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Slovensko po necelom roku od blaho-
rečenia dona Titusa dostáva novú bla-
hoslavenú – Anku Kolesárovú, dievča,
ktoré pre vernosť Bohu a ochranu svo-
jej čistoty neváhalo obetovať svoj
mladý život. Dar novej blahoslavenej
nás všetkých nabáda k rozhodnému
vykročeniu na ceste nášho posväco-
vania. Život Anky je svedectvom krásy
každodenného života prežívaného
v nábožnosti, službe, priateľstve, počas
ktorého ju Pán pripravil až k vrchol-
nému skutku darovania celého svojho
života. Sviatostný Pán Ježiš jej dal silu
a milosť pripodobniť sa jeho obeti na
kríži. Jej život tak dospel k naplneniu,
pretože kto si chce zachrániť svoj ži-
vot, ten ho stratí, a kto ho stratí pre
Krista, nájde ho v plnosti. Nebojme sa
aj my strácať svoj život, darovať ho
v službe! Čerpajme z prameňov mi-
losti, zo sviatosti zmierenia a Eucha-
ristie, sprevádzaní Pannou Máriou
zvlášť pri modlitbe posvätného ru-
ženca. Anka ako mladé dievča nám
súčasne pripomína, koľko dobra, veľ-
kodušnosti aj hrdinstva sa skrýva v srdci
každého mladého človeka. Stretnutie
mládeže v Prešove nás o tom mohlo
tiež presvedčiť. Mladý človek potre-
buje pomocnú ruku, aby sa v živote ne-
stratil a našiel správnu cestu, ale sám už
vlastní úžasný poklad dobra, darovaný
Stvoriteľom. Svätosť spočíva v plnom
rozvinutí tohto daru.

Jozef Ižold
provinciál
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Každý druhý mesiac

DON BOSCO
U TEBA DOMA

Časopis Don Bosco dnes
zasielame bezplatne
na požiadanie.

Už od roku 1877
je to dar dona Bosca
všetkým priateľom
a dobrodincom
saleziánskeho diela.

Ďakujeme za každý dar,
ktorý nám pomáha rozvíjať
dielo záchrany a výchovy
mladých doma i v misiách.

Ponúknite časopis
svojim blízkym.
Rozšírte rodinu dona Bosca.

Za všetkých dobrodincov
slúžime každú sobotu svätú
omšu a pamätáme na nich
v modlitbách.

Kontakt:
Don Bosco dnes
Miletičova 7
821 08 Bratislava
Tel.: 02/ 50 23 13 81
E-mail: dbd@donbosco.sk
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Ruženec patrí medzi modlitby dnešnej mládeže. Mladí sa ho modlia sami aj spoločne.
Ich skúsenosti sú príkladom, povzbudením. Lavičky pri soche Panny Márie, Lurdská jaskyňa,

kostol alebo aj ihrisko.

Autor: František Kubovič SDB � Foto: archív

Sila spoločného

rruužžeennccaa
„Cirkev tejto tradičnej modlitbe vždy
pripisovala mimoriadnu silu a jeho spo-
ločnému a vytrvalému odriekaniu zve-
rovala tie najťažšie problémy. V časoch,
keď samotné kresťanstvo bolo v ohro-
zení, sa sile ruženca pripisovalo pomi-
nutie nebezpečenstva a naša Ružen-
cová Panna Mária bola oslavovaná ako
sprostredkovateľka záchrany.“
(Sv. Ján Pavol II., Apoštolský list Ruže-
nec Panny Márie, 2002)

Ruženec na Hlbokej
Lurdská jaskyňa na Hlbokej ceste pri
Hlavnej železničnej stanici v Bratislave
je miesto, kde počas dňa, ale aj v ne-
skorých večerných hodinách nájdete

stále niekoho sa modliť. V detstve sme
sa tam s rodičmi chodili modlievať tak-
mer každú nedeľu. Keď som prišiel na
Miletičku, tak pre mladých toto miesto
bolo neznáme. Preto sme sa sem pred
dvanástimi rokmi začali chodiť modliť
svätý ruženec. Najprv to bolo len počas
októbrových nedieľ večer o 19:30. 
O rok v rámci modlitieb za nové du-
chovné povolania sme začali chodiť
pravidelne každú poslednú nedeľu 
v mesiaci, a to pretrváva až podnes. Po-
sledné roky chodíme okrem októbra aj
v máji a na mariánske sviatky. Začiatok
sme stanovili podvečer, a to preto, lebo
na jednej strane mladí sú už večer
doma, a na druhej, večerné šero má
svoje čaro.
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Ruženec vo svojej
jednoduchosti a hĺbke

zostáva aj na úsvite tohto
tretieho tisícročia

dôležitou modlitbou
určenou na to, aby

prinášala ovocie svätosti.
Ľahko sa včleňuje 

do duchovnej cesty
kresťanského života.

Sv. Ján Pavol II.
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Kostol na Miletičovej je zasvätený Panne
Márii Pomocnici kresťanov a don Bosco
veľmi dbal na šírenie úcty k Panne Márii.
Preto považujem za dôležité, aby sa toto
naše vzácne saleziánske duchovné de-
dičstvo neskončilo, ale našlo svojich po-
kračovateľov. Mladí na Miletičke sa na-
ozaj naučili modliť ruženec. Nielen preto,
že to majú ako povinnú otázku na skúš -
kach pre birmovancov, ale preto, že sa 
ho ozaj modlia. Každý rok máme okolo

50 mladých, ktorí sú v štyroch ruženco-
vých ružiach a denne sa modlia desiatok
ruženca. Na nedeľné ružence v poslednú
nedeľu príde okolo 60 ľudí, ale v októbri
je to 150 až 200. Dve tretiny sú mladí,
zvyšok tvoria mladé rodiny a rodičia.

Samotná modlitba nie je ničím špe-
ciálna. Stretáme sa pred saleziánskym
domom a trolejbusom sa vyvezieme
pod stanicu, odtiaľ si hore do kopca
vyšliapeme k jaskynke. Tam je na za-
čiatku možnosť nahlas povedať svoje
úmysly a potom sa modlíme ruženec. 
V októbri je spojený aj s prečítaním
krátkeho úryvku zo Svätého písma 
k danému desiatku. Desiatky sa mod-
lia skupiny podľa najrôznejších roz-
delení. Na záver udelíme požehnanie
Panny Márie Pomocnice a vždy niekto
zo saleziánov povie večerné slovko.
Potom ešte viacerí ostávajú v tichej
modlitbe a počkáme sa pred záhra-
dou jaskyne. Pomaly sa ide domov.

Modlitba ruženca má v sebe veľkú
silu, môžem povedať, že Panna Mária
nikdy nesklamala, keď som jej v mod-
litbe ruženca zveroval rôzne ťažkosti 
a bolesti. Veľmi rád sa modlím svätý ru-
ženec a neviem si predstaviť svoj sale-
ziánsky život bez tejto modlitby. Čím
viac sa ho modlím, tým viac vnímam
prítomnosť Panny Márie vo svojom ži-
vote a v živote mladých na Miletičke.

Pre mňa osobne je najkrajším ovocím
tejto aktivity to, že ak idem na Hlbokú
aj počas dňa, často tam nájdem našich

mladých, ktorí sa modlia sami alebo
zavolajú svojich kamarátov a takto aj
im umožnia spoznať toto krásne miesto.
V roku 2009 sme tam osadili aj ďa-
kovnú tabuľu, ku ktorej sa po ruženci
ideme pomodliť ešte tri Zdravasy za
mladých na Miletičke.

Zrnká ruženca
„Tradičnou pomôckou pri modlitbe ru-
ženca je reťaz zrniek, ruženec. Z prak-
tickej stránky sa neraz považuje len za
jednoduché počítadlo na registrovanie
poradia odriekaných Zdravasov. No
môže byť aj symbolom, ktorý dodá roz-
jímaniu hĺbku.
Prvá vec, ktorú si všimneme, je to, ako
sa zrnká ruženca zbiehajú pri kríži,
ktorý takto otvára i zakončuje mod-
litbu ruženca. Stredobodom života 
a modlitby veriacich je Kristus. Všetko
sa v ňom začína, všetko k nemu vedie,
všetko sa skrze neho v Duchu Svätom
završuje v Otcovi.
Ako počítadlo zaznamenávajúce na-
predovanie v modlitbe nám ruženec
pripomína nepretržitú cestu rozjíma-
nia a kresťanskej dokonalosti. Blaho-
slavený Bartolomej Longo v ňom videl
reťaz, ktorá nás spája s Bohom. Reťaz –
áno, ale sladká reťaz, ktorá nám pripo-
mína náš vzťah k Bohu, nášmu Otcovi.“
(Sv. Ján Pavol II., Apoštolský list Ruže-
nec Panny Márie, 2002)
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Mladí o ruženci
Akú hodnotu má pre teba mod-
litba ruženca?

Don Bosco vravel, že máme dôverovať
Panne Márii. Ja sa ruženec z veľkej časti
modlím preto, lebo sa modlím za ľudí,
ktorí niečo potrebujú, a verím, že touto
modlitbou Panna Mária dokáže urobiť
veľké veci. A zároveň tým, že sa ruže-
nec modlím, mňa samého to približuje
bližšie k Panne Márii aj k Pánu Ježi-
šovi, aj keď veľmi pomaličky.
Timotej Lipták, Prešov

U nás v stredisku sa pravidelne každú
nedeľu mladí stretávame v Kostole sv.
Anny a modlíme sa spoločne ruženec.
V ten jeden večer sa spojíme v modlitbe
k Panne Márii. A ruženec tým, že je
spoločný, má pre mňa silu v tom, že
keď si na úvod povieme svoje úmysly,
tak sa nemodlíme len každý sám za
svoj úmysel, ale modlíme sa kolektívne,
podporujeme sa v našich ťažkostiach
i radostiach.
Lucia Sisolová, Bardejov

Táto modlitba momentálne pre mňa
znamená darovanie svojho času pre
Boha, pretože je to dlhšia modlitba, je
to o prítomnosti s Bohom. Nezameria-
vam sa na seba, ale cez túto modlitbu
sa cez Pannu Máriu zameriavam na Je-
žiša. Keď sa ruženec modlíme spoločne
a keď mi ujdú myšlienky, viem sa do
toho vrátiť rýchlejšie, ako keď sa mod-
lím sama.
Katarína Brusáková, Bratislava

Modlitba spoločného ruženca, ktorú
mávame každú nedeľu večer, je pre
mňa príležitosťou spomenúť si na celý
týždeň, ako som ho prežil, upokojiť si
myšlienky, že aj ďalší týždeň môžem
prežiť s Pánom. Dáva mi to aj istú pra-
videlnosť, že v tom nie som sám, že
vždy tam môžem prísť a niekto tam
bude a môžeme sa spoločne pomodliť.
Marek Pivarník, Bardejov
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Účastníci synody budú mať 
v rukách materiál, ktorý sa
pripravoval od januára minu-
lého roka. Biskupi, rehole,
hnutia a združenia, univer-
zity, školy a mnoho jednot -
livcov prispeli svojimi 
návrhmi k tejto téme.  Pro -
stred níctvom internetu sa za-
pojilo do dotazníka k téme
aj 221 000 mladých z ce-
lého sveta. V marci tohto
roka sa konala v Ríme pred-
synoda s účasťou 300 mla-
dých ľudí z celého sveta.

Ako môže teda dnes Cirkev
vykonávať svoje poslanie
smerom k mladým, o tom hovoril na tlačovej konferencii vo
Vatikáne v júni jeden z dvoch špeciálnych sekretárov synody,
a to salezián don Rossano Sala. „Prvým krokom je, že si treba

uvedomiť výzvy dnešnej kultúry a výzvy vedy o človeku:
vzťah k telu a k citovému prežívaniu, nové možnosti pre zí-
skavanie informácií a hľadanie pravdy, hlboké dôsledky di-
gitálneho sveta na život jednotlivca, znechutenie z tradičných
inštitúcií, duchovnú nostalgiu…“ Predstavil tiež potrebu pre-
hodnotiť pohľad na pastoráciu povolaní, pretože v nej nemá
ísť len o duchovné (kňazské či rehoľné) povolanie. „Iba 

v optike hľadania povolania
v širokom zmysle môžu
mladí vyzrievať na pevné
osobnosti.“ Podľa dona Salu
sa cirkevné inštitúcie musia
naplno vložiť do hry, byť
denne blízko mladým, kaž-
dodenne ich sprevádzať 
a vytvárať prostredie brat-
skosti. Celý dokument má 
v sebe aj akúsi líniu citlivosti
na tých, ktorým sa dostalo
menej: osobitná pozornosť
voči krehkým, zraneným,
chudobným,  núdz nym mla-
dým.

Počas októbra (od 3. do 28.) budeme ako Cirkev prežívať už pätnástu riadnu synodu biskupov
(niektoré synody boli mimoriadne, mimo tohto počtu). Tentoraz o mladých. Prečo táto
synoda? „Aby si celá Cirkev uvedomila svoju dôležitú a vôbec nie iba voliteľnú úlohu

sprevádzať každého mladého človeka bez výnimky k radosti lásky.“ Ako saleziánska rodina
chceme túto synodu nielen sledovať, ale ju aj podporovať modlitbami.

Spracoval: rhsdb  � Foto: www.synod2018.va

Na synode biskupi o mladých
Témou sú mladí, viera a rozlišovanie povolania

Ak je povolanie k radosti lásky
základným povolaním, ktoré Boh vložil
do srdca každého mladého človeka, aby
jeho život mohol prinášať ovocie, potom

viera je darom zhora a zároveň
odpoveďou na to, že sa človek cíti

vyvolený a milovaný.

