nemôžeme hodnotiť nejaké
historické obdobie podľa dnešných krité-
rií. Žijeme totiž v súčasnosti a kontext
minulej doby nikdy nevystihneme. Naša
provincia si prešla špecifickým vývojom
kvôli ťažkým podmienkam totality v 20.
storočí.“ Silným momentom bolo pred-
stavenie niektorých spisov ŠTB o našich
sestrách.

Sestrám boli v rámci programu prezen-
tované aj dva nové dokumenty v Inštitúte
FMA, a to dokument z oblasti formácie

„Smernice pre formačnú etapu juni-
orátu“ a ekonomiky „Smernice pre
správu majetkov v Inštitúte FMA“.

Počas spoločného víkendu sestry záro-
veň ďakovali za službu provinciálnej
predstavenej sestre Jane Kurkinovej,
ktorej mandát sa naplní v auguste 2018.
Po kultúrno-zábavnom programe s té-
mou „Provincia má talent“ jej sestry vy-
jadrili svoju vďaku symbolickými
darmi, ktoré zachytávali cestu jej šesť-
ročnej služby. „Táto služba mi priniesla
veľké bohatstvo a zároveň si uvedomu-

jem, že nesie v sebe aj veľké
tajomstvo,“ povedala v záve-
rečných slovách sestra Jana.

Inštitút Dcér Márie Pomoc-
nice má celosvetový rozmer.
Tvorí ho 12 300 sestier zhro-
maždených v 1 380 domoch
na piatich kontinentoch. Slo-
venská provincia saleziánok
má v súčasnosti 89 sestier
v 16 komunitách – z toho 15
je na Slovensku a 1 v Baku
v Azerbajdžane.

Spracovali: Monika Skalová FMA a Viera Antalíková FMA � Foto: vvav

Víkend vďačnosti
sestier saleziánok

škutovky nachádzajúce sa vo Veľkej Fatre privítali koncom apríla 2018 saleziánky z celého
Slovenska. Víkend sa niesol v znamení vďačnosti, histórie a rodinných informácií.
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na letné mesiace sme sa rozhodli ponúknuť vám obohacujúce čítanie.
Prinášame vám preto ukážky z dvoch hodnotných kníh nášho vydavateľstva,

ktoré vyšli na jar tohto roka. Vybrali sme ich z oblasti výchovy a duchovného života.

Mnohí z nás majú k svojmu počítaču, iPodu či televí-
zoru pomerne osobitý vzťah. Áno, čítate dobre – vzťah.
Presne ten máme k všetkým týmto neživým veciam.
Milujeme ich, nenávidíme ich. Elektronické médiá
vniesli do nášho života väčší poriadok, priniesli nám
viac zábavy, uľahčujú nám a našim deťom vyhľadáva-
nie informácií a zároveň nás tými informáciami tak za-
hltili, že občas máme pocit, akoby sme sa v nich to-
pili. Tí z nás, ktorí prežili väčšinu života bez internetu,
videohier a všetkého ostatného, majú na plusy a mí-
nusy elektronických médií trochu iný pohľad. Našim
synom však podobný odstup chýba.

My starší sme prečítali dosť veľa kníh vytlačených
na bielom papieri, aby sme vedeli, čo znamená čí-
tať bez toho, aby nám pred očami stále vyskakovali
správy od kamaráta. Naučili sme sa vychutnávať si
filmy, lebo sme nemali možnosť pozrieť si ich se-
demnásť ráz za sebou. Sladkosti sme si kupovali
v obchode, pozdravy sme priateľom a príbuzným pí-
sali rukou a vlastne ešte predtým, než sme vôbec
niečo napísali, sadli sme si na zadok a zamysleli
sme sa. A niekedy sme svoj list nakoniec odhodili –
buď preto, že sme sa nevyjadrili dosť presne, alebo
sme napísali veci, ktoré sme v skutočnosti napísať
nechceli. Možno sme boli príliš necitliví alebo prí-
liš sentimentálni, a tak sme list doškrtali a začali
odznovu. Listy, v ktorých sme si len ventilovali
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nie sú žarty

Z knihy: Meg Meekerová – Ach, tí chlapci…
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emócie, skončili v smetnom koši. Rodičia nás naučili mys-
lieť na človeka, ktorému bol list určený, a na to, čo by chcel
počuť. Potom sme list odoslali a čakali. Bude starká so star-
kým vedieť prečítať náš rukopis? Čo povedia na to, čo sme
napísali? Odpíšu?

Skôr než nastala éra elektronických médií, museli sme na
svojich komunikačných zručnostiach pracovať. A komuni-
kácia poväčšine prebiehala tvárou v tvár. Kto však dnes ešte
píše listy rukou (hoci sú omnoho osobnejšie než e-maily)? Ke-
dysi sme si museli všetky informácie hľadať sami (čo zna-
menalo zájsť do knižnice) a vziať si písací stroj alebo pero –
inak sa školská práca napísať nedala (spomínate si ešte, ako
sme preklepy zatierali korekčnými tyčinkami?). Nehrávali
sme proti počítaču, ale hrali sme sa s kamarátmi. Jedna sku-
točnosť, o ktorú sme prišli nástupom elektronických médií,
je zmysel pre veci trvalé. Kto z nás si ukladá e-maily? A ktorý
chlapec má uložené všetky esemesky? Máloktorý. Čo však ro-
bíme s rukou písanými listami? Dokonca aj cynici medzi
nami si ich ukladajú do špeciálnej škatuľky alebo do prie-
činka v skrinke.

Ak na Vianoce dostanem ručne vypísanú pohľadnicu, hneď
viem povedať, kto ju napísal – skôr, než otvorím obálku.
Lebo rukopis prezrádza autora. Moja švagriná píše nád-
herne. Jej rukopis je rovný, dôsledný a veľmi úhľadný.
Presne ako ona. Miluje knihy, a keď píše list, viem, že mu
venovala množstvo myšlienok. Nikdy nezabudnem na
slová, ktoré mi napísal otec po synovom narodení. Mal
otrasné písmo. Bola som jedna z mála v našej rodine, kto
ho vedel správne rozlúštiť.

„Milá Meg,“ začal. „Som na teba veľmi hrdý. Na všetko, čo
si dokázala. Najmä na toto posledné. Mám ťa rád. Ocko.“

Ten list napísal pred šestnástimi rokmi, a keď si ho čítam, ešte
aj dnes mi vyhŕknu slzy. Jeho slová ma dojímajú, no pohľad
na jeho rukopis ma núti plakať, lebo v súčasnosti trpí Alz-
heimerovou chorobou a už nevládze napísať ani vlastné
meno. Som neskutočne rada, že v tej dobe nemal počítač
a list pre mňa musel napísať rukou.

Nik nepísal slovo ocko ako on. Predstavte si rukopis niekoho,
koho máte radi. Spoznáte ho za sekundu. Prečítate si nie-
koľko slov a viete, akú mal ten človek náladu. Rukopis je
veľmi osobný. Slová napísané na počítačovej obrazovke
nikdy nebudú mať rovnaký účinok.

Chlapci potrebujú rukou písané odkazy. Potrebujú listy, ktoré
im pripomenú, že existuje aj hlbšia komunikácia než tá po-
čítačová či mobilná. Nechápu, akú hodnotu má papier
a pero, štruktúra pohľadnice ani láskyplné slová otca, ktorý
im na papieri odovzdal svoju múdrosť. To je však chyba.

Elektronika nezmenila len spôsob, akým píšeme a komuni-
kujeme. Áno, sme vďaka nej schopní udržiavať „kontakt“
s viacerými priateľmi a príbuznými než doposiaľ, no ten
kontakt má odlišnú kvalitu. Prechádza cez akýsi filter odo-

sobnenia. Niečo sme získali, niečo stratili – a tú stratu po-
trebujeme nejako vykompenzovať. Naši synovia potrebujú na
ceste cez krajinu elektroniky sprievodcu. Technickým zále-
žitostiam síce možno rozumejú lepšie než my, no nemali by
sme ich nechať kráčať samých. Z klinickej praxe viem, že pri-
veľa elektronických médií nevyvoláva len strach a hrôzu, ale
dokáže z chlapcov vysať rozum i srdce. A vyslobodiť ich
z toho desivého a strašidelného sveta môže byť mimoriadne
náročné.