SEDEM SLOV
Pracovný dokument synody Instrumentum laboris zhrnuli
na sekretariáte synody do výstižných siedmich slov.
Počúvanie – Mladí chcú, aby sme ich počúvali s empatiou.
Všetci mladí, bez výnimky, chcú byť vypočutí.
Sprevádzanie – Pre mladých je podstatné, aby sa im dostalo
duchovné, psychologické, formačné, rodinné sprevádzanie
a aj sprevádzanie vo veci povolania.
Konverzia – Je potrebné obrátenie, a to v takej miere, aby
sme samotných mladých urobili protagonistami ich vlastného
života.
Rozlišovanie – Toto je jedno z častých slov v pracovnom do-
kumente a chápe sa „v štýle Cirkvi, ktorá vychádza zo seba“,
aby odpovedala na potreby mladých.
Výzvy – Mladí dnes musia čeliť množstvu výziev, najmä
kvôli fenoménu, že sú často odsúvaní na okraj; no nechýbajú
ani pozitívne výzvy ako hudba, šport, práca.
Povolanie – Ukazuje sa veľká potreba premyslieť pastoráciu
mladých vo veci povolania, aby táto pastorácia mala „široký
záber“ a „význam pre všetkých mladých“.
Svätosť – Pracovný dokument ponúka aj reflexiu nad svä-
tosťou, lebo „mladosť je časom pre svätosť“.
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Podujatia sú určené najmä pre animáto-
rov a animátorky, dobrovoľníkov a pra-
covníkov mládežníckych stredísk, pas-
toračných centier, farností a hnutí.

Programy a kurzy sú zamerané na ani-
mátorstvo, osobnostný rozvoj, spiri-
tualitu, rozlišovanie povolania, misijné
dobrovoľníctvo a odborné špecializo-
vané služby.
„Väčšina predkladaných kurzov a roz-
vojových programov bola pôvodne tvo-
rená pre tých, s ktorými dlhodobo 
a pravidelne spolupracujeme v rámci
saleziánskej rodiny. Dnes sa nimi rov-
nako dobre inšpirujú mladí i starší 
z nesaleziánskych pastoračných cen-
tier, škôl, farností či hnutí,“ povedal pri
predstavení katalógu salezián Ján Ho-
lubčík, delegát pre pastoráciu mládeže
Saleziánov dona Bosca.

Kurz je súvislé vzdelávacie podujatie
(jednodňové alebo viacdňové) bez
dlhšieho prerušenia.

Program je dlhodobejšie vzdelávanie 
z viacerých nadväzujúcich kurzov,
stretnutí, domácich úloh a pod., pri-
čom jednotlivé kurzy v programe môžu
byť vzájomne previazané a účasť na
nich podmienená absolvovaním pre-
došlých kurzov, alebo môžu byť voľne
prepojené, čiže účastníci ich môžu ab-
solvovať len jednotlivo.

Viaceré kurzy či programy je možné
realizovať priamo v mieste, kde žijú
záujemcovia. Pridanou hodnotou
iných je zasa výmena skúseností a nad-
hľad, ktorý sa dá získať v skupine zlo-
ženej z účastníkov z rôznych stredísk.

Ponukový katalóg s podrobnosťami 
o jednotlivých programoch a kurzoch
je možné stiahnuť si ako PDF z web-
stránky saleziani.sk.

Pre záujemcov o bližšie informácie
funguje kontaktný email vzdelava-
nie@sdb.sk.

Za ostatných 20 rokov vzniklo v saleziánskej rodine viacero
kvalitných vzdelávacích programov. Prešli cez ne stovky

animátorov a dobrovoľníkov, ktorí rozvíjali sami seba, kvalitne sa
pripravovali pre službu druhým a tiež spoznávali svoju životnú

cestu. Aktuálne 15 ponúkaných programov realizuje asi 50
školiteľov a školiteliek priamo zo saleziánskeho prostredia 

a s bohatou skúsenosťou z praxe.
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Vzdelávanie pre mladých

Zoznam vzdelávacích
kurzov a programov

= animátorstvo a saleziánska pedagogika:
Základný animátorský kurz ako ponuka
pre začínajúcich animátorov
Škola pre animátorov ako rozširovanie
animátorskej kondície
Cesty zrenia pre animátorov, ktorí vedú
stretká

= pre rozvoj osobnosti:
GPS pre dievčatá o spoznávaní povolania
PS: pre mladé ženy o rehoľnom povolaní
Cesta rozlišovania saleziánskym štýlom
pre mladých mužov o skúmaní životnej
cesty
Emauzy ako prehĺbenie kontaktu s Božím
slovom
Škola teológie pre mladých ako prehĺbe-
nie, čosi viac
7 návykov, ako sa zamerať na podstatné
a dosahovať to

= špecializácie:
Mediálna škola pre stredoškolákov ako
mediálny rozvoj
Tréning trénerov pre tých, ktorí vzdelá-
vajú iných
Kresťanský kouč pre odborníkov v po-
máhaní iným

= dobrovoľníctvo:
Saleziánske misijné DOBROvoľníctvo
ako príprava na ročnú misijnú službu
Malá misia na Ukrajine, príprava na letný
tábor pre deti na Ukrajine
Dobrovoľníci Vides, príprava na pár týžd-
ňov do služby v misiách
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Na začiatku vám porozprávam dva skutočné príbehy.
Domnievam sa, že tieto osobnosti si pre svoj vý-
znamný vek zaslúžia pozornosť.
V máji po pôsobivom sviatku Márie Pomocnice na Val-
doccu v Turíne som začal vizitáciu saleziánskych diel
v Chorvátsku. Musím sa vám priznať, že som bol silno

zasiahnutý pevnosťou
kresťanských spoločen-
stiev, ktoré som tam stre-
tol. Veľký dojem na mňa
urobili mladí – stovky
dnešných mladých, mo-
derných, hyper-prepoje-
ných, ponorených do di-
gitálnych sietí ako všetci
mladí sveta, ale s pev-
nosťou v prežívaní kres-
ťanskej viery, čo veľmi
hlboko vstúpilo do
môjho srdca.
Do jedného salezián-
skeho domu sme prišli
o desiatej večer. Na
dvore nás privítala cha-
rakteristická tanečná
hudba tohto regiónu.
Nachádzala sa tam po-
četná skupina detí, dos -
pievajúcich, mladých 
i rodičov, ktorí na nás
čakali. Bola tam aj celá

saleziánska komunita a uprostred nich som uvidel
jedného spolubrata saleziána (nepíšem jeho meno,
aby som ho neuviedol do rozpakov), ktorý vo svojich
92 rokoch, v starej reverende, ktorá vyzerala ako 
z čias dona Bosca, s usmievavou tvárou plnou pokoja
tancoval a spieval spolu s mladými, kým na nás čakal,
aby nás privítal.
Na druhý deň som pri rôznych príležitostiach, osla-
vách mohol vidieť, že tohto nášho deväťdesiatroč-

ného brata mladí hlasno pozdravovali, tlieskali mu,
volali ho a on sa medzi nimi šťastne usmieval. Myslel
som na vetu dona Bosca: „S vami sa cítim dobre.“
Povedal som si: toto je salezián, ktorý mal a má na-
plnený život. Nepovedal som ľahký život (rozprával
mi, že musel trpieť hladom a tvrdosťou druhej sveto-
vej vojny), ale mal život naplnený zmyslom a bytost-
ným šťastím.

„Na budúci rok v nebi“

Niekoľko dní predtým na slávnosti na Valdoccu bol so
mnou iný 94-ročný salezián. Prežívať sviatok Márie
Pomocnice na Valdoccu bolo preňho vždy nesmier-
nym darom, hoci zakaždým žartovne tvrdí: „Na bu-

dúci rok už budem v nebi!“ Ale aj tento rok sa nám
podarilo osláviť tento nádherný deň spolu. No a na
môj veľký úžas sa vo svojich 94 rokoch viackrát po-
núkol sprevádzať saleziánov i laikov pochádzajúcich
z Argentíny, ktorí prichádzajú navštíviť niektoré naj-
významnejšie miesta v Turíne, ako napríklad chrám
Panny Márie Utešiteľky. Keď sa vrátili, boli unavení,
najmä on, ale celé dni sa s týmito ľuďmi delil o radosť,
že sú v dome dona Bosca a že vedel všetko, čo tento
dom znamená.
Ja som si neprestával klásť otázku: čo dáva túto silu,
túto motiváciu? Odpoveď je jednoduchá a logická.
Ako spieval Bob Dylan: The answer, my friend, is blo-
win’ in the wind. Priateľu, odpoveď vanie vo vetre. Vo
vetre dona Bosca, ktorý neprestáva vanúť v srdciach
saleziánov a duje do plachiet našej saleziánskej ro-
diny. Vo vetre Ducha, ktorý nám nikdy neprestane dá-
vať veľký dar svojho dychu napriek rokom, ktoré
bežia.

Myslím si, že práve toto nám najviac leží na srdci: cítiť, že náš život je naplnený. 
Je to hlboká ľudská túžba. V tomto zmysle vám musím povedať, že spoznávam

mnohých ľudí, ktorí prežívajú a prežili naplnený život a ukazujú nám cestu šťastia.

Čo dáva túto silu, túto motiváciu?
Odpoveď je jednoduchá a logická.

Autor: Ángel Fernández Artime SDB  � Foto: ANS

NAPLNENÉ ŽIVOTY 

Ángel Fernández Artime
hlavný predstavený saleziánov

a X. nástupca dona Bosca
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Pridávam posledné svedectvo, ktoré
má, myslím, silný dopad na celý svet.
Pápež František bude mať v decembri,
ak je to Božia vôľa, osemdesiatdva ro-
kov. A to sa týka svedomia sveta, pre-
tože jeho voľba je žiť život jednoduchý
a naplnený evanjeliom. Aktuálne je mo-
rálne uznávaný za najvplyvnejšieho
človeka v tomto našom svete. Jeho prí-
hovory sú plné jednoduchosti a auten-
tickosti, sú silnou výzvou pre tých, ktorí
túžia, aby sa ich dotkla Ježišova sila 
a aby ich prenikla.
V tomto spočíva naplnenosť ich životov
aj životov mnohých ďalších.

Keď silou je láska

Sú to životy, ktoré chcú byť prežívané 
v službe, v darovaní sa, v Láske.
Životy miliónov a miliónov mám,
otcov, starých otcov a starých mám,
ktorí sa cítia úplne spokojní z darova-
ného života. Keď silou života je Láska,
úsilie, obety, námahy, animovanie me-
dzi mladými v noci alebo unavujúce
blúdenie mestom namiesto odpočinku
nie sú ťažké, nie sú na príťaž.
Zasiahol ma a dojal jeden príbeh, ktorý
má veľa spoločného s láskou či s ne-
pohodlím spojeným s obetovaním sa.
Hovorí sa, že do jednej africkej dediny
prišiel turista zo Západu v poľovníc-
kom oblečení a s vyblýskanými foto -

aparátmi. Uvidel útle, drobné desať -
ročné dievčatko, ktoré nieslo na svo-
jich pleciach bucľaté dieťa. Turista diev-
čaťu hovorí: „Maličká, nie je ti to ťažké
bremeno na ťarchu?“ Dievčatko s veľ-
kou dávkou zdravého rozumu a so
srdcom plným lásky odpovedalo: „Pane,
to nie je bremeno, to je môj brat.“
Toto je kľúč naplneného života, nech je
cesta, pre ktorú nás Pán povolal, aká-
koľvek.
Život pretkaný láskou. Túžme, aby bol
taký aj náš život.

(Podľa Il Bollettino Salesiano,
september 2018)
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RELIKVIA TITUSA ZEMANA
V CENTRE úCTy BOžSKéHO
SRDCA
Socha Božského Srdca z bočného ol-
tára vo vajnorskom kostole bola cen-
trom primičného oltára novokňaza Ti-
tusa Zemana na priestranstve pred
kostolom. Na sklonku života mohol po-
tom celebrovať istý čas iba sám pri boč-
nom oltári v kostole, bez aktívnej účasti
veriacich. Pre dona Titusa bolo Ježišovo
srdce zdrojom lásky a posily, ktorú od
neho čerpal a druhým dával.
Bolo teda veľkou radosťou veriacich vo
farnosti Likava, keď 3. júna mohli pri-
vítať relikviu bl. Titusa. Likava patrí poč-
tom obyvateľov k menším farnostiam,
ale je výnimočná tým, že je centrom
úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
na Slovensku. Už vyše 300 rokov je tu
Bratstvo Božského Srdca Ježišovho 
a v súčasnosti má vyše 62-tisíc členov
roztrúsených po celom Slovensku.

MOčARANy VďAčIA ZA
GORAZDA ZVONICKéHO AJ
TITUSOVI ZEMANOVI
Počas tohtoročných Močarianskych dní
(Močarany sú súčasťou Michaloviec)
oslávili rodáci 70. výročie kňazskej vy-
sviacky básnika saleziána kňaza An-
dreja Šándora, básnickým menom Go-
razda Zvonického. V bývalej škole
otvorili jeho pamätnú izbu. Andrej Šán-
dor ušiel do Talianska v druhej Titusovej
výprave v októbri 1950, vďaka čomu sa
neskôr stal kňazom a rozvíjal svoj vý-
znamný básnický talent. V nedeľu 24.
júna v tamojšom filiálnom kostole sv.
Gorazda umiestnil relikviu bl. Titusa
Zemana provinciál saleziánov don Jo-

zef Ižold. V homílii sa prihovoril don
Štefan Turanský, ktorý Gorazda Zvonic-
kého osobne poznal.

RELIKVIA BL. TITUSA NA
SLIEZSKOM DOME
V roku 1950, v čase, keď bol Titus Ze-
man kaplánom v Šenkviciach a učil tam
náboženstvo, zúčastnil sa aj organizo-
vaného výletu so žiakmi do Vysokých
Tatier.
Od 15. júla tohto roka má farnosť Vy-
soké Tatry dona Titusa opäť medzi se-
bou. Relikviu im priniesol a odovzdal
don Jozef Luscoň. Vyniesli ju aj na
Sliezsky dom, kde sa práve vtedy ko-
nala spomienka na návštevu sv. Jána
Pavla II. Aj tam si teda mohli farníci i tu-
risti, ktorí sa tam zúčastnili na omši,
uctiť relikviu bl. Titusa.

SVEDECTVO O MILOSTI NA
PRíHOVOR BL. TITUSA – V RíME
Jeden môj priateľ z Ríma, Paolo Labate
(56-ročný), už dlhší čas trpel veľkými
bolesťami na ruke i nohe, na pravej
strane tela v oblasti krížov, no najmä
nemohol niekedy ovládať pohyby kĺbov
na pravej nohe počas chladných, za-
pršaných dní. Aj pravé rameno mu tŕplo
a prsty na ruke zvykli začervenať a na-
puchnúť. Toto sa mu stávalo od roku
1993, keď mal 32 rokov.

V takýchto chvíľach okrem toho, že mu-
sel „ťahať nohu za sebou“, on, ktorý rád
veľa chodieval pešo, sa často zadýchaval,
samozrejmým následkom čoho bolo, že
ťažšie rozprával, keďže bol viac unavený.

Toto som ja sama mohla vidieť viac ráz
a vedela som, že je to vážne a že mu to

Spracoval: Rastislav Hamráček SDB  � Foto: annakolesarova.sk

10

Blahoslavený Titus
pomáha aj v Ríme

Za prvý rok od blahorečenia dona Titusa Zemana sa jeho úcta rozširuje po celom Slovensku 
i za hranice. Celkovo bolo na Slovensku už v kostoloch a kaplnkách umiestnených takmer
200 relikvií. A vo Vajnoroch sa pripravuje oslava prvého výročia blahorečenia. Znova vám

prinášame niekoľko správ i svedectvo o vypočutých modlitbách.
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narúša každodenný život až do takej
miery, že v niektoré zvlášť chladné dni
mu zakazovali vychádzať z domu.

V októbri 2017, keď sme boli v istý deň
spolu v Ostii na prechádzke, Paolo mi
dal drevený ruženec ako náhradu za
môj, ktorý som už viac dní nemohla
nájsť. Ja som mala so sebou malý de-
siatok ruženca, ktorý mi darovali pria-
telia z Thajska, a mala som ho aj vo
chvíli, keď som sa počas roka 2017
mohla modliť pri relikviách dona Titusa
Zemana. Vtedy som sa veľmi diskrétne
a s úctou dotkla tým desiatkom relikvií.
A keďže viem, že Paolo je hlboko ve-
riaci človek, darovala som mu ho na
oplátku za jeho drevený, ktorý mi on
dal. Porozprávala som mu čosi viac 
o Titusovi, hoci už o ňom trochu počul
predtým. Myslela som, žeby mu mohol
don Titus pomôcť.

Od tohto dňa Paolo nosil tento desiatok
vo svojom pravom vrecku v nohavi-
ciach, v malom vrecku, aby ho nestra-
til, a tak sa desiatok dotýkal jeho boľa-
vej nohy. Po šiestich mesiacoch, po
mnohých vlhkých, daždivých a chlad-
ných týždňoch, keď dokonca aj v Ríme
nasnežilo, Paolo netrpel žiadnymi  prob -
lémami s dýchaním, nemal bolesti 
v končatinách, bolo to zázračné. Táto
situácia sa teda zmenila po 26 rokoch.
Jeho lekári si to nevedeli vysvetliť.

Paolo napísal vo svojich zápiskoch:
„Spoznal som dona Titusa z Lodovi-
cinho rozprávania v čase, keď spolu-
pracovala na jeho procese blahoreče-
nia. Naozaj ma oslovilo, ako sa venoval
povolaniam a čo všetko vytrpel vo vä-
zení. Lodovica, keďže ma poznala, že
sa rád modlím ruženec a nosím ho so
sebou, ma povzbudila, aby som jej de-
siatok mal vždy pri sebe v kontakte 

s mojou chorou nohou. Bola si istá, že
mi don Titus pomôže. Ja som to začal
robiť a stalo sa to. Od minulého októbra
som už nemal žiadne bolesti. A v Ríme,
kde žijem, bolo veľmi zlé počasie túto
zimu. Moja noha bola vždy v poriadku
a vôbec ma nebolela. Ani pri dlhších
zimných prechádzkach na pobreží
mora.“
„… môj zdravotný stav už nie je po-
značený chladom a zimou, ktoré cítil aj
samotný blahoslavený Titus pri prevá-
dzaní bohoslovcov za hranice. Akoby
ich cítil za mňa on a trpel za mňa on.
To ma s ním zbližuje ešte viac a beriem
si ho ako vzor,“ napísal Paolo vo svo-
jom svedectve.

Vskutku, Titus so skupinami často krá-
čali v noci, boli zmočení od dažďa 
a z rieky Morava, vo väzení ho mučili
polievaním studenou vodou, musel
chodiť bosý po snehu a bol vo veľmi
studených celách na samotke.

Tak opäť raz, ako už aj v minulosti, mô-
žeme vidieť súvislosť medzi Titusovým
utrpením, ktoré mu spôsobovali prena-
sledovatelia, a milosťami udelenými na
jeho príhovor. A keďže poznám zbližša
dokumentáciu Titusovho života, chcem
zvlášť podčiarknuť, že znak ruženca je
osobitne silný v jeho živote. Aj vo vä-
zení si urobil ruženec s 58 zrniečkami
z chleba, každé za jedno vypočúvanie
a mučenie.

Veľmi rada o tom rozprávam s veľkou
vďačnosťou v jednote s Paolom, ktorý
mi na to dal súhlas.

Lodovica Maria Zanet
Rím 24. apríla 2018

VO VAJNOROCH ODHALIA SOCHU
BL. TITUSA
V nedeľu 30. septembra pri prvom vý-
ročí blahorečenia Titusa Zemana bude
v jeho rodisku malá slávnosť.
Svätú omšu o 10.00 h v miestnom far-
skom kostole, kde je uložený hlavný
relikviár bl. Titusa, bude sláviť brati-
slavský arcibiskup metropolita Mons.
Stanislav Zvolenský.
Po svätej omši na Námestí Titusa Ze-
mana bude odhalenie sochy blahosla-
veného vajnorského rodáka.

11
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Boží služobník Ignác Stuchlý sa narodil 14. decembra 1869
v Boleslavi. V septembri 1894 prišiel do Turína k saleziánom,
o rok začal noviciát a v novembri 1901 bol vysvätený za
kňaza. Osobne poznal dona Michala Ruu, prvého nástupcu

dona Bosca. Značný čas pôsobil v Ľubľane, kde postavil kos-
tol. V roku 1925 prišiel do Perosy Argentiny, kam prichádzali
chlapci z Československa (v tomto roku sa odtiaľ presunuli
slovenskí saleziáni s chlapcami do Šaštína). V roku 1927 pri-
šiel don Stuchlý so skupinou 17 chlapcov a 3 saleziánov do
Fryštáku na Morave, kde saleziáni kúpili dom. Časom mu pre
jeho bielu hlavu dali prezývku „Staříček“. Ako rástlo dielo
saleziánov v Čechách aj na Slovensku, predstavení z Turína
ho v roku 1935 ustanovili za provinciála Československej
provincie. Pre vojnové udalosti sa potom v decembri 1939
oddelila samostatná Slovenská provincia. Počas obdobia
protektorátu don Stuchlý zažil, ako nacisti zabrali viacero sa-

leziánskych domov, aj dom vo Fryštáku. Po vojne však sale-
ziáni znova dom vo Fryštáku otvorili. Tam don Stuchlý dostal
5. marca 1950 vo veku 81 rokov mozgovú mŕtvicu. Po tzv.
barbarskej noci bol presunutý do domova dôchodcov v Lu-
kově a toto zariadenie nesmel opustiť. Zomrel tam 17. ja-
nuára 1953. Pochovali ho na cintoríne vo Fryštáku.
V roku 2001 sa skončila diecézna fáza procesu jeho blaho-
rečenia, v ktorej zhromaždili asi 90 svedectiev. 20. júla 2018
bol odovzdaný súhrnný dokument Pozício, ktorý poukazuje
na hrdinský stupeň jeho čností. Po preskúmaní Pozícia na
Kongregácii pre kauzy svätých bude, veríme, Ignác Stuchlý
vyhlásený za ctihodného. Od blahorečenia ho bude deliť už
len preskúmanie a uznanie zázraku na jeho príhovor. Dote-
raz českí saleziáni evidujú dvanásť vyslyšaných modlitieb na
jeho príhovor, z čoho sú štyri väčšie uzdravenia.

Spracoval: rhsdb � Foto: archív

Bude prvý československý provinciál
blahoslavený?

V Paraguaji blahorečili dievča od saleziánok
Od saleziánskej výchovy ku Katolíckej akcii a potom 
do klauzúry medzi sestry sv. Terézie z Avily. Taká bola cesta
Márie Felicie Guggiari Echeverría, ktorú 23. júna blahorečili
v Asunción v Paraguaji.
Mária Felicia sa narodila v roku 1925. Od detstva sa vyzna-
čovala veselosťou, jednoduchosťou, skromnosťou. V piatich
rokoch vstúpila do Kolégia Márie Pomocnice vo Villarrica,
ktoré viedli sestry saleziánky. Naučila sa tam milovať Ježišovu
matku a zverovať sa jej každý deň. V roku 1954 spoznala pa-
raguajské karmelitánky v Asunción a o rok medzi ne vstúpila.
V januári 1959 sa zistilo, že trpí infekčnou hepatitídou: svoj
stav veľkodušne obetovala Pánovi. Zomrela o tri mesiace vo
veku 34 rokov.

Poľský salezián kardinál je ctihodný
V sobotu 19. mája Svätý Otec František schválil dekrét 
o hrdinských čnostiach poľského saleziána kardinála Augus-
tína Hlonda a uznal ho tak za ctihodného. Kardinál Hlond
bol arcibiskupom Hniezdna a Varšavy a prímasom Poľska.
Narodil sa 5. júla 1881 v Brzęczkowiciach a zomrel vo Var-
šave 22. októbra 1948. Charakterom bol blízky ľuďom, najmä
chudobným a mladým. Po začiatku druhej svetovej vojny už
ako kardinál sa ostro postavil proti porušovaniu ľudských práv 
a náboženskej slobody. Bol donútený odísť do exilu. Po
vojne rovnako odvážne bránil Poliakov proti marxistickému
útlaku a prežil niekoľko atentátov na svoju osobu. Kardinál
Hlond vyžaroval saleziánske cnosti, bol veľkodušným a jed-
noduchým pastierom, schopným mať prorocký pohľad.
Dvoma stĺpmi jeho života boli podľa vzoru dona Bosca Eu-
charistia a Mária Pomocnica.
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Monika, kde ťa zastihla správa, že bu-
deš novou provinciálkou? Spomínaš si
na svoju prvú reakciu či myšlienky,
ktoré ti bežali v hlave?
Zastihla ma v izbe na Štedrý deň. Videla
som nejaké zvláštne číslo na mobile.
Myslela som si, že číslo na generálnu
matku mám uložené, tak som to s po-
kojom zdvihla. Horšie bolo, keď som
počula jej hlas a otázku: „Come stai?
Chcem ti dať vianočný darček.“ My-
šlienky, čo mi bežali v hlave, boli, že to
určite nie je pravda a čakala som pre-
budenie, ale nie a nie sa prebudiť a ži-
vot pokračuje ďalej s týmto novým dar-
čekom.

Skús sa nám trochu predstaviť.
Pochádzam z Trnavy-Kopánky. Naro-
dila som sa úžasným rodičom Márii 
a Jozefovi. Priezvisko Skalová je pre
mňa významné, lebo som dostala od
rodičov aj pevnosť – oporu i náročnosť.
Vybudovali vo mne postoj len tak sa ne-
vzdávať pred prekážkami, a ak si budete
opakovať dookola slovo skala, tak
uhádnete aj ten druhý veľký dar, ktorý
som od nich dostala a ktorý mi rôznym
spôsobom prejavovali a prejavujú –

mamka z neba a ocko veľkým fande-
ním. Vyrastala som so starším bratom
Jozefom, ktorý teraz pôsobí ako sale-
zián v Bratislave v úlohe sekretára. Veľa
sme si toho prežili a dobre sa poznáme,
preto bol aj dosť prekvapený, keď som
mu ako 18-ročná začínajúc ašpirantát
povedala, že rozmýšľam ísť k sestrám
saleziánkam. Neobsedela som doma,
vždy ma hľadali (to bol šťastný život
bez mobilov), všetko ma zaujímalo 
a chcela som byť kamoškou všetkých. 
S mladším bratom Martinom máme tiež
taký veľmi pekný a blízky vzťah. Naro-
dil sa totiž, keď som mala 13 rokov.
Bola som jeho staršou sestrou a akoby
takou druhou mamou. Krásnych päť ro-
kov spolu, potom som už odišla do for-
mácie. Teraz má peknú rodinku.

Kedy si začala uvažovať nad zasväte-
ným spôsobom života?
Skôr by som povedala, že som nechcela
uvažovať a prehovárala som aj jednu
kamošku, ktorú sestry v Čechách z inej
rehole pozývali, aby zostala medzi
nimi, a ja som ju odhovárala. To som
mala 14-15 rokov, aby nebláznila, že je
dobré sa normálne vydať, mať rodinu 

a nie zavrieť sa niekde do kláštora. No
paradoxom je, že ona sa vydala a ja
som vstúpila do rehole. Totiž asi v 17-
-tich prišlo na jedných duchovných cvi-
čeniach o Panne Márii také vnútorné
pozvanie a neodolala som.

Aké boli tvoje rehoľné pôsobiská a čo
si v nich mala zverené?
Spomeniem tie, ktoré sa mi niečím vý-
nimočným zapísali. Rožňava – muzi-
kálom Sám a stratený, to bol nádherný
čas s mladými. Išla som tam so slzami,
presvedčená, že ma tam posielajú ako
do vyhnanstva, lebo som predtým po-
čula, aké je to náročné prostredie. Boli
to však krásne tri roky. Potom Banská
Bystrica – tam bola veľmi pekná spolu-
práca so saleziánmi v stredisku a v hľa-
daní možností, ako sa to dá. Spome-
niem aj Rím, kde som síce dva roky
študovala, ale mala som možnosť aj
apoštolsky pôsobiť v jednej farnosti, kde
som prvý rok učila na gitare a druhý rok
sa podarilo vytvoriť stretko mladých
chlapcov a dievčat. Tieto priateľstvá pre-
trvávajú až dodnes. V Trnave, v rodisku,
to nebolo až také ľahké, ale nezabud-
nuteľné boli pre mňa animátorské ví-

Sestra Monika Skalová FMA
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Žiť to podstatné 
s motiváciou a zápalom

Saleziánky majú novú provinciálku
Autorka: Viera Antalíková FMA  � Foto: archív FMA

Sestra Monika Skalová vystriedala v službe provinciálky
sestru Janu Kurkinovú, ktorá viedla provinciu saleziánok od

roku 2012. Počas jej mandátu sa provincia rozrástla 
o 14 nových sestier a jednu medzinárodnú komunitu 

v Azerbajdžane v Baku. Sestra Jana odovzdala svoj mandát
novej provinciálke Monike symbolicky horiacou lampou. 