Nie, elektronické médiá len tak nevymiznú. Naši synovia ich
budú naďalej používať a ich používaním sa budú meniť –
s tým nič neurobíme. Už teraz používajú inú slovnú zá-
sobu. Ich jazykom je jazyk rýchlych správ odosielaných cez
internet.

Minule som sa spýtala svojho šestnásťročného syna, čo by si
dal na večeru. Sedeli sme v aute a díval sa do mobilu. Chcete
vedieť, čo mi povedal? „IDK, mami.“

Nechcel byť bezočivý, hoci spočiatku som si to myslela. (Ak
doma nemáte tínedžera, IDK znamená I don’t know, teda ne-
viem.) Jazyk rýchlych správ nie je to isté ako bežný ľudský ja-
zyk. Je to zhluk písmen určený na skracovanie odpovedí.

Využila som túto príležitosť na to, aby sme sa trochu zaba-
vili. „Super,“ odvetila som. „Takže ovládaš nový cudzí jazyk.
No keď sa zhováraš so svojom mamou, miláčik, rada by som
z tvojich úst počula krásne celé slová zviazané dokopy bez-
chybnou syntaxou. Čo povieš, hm? Čo keby si dnes večer na-
šiel nejaké slovo, ktoré ani jeden z nás nepozná? Stavím sa,
že to nedokážeš.“ Hodenú rukavicu zdvihol a návrh prijal.

Najmä elektronické vynálezy ako internet (a jeho čety, web-
stránky, e-maily, iTunes a podobne), televízia, videohry a hu-
dobné výdobytky (typu iPod a iné) prinášajú našim synom
zábavu, no zároveň predstavujú pomerne vážne nebezpe-
čenstvo.
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Keď si unavená
pod ťarchou

každodenných
povinností…
Svätá Veronika

Svätú Veroniku poznáme ako jeruza-
lemskú ženu, ktorá poutierala Ježišovi
tvár, keď s námahou vystupoval na Kal-
váriu. Tento jej skutok je vyobrazený
v šiestom zastavení krížovej cesty a tra-
dícia hovorí, že Ježiš Veronike do šatky
vtlačil svoj obraz. Svätá Veronika je pa-
trónkou fotografov a práčok. Sviatok
má 12. júla.

Hovorí sa, že prácu matky možno vy-
jadriť jedným slovom: Utiera. Či už je to
kuchynská linka, detské zadočky, noš-
teky, alebo tváričky, stoly alebo hračky,
matky stále niečo utierajú. Táto činnosť
nám môže pripadať taká monotónna,
bezvýznamná a únavná! A mnohé
z nás, ktorých pracovnou náplňou je
teraz utieranie, sme kedysi (alebo ešte aj
dnes) rozhodovali vo firme, viedli dô-
ležité schôdze alebo sme sa venovali
záležitostiam, ktoré sa nám vidia dôle-
žitejšie. Ako môže od nás Boh chcieť,
aby sme trávili celé dni utieraním?

Keď ťa už unavuje po desiatykrát utierať
tú istú zalepenú detskú tváričku alebo
už nevládzeš po celom dni utišovať ne-
spokojné bábätko, spomeň si na svätú
Veroniku.

Uprostred Kristovho utrpenia sa Vero-
nika pretisla davom, aby trpiacemu člo-
veku poskytla jedinú úľavu, ktorú
mohla: poutierala Kristovi tvár. Tento

drobný a zdanlivo bezvýznamný skutok
je vykreslený v šiestom zastavení krížo-
vej cesty, aby veriaci v priebehu stáročí
mohli rozjímať nad súcitom a láskou,
ktorú Veronika vniesla do tohto trýzni-
vého výjavu.

Spomeň si na Ježišove slová z Evanjelia
podľa Matúša: „Veru, hovorím vám: Čo-
koľvek ste urobili jednému z týchto mo-
jich najmenších bratov, mne ste uro-
bili“ (Mt 25, 40).Všetky tie monotónne,
bezvýznamné a únavné úkony, ktoré
vykonávaš pre malé deti, konáš preňho.

„Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť;
bol som smädný a dali ste mi piť; bol
som pocestný a pritúlili ste ma; bol som
nahý a priodeli ste ma; bol som chorý
a navštívili ste ma; bol som vo väzení
a prišli ste ku mne“ (Mt 25, 35 – 36).

Svätá Veronika, prosím, oroduj za mňa,
keď budem dnes robiť kopec tých zdan-
livo nedôležitých povinností. Prosím,
pros za mňa, aby som podobne ako ty
dokázala poskytnúť útechu, kde treba,
a aby som bola schopná uzrieť svätosť
vo všednosti.
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Keď máš
pokušenie
klebetiť…

Svätá Mária
Magdaléna

Svätá Mária Magdaléna má v evanjeliách
výnimočné postavenie. Bola sestrou
Marty a Lazára a Ježišovou blízkou pria-
teľkou i nasledovníčkou. Ježiš z nej vy-
hnal sedem zlých duchov a ona ho pred
Poslednou večerou pomazala olejom.
Verne stála pod krížom a podľa evanjelií
bola prvým svedkom zmŕtvychvstania.

Nedávno som sa dozvedela poburujúcu
informáciu o istej známej. Išlo o šoku-
júcu záležitosť a ja som sa nemohla doč-
kať, kedy ju budem môcť posunúť ďalej.
Bola jednoducho príliš zaujímavá na to,
aby som si ju nechala iba pre seba. Keď
som sa neskôr upokojila, položila som si
v duchu otázku, či by som s rovnakým
nadšením rozširovala o danej známej
pozitívnu informáciu. Čo keby som sa
dozvedela, že práve zavŕšila misionársku
prácu na Haiti? Tiež by ma tak svrbel ja-
zyk a musela by som bojovať s túžbou
niekomu to povedať? Asi nie.

Keď sa Mária Magdaléna stretla pri
hrobe so zmŕtvychvstalým Ježišom, po-
vedal jej: „Choď k mojim bratom a po-
vedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi
a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu
Bohu.“ Evanjelium podľa Jána nám ho-
vorí, že „Mária Magdaléna išla a zves-
tovala učeníkom: ,Videla som Pána‘
a že jej toto povedal.“ Jeho verná nasle-
dovníčka rýchlo a s radosťou šírila dobrú
správu o Ježišovom zmŕtvychvstaní.
O akú dobrú správu sa dnes môžeme
podeliť? A aké pochybné informácie si
radšej môžeme nechať pre seba?

A povedal im: „Choďte do celého sveta
a hlásajte evanjelium všetkému stvore-
niu“(Mk 16, 15).

Drahá Mária Magdaléna, prosím ťa, pros
za mňa, aby som sústredila svoju ener-
giu na šírenie dobrej zvesti o Ježišovi
a pozitívnych správ o mojich blížnych.

Keď chceš svoje
deti viesť ku

kresťanskej láske
Svätá Margita

Škótska
Svätá Margita sa narodila v Uhorsku
v roku 1045 a vydala sa za škótskeho kráľa
Malcolma, s ktorým mala osem detí. Bola
to vzdelaná a nábožná žena. Mala veľký
vplyv na svojho manžela i na krajinu, kto-
rej vládla. Je patrónkou početných rodín,
kráľovien, vdov a rodičov, ktorým umreli
deti. Jej sviatok oslavujeme 16. novembra.

Bezpochyby chceme pre svoje deti len to
najlepšie. Záleží nám na tom, aby vyrastali
v útulnom domove, navštevovali kvalitné
školy, žili v bezpečnom prostredí a po-
dobne. Je však možné, že tým, ako sa im
usilujeme zabezpečiť dobrý život, ich
vlastne izolujeme od všetkého utrpenia,
ktoré existuje na tomto svete. Môže sa stať,
že keď si potom v Písme prečítajú výzvu
starať sa o chudobných ľudí a vydedencov
spoločnosti, nedokážu si predstaviť, kto by
to vlastne mohol byť. Nemajú ako pocho-
piť, že za dverami nášho domu je svet,
ktorý potrebuje pomoc.

Svätá Margita, kráľovná Škótska, mohla
veľmi jednoducho izolovať seba i svoju
kráľovskú rodinu od núdznych ľudí danej
doby. Ona však zobrala Pánovo nariadenie
starať sa o chudobných vážne. Sama im
umývala nohy a nikdy si nesadla k stolu,
kým nenakŕmila siroty a biednych. Margita
nás môže veľa naučiť o službe chudobným.
Ukazuje, ako svojím príkladom môžeme
viesť deti k tomu, aby konali podobne.

„Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť;
bol som smädný a dali ste mi piť; bol
som pocestný a pritúlili ste ma; bol som
nahý a priodeli ste ma; bol som chorý
a navštívili ste ma; bol som vo väzení
a prišli ste ku mne“ (Mt 25, 35 – 36).

Svätá Margita, ty si bola vzorom kresťan-
skej lásky pre svoje deti. Prosím, oroduj
za mňa, aby som dokázala nasledovať
tvoj príklad služby blížnym a odovzdať
lásku k chudobným svojim deťom.

Keď ťa život
nudí…

Svätá Emília
de Rodat

Svätá Emília, ktorá sa narodila vo Fran-
cúzsku v roku 1787, je nám vzorom
v živote služby, ktorý zasvätila vzdelá-
vaniu detí a starostlivosti o siroty, väz-
ňov a starých ľudí. Jej sviatok slávime
19. septembra.

Keď deti konečne vyrastú a prestanú
vyžadovať stálu pozornosť, náš život sa
môže stať až príliš pokojným, predví-
dateľným, možno dokonca i nudným.
Aj manželský vzťah môže partnerov po
čase začať nudiť, keď po rokoch spo-
ločného života upadnú do jednotvárnej
rutiny. Nuda môže nezriedka viesť
k problémom a vzniku mimomanžel-
ských vzťahov, závislostí, lenivosti… Čo
robiť, keď sa náš život stane príliš vy-
počítateľným a monotónnym?

Možno je pocit nudy otázkou nášho prí-
stupu. Svätá Emília to jednoznačne tvrdí,
keď vysvetľuje, že sa v živote nudila iba
raz, a to vtedy, keď sa odvrátila od Boha
a prestala praktizovať svoju vieru.

Uf! Znamenajú vari naše sťažnosti na
nudu v skutočnosti to, že sa odvraciame
od Boha?V určitom zmysle možno áno.
Koniec koncov, každá z nás dostala
v živote určité poslanie a Písmo nám
predkladá nespočetné množstvo po-
vinností: máme hlásať evanjelium do
celého sveta, slúžiť chudobným, milo-
vať blížnych, modliť sa za seba navzá-
jom… Každá z týchto povinností je vý-
zvou a úlohou na celý život. Ktorej
z nich sa zriekame, keď sa ponosujeme
na nudu?

„Učte sa robiť dobro, domáhajte sa
práva, pomôžte utláčanému, vymôžte
právo sirote, obhajujte vdovu!“
(Iz 1, 17).

Svätá Emília, prosím, oroduj za mňa,
aby som bola schopná vidieť a mala
silu naplniť všetky poslania, ktoré som
v živote dostala.
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Pre obyvateľov tábora je každý deň
v tejto nehostinnej oblasti plný výziev.
Extrémne teplo a sucho patria medzi
ne. Občas tu zaprší, vtedy si treba dávať
pozor hlavne na zosuvy pôdy pri bre-
hoch tunajšej rieky, v ktorej inak po
zvyšok roka voda chýba. Tábor funguje
pod humanitárnou správou OSN od
roku 1991 a dodnes tú prúdia nové vlny
utečencov predovšetkým z Južného Su-
dánu, ale aj Konga, Burundi, Somálska
či Etiópie. Prichádzajú jednotlivci, sku-
piny i rodiny, často neúplné. Ako v prí-
pade Juhosudánčanky Meriam, ktorá
sem prišla len pred nedávnom so svo-
jimi siedmimi deťmi. O svojom mužovi,
ktorý zostal doma, nemá žiadne správy.
Po anglicky takmer nehovorí, verí však
v lepšiu budúcnosť a v nové možnosti
pre svoje deti. Jej nádej je obdivu-
hodná, a to aj v kontexte toho, že
kenská vláda dlhodobo odmieta aký-
koľvek program integrácie utečencov
a odsúva túto časovanú bombu – ako si-
tuáciu v Kakume hodnotia niektorí od-
borníci – na vedľajšiu koľaj.

Život, ktorý si hľadá cestu
V Kakume môžete stretnúť ľudí s rôz-
nymi príbehmi. V záplave každoden-
ných problémov sa však zdá, akoby po-
maly strácali na intenzite. Je potrebné
ísť ďalej, treba sa prispôsobiť novému
prostrediu, konfrontovať sa s ľuďmi
z iných kultúr, osvojiť si jazyk, naučiť sa
žiť podľa miestnych pravidiel. Na za-
čiatok sa toho môže zdať veľa. Každý
nový utečenec má povinnosť zaregis-
trovať sa. Následne získa bývanie v jed-

KAKUMA
ľudský ostrov uprostred ničoho

Autor: Veronika Rendeková � Foto: Archív SAVIO, o. z.

Za oknom malého lietadla sa po hodine letu zelené planiny Kene menia na kamenistú
polopúšť pokrytú vyschnutými korytami riek. Pristávame na mieste, ktorého názov

v swahilčine niektorí domáci prekladajú ako „nIKDE“. KAKuMA sa naozaj zdá, ako by bola
Pánu Bohu za chrbtom, zároveň je už skoro tri desaťročia útočiskom pre takmer 200 000

utečencov z okolitých krajín poznačených nepokojmi a vojnou.
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nej zo štyroch samostatných častí tá-
bora. Tých šťastnejších môžu poslať do
Kalobeyei – novej usadlosti vzdialenej
od Kakumy asi 30 km. Má perspektívu
stať sa samostatne fungujúcou územ-
nou jednotkou, kde by boli ľudia menej
závislí od pomoci miestnych úradov.
K jednoduchému príbytku dostanú aj
kúsok pôdy. Stačí sa už len naučiť, ako
z nej vyťažiť všetok potenciál.

Takéto uvažovanie je na mieste. Z dlho-
dobého hľadiska totiž nie je možné fun-
govať len na potravinových prídeloch.
Tie momentálne znamenajú pre jednu
osobu na mesiac: 3 kg kukurice, 1 l
oleja, 1 kg fazule, 2 kg ciroku. V prí-
pade početnejších rodín sú dávky pa-
radoxne menšie. Na kúpu hygienických
potrieb v obchodoch s označením
BAMBA CHACULA („obchod na po-
ukazy“) si každý musí vystačiť s troma
dolármi na mesiac. Niektorí si s takouto
táborovou ekonomikou zatiaľ dokážu
poradiť. Pre iných, napríklad osamelé
matky s deťmi bez vedľajších prostried-
kov, to môže hlavne zo začiatku pred-
stavovať veľký problém. Vo všeobec-
nosti však platí, že za tie roky si tu už
niektorí ľudia i jednotlivé komunity na-
šli vlastný systém, ktorý im pomáha
ako-tak prežiť.

Keďže tu chýbajú pracovné príležitosti,
každý sa s touto situáciou musí popa-
sovať, ako vie. Somálčania si napríklad
začali privyrábať v drobných butikoch
a obchodoch. Iní si otvorili dielne –
krajčírstvo, holičstvo, železiarstvo –, len
aby predišli ničnerobeniu. Spôsob si
našli aj niektorí miestni z kmeňa Tur-
kana. Hoci sú pôvodne pastiermi a cho-

vateľmi tiav, pre utečencov občas vy-
konávajú za peniaze rôzne drobné
práce.Vždy je to viac ako nič. Nájdu sa
tu, bohužiaľ, aj takí, ktorí sa kvôli vlast-
nému obchodu zadlžili a je tu aj
mnoho tých, ktorí to nakoniec vzdali a
podľahli ľahostajnosti. Nemožno sa im
čudovať, je ťažké motivovať tých, ktorí
nevidia ani tú najmenšiu šancu na
zmenu. Toto však určite nie je prípad
miestnej komunity saleziánov, ktorí me-
dzi týmito ľuďmi žijú už dlhé roky a usi-
lujú sa im prinášať nové možnosti a ná-
dej, hlavne prostredníctvom vzdelania.