A sestra Mária Assunta Sumiko Inoue, delegátka generálnej
predstavenej, uviedla sr. Moniku do šesťročnej služby

prečítaním menovacieho dekrétu. Pri tejto slávnosti 
5. augusta v Badíne boli prítomné sestry saleziánky 

zo Slovenska i čiech, provinciál saleziánov don Jozef Ižold,
zástupcovia saleziánskej rodiny a príbuzní sr. Moniky.
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kendy aj úžasná otvorenosť a zápal
mladých.

Posledných šesť rokov si pôsobila ako
vikárka provinciálky, takže vidíš viac
do „kuchyne“ provincie. V akom
stave ju preberáš?
Je to teraz všetko výborné predvarené
vďaka Janke, ktorá to jednoducho vedela
a úplne jej táto služba sadla. Ja len dú-
fam, že to budem vedieť aj spolu s pro-
vinciálnym tímom nejako variť ďalej.

Tvoje plány a vízie do budúcnosti…?
Žiť to podstatné s motiváciou a zápa-
lom. To konkrétne sa ešte vyvíja a ne-
chávam tu priestor Duchu Svätému, aby
si on robil svoje dielo.

Bola si sedem rokov aj redaktorkou
časopisu Zasvätený život. čo ti dalo
pôsobenie v tomto časopise?
Nikdy by som o sebe nepovedala, že
budem písať, hľadať zdroje, možnosti,
tvoriť v mediálnej oblasti. 
A preto vidím, že je veľmi dô-
ležité mať v akejkoľvek oblastí
kvalitných šéfov, ktorí vedia in -
špirovať, podnecovať a posúvať
človeka. My sme takéhoto vý-
nimočného šéfredaktora v ča-
sopise mali. Tých sedem rokov
bolo pre mňa krásnou skúse-
nosťou spolupráce medzi za-
svätenými osobami na projekte,
ktorý jedna pani Sofia nazvala
revolučným.

Akú knihu práve čítaš?
No ja mám rozčítaných asi päť,

každá je trochu z iného súdka, ale teraz
som dočítala od Enza Bianchiho „Lá-
mať chlieb“.

Dnes sa veľa hovorí o vzťahu medzi
otcami a dcérami. čo si vážiš na svo-
jom otcovi?
Jeho úžasnú skromnosť, hĺbavosť, pri-
spôsobivosť okolnostiam, úsmev a iskru
v očiach. Neviem, či poznám niekoho
takého pracovitého a obetavého, akým
je môj ocko. Pre rodinu urobil všetko,
aj na úkor svojho voľného času, svojho
pohodlia. Asi veľmi rada spomínam,
keď sme boli len my dvaja na výlete 
v Prahe. Mala som vtedy 15 rokov, cí-
tila som sa pri ňom ako princezná. Dal
by mi modré z neba. Kúpil mi lako-
vané lodičky, krásne náušnice a rifle –
to boli moje prvé. Minuli sme všetky
peniaze, mamka nebola nadšená, keď
sme prišli domov. Ale boli to nádherné
dni. Boli sme tam spolu aj na zábave –
na Vlachovke, tým starším to určite

niečo hovorí. Bolo tam tak strašne veľa
ľudí, že sme iba prešľapovali z miesta
na miesto a ocko potom šťastný vyjad -
ril, „ako sme si dobre zatancovali“. On
tancovať nemusí, ale vtedy to dal.

Niekoľko rokov si mala možnosť byť
aj v službe direktorky komunity. 
V čom vidíš múdrosť direktorky vo
vedení komunity?
V počúvaní aj toho nevypovedaného. Je
potrebné byť nad vecou a nepripúšťať si
všetko na osobnú rovinu. A niekedy 
zastávať v správnej miere rolu sestry,
mamy, priateľky alebo aj babičky – tak
ako sa napríklad správa k vnúčatám, že
niekedy akože nevidí a nepočuje, ale
dopraje.

Ako vnímaš mladých dnešnej doby 
v porovnaní s tým, keď si ty začínala
formáciu?
Sú úžasne zapálení, šikovní, s množ-
stvom výhod a možností, prežívaním
slobody a poviem aj užívaním si a na
druhej strane vidím slabé miesta vo
vzťahoch, v rozhodnutiach a vydržaní 
v nich, aj keď prídu ťažkosti.

čo je podľa teba najväčšou nástrahou
dnes pre verné prežívanie rehoľného
povolania?
Zdá sa mi, ako tak pozorujem, že sa-
mota. V tom v zmysle, že sme navonok
online, niekedy až veľmi, ale vnútorne
neraz strácame kontakt samy so sebou,
potom aj motiváciu, prečo vlastne takto
žijeme, a z tej vnútornej samoty pri-
chádza prázdno, kde sa dostáva človek
na svoje dno.

Keby k tebe prišla zlatá rybka 
a mohla ti splniť tri želania –
aké by boli?
Cukráreň s chránenou dielňou
„mladí pre mladých“, vedieť
hneď skvele po anglicky, prí-
padne aj po francúzsky a cesta
okolo sveta… a to nemusí byť
za 80 dní.

A životné motto či myšlienka,
ktorá ťa sprevádza v poslednej
dobe?
Nemaj strach byť tou, ktorá mi-
luje viac! A vychádza to z Evan-
jelia podľa Jána: „Ostaňte v mo-
jej láske“ (Jn 15, 9 – 17).
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Symbolom odovzdávania štafety služby provinciálky u našich sestier
saleziánok bola zažatá olejová lampa. Na Eucharistiu ju priniesla ešte –

teraz už bývalá – provinciálka sr. Jana Kurkinová.

Monika Skalová prevzala službu provinciálnej predstavenej aj prevzatím
lampy od svojej predchodkyne v úrade. Lampa symbolizuje zažaté svetlo,

ktoré je schopné preniknúť srdce každého človeka.

Na slávnosti sa v nedeľu 5. augusta zišli takmer všetky sestry saleziánky zo
Slovenskej provincie. Tento dátum je pre saleziánky osobitný, lebo v tento

deň v roku 1872 vznikol ich rehoľný inštitút.

Slávnosť sa konala v kaplnke Kňazského seminára v Badíne a svätej omši
predsedal provinciál don Jozef Ižold. Nechýbal rodný brat novej provinciálky –

salezián, provinciálny sekretár don Jozef Skala.

Službu provinciálky prijala sr. Monika Skalová po prečítaní dekrétu od
generálnej matky. Tú zastupovala a dekrét prečítala sr. Maria Assunta Sumiko

Inoue, členka generálnej rady saleziánok.

„Uvedomila som si, že byť provinciálkou je vlastne rizikové povolanie. Asi by
som nemala veľkú odvahu do tohto rizika vstúpiť, keby som od Pána

nepocítila pozvanie ,neboj sa milovať viac‘“ (sr. Monika).

15
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A keďže mladí v saleziánskom prostredí
sa angažujú najmä v oblasti výchovy 
a evanjelizácie – toto popoludnie bolo
zamerané práve na animátorstvo. To je
saleziánsky spôsob, ako sa angažovať
pre druhých. Popoludnie angažovanosti
pre saleziánsku mládež malo teda ná-
zov LABoratórium a cieľom bolo po-
núknuť a motivovať mladých ku sku-
točnej službe animátora.

Do priestorov saleziánskeho strediska 
v Prešove sa zišlo v piatok 27. júla po-
poludní asi päťsto mladých. Ponuka
bola pestrá: mohli zažiť na vlastnej koši,
že hrať sa neznamená len vypĺňať voľný
čas, delili sa o svoje skúsenosti z ani-
mátorstva a nanovo objavovali jeho vý-
znam, spoznávali aj svoje umelecké
vlohy, s profesionálnou basketbalistkou
hovorili o hodnote športu, z prvej ruky
sa dozvedeli viac o misii v Azerbaj-

džane, dostali prvú ochutnávku z no-
vého projektu Teológia pre mladých 
a nechýbali ani rozhovory o povolaní 
a o možnosti misijného dobrovoľníctva.

Popri týchto rôznych workshopoch mali
mladí priestor zahrať sa, zatancovať si
mládežnícke spoločenské tance, stráviť
čas rozhovormi so saleziánmi či sale-
ziánkami a rovnako využili aj možnosť
modlitby v miestnom kostole, kde bola
celý čas vystavená k adorácii Oltárna
sviatosť.

„K saleziánskej charizme patrí, aby sa
mladí takto spoločne stretali a tešili sa
z toho, že sú spolu, a pritom sa môžu
stretnúť aj s Pánom Bohom. Asi sa nám
to podarilo naplniť práve týmto stret-
nutím – byť spolu a tešiť sa. Pán Boh to
požehnal – od počasia až po ochot-
ných ľudí, ktorí na tom všetkom spolu-

pracovali; bolo to v Božích rukách,“
zhodnotil s radosťou delegát pre pasto-
ráciu mládeže don Ján Holubčík.

Spracoval: rhsdb � Foto: Nikolaj Chirkov

Saleziánske LABoratórium na P18

Počas Národného stretnutia mládeže v Prešove na konci júla sa konalo v tamojšom
saleziánskom stredisku aj Saleziánske popoludnie angažovanosti. Išlo nielen o stretnutie
mladých, ale aj o odpoveď pápežovi Františkovi na jeho výzvu, aby sa mladí angažovali 

vo svojom okolí.

Keď pustíme na
svoje smetisko Boha
„Na tomto mieste, na ktorom teraz se-
díte, bolo veľké smetisko, kde Prešov-
čania vyvážali všetko možné. Sale-
ziánska rodina sa tu každú nedeľu
modlila za to, aby tu mohli prísť sale-
ziáni, aby tu mohla byť lepšia zóna 
a mohlo tu byť stredisko. A vidíte, po
 tých to mnohých rokoch je tu dnes
akoby taká pekná záhrada. Toto je
schopný urobiť Boh, keď ho človek
pustí do svojho smetiska. Je to možné.
Keď mu to človek dovolí, Boh to urobí.“
(Z večerného slovka na záver stretnutia)
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Jeden z workshopov bol venovaný aj umeniu. Michal Žák z Bratislavy
umožnil mladým zanechať takmer „nezmazateľnú“ stopu.

Počas popoludnia nechýbali ani už tradičné spoločné mládežnícke tance,
známe aj z táborov a iných podujatí. Z futbalového ihriska sa stal parket.

Bodkou bolo večerné slovko, pri ktorom direktor prešovskej komunity don
Martin Kačmáry okrem iného aj prezradil, že miesto, kde práve mladí

sedeli, bolo kedysi smetiskom.

Salezián Michal Vojtáš ponúkol na svojom workshope zaujímavou formou
diskusiu o skúsenostiach práce animátora a o novom objavení významu

animátorstva.

Asi najkrajším zážitkom bol záver „laboratória“, keď niekoľko sto mladých
sedelo v tieni či na slnku na ihrisku a spoločne sa modlili ruženec za svoje

povolania.

V sobotu 28. júla sa v rámci stretnutia P18 konalo už tradičné EXPO povolaní.
Nechýbal stánok saleziánskej rodiny a tiež možnosť pomodliť sa pri relikvii bl.

Titusa Zemana.

17
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Spracovala: vdb � Foto: ANS

Sen sa stáva skutočnosťou

Vychovávať k pokoju
Marianne žije v Ruande. Narodila sa 
v kresťanskej rodine, kde nasledovala
príklad rodičov.

„V období občianskej vojny a genocídy
som videla veľa násilia a nenávisti. Uve-
domila som si, že nádej pre moju kra-
jinu môže skrsnúť len prostredníctvom
výchovy mladých.
Z toho pochádza moje prianie venovať
svoj život službe najmenším a najchu-
dobnejším a osobitným spôsobom diev-
čatám z ulice. Stretnutie s Dobrovoľ-
níčkami dona Bosca mi dalo odpoveď
na to, čo som hľadala: zasvätiť sa Bohu
pre dobro mladých. Žiť evanjeliové rady
nebol pre mňa len spôsob odovzdania
sa Bohu, ale spôsob, ako sa stráviť 
v láske, ktorá ma robí slobodnou ako Je-
žiš. Mohla som byť s nimi a pritom s vy-
naliezavosťou odpovedať na ich po-

treby. Teraz sa angažujem v oratóriu 
v skupinách „Priateľov Laury Vicuňo-
vej“. Hrou, divadlom, úvahami, a na-
dovšetko láskou a ochotou sa pokúšam
vychovávať mnohé deti k hodnotám po-
koja, dialógu, dobroty. No to nestačí. Je
veľa osamotených detí, ktoré žijú na
ulici, bez budúcnosti. Nemôžem zo-
stať ľahostajná. Vďaka sporeniu a mno-
hým obetám som postavila domček
blízko domu mojich rodičov. Teraz bý-
vam v ňom. Mám tu viac slobody, mô-
žem sa pokojne modliť, ale predovšet-
kým tu môžem prijímať osamelé
dievčatá, aby som im pomáhala zo
svojho platu, umožnila im študovať 
a dala im nádej do budúcnosti.“

Vyspievať hodnoty
„Odkedy poznám dona Bosca, som
očarená jeho spôsobom výchovy mla-
dých v atmosfére radosti činnosťami,
ktoré ony majú radi: divadlo, hudba,
spev… Som si istá, že keď nám Pán dáva
dary, nie je to preto, aby sme sa 
s nimi nečinne skrývali, ale aby sme ich
dali do služby druhým, a tak prispievali
k budovaniu Kráľovstva. Preto som spolu
s bratom, ktorý skladá hudbu, začala
písať piesne: bol to nástroj, ktorým som
chcela evanjelizovať jazykom, aký po-
užívajú mladí. „Vyspievať hodnoty“, aby
som im pomohla objaviť ich, prijať 
a žiť. Chcela som im povedať, že sa
oplatí ponúknuť Bohu život službou
tomu, kto ju potrebuje. Začala som na-
vrhovať muzikály, predstavenia. Teraz
sú to už samotní mladí, ktorí ich uvá-
dzajú na scénu a stávajú sa evanjelizá-
tormi mnohých ďalších.“ P. B.
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Prišli sme do Caracas vo Venezuele,
chceme tu spoznať život saleziánov.
Prví misionári sem prišli v roku 1894,
takže tu majú za sebou už vyše sto ro-
kov histórie.
Cestou z letiska v hlavnom meste do sa-
leziánskeho domu, ktorý nás hostí, som
si pozeral okolie a mal som divný pocit.
Nechápem, či sme v rozvíjajúcej sa kra-
jine alebo naopak. Sklenené mrako-
drapy v Caracase sú ohromujúce, ale
niečo tu nehrá… Na to, že sme v takej
veľkej metropole s niekoľko miliónmi
obyvateľov, je doprava celkom plynulá.
Dokonca by som povedal, že áut tu niet
až toľko. Takmer žiadne kamióny a do-

dávky – toto mi chýba! Akoby tu nemali
čo predávať a prevážať. A chýbajú tu aj
ľudia na uliciach. Kam všetci zmizli?
Predstavoval som si živé mravenisko,
ale to nachádzam len celkom v centre
mesta. Pozerám sa na príkre svahy,
ktoré obklopujú Caracas, a vidím celé
sídliská domov prikrčených na kopcoch
akoby vrazené do útesov. Sú to barrios,
chudobné preľudnené štvrte hlavného
mesta. Domy sú z červených tehál, stre-
chy z plechu, steny bez omietky. Okná
nemajú sklá, no majú mreže – robustné.
Tam sa život hemží a je nebezpečný,
veľmi nebezpečný. Krádeže a vraždy sú
na dennom poriadku.

Niet liekov
Prv než prídeme do saleziánskeho
domu v centre mesta, konečne zazriem
na uliciach ľudí. Stoja v rade. Je ich tak
päťdesiat pozdĺž chodníka pred pekár-
ňou. Hneď po príchode do salezián-
skeho domu sa občerstvíme a salezián
don David Marin nás pozýva na pre-
chádzku po miestnej štvrti.
Prechádzame okolo otvoreného super-
marketu. Otvoreného, lebo väčšina
iných výkladov je stiahnutá. Bolo by to
normálne, keby bola nedeľa, ale je iba
streda popoludní a takmer všetko je tu
zatvorené. Vojdeme do obchodu. Väč-
šina regálov je prázdna, a kde niečo je,

Bola to najbohatšia krajina Latinskej Ameriky. Za ostatné tri roky celé tri milióny
Venezuelčanov, čo je desatina populácie, krajinu opustili. Minulý rok (2017) zaznamenali 

26 600 násilných usmrtení. Zásobovanie potravinami je v obrovskej kríze, rozširuje sa
chudoba. Ako v tejto krajine žijú saleziáni? Pôsobia tam už viac než sto rokov.
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Venezuela
Veľká krajina, ktorá zomiera

Autor: Giampietro Pettenon, BS 5/2018   � Foto: Ester Negro
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je to v obmedzenom množstve. Fľaša
vody stojí 5 centov. „Málo,“ hovoríme.
Ale salezián nám pripomenie, že mo-
mentálne je mzda robotníka asi 1,5
eura na mesiac. Sme v šoku, neveríme.
Ako je toto možné?
Salezián sa zabáva na našom zmätku 
a dostáva nás viac do obrazu, ako je to
s cenami: jedna pneumatika na auto
stojí zárobok štyridsiatich mesiacov (asi
60 euro). Na kilo hovädzieho mäsa
treba robiť dvadsať dní (kilo mäsa stojí
1 euro). Naopak, benzín a nafta sú tak-
mer grátis (plná nádrž benzínu stojí pol
centa!). Lekárne tiež zívajú prázdnotou
ako supermarket. Liekov niet. Dozve-
dáme sa o mladom mužovi (25 rokov)
z tejto farnosti, ktorý zomrel niekoľko
týždňov pred naším príchodom na dia-

betes, lebo nebolo liekov. Oficiálne zo-
mrel z prirodzených príčin, no v kra-
jine, ktorá ešte pred niekoľkými rokmi
mala stabilný zdravotný systém a do-
stupné takmer najlepšie lieky v Latin-
skej Amerike, by sme mohli hovoriť
skôr o vražde štátu.
Lebo ekonomická situácia tejto krajiny,
ktorá je teraz už v úplnom chaose, je
výsledkom nerozvážnej sociálnej poli-
tiky, ktorú za ostatné roky viedla vo-
jenská marxistická vláda. Krajinu
vlastne vyhladovala. Inflácia je trojci-
ferná, hodnota miestnej meny – boli-
varu – je takmer nulová a vôbec sa nedá
zamieňať za zahraničnú menu. Ľudia
prežívajú tak, že jedia čoraz menej, ku-
pujú si najlacnejšie potraviny, no aj tých
je málo. Venezuela totiž za ostatné roky

zamerala celý ekonomický rozvoj na
ťažbu ropy; je jedným z najväčších rop-
ných krajín na svete. No iné výrobné
sektory sa nerozvíjali, ani poľnohospo-
dárstvo. Na zabezpečenie obživy pre
obyvateľstvo sa takmer všetko dováža
zo zahraničia. V tejto tropickej krajine,
bohatej na vodu a úrodnú pôdu, je to
absurdné.
Osobná bezpečnosť je ďalší veľký  prob -
lém. Počas prechádzky sme nesmeli ani
raz vybrať z vrecka mobil, teda ani sme
nezdvíhali volania. S istotou by nám
mobil okamžite ukradli bandy chlap-
cov, ktoré sa túlajú po meste a hľadajú,
čo kde zohnať, predať to na čiernom
trhu a tak si zarobiť na jedenie.
Okná na domoch, na všetkých poscho-
diach, sú zamrežované. Ohradné múry
sú vysoké aj tri metre a na vrchu po ob-
vode majú kúsky skla a ostnaté elektrické
drôty. Aj saleziánsky dom to má tak!

Teľatá a sliepky v Barinas
Z Caracasu sme prišli autom do mesta
Barinas, asi stopäťdesiat kilometrov od
hlavného mesta. Tu robia saleziáni sku-
točne výnimočnú prácu. Majú tu poľ-
nohospodárku školu s farmou, s pa-
sienkami a stajňami. Chodí sem asi 200
žiakov vo veku 15 – 18 rokov. Všetci sú
tam aj na internáte. Panuje tu priateľská
a rodinná atmosféra, dôvera a veľká
úcta voči komunite saleziánov.
Mladí sú jednoduchí, milujú prírodu 
a prácu na poliach. Denne pracujú so
zvieratami, ktoré chovajú: sliepky, pra-
satá, kozy a ovce, kone, teľatá a býky,
kravy na mlieko. Každý deň počas troj-
ročného štúdia pol dňa pracujú a pol
dňa majú vyučovanie. Ráno sa rozde-
lia, jedni na praktické vyučovanie 
v montérkach, druhí v rovnošate na teo-
retické vyučovanie o poľnohospodár-
stve a chove zvierat.
Do tejto vychýrenej školy prichádzajú
študenti z celej Venezuely. Jeden štu-
dent nám rozprával, že je priamo 
z amazonského pralesa. Otec ho od-
prevadil do školy: cesta im trvala deväť
dní pešo cez prales, kým došli do Pu-
erto Ayacucho, kde mohli nasadnúť na
nejakú dopravu, a kým prišli do Bari-
nas, prešli ďalších tisíc kilometrov. My
si ani len nevieme predstaviť, čo zna-
mená ísť peši tých deväť dní. On o tom
rozprával s úsmevom na tvári a spo-
kojný, že môže byť v tejto škole.



Tajomstvá Dolority
Dolorita je okrajová štvrť Caracasu,
veľmi husto obývaná. Saleziáni tu majú
pekné pastoračné dielo s farnosťou, ora-
tóriom a dvoma učňovskými školami.
Dolorita je však v Caracase famózna
tým, že tu banditi ukrývajú ľudí, ktorých
„bleskovo uniesli“ z centra mesta. Deje
sa to takmer denne. Unesú osobu zo
strednej vrstvy a žiadajú výkupné, nie
vysoké, také, že príbuzní môžu danú
sumu zohnať a zaplatiť za jeden deň.
Takže to môže byť napokon len „veľmi
nepríjemný zážitok“. Katastrofou sa
stane, keď príbuzní nezaplatia výkupné
v daný deň.
Tunajšie oratórium vyzerá ako vojnová
pevnosť. Kde nechráni objekt obvodový
múr, tam majú každé dvere, okno či
otvorený priezor hrubú mrežu s ostna-
tým zatočeným drôtom na vrchu. Na
vstupe do oratória je stále kontrola,
službu má vždy nejaký rodič. Napriek
všetkým opatreniam, iba preto, že jeden
malý priestor nad bráničkou – asi 30
centimetrov – nebol zabezpečený, v noci
zlodeji vnikli do dvora, kde mali sale-
ziáni zaparkované autá, a z jedného
ukradli gumy a batériu. Auto teraz čaká,
kedy bude trocha peňazí, aby prišli
nové pneumatiky a batéria. Výmenné
diely na auto sú vzácny tovar, ktorý sa
predáva najmä na čiernom trhu. Preto
nikto nenechá auto zaparkované len
tak na ceste. Riskuje, že nájde len  zvyš -
ky z toho, čo bolo jeho auto.
Vedľa farnosti a oratória sú dve
učňovské školy, ktoré ponúkajú krátke

niekoľkomesačné kurzy pre mladých,
ktorí nedokončili školu, ale aj jedno-
ročné kurzy pre záujemcov o profesi -
onálnu kvalifikáciu. Žiaľ, ekonomická 
situácia krajiny vplýva aj na navštevo-
vanie školy.

„Zajtra už nemáme čo jesť“
Život vo Venezuele je zo dňa na deň
horší. Ľudia sa prispôsobia, kým a ako
môžu, ale keď príde hlad, vtedy je člo-
vek schopný všetkého: krádeže, vraždy,
podvody, korupcia, emigrácia, čierny
trh… Vyzerá to, akoby pád Venezuely
nemal konca, hoci len pred niekoľkými
rokmi to bola jedna z najbohatších kra-
jín Latinskej Ameriky. Saleziáni sú v pr-
vej línii pri hľadaní pomoci pre naj-
chudobnejších, držia svoje domy
otvorené pre mladých, aby mohli nav -
števovať školy, oratóriá, farnosti. Distri-
buujú jedlo, utešujú, povzbudzujú vy-
držať, mať nádej na lepšiu budúcnosť.
Modlia sa, aby sa táto biedna situácia
čím skôr skončila, no je to ťažké. Zdô-
verili sa, že už viac ráz oni sami mali
prázdnu špajzu. „Zajtra už nemáme čo
jesť,“ povedal jedného dňa don Angel,
ekonóm komunity v Barinas, direkto-
rovi. Prozreteľnosť prišla na pomoc 
a našli čosi na jedenie na ďalší deň i na
tie nasledujúce.
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Mladí učia saleziánov
žiť s nádejou

Don Timothy Ploch, člen hlavnej rady,
navštívil v tomto roku v mene hlavného
predstaveného Venezuelu. Veľmi sa ho
dotklo, čo videl a zažil.

„Na vlastné oči som videl mnohých
ľudí hľadať jedlo na smetiskách, pri-
čom o to jedlo museli zápasiť so psami.
Tí, čo mali normálny život, stali sa chu-
dobnými, a chudobní sa stali biednymi.
Bol som s jedným chlapcom, ktorý
práve dostal kúsok jedla. Hoci bol
veľmi hladný, nezjedol ho. Niesol ho
domov, lebo to bola večera pre celú
rodinu. Saleziáni tiež trpia nedostat-
kom jedla. Trpia aj tým, keď vidia, že
ich príbuzní utekajú z krajiny preč. Žijú
však s optimizmom. Medzi mladými
panuje nádej. Mladí učia saleziánov žiť
s nádejou.“



Nezachrániť knihu by sa mohlo pokla-
dať za pravý pedagogický zločin. Pre
toto vážne tvrdenie máme v ruke dos -
tatok argumentov. Knihy nie sú oriešky,
nie je to popkorn. Knihy sú zlatou ba-
ňou, sú výbušným materiálom. Veď
aha!, po čítaní knihy nik nezostáva ne-
dotknutý.

Klasickým príkladom je radikálna
zmena životného kurzu u sv. Ignáca 
z Loyoly po prečítaní knihy Život Krista
a životopisov niekoľkých svätých. Toto
je dôkaz, že kniha pôsobí do hĺbky člo-
veka.

Moc a sila knihy:
Kniha je oknom do sveta.
Kniha cvičí myslenie.
Kniha sýti dušu.
Kniha chráni pred drogou 
obrazu.
Kniha rozväzuje zviazané 
myslenie.
Kniha učí, ako rozvíjať život.
Kniha nás navykne byť so sebou
samými.
Kniha umožňuje cestovať bez
batožiny.
Kniha škodí nude.
Kniha môže byť liečením sa 
v kresle.
Kniha je tajomstvom, prečo
voľný čas nemusí byť prázdnym
časom.

Čo ešte chceme viac, aby sme sa
presvedčili, že kniha nás chráni
pred tsunami digitálnej komuni-
kácie? K tomuto sme chceli prísť!
Potrebujeme spustiť alarm proti
vytlačeniu kníh zo školských tried.
Toto nebezpečenstvo sa už stáva
realitou. Žiaci pracujú stále viac 
s počítačmi, tabletmi. Ciele? Aby
sa ušetrilo, aby všetci mali prístup
k internetu, aby sa učili novou for-

mou, aby tak robili aj úlohy, a dokonca
aby tak sledovali aj samotné vyučova-
nie. Zdá sa to zaujímavé. Okrem tej
ekonomickej stránky zostáva otázka, či
je to výchovné nechať celkom zmiznúť
knihu, papier a pero. Kniha je hmata-
teľná, vonia, možno ju presúvať. Nie-
kedy vytvára jedinečný vzťah. Ponúka
možnosť pokojného, premýšľajúceho,
trpezlivého osobného čítania. Toto
všetko neponúkne nijaký ani ten naj-
lepší počítač.
„Počítač je chladný, anonymný, knihy,
naopak, sú ako kamaráti. Kniha má 
v sebe teplo, je plná farieb, nadpisov, je
tvoja a ty vieš, že ju máš. Dom bez
knižnice je ako strom bez ovocia.“
Ak nechceme zomrieť ako hlupáci, ak

nechceme zomrieť ako duševní ano-
rektici, neostáva iné, len čítať knihy!

Čítať či pozerať televíziu?
Medzi čítaním a pozeraním televízie
sú aspoň 4 rozdiely.
Pozeranie televízie nevyžaduje žiadnu
námahu, čítanie knihy si žiada aspoň
trochu úsilia, aby sme rozlúštili, čo
chce autor povedať. Čítanie cvičí vôľu.
Pri čítaní máme individuálne tempo.
Každý vezme a odloží knihu, kedy
chce, ba môže sa vrátiť niekoľko strán
späť a čítať znova. Televízia, naopak,
nám určuje svoje tempo, nik z nás to
nezmení. Program v televízii považuje
všetkých svojich divákov za rovnakých.
Kniha dovoľuje zostať sám sebou.