Saleziánska škola ako alternatíva
k apatii
Vchádzame do komplexu technickej
školy, ktorá je postavená priamo v tá-

bore, v časti Kakuma 1. Spravujú ju
bratia saleziáni, ktorí sú tu prítomní už
od roku 1992. Ľudia sa tu môžu zapísať
na rôzne kurzy – stolárstvo, krajčírstvo,
murárstvo, zváranie, inštalatérstvo, an-
glický jazyk či kurz informatiky. Štvor-
členná komunita bratov má okrem
tohto diela na starosti ešte niekoľko ďal-
ších vzdelávacích centier na okolí.
Navyše sa vzhľadom na veľkú kres-
ťanskú komunitu stará aj o sprevádza-
nie a chod jednotlivých katechéz. Práce
je tu vyše hlavy. Pozitívne však je, že sa
stále nájdu ľudia, ktorí napriek súčasnej
situácii stoja o vzdelanie.

Škola, v ktorej sa nachádzame, beží
v plnom prúde. V tmavých triedach
s malými otvormi sa v dvoch denných
zmenách učia mladí, starí, kresťania
i moslimovia spoločne. Počas prestávok
sa na všetkých nenápadne usmieva tvár
dona Bosca, namaľovaná na jednej
z budov. V komplexe je vysadených
mnoho stromov, ktoré študentom počas
prestávok ponúkajú príjemný tieň.
V porovnaní so životom tam vonku je
toto miesto akoby malou oázou v púšti.
Na pozvanie vstupujeme do triedy, kde
sa vyučuje anglický jazyk. Vnímame
úprimné prijatie, a tak študentom ve-
nujeme niekoľko povzbudení. V kraj-
čírskej dielni o pár metrov ďalej stretá-
vame predovšetkým miestne ženy.
Mnohé z nich sú matky. Jedna priniesla
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do školy aj svojho malého syna. Kým
ona pracuje, dieťa v tichu odpočíva pri
jej nohách. Po čase si uvedomujeme, že
ticho je pre toto miesto celkom charak-
teristické. Okrem zvuku strojov a ob-
časných hlasov vyučujúcich tu veľkú
vravu nezačujete. Títo ľudia sú dosť
mlčanliví.

Napokon ešte vstupujeme do stolárskej
dielne. Je dobre vybavená. Medzi nie-
koľkými mladými sú tu aj starší muži,

otcovia. Niektorým ich hrubé črty zvý-
razňujú tradičné zárezy na čele a okolo
očí, ktoré určujú príslušnosť k domá-
cemu kmeňu. Usilovne opracúvajú kús-
ky dreva aj napriek tomu, že vo vnútri
pomaly stúpa teplota z rozpálenej ple-
chovej strechy. Ktovie, čo im víri hla-
vou. Zdá sa však, že im táto práca po-
máha. Možno pritom toľko nemyslia na
minulosť a možno si v tom pote tváre
opäť pripomenú svoju dôstojnosť.

Cez vzdelanie k budovaniu mieru
Život v Kakume – na tomto ľudskom os-
trove – plynie svojím vlastným tempom.
Komunita saleziánov sa tu napriek všet-
kému snaží venovať tým najchudob-
nejším a znevýhodňovaným. Momen-
tálne ide najmä o mladých z kmeňa
Turkana. Medzi nimi a utečencami
dlhodobo pretrváva nevraživosť vyplý-
vajúca z nerovných príležitostí. Tech-

nická škola uprostred tábora nemá ka-
pacitu prijať všetkých záujemcov.
Miestna komunita je kvôli tomu v ne-
výhode.
Aj preto vznikol projekt Budovanie
mieru cez praktické zručnosti, podpo-
rený cez Slovakaid vo výške 249 190
eur, ktorý by mal zvýšiť možnosti tu-
najšej mládeže a prispieť tak k budova-
niu pokoja medzi znepriatelenými sku-
pinami. Projekt bude zrealizovaný
v novej – pomaly vznikajúcej – poly-
technickej škole pri tábore. Tá bude prí-
stupná predovšetkým mladým z kmeňa
Turkana, ako aj utečencom, ktorí sa
kvôli obmedzenému počtu nedostali na
učilište v tábore. Študenti budú mať na
začiatku možnosť urobiť si stolársky
kurz, k nemu by časom mali pribudnúť
ďalšie odbory. Podľa saleziánov by tento
projekt mohol výrazne pomôcť znížiť
napätie a pomôcť mladým objaviť novú
perspektívu do budúcna.
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Istý večer po veľmi úspešnom koncerte
sa k majstrovi Andrésovi Segoviovi,
jednému z najväčších gitaristov všet-
kých čias, priblížil istý jeho obdivovateľ
a nadchnutý mu povedal: „Majstre, dal
by som za to život, aby som vedel hrať
tak ako vy.“ Andrés Segovia sa na neho
prenikavo pozrel a odpovedal: „To je
práve cena, ktorú som ja zaplatil.“

Pre akýkoľvek cieľ je cena privysoká
Začnime tým, že námahu nemožno od-
strániť. Je to skúsenosť. Pre mňa je ne-
možné opísať život človeka bez ná-
mahy. Dokonca sa dá povedať, že vo
všetkých životných príbehoch mladých
mužov a žien, ktorí sa stali príkladmi,
pretože žili svoj život s veľkou dôstoj-
nosťou a pozitívne obohacovali svet,
som sa vždy stretol s námahou, s ich
námahou. Príkladné životy sú veľmi na-
máhavé.

Na námahu sa musíme pozerať nielen
ako na prekážku, ale aj ako na stimul,
ktorý nás pripravuje, aby sme neustu-
povali pred ťažkosťami. Je to skutočný,
pravý tréning, aby sme sa naučili ťaž-
kostiam čeliť a prekonávať ich.
V tomto zmysle nás námaha vedie k zís-
kaniu zručností, ktoré by za bežných
okolností neboli potrebné. Námaha
funguje ako pružina, cvičí nás v získaní
schopnosti na to, čo treba urobiť. Ak
túto schopnosť máte, prekonáte pre-
kážku a pokračujete v ceste k cieľu,
teda k spokojnosti. V opačnom prípade
vás to zastaví.

Rodičia ako nosiči
Dnes sa však námaha nenosí. Ak sa vTa-
liansku náhodou ocitnete v ranných ho-
dinách pred niektorou základnou ško-
lou, všimnete si, kto nesie školskú tašku
z parkoviska k škole. Tak pri vstupe, ako
aj pri odchode zo školy sa takmer všetky
deti pohybujú absolútne voľne a neďa-

leko za nimi sú rodičia alebo starí rodi-
čia – nosiči. Ak majú viac detí (alebo
vnukov), môžete vidieť dospelých
s dvoma školskými taškami na pleciach,
a ak si dieťa pozýva náhodou domov
priateľa, tak aj s troma taškami.
Bol by to dlhý zoznam toho, čo robíme
každý deň, často nevedome, aby sme
uchránili deti pred námahou. Naša spo-
ločnosť sa stáva „bavlnkovou“ spoloč-
nosťou.

„Miláčik, cítiš sa na to, aby si išiel
pešo?“, „Čo chceš, aby som ti urobila na
večeru?“, „Chceš hranolky alebo
pizzu?“ A tak majú deti výraz uvarenej
ryby. Niektorí ich nazývajú plyšové deti.
A psychológovia hovoria o „psychasté-
nii“: nedostatku odolnosti pri námahe.

Urgentne potrebujeme vrátiť námahu
do výchovy, vrátiť obetu a zriekanie sa
(nielen v Pôstnom období). Lebo držať

deti bokom od akýchkoľvek ťažkostí,
od každej námahy znamená oklamať
ich. Život predsa nie je jazda na kolo-
toči, nie je to bonboniéra ani detská lí-
zanka.
Držať dieťa ďaleko od námahy zna-
mená pripravovať infarkt vôle. Chrániť
dieťa od každej námahy znamená vy-
chovať budúceho tyrana.