Čítanie dáva myšlienky po kvap-
kách, televízia, naopak, dáva obsah
ako lavínu, rýchlo, nenechá ti čas na
spracovanie. Televízia ti naplní
hlavu, ale neurobí ju dobrou.
Čítanie povzbudzuje fantáziu, tele-
vízia ju pochováva. Ak čítame: „Bola
tmavá studená noc…“, každý si
predstavuje studený vietor či búrku
po svojom; ak to vidíme v televízii,
fantázia je zablokovaná, lebo už vi-
díme presné vyobrazenie „tmavej
studenej noci“ – je to tak a hotovo!
Zbohom predstavivosť, zbohom fan-
tázia!
Kniha vyhráva nad televíziou 4 : 0.

Knihy sú ťažké, ale sú to stavebné
kamene.
Čas, keď milujeme, aj čas, keď čí-
tame, rozširuje život (Daniel Pen-
nac).
Nikdy som nemal ťažkosť, ktorá by
neprešla po hodine čítania (Montes-
quieu).
Najmúdrejšia cesta vedie do kníh-
kupectva.
Rodičia nás učia chodiť, ale keď sa
naučíme čítať, naučíme sa lietať.

Autor: Pino Pellegrino, BS 5/2018   � Foto: Unsplash

Kniha je hmatateľná, vonia, možno ju presúvať. Niekedy vytvára jedinečný vzťah. Ponúka
možnosť pokojného, premýšľajúceho, trpezlivého osobného čítania. Toto všetko neponúkne

nijaký ani ten najlepší počítač.

Zachráňme knihu
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Autor: Pavol Grach SDB

Jedným z kľúčov výchovy chlapcov bol
pre dona Bosca jeho večerný príhovor
po modlitbách. Robil ho takmer vždy
on, iba keď pre vážne príčiny nemohol,
zveril ho niekomu inému a vtedy žia-
dal, aby sa hovorilo 3 až 5 minút, nie
viac. „Málo slov, jedna dôležitá my-
šlienka, ktorá zaujme, aby chlapci išli
spať s jednou dobre porozumenou
pravdou“, podčiarkoval. A chlapci ho
veľmi radi počúvali, lebo cítili, že ich
má veľmi rád.

Teológ Ballesio spomína: Najprv tristo
chlapcov spievalo. Bolo to počuť do-
ďaleka. Potom sa nahlas modlili spolu 
s donom Boscom. Po modlitbe don
Bosco vystúpil na malý podstavec. Jeho

výzor jasne prezrádzal: Všetko, čo ro-
bím, robím pre vašu večnú spásu,
všetky námahy a všetky úsilia sú pre
vaše duše. Keď sme ho tam videli,
plného lásky a dobroty, s úsmevom,
všetci sme cítili atmosféru rodiny a spo-
kojnosti. V takmer posvätnom tichu sme
s napätím očakávali jeho slová. V tej
chvíli niektorí prinášali veci, ktoré našli,
ohlasovali to všetkým, aby sa našli ma-
jitelia. Potom začal hovoriť.
Don Bosco hovoril o tom, čo nás čaká
zajtra, odporúčal nejaký skutok nábož-
nosti, pripomínal zásluhy niektorého
zo zomrelých dobrodincov, nakrátko
vysvetlil niečo z katechizmu. Odporú-
čal svätú spoveď a sväté prijímanie, po-
vzbudzoval k návšteve Oltárnej svia-

tosti v kostole, rozprával o Ježišovom
utrpení a vtedy bolo na ňom vidieť do-
jatie.
Hovoril vždy zaujímavo, najrôznejšie
príbehy z Biblie aj z dejín Cirkvi, po-
učné príbehy zo starovekých i moder-
ných dejín, zo života svätých, ale aj zo
života filozofov, slávnych umelcov.
Vždy to bolo niečo nové a zaujímavé.

Naučme sa teda od dona Bosca roz-
právať deťom a mladým o Bohu osobne,
hlboko a nezabúdajme ani na rozma-
nitosť a fantáziu. Dnes máme na inter-
nete toľko možností nájsť niečo pútavé
a zaujímavé zo sveta. Len to treba pre-
rozprávať so srdcom plným lásky.

V časoch dona Bosca bol školský rok prispôsobený prácam
na poli, aby mohli deti pomáhať rodičom, preto sa začínal
okolo Sviatku všetkých svätých 1. novembra. Don Bosco
vtedy zhromaždil celú komunitu a čítali sa Pravidlá (pre
školy v oratóriu).
Na večernom slovku 2. novembra 1868 chlapcov povzbudil:
„Sme na začiatku školského roka. Chráňme sa dvoch chýb,
ktoré nám bránia dobre si vykonávať povinnosti: vzhľadom
na vedomosti je to pani Lenivosť, ktorá sa snaží, aby ste sa
neučili; a vzhľadom na vieru je to tiež pani Lenivosť, ktorá
sa snaží, aby ste boli ľahostajní k modlitbe a k duchovným
veciam. Dobrí žiaci nech sa nedajú odradiť ohováraním
zlých a zlí nech sa nevysmievajú z tých, čo berú svoju vieru
úprimne. Dohodnime sa tak, že sa všetci budeme snažiť žiť
čnosti a budeme sa tak páčiť Bohu.“
Žiakov dvakrát za rok čakali skúšky (na pol roka a v lete – 
v júli a v auguste) a školský rok sa skončil sviatkom Naro-
denia Panny Márie 8. 9. Vtedy bola na saleziánskych školách
veľká oslava, odmeňovali sa najlepší žiaci v prospechu a v sprá-
vaní. Často prišli aj verejní činitelia a profesori z univerzity,
hrali sa vtipné scénky, ale i vážne predstavenia a recitácie,
bola dobrá hudba a pesničky. Na druhý deň po rannej omši
a ďakovnej modlitbe na záver roka sa študenti vyzbrojení
dobrými radami rozutekali na jesenné prázdniny. Opäť sa
zišli koncom októbra, zvítavali sa so starými i s novými spo-

lužiakmi, ktorých don Bosco prijal do školy. Na konci škol-
ského roka museli saleziáni – riaditelia jednotlivých škôl –
posielať donovi Boscovi správy o chode školy, ktoré si on po-
zorne preštudoval, aby sa nový školský rok mohol lepšie na-
staviť.
Cez prázdniny v roku 1868, čiže od 9. septembra do 1. no-
vembra, don Bosco vybudoval v oratóriu pekáreň. Tá sa na-
chádzala v podzemných priestoroch Baziliky Panny Márie
Pomocnice a bola slávnostne otvorená 19. novembra, na vi-
gíliu Sviatku svätých mučeníkov Solutora, Aventora a Oktá-
via. Denne sa tu pieklo 600-700 kg chleba.
(MB IX)

Rozprávajme o Bohu ako don Bosco

Autorka: Adriana Sarközyová FMA

Školský rok v oratóriu



m i s i e

V knihe opisuje formu pomoci, keď
vlády cez svoje národné banky podpo-
rujú vládne programy v afrických kraji-
nách. Toto sa v Afrike začalo po druhej
svetovej vojne. Ako sme boli svedkami,
že vojnou zničená Európa sa znovu vy-
budovala vďaka Marshallovmu plánu,
tak taký istý projekt bol pre Afriku, no
nepomohol jej, naopak, poškodil.
Dambisa Moyo zachytáva niekoľko roz-
dielov: v Európe sa obnovovali vojnou
zničené štruktúry, boli tam vyškolení
pracovníci, ktorí chceli a vedeli, ako
budovať, a najmä poskytnutú pomoc
bolo potrebné vrátiť! V Afrike to bolo
inak: neobnovovalo sa zničené, stavalo
sa od nuly; neboli domáci školení od-
borníci, ktorí by vedeli, čo chcú vysta-
vať a že chcú dlhodobý rozvoj svojej
krajiny. A najmä pri neúspechu pro-
jektu obyčajne neboli žiadne postihy,
pokuty, dokonca ani neboli zastavené
ďalšie projekty. Tak vznikal paradoxný
dojem, že Západ svoju pomoc Afrike
vnucuje. Dáva peniaze a nič nevyža-
duje.

Takto dotácia namiesto rozvoja a pros -
perity prinášala so sebou pasivitu, zá-
vislosť a korupciu. Ešte pred tridsiatimi
rokmi boli krajiny ako Malawi, Burundi
a Burkina Faso ekonomicky pred Čí-
nou, ak by sa rátal príjem na obyvateľa.
No teraz je Čína ďaleko pred nimi, a to
nie vďaka pomoci, ale vďaka investí-
ciám zo zahraničia a rýchlemu rastu
obchodu. Dambisa by na takejto ceste
rada videla aj Afriku. K tomu vyzýva aj
ľudí v Európe a Amerike: „Nedávajte
nám pomoc, ale obchodujte s nami za
čestných a spravodlivých podmienok.
Výhodných pre obe strany.“

Ďalším dôvodom neúspechu podľa au-
torky je, že projekty vymyslené v Európe
bez účasti Afričanov, bez komunikácie 
s nimi, bez pochopenia situácie na
mieste, bez odovzdania zodpovednosti 
a aj bez prípadných postihov sú odsú-
dené na zánik skôr, než sa začnú. „Eu-
rópania by chceli, aby sme mali len uši
a žiadne ústa,“ vyjadril sa José Cerqueira,
angolský ekonóm. Dambisa upozorňuje,
že nepíše o humanitárnej pomoci cez
mnohé cirkevné, mimovládne alebo ob-
čianske organizácie. Hovorí o vládnej
pomoci, dvojstrannej – ak financie dáva
priamo vláda vláde; či viacstrannej – ak
sa peniaze posielajú cez nejakú inštitú-
ciu, napríklad cez Svetovú banku.

V podstate sa dostávame k tomu istému,
o čom sme hovorili v dvoch predchá-
dzajúcich článkoch. Jednoduché dáva-
nie peňazí kazí človeka aj štáty. Fi-
nančná dotácia sa stáva pomocou len
vtedy, ak je spojená so zodpovednos-
ťou, spoluprácou, tvorivosťou.

Má teda zmysel pomáhať? Pomáhať ur-
čite. Iná otázka je, či má zmysel dávať
peniaze. Áno, ak je to dobrý program,
kde sa vyžaduje spolupráca príjemcu,
kde je maximálna snaha o vylúčenie
závislosti a pasivity.

Dúfam, že aj toto priblíženie obsahu
knihy Dambisi Moyo pomôže čitate-
ľom naďalej sa aktívne a zodpovedne
zapájať do podpory projektov pre tých,
ktorí to potrebujú. Robiť to so zrelým
postojom a byť schopní vysvetľovať ho
aj vo svojom okolí.

Dambisa Moyo pracovala pre Goldman
Sachs osem rokov, predtým pre Sve-
tovú banku ako konzultantka. Ukon-
čila PhD. v ekonomike na Oxforde a je
držiteľkou akademickej hodnosti ma-
gisterky na Harvardovej univerzite. Na-
rodila sa a vyrastala v Lusake, Zambia.

Autor: Štefan Kormančík SDB  � Foto: archív

Misie sa často spájajú s pojmom zbierka, milodary, pomoc. Opäť sa zamyslíme nad tým, či je
skutočne naša pomoc pomocou. Pani Dambisa Moyo v knihe Dead Aid – Smrtiaca pomoc

(Londýn 2009) tvrdí, že za posledných 50 rokov prišlo vo forme medzivládnej pomoci 
do Afriky jeden trilión dolárov. Podľa jej mienky to Afrike nepomohlo, naopak, poškodilo.

Dať peniaze, 
ak je to dobrý program

Saleziánska učňovka v Dodome, Tanzánia
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Nie len dávať, 
ale dávať ako Človek

Nebyť tohto diela a mnohých dobro-
dincov aj zo Slovenska, ktorí ho pod-
porujú aj prostredníctvom programu
Adopcie na diaľku, títo chlapci by tu
dnes asi neboli. Pravdepodobne by
skončili tam, kde stále končí mnoho
detí zo slumov tohto vyše trojmilióno-
vého mesta, teda – na ulici.

Známa ulica
Pravdou je, že títo chlapci už ulicu za-
žili a poznajú ju veľmi dobre. Ignatius
ešte ako malý utiekol z domu po skú-
senosti s domácim násilím. James sa na
ulici ocitol po smrti otca. Mama sa pre
závislosť od alkoholu nedokázala  po -
starať o rodinu, živiteľom sa tak stal
malý James. Steven zase ulicu pozná
ako vlastnú dlaň. Vie, že ak sa z nej do
istého veku nedostanete, takmer určite
vás pohltí bieda, drogy, promiskuita 
a kriminalita, ktoré sú jej neodmysliteľ-
nou súčasťou.
„My sme mali šťastie, že sme sa dostali
do Bosco Boys, kde sme mohli rásť 
a študovať, a sme za to vďační. Mnohí
naši kamaráti sa ničoho takého ani len
nedožili,“ dodáva James. Tento rok na-
stupuje do druhého ročníka na vysokej
škole. Rovnako ako Ignatius a Steven sa
o seba stará sám. Popri škole si privyrá-
bajú a vo voľnom čase sa venujú deťom
s podobným osudom. „Vždy sa nájdu
mladí, ktorí potrebujú dostať druhú
šancu,“ pripomína nám Steven. Miluje
hudbu a veľmi rád ju využíva aj pri práci
s deťmi, ktoré na ulici sám vyhľadáva.

Na jednej lodi
Byť v prítomnosti týchto chlapcov nás
kdesi vo vnútri pokoruje a zároveň na-

pĺňa obdivom: ich skúsenosť, to, ako sa
s ňou vyrovnávajú, ako aj skutočnosť,
že sa napriek ťažkej minulosti „neotočili
k životu v jeho biede chrbtom“. Vnímať
to na ich prístupe k svetu naokolo. 
K chlapcom v centre, k chudobným 
v slumoch či na ulici. Je to možno aj ich
spôsob, ako prejavujú pomoc. Veľmi
prirodzene a spontánne, bez náznaku
akejsi dôležitosti či nadradenosti voči
slabším. Je zrejmé, že si veľmi jasne
uvedomujú, že aj oni boli kedysi na tej
istej lodi. Tiež potrebovali pomocnú
ruku. Aj vďaka nej sú z nich dnes se-
bestační a zodpovední ľudia s jednou
obrovskou výhodou. Vedia, aký môže
byť život krehký.