Je mnoho špecialistov v hľadaní liekov,
ktoré dokážu liečiť náš chorý svet.
Niektorí sa zameriavajú na „krásu“.
„Krása zachráni svet,“ hovoria. Iní sta-
vili na „radosť“ a prehlasujú: „Úsmev
zachráni svet.“ Ďalší poukazujú na
nehu: „Pohladenie zachráni svet.“ My
sa domnievame, že iba pridanie ná-
mahy môže priviesť náš svet na správnu
cestu: iba námaha vedie k zázrakom!
Čo na to hovoríte?

Autor: Pino Pellegrino, BS 3/2018 � Foto: Unsplash

na konci jednej prednášky sa istý človek obrátil na sociológa, ktorý prednášal:
„Podľa vás je naša mládež skutočne vyhorená?“ Sociológ pohotovo reagoval:

„Aká vyhorená? Je to uvarená mládež!“

Zachráňme námahu
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Vo Svätom písme sa nachádza výzva,
aby sme „dávali“; dokonca od toho zá-
visí naša spása: „Poďte, požehnaní
môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré
je pre vás pripravené od stvorenia sveta.
Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť…“
Ale je tam aj: „Kto nechce pracovať,
nech ani neje.“ A veľmi prísne varovanie:
„Zlý a lenivý sluha.“ Boh po stvorení
umiestnil človeka do raja a zveril mu
zem, aby ju obrábal a strážil. To je výzva
k zodpovednosti, k zveľaďovaniu.

Dávať je nevyhnutné, ak chceme byť
spasení. Boh, ktorý je Láska, dáva neus-
tále. Dávanie láme moc peňazí, oslo-
bodzuje od žiadostivosti. Nemôžeme
slúžiť dvom Pánom a schopnosť zrieknuť
sa nám ukazuje, či slúžime Bohu. Toto
sú dôvody dávania. Pri plnení tejto vý-
zvy však nie sme zbavení zodpoved-
nosti. Nedávame svoje dary systému,
dávame ich živým ľuďom. Je teda po-
trebné dávať ich ľudsky, osobne. Ne-
kŕmime kravičky, ktoré si samy nepo-
môžu. Ak obdarovávame niekoho
z lásky, určite nechceme, aby mu náš
dar poškodil. Aby niekto vďaka mojej
podpore stratil vzťah k práci, stal sa le-
nivým a tak bola ohrozená jeho spása.
Preto si myslím, že k almužne patrí
sprevádzanie. Najmä ak je opakovaná.
Spýtať sa na meno, na rodinu, na his-
tóriu, na príčiny zlej situácie, na nádej
do budúcnosti. Až vtedy je to skutočná
almužna, prejav ľudskosti a lásky. Bez
tohto osobného záujmu môže byť môj
dar aj prejavom pýchy alebo pokusom
kúpiť si čisté svedomie, aby som sa ďa-
lej mohol nerušene venovať svojim zá-
ľubám. Ak na ten osobný záujem ne-

mám čas, možnosti, schopnosti, kto to
spraví? Kto doplní to, čo som mal k svo-
jej almužne priložiť ja? Do určitej miery
to môže urobiť dobrovoľník, niekto vo
svojom voľnom čase, keď si už zarobil
na seba a na svoju rodinu. Niekto za-
pálený pre túto oblasť. Ak sa však už
činnosť rozrastá, veľmi ľahko sa z dneš-
ného nadšenca zajtra stane vyhorený
cynik.

Je to také dôležité, že je normálne
a správne, aby bol človek za túto prácu
platený. V praxi pozorujem, že takýto
profesionálny pracovník môže mať na
chudobných lepší vplyv ako nadšený
dobrovoľník, ktorý v svojej citovej eufó-
rii má tendenciu chápať ich ako obete
a takto vytvárať u nich presvedčenie,
že oni sami si nijako nemôžu pomôcť,
že sú odkázaní len na súcit druhých.
Utvrdzuje ich v pasivite, namiesto toho,

aby im ukázal cestu k finančnej slo-
bode. Zamestnanec je často schopnejší
byť náročný a nepoľaviť v požiadavkách.

Každý je pozvaný byť činný v dobre.
Robme to najmä ľuďom, ktorých denne
stretávame. Jednoducho, ľudsky, osobne
a zodpovedne. Ak nám Pán požehnal
viac prostriedkov a chceme ich poda-
rovať aj nejakej organizácii, čo pracuje
na zmiernení utrpenia vo svete, neos-
taňme len pri jednoduchej kontrole –
aké percento z daru je na réžiu a koľko
dostanú chudobní. Nemyslime si, že
nižšia réžia je zaručene lepšia. Zistime
si, aký ma organizácia program, ako sa
plní a aký ma prínos pre rozvoj ľudí,
ktorým je určený. Na dobrý program,
dobré sprevádzanie sa nevyhnutne po-
užije viac času, personálu a réžia na-
rastie. To však nie je na škodu, naopak,
na úžitok.

Prestávka v základnej škole Bosco Boys, Kuwinda, Keňa

100 % II. alebo Iba dávať nestačí
Autor: Štefan Kormančík SDB � Foto: autor

V minulom článku 100 % som upozornil, že kritérium, aby bol celý môj finančný dar bezo
zvyšku odovzdaný chudobnému, nie je najlepšie. nestačí len preveriť, či celý môj dar došiel
k adresátovi. Lebo dar môže viesť k závislosti od ďalšej pomoci a tým zbavuje ľudí ich snahy
o zmenu. Kontrolovať, či celý môj dar došiel až k prijímateľovi, v ňom vytvára presvedčenie,

že pomoc mu patrí, že má na ňu nárok. S darom však má byť spojená vďačnosť,
zodpovednosť a prijatý dar použiť na dobro, zveľadiť ho.
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Spracoval: Pavol Grach SDB

Dielo dona Bosca vyrástlo na veľký
strom, ktorého konáre dnes siahajú do
všetkých svetadielov. Podľa svedectva
jeho prvých synov sa to všetko zrodilo
z jeho veľkej pastoračnej námahy. Začí-
tajme sa do opisu jeho typickej nedele
v mladých časoch.

Nedeľné poobedie nebolo pre neho
o nič menej namáhavé ako doobedie.
Ponáhľal sa s obedom, lebo už o jednej
alebo najneskôr o pol druhej sa otváralo
oratórium. Mladí sa za ním ponáhľali
a on ich tiež s radosťou vítal, keď pri-
chádzali. Dával pripraviť pre nich rôzne
hry a netradičné cviky, rozdeľoval muž-
stvá a určoval im, kde a kedy budú hrať,
aby nenastávali hádky a zvady.
Dvaja kňazi, don Borel a don Carpano,
medzitým chodili po okolí a pozývali

ďalších chlapcov do oratória. Don Bosco
riadil hry osobne, bol prítomný medzi
chlapcami, vyhľadával tých smutnejších,
kde-tu niekomu povedal povzbudivé
slovo do ucha. Potom nastali chvíle ka-
techizmu, pri ktorom mu pomáhali aj iní
kňazi. Na konci katechizmu sa vždy roz-
právali chlapcom aj pútavé príbehy zo
života svätých.
Na pobožnostiach spolu s inými kňazmi
mali aj dialogizované kázne, v ktorých
bolo aj plno prekvapení. Dialógy boli
pre chlapcov pútavejšie než dlhé pre-
slovy. Jeho nedele trvali od štvrtej rána
do desiatej večer.
Často večer chlapci nechceli odísť alebo
ho žiadali, aby ich odprevadil. Don
Bosco však bol už na smrť unavený. Išiel
s nimi kúsok, ale keď sa chcel vrátiť, nú-
tili ho pokračovať. Som unavený, vravel

im. A oni na to: My vám niečo zaspie-
vame, oddýchnete si a potom nám po-
viete ešte nejaký príbeh. A don Bosco
porozprával a zakončil. A teraz už
choďte, dobrú noc! Niekedy sa stalo, že
starší chlapci ho museli podopierať, aby
vyšiel po schodoch na večeru, pri ktorej
od únavy zaspával (MB III, 11).

Možno nám hneď príde na um: A bolo
to zdravé, že sa takto namáhal? Nedo-
platil na to? Či azda neochorel, ako to
vieme z jeho životopisu? Ak sa aj mýlil,
mýlil sa z lásky k mladým. A my, čo uro-
bíme toto leto pre mladých? Akú ná-
mahu podstúpime pre nich, aby sme im
dali možnosť lepšie spoznať Božiu
lásku?

Grófka Barolová prišla s návrhom na-
písať knižku o Božom milosrdenstve.
Na odporúčanie mnohých kňazov
a talianskeho spisovateľa Silvia Pel-
lica padla voľba na dona Bosca.
Takto v roku 1846 vyšla v Turíne
knižka šiestich meditácií Modlitby
k Božiemu milosrdenstvu, ktorá sa
donovi Boscovi veľmi vydarila a spô-
sobila mnoho konverzií. Tu je krátky
úryvok z prvého dňa:

«Na prehĺbenie dôvery v Božie milo-
srdenstvo uvažujme nad dôkazmi Bo-
žej dobroty k všetkým bez rozdielu.
Sväté písmo hovorí: Celá zem je plná
Božieho milosrdenstva. Na každom
mieste vnímame Božie dary. Vzduch, slnko, oheň a voda…
Všetko pekné a úžasné, čo vidíme, hovorí o Božej dobrote. Náš
život neustále ohrozujú rôzne veci – v jedle, v nápojoch, na
cestách, v práci… a Boh nás chráni.Vidíme Božiu starostlivosť
o naše hmotné potreby a čo ešte o tie duchovné? Daroval nám
intelekt, aby sme poznali pravdu; rozum, aby sme rozoznali

dobro od zla; vôľu potrebnú na žitie
čností; ďalej pamäť, schopnosť reči,
myslenia… Kostoly, sviatosti a všetky
duchovné milosti odhaľujú ešte viac
Božie milosrdenstvo. A Pán udeľuje
tieto dary bez rozdielu spravodlivým
aj hriešnikom.Tým, že hriešnik hrie-
chom prichádza o mnoho darov, Pán
ho vyhľadáva ešte viac, aby mu vy-
nahradil všetko, čo stratil. Veď
v Písme vraví: „Poďte ku mne a ja
vám vynahradím, čo ste stratili, keď
ste žili odo mňa ďaleko. Dám vám
nielen to, čo nemáte, ale aj to, na čo
ani nepomyslíte. Prišiel som vám vrá-
tiť nádej a život.“
Pán sa nepozerá na hriechy ľudí,

aby si ich uvedomili, a neprestáva zosielať svoje dary všet-
kým bez rozdielu. Pomáha nám v mnohých veciach a chce
nám prejaviť svoje milosrdenstvo.»
(MB II; Don Bosco: Esercizio di devozione alla Misericordia
di Dio)
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Jeho námahy pre mladých

Spracovala: Adriana Sarközyová FMA

Don Bosco a Božie milosrdenstvo
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Spracovala: vdb � Foto: archív

Stopy lásky
Ako Marta, veľmi jemná dobrovoľníčka,
ktorá musela bojovať s chorobou, čo ju
už viac než pätnásť rokov drží pripú-
tanú na vozíčku. Keď sa na ňu poze-
ráme, uvedomujeme si, že na to, aby
sme sa dostali k srdcu mladých, nie sú
potrebné nohy. Ona sa neuťahuje, keď
vie, že svojou prítomnosťou môže nie-
komu priniesť úľavu. Keď sa na nás díva,
jej prekrásne zelené oči vyžarujú pokoj
a radosť a vtedy si nikto nevie predsta-
viť, že za úsmevom sa skrýva bolesť
a utrpenie. Pre ňu nikdy niet dôvodu
sťažovať sa, u nej je všetko v poriadku
a vždy hovorí, že jej situácia nie je
ničím oproti ťažkostiam iných. Mladí
z jej rodiny súťažia o to, kto ju bude
sprevádzať, keď potrebuje niekam ísť,
pretože chvíľka s tetou Martou zna-
mená predovšetkým „špeciálne stretnu-
tie“, nadýchnutie sa nádeje, skúsenosť
dôvery Bohu, jednoducho pretlmočenej
do dvoch slov: CÍTIŤ SA MILOVANÝ.
A o tento dar nikto nechce prísť ani my
VDB, ktoré sa často prichádzame osvie-
žiť do oázy dona Bosca, ktorá má meno
Marta.

Ako Michelina, ktorá sa narodila v Ta-
liansku a ktorá sa v povojnovom období
v nádeji na lepšiu budúcnosť spolu so
svojou rodinou musela presťahovať do
inej krajiny. Niekedy si myslíme, že
úsmev a ťažkosť, radosť a utrpenie, so-
lidarita a núdza sú nezlučiteľné, ale nie
pre Michelinu, ktorá ich považuje za sy-
nonymá. Doma vždy skusovala nepo-
chopenie od súrodencov, ktorí jej robili
život ťažko znesiteľným, ale pre ňu to
nebolo také dôležité, aby strácala vese-
losť. Kvôli bolesti chodidiel nemohla
chodiť a musela používať veľkú troj-
kolku; jedného dňa jej ju ukradli, ale
ona si nezúfala. Jednoducho si pove-

dala: „Zaiste ju zlodej potreboval viac
ako ja.“ Keď ju egoizmus vlastnej ro-
diny ponechal bez strechy nad hlavou,
mala tú pokoru prijať pomoc od suse-
dov a od sestier VDB, aby si našla bý-
vanie v obytnom dome pre sociálne sla-
bých a aby si zabezpečila všetko
potrebné na prežitie. Uprostred všet-
kých týchto problémov Michelininou
starosťou bolo, aby nechýbala, keď bolo
treba pomôcť mamám, ktoré varili pre

spoločnú menzu, navštevovať osamo-
tených chorých alebo byť vždy prí-
tomná na katechetických stretnutiach.
Ľudia sa pýtajú, ako je možné takto mi-
lovať; no Michelina má istotu, že tak
môže robiť, lebo v jej srdci žije Ježiš,
ktorý sa do nej ešte ako do dieťaťa v jej
ďalekom Taliansku zamiloval a pozval
ju nasledovať ho na ceste lásky; pre-
tože v škole dona Bosca sa naučila, že
žiť v radosti je kľúč k šťastiu.

Kto dozrel v láske v škole dona Bosca, ktorý keď trpel alebo ho niečo trápilo, práve vtedy bol
osobitne radostný, môže okolo seba zanechať hlboké stopy.
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KOľKO ICh BOLO?
Pred dvadsiatimi rokmi komunisti
chceli zničiť rehole. Generálny zoznam
saleziánov pre rok 1967 uvádza 134
saleziánov na Slovensku. V roku 1967
z tohto zoznamu zomreli dvaja sale-
ziáni. Zoznam nezahŕňa slovenských
saleziánov v zahraničí (po útekoch v ro-
koch 1949 – 1952), no ani nie je aktu-
alizovaný, čo sa týka mladých salezi-
ánov, ktorí mali v roku 1950 len
dočasné sľuby, a viacerí z nich v ďalších
rokoch z rehole odišli. Komunikácia
s hlavným domom o týchto veciach
bola nemožná. Do tretice, zoznam ne-
obsahuje ani 11 nových mien „tajných“
saleziánov, ktorí vstúpili do rehole
tajne, medzi rokmi 1950 – 1968.

nAJMä PRIMíCIE
Na sviatok dona Bosca, 31. januára
1968, zložil tajne svoje prvé sľuby sale-
zián František Chudý. K tejto radosti sa
pridali počas roka viaceré oslavy: jeden
z úplne prvých slovenských saleziánov
don Ladislav Stano oslávil v máji v Šaš-
tíne svoju 80-tku, traja ďalší (Ján
Chrenko, Karol Pluhár a Anton Vácval)
oslávili svoje 60-tky a Alojz Mráz svoju
50-tku.