Kurz ľudskosti
Čím dlhšie sa spolu zhovárame, tým
viac sme presvedčení ešte o jednej veci.
Podpora, ktorá do tohto centra prichá-
dza vo veľkej miere aj od slovenských
dobrodincov, má obrovský význam:

týmto mladým prináša konkrétnu
zmenu. Áno, v konečnom dôsledku ju
musia títo mladí uchopiť sami. Zároveň
je to však príležitosť aj pre nás. Táto po-
moc či obdarovanie a konkrétne sve-
dectvá i životy týchto detí a mladých
pomáhajú aj nám. Vďaka nim si uvedo-
mujeme, čo všetko máme, ako veľmi
sme každý deň obdarovaní, ale aj ako
často sme slabí a závislí. A že i my nie-
kedy potrebujeme pomoc. Je to dobrá
lekcia, ako sa naučiť byť vďačnejšími 
i ľudskejšími. Lekcia, ktorá nás učí nie
len dávať, ale dávať ako Človek.

Aj vy sa môžete zapojiť do tejto pod-
pory cez program Adopcia detí v Keni.
Pravidelným darom tak môžete zabez-
pečiť deťom z ulice nielen jedlo a strechu
nad hlavou, ale aj dobrú výchovu a vzde-
lanie a nádej na lepšiu budúcnosť. 
Zapojiť sa môžu jednotlivci, školy, firmy
i spoločenstvá. Viac informácií na
www.savio.sk.

V malom parku hneď vedľa školy na nás čakajú traja usmievaví mladí muži. Podáme si ruky 
a prehodíme zopár viet. Už sme sa niekoľkokrát stretli, teraz sa s nami prišli rozlúčiť. Sadáme si

na okraj prázdnej okrúhlej nádrže. Uprostred nej sa týči socha a pod ňou nápis Don Bosco –
otec, učiteľ a priateľ. James, Steven a Ignatius sú bývalými študentmi a odchovancami Bosco

Boys, centra pre deti v núdzi, ktoré už skoro tri desaťročia spravujú miestni saleziáni v Nairobi.
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STRATA MLADéHO SALEZIáNA

Pred sto rokmi na meno Panny Márie,
12. septembra, zomrel vo svojom ro-
disku len po dvoch rokoch sľubov
mladý salezián Augustín Košík. Mal 19
rokov. Je tak zapísaný v poradí ako
druhý zosnulý slovenský salezián.

Augustín patril medzi prvú generáciu
chlapcov zo Slovenska, ktorí odišli 
k saleziánom do Talianska a pripravo-
vali sa v mestečku Cavagliá. Narodil sa
15. augusta 1899 vo Vagvörösvar,
dnešný Červeník. Podľa dostupných
zdrojov vieme, že noviciát začal ako
16-ročný v slovinskom mestečku Veržej
v roku 1915. Medzitým však jeho vte-
dajšia domovská saleziánska Rakúsko-
-Uhorská provincia (zriadená v roku
1905) otvorila noviciát v Maďarsku 
v Mogyorósbánya a Augustín zložil
svoje prvé rehoľné sľuby už tam, a to 
1. novembra 1916. V roku 1917 bol
otvorený filozofický študentát v Péli-
földszentkereszte, kde mladý salezián
Augustín Košík študoval spolu s ďalšími
slovenskými mladými saleziánmi, me-
dzi nimi aj s o dva roky starším Jozefom
Bokorom. Vyučoval ich tiež slovenský
spolubrat klerik Viliam Vagač. Augustín
sa pravdepodobne pre zdravotné ťaž-
kosti odišiel liečiť do rodiska k rodi-
čom, kde zomrel 12. septembra 1918
vo veku len 19 rokov. Jeho o šesť rokov
mladší brat Anton sa tiež stal salezi -
ánom, prvé sľuby zložil v roku 1923, no
v roku 1928 aj on zomrel iba po piatich
mesiacoch od zloženia večných sľu-
bov; pochovali ho v Šaštíne. Augustín
Košík je pochovaný v rodisku v Červe-
níku.

HORLIVý MISIONáR 
PRE JAPONSKO

Už od roku 1936 pôsobili v Japonsku
dvaja slovenskí saleziáni – kňaz Jozef
Figura (1926 – 2001) a koadjútor Jozef
Forner (1902 – 1983). V januári 1949 
k nim pribudol ďalší horlivý misionár 
z Černíka pri Nitre. Don Štefan Foltin sa
narodil pred sto rokmi, 24. septembra
1918.
Ľudovú školu navštevoval aj ukončil 
v rodisku. Od prvej triedy bol mini-
štrantom. „Ako som dorastal, vzrastala
vo mne túžba stať sa kňazom, a najmä
misionárom, ísť pracovať medzi poha-

nov.“ Keď mu verbisti v Nitre povedali,
že hoci skončil päť tried ľudovej školy,
musí počkať, on na odporúčanie ka-

maráta a tiež miestneho farára nastúpil
v septembri 1930 k saleziánom do Šaš-
tína. Rád chodieval zvoniť na zvony pri
vítaní pútnikov. „V živej pamäti mám,
keď sa prišiel s nami rozlúčiť don Figura
so slovami ,Dovidenia v Japonsku‘.“ Po
skončení ročného noviciátu vo Svätom
Beňadiku zložil 31. júla 1937 prvé
sľuby, v júni 1940 dokončil maturitu
na gymnáziu v Malackách, bol asisten-
tom v Šaštíne, Žiline a v Trnave. Počas
vojny prežíval strach o svojich, lebo
jeho rodná obec bola vtedy okupovaná
Maďarskom. Teológiu študoval vo Svä-
tom Beňadiku a Svätom Kríži (dnešný
Žiar nad Hronom), tam bol 29. júna

1947 vysvätený za kňaza. Predstavení
prijali jeho žiadosť odísť na misie za do-
nom Figurom. No v Československu už

Spracoval: rhsdb   � Foto: archív SDB

S pohľadom na rok 1918 si v našej saleziánskej Slovenskej provinciii pripomíname tri výročia 
„sto rokov“. Všetky tri pripadajú na tieto dva jesenné mesiace.

Tri 100-ročnice

Don Štefan Foltin uprostred kvetín Kosmos blízko mesta Fukuoka
počas výletu s deťmi zo škôlky 17. októbra 1991
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nastúpili komunisti. Keď si šiel vybavo-
vať pas, s chlapcami z oratória v Nitre
sa za to modlili deviatnik k Panne Má-
rii. Pas dostal za štyri dni, úradníčka sa
veľmi čudovala: „Dôstojný pán,
 povedz te mi, koho to máte za sebou?“
On len vyznal: „Nuž, ja mám mocnú
patrónku.“ A tak v októbri 1948 od-
chádza najprv loďou cez Atlantik do
USA, potom vlakom naprieč do San
Francisca a opäť loďou cez Tichý oceán
do Jokohamy.

Na japonskú zem vstúpil 11. januára
1949 a na druhý deň mu provinciál,
dnes už ctihodný don Vincent Cimatti,
dal úlohu byť učiteľom cirkevného
práva a liturgie v tokijskom Čófu. Ne-
skôr desať rokov zastával funkciu riadi-
teľa katolíckej materskej školy a správcu
farnosti v Mikawadžime, potom bol ka-
techistom v škole Ikuei Gakuin v Tokiu.
V ďalších rokoch dostal veľkú úlohu:
vybudovať novú misiu v okrese Oita. 
V roku 1968 preto vycestoval do sveta
hľadať pomoc. Štedro ho podporovali
americkí Slováci. „Za ideálne miesto,
kde som chcel postaviť misiu i kostol,
som pokladal stred mestečka Usa. Tak
som sa v rokoch 1972 – 1985 stal aj
správcom novej misie a fary v Usa-Yok-
kaichi.“ Tamojší kostol zasvätil Sedem-
bolestnej Panne Márii. Okrem toho 
z cesty priniesol do Japonska aj tabuľu
zo slovenskej žuly, na ktorej boli vyryté
slová piesne: „Sedembolestná Panna
Mária, tebe slovenská spieva krajina.“
Tabuľu umiestnil k soche Panny Márie
vo výške 2 200 m na Fudžijame,  po -
 svätnom vrchu Japoncov.

Veľmi miloval svoju misiu v Japonsku 
a svojich rodákov často pozýval k mod-
litbe: „Všetci veriaci spod Tatier za ob-
rátenie všetkých neveriacich spod Fu-
džijamy.“
Od Veľkej noci 2008 pôsobil don Štefan
Foltin v meste Beppu ako vikár tamoj-
šej saleziánskej komunity. Tam aj zo-
mrel ako takmer 92-ročný 2. augusta
2010.  V misiách prežil 62 rokov.

DOBRý čLOVEK, DOBRý KňAZ

Humorne by sa dalo začať tým, že tento
salezián stihol ešte uzrieť koniec Ra-
kúsko-Uhorska. Alojz Mráz sa narodil

dva dni pred vznikom československa,
a to 26. októbra 1918 v Chorvátskom
Grobe neďaleko Bratislavy.

Po skončení 4. ročníka ľudovej školy ho
rodičia zapísali na Československé
štátne gymnázium v Trnave, odkiaľ po
dvoch rokoch prestúpil k saleziánom
do Šaštína. O tri roky nastupuje do no-
viciátu, aby svoj život zasvätil Bohu
ako salezián. Prvé sľuby zložil 31. júla
1935 v Svätom Beňadiku. Po štúdiách 
v Ostrave prišiel na Miletičovu do Bra-
tislavy ako asistent v oratóriu. Večné
sľuby zložil 24. augusta 1940 a potom
nastupuje na teológiu v Turíne na Cro-
cette. Za tri roky tam zažil aj bombar-
dovanie, aj sťahovanie študentátu do
Bagnola. Na štvrtý rok sa tam už nemo-
hol vrátiť, doštudoval doma a kňazskú
vysviacku prijal vo Svätom Beňadiku 25.
júna 1944. Slávnosť jeho primícií v ro-
disku poznačil zvuk amerických bojo-
vých lietadiel.

Ako salezián kňaz pôsobil v Bratislave-
-Miletičovej, v Topoľčanoch a opäť 
v Bratislave, kde ho zastihla barbarská
noc. Po internácii v Šaštíne a Podolínci
a preškoľovaní v Malackách ho poslali
domov. Vo februári 1952 sa dostal za
kaplána do Krušoviec. Keďže však bol 
v častom styku s donom Vagačom, sle-
dovala ho ŠtB a často ho predvádzali na
výsluchy. V rokoch 1955 – 1956 pôso-
bil v Šahách, potom v Šali a 2. mája
1957 prišiel do Dolného Lopašova za
správcu farnosti. Zostal tu celých 39 ro-
kov až do leta 1996.
„Koľko ste si vytrpeli zo strany ŠtB, to
nikto z nás ani netušil. Koľko výslu-
chov, vyhrážok a zastrašovaní… koľko
zákazov prístupu mládeže na farský
dvor, k športovým hrám i výletom 
s chlapcami ste museli vypočuť. Nič
vás však nezlomilo a neodradilo dávať
mladým svoj čas i sily,“ zaznelo ako
svedectvo z úst jedného farníka pri jeho
pohrebe.

Niekoľko mesiacov prežil v Charitnom
domove v Pezinku, kde zomrel 19.
mája 1997. Pochovali ho v Dolnom Lo-
pašove.
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Don Foltin medzi japonskými deťmi

Don Alojz Mráz



POPRAD
Prvé sľuby prvého saleziána z Aldanu
Po roku noviciátu zložil v stredu 15. augusta v Poprade-Veľkej svoje prvé rehoľné sľuby Nikolai Chirkov. Pochádza z Al-
danu v Jakutskej republike v Rusku, kde spoznal saleziánov. Po viacerých rokoch hľadania povolania vstúpil do noviciátu
Slovenskej provincie, pod ktorú patrí aj saleziánske dielo v Aldane. Tento rok sa tak stal jediným novým saleziánom pre našu
provinciu. Spolu s ním zložil svoje prvé rehoľné sľuby aj jeho druhý spolunovic Michail Vishnevsky z Bieloruska. Tretí no-
vic z Českej provincie Dominik Honěk zložil sľuby v Zlíne v sobotu 18. augusta. /rh

RíM 
Provinciálky sa stretli na konferencii v Ríme
Počas druhého júnového týždňa sa v Ríme konalo stretnutie provin-
ciálok na Interinšpektoriálnej konferencii CIEM. Konferencia zahŕňa
provincie sestier saleziánok Blízkeho východu a Európy okrem Ta-
lianska, Španielska a Portugalska. Hovorili o štýle vedenia a animácie
na všetkých úrov-
niach Inštitútu – ko-
munitnej, provin-
ciálnej a svetovej.
„Uvedomili sme si
odlišnosť pohľadov
a rôzne spôsoby
vtelenia charizmy
do štruktúry rôz-
nych národov. Spô-
soby animácie a ve-
denia nadobúdajú rozličné odtiene v závislosti od sociálnej, politickej
a kultúrnej situácie, v ktorej sú FMA prítomné. Nie je jedna a tá istá
vec byť prítomné v krajinách s vojnovým konfliktom a v krajinách po-
značených postmodernizmom. A keď si pomyslíme na postkomunis-
tické spoločnosti a medzináboženské a mnohokultúrne oblasti?“ za-
znelo na konferencii. /mp

MOčARANy
V Močaranoch oslavovali výnimočné udalosti
Počas štvrtého júnového víkendu sa v Močara-
noch, ktoré sú súčasťou Michaloviec, uskutoč-
nili Močarianske dni. Slávili sa dve výnimočné
udalosti. Nedožité 70. výročie kňazskej vy-
sviacky Gorazda Zvonického, vlastným menom
Andreja Šándora, a umiestnenie relikvie bl. Ti-
tusa Zemana do Kostola sv. Gorazda. Tieto dve
významné osobnosti spája história, pretože
práve vďaka výpravám dona Titusa sa mohol
don Andrej Šándor dostať v roku 1950 na Zá-
pad. /mp