Počas roka sa konalo tiež viacero pri-
mícií. Všetky sa týkali spolubratov, ktorí
boli vysvätení buď tajne, alebo po do-
končení štúdií v zahraničí, kam odišli
v rokoch 1949 – 1952. Primície slávili:
Viktor Plankav Štefanove (1925 –
1995), vysvätený tajne v Krakove 2. ap-
ríla 1965; Jozef Kaiser v Leopoldove

(1928 – 2002), vysvätený spolu s Plan-
kom v Krakove; ďalej napríklad Štefan
Šilhár v Pezinku (*1932), vysvätený v Ta-
liansku v roku 1959, Andrej Paulíny
v Rajci (1925 – 2005), vysvätený v Ta-
liansku v roku 1953.

V máji sa konala veľká oslava Panny
Márie Pomocnice v Hronskom Beňa-
diku, kam prišiel so svojím speváckym
zborom Liptovák aj salezián Štefan
Olos.

Počas tohto politického odmäku sa
niektorí saleziáni kňazi dostali oficiálne
do pastorácie. Tak sa mohli vrátiť aspoň
do Šaštína, kde sa farárom stal don Ján
Vizváry a popri ňom tam postupne pô-
sobili ďalší.

POhREBY A nÁVšTEVA Z TuRínA
Prvého apríla zomiera v nemocnici
v Nitre vo veku 71 rokov prvý provinciál
(vtedy nazývaný inšpektor) slovenských
saleziánov don Jozef Bokor (1897 –
1968). O tri dni, 4. apríla 1968, sa na
jeho pohreb do jeho rodiskaTrakovice zi-
šiel veľký počet slovenských saleziánov.
Pochovával ho biskup Ambróz Lazík.

Keďže sa v uvoľnených pomeroch dalo
ľahšie cestovať, mohol prísť už v júni na
Slovensko člen hlavnej rady saleziánov
z Turína, aby preskúmal situáciu a mien-
ku spolubratov ohľadom nového in-
špektora. Touto prácou bol poverený re-
gionálny radca pre strednú Európu don
Giovanni Ter Schure. Prišiel ako civilný
občan na „dovolenku“. Stretol sa so spo-

lubratmi, jednotlivo alebo po skupi-
nách, zväčša na bytoch alebo na cha-
tách. Navštívil aj chorých, napríklad
v Beckove dona Jozefa Šimončiča (ktorý
potom 25. októbra zomrel). Po tejto
návšteve hlavný predstavený menoval
za nového provinciála saleziánov na
Slovensku dona Andreja Dermeka.

DOn ERnEST ODChÁDZA
Napokon spomeňme, že len niekoľko
dní po smrti dona Bokora, 10. apríla
1968 večer, prišla veľká zmena aj do ži-
vota dona Ernesta Macáka. Po zatknutí
v roku 1952 a vyšetrovaní sa rozhodol
hrať blázna, režim ho v roku 1955 pre-
pustil do opatery rodičov a odvtedy žil
„ako blázon“ v rodnom Vištuku. Teraz
sa podarilo jeho otcovi vybaviť, že Er-
nesta odprevadí do Ríma a zverí ho do
opatery druhého syna Ľudovíta, ktorý
tam žil ako salezián. Pre dona Ernesta
sa tak skončilo obdobie 13 rokov „bláz-
nenia“.

BISKuP TROChTA SA VRACIA
Štěpán Trochta (1905 – 1974), jeden zo
zakladateľov saleziánskeho diela v Če-
chách, sa v roku 1947 stal litoměřickým
biskupom. V roku 1954 ho odsúdili na
25 rokov, amnestovali ho v roku 1960,
no až na jeseň 1968 bol rehabilitovaný
a znova prevzal diecézu. V roku 1969
bol menovaný za kardinála in pectore,
zverejnené to bolo až v roku 1973.
Don Andrej Dermek s ním mal v tých
rokoch živý kontakt.

Spracoval: rhsdb � Foto: archív SDB

Rok 1968 bol pre saleziánov na Slovensku veľmi osobitným. V relatívne slobodnom ovzduší
„Pražskej jari“ mohli spoločne prežiť viacero dôležitých, radostných i bolestných momentov.

Z dostupných údajov môžeme predstaviť aspoň niektoré.

1968:
„Jar“ aj pre saleziánov
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Primície dona Viktora Planku v Štefanove; udeľuje požehnanie Andrejovi
Dermekovi

Súbor Liptovák v Hronskom Beňadiku na slávnosť Márie Pomocnice,
diriguje don Štefan Olos

Don Ladislav Stano oslávil svoju 80-tku v Šaštíne za účasti biskupa Lazíka

Pohreb prvého provinciála slovenských saleziánov dona Jozefa Bokora
v Trakoviciach 4. apríla 1968

Don Ter Schure na návšteve spolubratov. Stojaci zľava: Szabadoš, Rakovický,
Kňazovič, Izakovič; sediaci zľava: Kaiser, Vizváry, Ter Schure, Valábek, Evinic

Český biskup salezián Štěpán Trochta bol rehabilitovaný
a 1. 9. 1968 znova prevzal svoju diecézu Litoměřice
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BAnSKÁ BYSTRICA
Bystrické Salezko ožilo
dievčenským florbalovým turnajom
V dňoch 20. – 21. apríla sa v bansko-
bystrickom Salezku konal celosloven-
ský florbalový turnaj. Zavítalo naň se-
dem dievčenských tímov. Napriek
tomu, že zápasy boli dosť vyrovnané,
vládla skvelá atmosféra. Turnaj si prišli pozrieť aj členovia predsedníctva
občianskych združení Laura a Domka.Vo finále sa stretli tímy z Dubnice
nad Váhom a z Banskej Bystrice. Víťazstvo však patrilo Dubnici. /mp

BRATISLAVA
Arcibiskup Zvolenský oceňoval za prácu s deťmi
Pri príležitosti Dňa katolíckych škôl ocenil arcibiskup Stanislav Zvo-
lenský pedagógov a iných zamestnancov katolíckych škôl za ich dlho-
ročnú obetavú a tvorivú prácu, ktorú konajú v kresťanskom duchu. Me-
dzi ocenenými bola aj riaditeľka CMŠ Márie Mazzarellovej Mária
Bučková. Nominantov vybrala už po ôsmy raz komisia Arcidiecéz-
neho školského úradu na základe podnetov od samotných škôl. „Ak-
tívne prispeli niečím navyše k budovaniu katolíckeho školstva,“ po-
vedala Viera Kyselicová, riaditeľka Arcibiskupského školského úradu
v Bratislave. /mp

ŽILInA
SOŠ sv. Jozefa Robotníka má ďalšie úspechy
Koncom apríla sa študenti SOŠ sv. Jozefa Ro-
botníka zúčastnili dvoch celoslovenských sú-
ťaží.V súťaži Autoopravár Junior 2018, ktorú or-
ganizuje Cech predajcov a autoservisov SR, sa
v kategórii mechanik-elektrikár umiestnil na
1. mieste Patrik Franek. V kategórii lakovník zís-
kal 5. miesto Štefan Babic. V súťaži SUSO Skill
Slovakia, ktorá sa uskutočnila v Nitre, sa stolári
Jakub Katrenčík a Jakub Frolo umiestnili na
2. mieste. Chalani si tak zabezpečili postup do
finále súťaže SUSO, ktoré bude v septembri
v Prahe. /mp

šAšTín
Miništranti putovali k Sedembolestnej
V Šaštíne sa už po dvanásty raz konala Púť miništrantov. Púť odštartoval kon-
cert bratov pavlínov, ktorí spravujú národnú Baziliku Sedembolestnej Panny
Márie, a príhovor Jozefa Luscoňa SDB. Don Luscoň predstavil tohtoročné
motto „Odvaha“ a spolu s mladšími miništrantmi sa vydal do baziliky. Pre
starších boli pripravené workshopy, ktoré viedli profesionáli z rôznych po-
volaní, medzi nimi napríklad hasiči, policajti alebo sociálni pracovníci s Ró-
mami a bezdomovcami.Vrcholom bola svätá omša, ktorú celebroval trnav-
ský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Nechýbalo ani zábavné popoludnie plné
súťaží, hier či futbalového zápasu. Na záver programu v bazilike vystavili
Oltárnu sviatosť. /mp