ŠAŠTÍN
Púť z materskej školy
Pred koncom školského roka putovali rodiny a pracovníci z Cirkevnej ma-
terskej školy Márie Mazzarellovej v Bratislave do Šaštína. Urobili tak pri prí-
ležitosti 150. výročia posvätenia Baziliky Panny Márie Pomocnice v Turíne,
ktorú dal postaviť sv. Ján Bosco. „Prežili sme spolu s našimi Včielkami,  Žab -
kami, Veveričkami a Bobríkmi naozaj krásny čas naplnený silným zážitkom
zo sv. omše v Bazilike Sedembolestnej. Prezreli sme si tajomné zákutia ma-
riánskeho múzea a spoločne sme sa v kaplnke všetky rodiny pomodlili 
s deťmi ruženec. Pre naše deti to bolo niečo veľkolepé zažiť omšu a spie-
vať veselé pesničky v takej obrovskej a významnej bazilike. Je to naozaj
silné, výnimočné miesto, kde my manželia a naše rodiny môžeme vypro-
siť veľké veci u našej Matky,“ hovorí jedna zo zúčastnených mamičiek. /mp

žILINA – SOŠ
Saleziáni opäť pripravili tábor pre chlapcov
Od 3. do 6. júla sa uskutočnil CECHCAMP na SOŠ
sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Chlapci mali možnosť
stráviť čas pri remeslách, a to konkrétne v zámoč-
níckej, stolárskej a automechanickej dielni. Okrem
práce a duchovného programu nesmeli chýbať
športy ako šmykfutbal, vodné súťaže či Pevnosť
Boyard. Vrcholom boli preteky na motokárach a gri-
lovačka. /mp

s p r á v y
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KOŠICE – Kalvária
Tábor vo viničkách mal slovenskú tematiku
Počas prvého júlového týždňa sa konal tábor vo Viničkách. Miesto sa zmenilo
na slovenskú dedinku vďaka saleziánom a mladým z košickej Kalvárie. Počas
týždňa deti odhaľovali tajomstvá rodu Cornbell a čelili zlu, ktoré bolo s rodom
spojené. „Napriek tomu, že boli prázdniny, všetci zasadli do lavíc v slovenskej
škole a naučili sa novým predmetom, ako napríklad východňarčina, počty či
spivanky. Dostali sme príležitosť vyskúšať si všetko, čo patrí k starobylým slo-
venským tradíciám, napríklad slovenské remeslá, chránili sme si našu dedinku
od vlkov, dojili kravičky, spoznávali slovenské rozprávky, príslovia a pore-
kadlá, zobúdzali sa na spev kohúta či oslavovali založenie našej dedinky
Držkovce,“ približuje program účastníčka. /mp

VIEDEň
Rakúski saleziáni otvorili nové centrum pre utečencov
Posledný júnový piatok posvätil rakúsky provinciál saleziánov
don Petrus Obermüller novú budovu saleziánskeho diela „Don
Bosco Flüchtlingswerk“ pre prácu s migrantmi. Teraz môže zdru-
ženie, ktoré pomáha mladým utečencom rozvíjať sa, prijať o 30
maloletých viac a sprevádzať ich pri zapájaní sa do života v Ra-
kúsku. /mp

DRIENICA
Predašpiranti spolupracovníkov zažili duchovné
cvičenia
V prvom júlovom týždni sa v priestoroch Domu
mamy Margity na Drienici uskutočnili duchovné cvi-
čenia pre predašpirantov Združenia saleziánov spo-
lupracovníkov. Z celého Slovenska prišlo dvadsať
účastníkov, ktorí mali možnosť podeliť sa aj o svoje
pochybnosti či nabrať istoty v svojich rozhodnutiach.
Témy duchovných cvičení viedol salezián don Pavol
Grach. Podľa hodnotení prítomných priniesli du-
chovné cvičenia opäť veľa dobrého ovocia. /mp

KOŠICE – Luník IX
Cez víkend sa zahrali na indiánov
Na záver školského roka sa konal v mestskej časti Luník IX víkendový tábor.
Animátori si pripravili program, v ktorom sa spolu s dievčatami Šmoulinkami
vybrali za indiánmi. Víkend bol plný tvorivých aktivít, dievčatá si mohli vy-
robiť náhrdelníky a čelenky. Naučili sa tiež strieľať z luku a hádzať oštepom.
Múdra Pocahontas, ktorá ich sprevádzala počas tábora, naučila krásne devy,
že násilie nie je správna cesta, ale láska je skutočným dôkazom zrelosti. Tá-
bor ukončili tancovačkou spojenou s opekaním a nechýbala ani svätá omša
pri sviečkach. /mp

HUMENNé
Súkromné centrum voľného času Laura pripravilo Maxistretko
Animátori zo SCVČ Laura pripravili spolu so saleziánkami obľúbené Maxistretko. Témou bol život Anky Kolesárovej a heslo
„Odvaha mať čisté srdce“. Úvodná scénka priblížila deťom život tejto budúcej svätice aj jej heslo. Potom prišli na rad sú-
ťaže. Za každú disciplínu dostali deti časť srdca, ktorú si nalepili na papier. Po poskladaní celého srdca sa mali vrátiť do
centra. „Všetkým účastníkom Maxistretka sa súťaže páčili, snažili sa jednotlivé úlohy splniť čo najlepšie a poskladať srdce.
Po návrate do Laury sme sa všetci spoločne presunuli do kaplnky, kde sme predložili svoje prosby a pomodlili sa k Anke
Kolesárovej,“ opísala program animátorka. /mp
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O Božej záchrane
Ako môže mladý človek túžiť po tom, aby bol kresťanom, ak za-
číname od povinností, záväzkov, dôslednosti a nie od oslobo-
denia? Veď byť kresťanom je cestou oslobodzovania! Prikázania
ťa oslobodzujú od vlastného egoizmu a oslobodzujú ťa preto,
že je tu Božia láska, ktorá ťa vedie vpred. Kresťanská formácia
sa nezakladá na sile vôle, ale na prijatí spásy, na tom, že sa ne-
cháme milovať. (…) Najprv spása – Boh zachraňuje svoj ľud 
v Červenom mori, potom mu na Sinaji hovorí to, čo má robiť.
(…) Vďačnosť je charakteristickou črtou srdca, ktoré navštívil
Duch Svätý. Na to, aby sme poslúchali Boha, treba predovšet-
kým pamätať na jeho dobrodenia.

O žene a mužovi
Učenie Ježiša o žene mení dejiny. Jedna vec je žena pred Ježi-
šom a druhá vec je žena po Ježišovi. Ježiš pozdvihuje dôstoj-
nosť ženy a kladie ju na úroveň muža, keď odkazuje na prvé
slovo Stvoriteľa, že obaja sú „obrazom a podobou Boha“.
Obaja, nie najskôr muž a potom trošku nižšie žena. Nie, obaja.
A muž osamotený, bez ženy po boku, či už ako mamy, sestry,
manželky, spolupracovníčky, priateľky, nie je obrazom Boha.

O nepriateľoch
Prospeje nám, keď si dnes pomyslíme na jedného nepriateľa –
myslím, že všetci nejakého máme – na jedného človeka, ktorý
nám ublížil alebo ktorý nám chce ublížiť, ktorý sa o to snaží –
pomyslime naňho. Modlitba mafiánskeho štýlu je: „Toto mi za-
platíš.“ Modlitba kresťana je: „Pane, udeľ mu svoje požehnanie
a nauč ma milovať ho.“ Myslime naňho. Modlime sa zaňho.
Prosme Pána, aby nám dal milosť milovať ho.

Zdroj: sk.radiovaticana.va

Slová pre život
od Svätého Otca Františka
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Zaplátané
srdce

V edícii príbehov
pre potešenie duše
od Bruna Ferrera
prinieslo Vydava-
teľstvo DON
BOSCO v lete
ďalšiu novú kni-
žočku s názvom
Zaplátané srdce.

Knižka obsahuje
krátke príbehy,
ktoré sa končia
malou myšlien-
kou. Príbehy sú
ako tabletky du-
chovnej mú-
drosti. Stačí
jedna na deň.
Po prečítaní
príbehu nemô-
žeš zostať tým,
kým si bol.

Vianočná noc
Fernando Silva bol riaditeľom detskej nemocnice v Ma-
nague. Raz na Štedrý večer zostal v práci dlho do noci.
Pred návratom domov, kde ho očakávala rodina, aby
spoločne slávili Vianoce, prešiel posledný raz po chod-
bách, aby sa uistil, že je všetko v poriadku. Zrazu začul
za chrbtom ľahučké kroky. Cupkanie papučiek. Otočil
sa a uvidel, že ho nasleduje jeden z malých pacientov.
V polotieni rozoznal dieťa, ktoré nikoho nemalo. Fer-
nando spoznal tváričku, ktorú už poznačila smrť, a oči,
ktoré sa ospravedlňovali alebo možno prosili o dovole-
nie. Fernando podišiel k dieťaťu a ono sa ho dotklo rúč-
kou: „Povedz im to…“ pošepkalo. „Povedz niekomu, že
som tu.“

Banda ničomníkov, ktorá sa vlámala do nádhernej ka-
tedrály, napadla katolíckeho kňaza, ktorý tu slúžil. Mali
v úmysle ukradnúť niektoré z jej nesmiernych pokladov.
Kňazovi priložili k hlave pištoľ a vraveli: „Ukáž nám tie
najvzácnejšie kusy, čo tu máte.“ Kňaz privolil: „Samo-
zrejme. Poďte za mnou.“ Prešli vnútrom katedrály, mi-
nuli pozlátený oltár a vyšli bočným vchodom. Kňaz
ukázal na skupinku sirôt, ktoré sa hrali na priľahlom
dvore: „Toto sú najväčšie poklady tejto katedrály.“
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Sestra Mária Rajtárová FMA zložila rehoľné sľuby v čase ná-
stupu komunizmu vo vtedajšom Československu. S ňou od-
chádza generácia sestier, ktoré chceli s nadšením žiť svoje
povolanie v slobode srdca pre Boha a pre mladých. Gene-
rácia, ktorá si svoju vnútornú slobodu a lásku napriek von-
kajšej neslobode zachovala a ktorej my mladšie sestry vďa-
číme za to, že sa svojou obetou života stala zrnkom, ktoré
prinieslo bohatú úrodu.

Sestra Mária pochádzala z jednoduchej roľníckej rodiny,
ktorá však bola bohatá na ľudské a kresťanské hodnoty. Má
jedného mladšieho brata. Z rodiny pochádzal tiež salezián,
otcov mladší brat don Peter Rajtár. Sestra Mária v spomien-
kach na detstvo a mladosť hovorí o svojej túžbe učiť sa, ktorú
jej pomáhala napĺňať spočiatku mama. Neskôr sa rozvíjala
duchovne i intelektuálne aj vďaka ochotníckemu divadlu,
mariánskej družine a obetavým učiteľom pôsobiacim v de-
dine. K duchovnému rastu Márie významne prispieval svo-
jou výchovou a predovšetkým príkladom otec, ktorý mal vo
veľkej úcte Božské Srdce. V dospievajúcom veku Mária išla
študovať na rodinnú školu do Nitry. Dostala sa na internát,
ktorý od roku 1946 viedli sestry saleziánky. Ako 19-ročná 
v auguste 1947 začala rehoľnú formáciu. Sestra Mária spo-
mína na toto obdobie na jednej strane ako na „veľmi krásne“,
na druhej strane plné boja pri hľadaní svojej cesty. Prvé
sľuby zložila s ďalšími siedmimi novickami 6. júla 1950, me-
siac pred ukončením noviciátu, pretože sa už na základe roz-
pustenia mužských reholí očakával zásah politickej moci aj
voči ženským reholiam. A skutočne, v auguste 1950 spolu 
s inými sestrami aj sestra Mária začala svoju „krížovú cestu“
v tzv. sústreďovacích kláštoroch a na miestach nútených
prác, kde boli rehoľníčky dosadené často namiesto odsúde-
ných žien, ktoré dostali amnestiu. Počas 18-tich rokov bola
sestra Mária na siedmich miestach násilného sústredenia,
väčšinou v neľudských podmienkach. Spolu s ostatnými  ses -
trami ťažko pracovala na poli alebo pri chove hydiny pod
prísnym dohľadom komunistických dozorcov. Ťažká manu-
álna práca v neľahkých podmienkach sa podpísala aj na jej
zdraví. Po roku 1968 sa na niekoľko mesiacov dostala do
Ríma a do Turína, kde sa mohla prehĺbiť v saleziánskej spi-
ritualite. Ale v roku 1971 bola nútená vrátiť sa do Českoslo-
venska a ďalších 20 rokov prežila v neistých podmienkach 
a v ilegalite. Sestry nemohli zakladať regulárne komunity ani
nosiť rehoľný odev či rozvíjať výchovnú činnosť medzi mlá-
dežou. S dovolením predstavených sa starala o svojich zo-
starnutých rodičov a viedla domácnosť na fare v Dolnom Du-
bovom, kde bol farárom jej strýko a kde mala možnosť byť
v kontakte najmä s dievčatami a s rodinami napriek zákazu
a kontrole zo strany štátu. Po páde komunizmu sa sestra Má-

ria napriek zdravotným ťažkostiam starala o svojho otca,
ktorý sa dožil vysokého veku. Po jeho smrti v roku 2008 pri-
šla bývať do komunity sestier v Trnave na Kopánke. Aj keď ži-
vot sestry Márie bol poznačený mnohými ťažkými situ áciami,
vždy sme vnímali jej optimistický prístup. Vedela sa tešiť aj
z drobných prejavov pozornosti. Až do vysokého veku jej oči
nestratili tú živú iskru, ktorá sa rozsvietila predovšetkým 
v kontakte s ľuďmi. Kým ešte vládala, jej kroky často viedli
pred sviatostného Ježiša v kaplnke.
Na otázku, čo jej najviac pomáhalo počas rokov prenasle-
dovania, odpovedala s istotou osoby, ktorá vie, komu uverila:
„Držalo ma spoločenstvo a Božia láska.“

„Drahá sestra Mária, ďakujeme za tvoje svedectvo v roz-
hodnom nasledovaní svojho povolania, za jednoduchosť, 
s ktorou si prežívala svoj život, a za vytrvalosť v ťažkostiach
a veľkodušné darovanie sa v službe. Zverujeme ťa milosrd-
nej Božej láske a sme presvedčené, že sa budeš prihovárať
u Pána za náš Inštitút, za našu vernosť a za nové sväté po-
volania.“
sr. Jana Kurkinová, provinciálka

Sestra Mária Rajtárová FMA
* 1. novembra 1928 – † 18. júla 2018

Text a foto: salezianky.sk