DuBnICA nAD VÁhOM
Dubničania slávili sv. Dominika Savia netradične
Sviatok Dominika Savia sa rozhodli osláviť v Dubnici netradične. Odštartovali prvý
ročník SAVIO RACE alebo „drsných pretekov“, ktoré zocelia každého chlapca
a dievča. Súťaž sa konala za novým Kostolom sv. Jána Bosca. Na deti čakala trať plná
prekážok s dĺžkou vyše 1 100 metrov. Súťažiaci museli napríklad ťahať a prevaľo-
vať pneumatiky, podliezať pavučinu či prejsť cez blatovú jamu. Prekážky predsta-
vovali ťažkosti a výzvy svätca. „Naše dievčatá sa tento rok ešte neodvážili súťažiť.
Sprievodné atrakcie nás zabavili, stretli sme kopec kamošov, zasmiali sa, povzbu-
dili tých, ktorí súťažili a zatancovali si,“ povedala účastníčka Petra Babulíková. /mp

s p r á v y
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LYOn
Regionálne stretnutie saleziánskych provinciálov
Tohtoročné stretnutie saleziánskych provinciálov z regiónu Se-
verná a stredná Európa sa uskutočnilo vo francúzskom Lyone. Stret-
nutie viedol generálny radca don Tadeusz Rozmus. Ďalšími vý-
znamnými osobnosťami boli vikár hlavného predstaveného don
Francesco Cereda a radcovia za všetky oblasti saleziánskeho po-
slania. Štyri dni venovali sledovaniu situácii v Európe a v jednotli-
vých provinciách, výmene skúseností a vzájomným obohacujúcim
rozhovorom. /mp

KRAKOV
Na Medzinárodné saleziánske športové hry šli aj Slováci
Poslednú aprílovú sobotu sa začal XXIX. ročník Medzinárodných sa-
leziánskych športových hier PGSI. Do Krakova si prišlo zasúťažiť re-
kordných 21 krajín, medzi nimi napríklad aj športovci z Brazílie. Slo-
vensko reprezentovala 120-členná výprava. Po piatich dňoch
turnajov získala až dve prvé miesta. Obe boli vo futsale, jedno zís-
kali dievčatá v kategórii staršie dievčatá a druhé patrilo chalanom
z kategórie najstarší chlapci. Popri športe mali účastníci možnosť po-
zrieť si mesto a tiež ich sprevádzal duchovný program. /mp

BRATISLAVA
Vydavateľstvo Don Bosco sa teší z ocenenia
Ocenenie Najkrajšia kniha Slovenska za rok 2017
získala kniha s názvom Príbehy pre potešenie duše
od známeho kňaza Bruna Ferrera. Publikáciu pri-
pravilo Vydavateľstvo Don Bosco. „Tešíme sa tomuto
oceneniu, ktoré nás povzbudilo a ukázalo, že robíme
veci dobre. Ďakujem všetkým, ktorí na knihe parti-
cipovali, ako aj porote a našim čitateľom. Toto oce-
nenie nás motivuje. Aj naďalej chceme prinášať
pekné a hodnotné knihy,“ povedal Ján Miško, riadi-
teľ Vydavateľstva Don Bosco. Usporiadateľom súťaže
je Bibiana, medziná-
rodný dom umenia pre
deti, v spolupráci s Mi-
nisterstvom Kultúry SR,
Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu
(MŠVVŠ) SR, so Sloven-
skou národnou knižni-
cou a so Zväzom poly-
grafie na Slovensku. /mp

VATIKÁn
Salezián kardinál August Hlond vyhlásený za ctihodného
V tretiu májovú sobotu prijal pápež František na audiencii kardinála Angela
Amata a schválil vydanie dekrétov. Jedným z nich bol aj dekrét o hrdinských
čnostiach Božieho služobníka Augusta Hlonda. Bol to poľský saleziánsky
kardinál, arcibiskup Hniezdny a Varšavy a prímas Poľska. Vyžaroval sale-
ziánske cnosti, bol veľkodušným a jednoduchým pastierom, schopným mať
prorocký pohľad. Bol poslušný Cirkvi, pevný vo svojej službe a jeho piliermi
boli podľa vzoru dona Bosca Eucharistia a Panna Mária Pomocnica. Zomrel
ako 67-ročný 22. októbra 1948. /mp

BRATISLAVA
Zasadala konzulta saleziánskej rodiny
Zástupcovia jednotlivých zložiek saleziánskej rodiny prítomných na Slovensku sa stretli 12. mája u sestier saleziánok v Bra-
tislave. V programe konzulty bolo viacero tém. Zazneli informácie o stretnutí saleziánskej rodiny v októbri v Prešove, o plá-
novanom internetovom projekte a o iniciatívach pre zasvätené povolania. Debatovali o modlitbovom prepojení salezián-
skej rodiny a o rozšírení animácie bl. Titusa. Tiež sa zaoberali stretnutím mladých v Prešove P18 a inými významnými
udalosťami v budúcom školskom roku. Konzulta saleziánskej rodiny je orgán, ktorý zjednocuje jej jednotlivé zložky. Na
Slovensku sa táto konzulta stretáva dvakrát do roka a debatuje o aktivitách v saleziánskom duchu a duchu jednoty. /mp
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O matke Cirkvi
Cirkev je ženská, pretože je „Cirkvou“, „nevestou“, je žen-
ského rodu. A cirkevní otcovia idú ďalej a hovoria: „Aj tvoja
duša je nevesta Ježiša a matka.“ Cirkev, ktorá je matkou, ide ces-
tou nežnosti. Pozná jazyk veľkej múdrosti ukrytej v pohladení,
v tichu, v pohľade plnom súcitu, mlčania. A tiež duša, človek,
ktorý žije túto príslušnosť k Cirkvi, vie, že je tiež matkou, musí
ísť rovnakou cestou: ako človek jemnosti, nežnosti, úsmevu
plného lásky.“

O Duchu Svätom
Duch vnáša do Cirkvi „nádych detstva“. Neustále znovuzro-
dzuje. Oživuje počiatočnú lásku. Duch pripomína Cirkvi, že aj
napriek svojím stáročným dejinám je stále dvadsaťročnou de-
vou, mladou nevestou, do ktorej je Pán šialene zamilovaný. Ne-
prestávajme teda pozývať Ducha Svätého do nášho prostredia
a vzývať ho pred každou činnosťou slovami: „Príď, Duchu
Svätý!“

O vydávaní svedectva
Evanjelium pripomína, že ten, kto je povolaný vydávať sve-
dectvo o Kristovom zmŕtvychvstaní, on sám v prvej osobe sa
musí „narodiť zhora“. V opačnom prípade skončíme tak, že sa
dostaneme do situácie Nikodéma, ktorý aj keď bol učiteľom
v Izraeli, nerozumel Ježišovým slovám, keď hovoril, že na to,
aby sme „uzreli Božie kráľovstvo“, sa treba narodiť zhora, „na-
rodiť sa z vody a z Ducha“. Nikodém nechápal Božiu logiku,
ktorá je logikou milosti, milosrdenstva, v ktorej ten, kto sa stane
maličkým, je veľký; ten, kto sa stane posledným, je prvým; ten,
kto uzná, že je chorý, bude uzdravený.

Zdroj: sk.radiovaticana.va

Slová pre život
od Svätého Otca Františka
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Tomáš
Danko SDB

32 rokov
z Banskej Bystrice

Saleziáni
novokňazi 2018

V sobotu 23. júna 2018 v Konkatedrále
Sedembolestnej Panny Márie v Poprade
vysvätil Mons. Vladimír Fekete štyroch
mladých saleziánov za kňazov. Všetkým

štyrom bol Mons. Fekete magistrom v ich
noviciáte v Poprade-Veľkej.

Marek
Pančura SDB

33 rokov
z humenného

Vladimír
Plášek SDB

37 rokov
z Bratislavy

Peter
Roth SDB

35 rokov
z Popradu-Spišskej Soboty




