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„Kto chce účinne pracovať, musí mať
v srdci lásku a v práci trpezlivosť“, ho-
vorieval don Bosco. Najprv je po-
trebná láska v srdci. Ľudská práca je
niečo oveľa viac ako práca výrobných
zariadení, ktoré sa hodnotia len podľa
výkonu. Dnes stroje v mnohých ob-
lastiach postupne nahrádzajú ľudskú
prácu a sú v tom oveľa efektívnejšie.
Človek však svojou prácou nielen pro-
dukuje, ale predovšetkým svedčí
o tom, čo nosí v srdci. V práci otca,
matky je skrytá celá ich láska k ro-
dine, spoločnosti. V tom, ako človek
pracuje, sa sám prezradí, odhalí, čo
nosí v srdci. Jeden kresťanský autor sa
pekne vyjadril o starších ľuďoch: nie je
dôležité to, čo produkujú, ale to, čo
z nich vyžaruje. Práca kresťana by
mala byť svedectvom o Božej láske,
ktorá nás predchádza a sprevádza.
Boh nás miluje a pozýva odpovedať
na jeho lásku tak, že sa aktívne a tvo-
rivo zapojíme do poslania, ktoré nám
zveril. Kresťan vie, že svojou prácou
sa zúčastňuje na Božej stvoriteľskej
činnosti a spolupracuje s Kristom na
budovaní Božieho kráľovstva. Práve
toto vedomie nám pomáha byť v práci
trpezliví a vytrvalí. Ide o Božie dielo
a ja nemusím vidieť hneď ovocie mo-
jich námah. Trpezlivosť pomáha vy-
trvať v dobrom diele aj napriek všet-
kým ťažkostiam.

Jozef Ižold
provinciál
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Giovanni Battista Montini sa stal pápežom 21. júna 1963. Povedal: „Budem sa volať Pavol.“
Všetci vtedy mysleli na apoštola národov. Počas celého svojho života vždy preukazoval veľkú
lásku k saleziánskej rodine.

Autor: Gianni Caputa – BS 10/2014 � Foto: ANS

Pápež,
ktorý miloval saleziánsku rodinu

„A tu by sme mali pokušenie otvoriť okrajovú
pozlátku…“ začal rozprávať Pavol VI. sale-
ziánom na generálnej kapitule na audiencii
26. januára 1978 mimo pripraveného textu,
„osobné dôvody, prečo je nám drahá, blízka
vaša rehoľná rodina.“

Giovanni Battista Montinisa narodil 26. sep-
tembra 1897 v Concesio/Brescia na severeTa-
lianska. Jeho otec Giorgo Montini mal veľkú

úctu k donovi Boscovi. „Pamätám si, že
v pracovni môjho otca visel obraz dona
Bosca. Pod ním boli napísané, myslím rukou
dona Bosca, tieto slová, ktoré sa mi vtlačili do
pamäti:V hodine smrti zbierame ovocie dob-
rých skutkov. Je to myšlienka dona Bosca.Tie
slová mi ostali, opakujem, doslova vtlačené
do srdca.“

V roku 1920 bol vysvätený za kňaza. Počas
krátkeho pobytu v Poľsku (jún – október 1923
ako pridelenec na nunciatúre vo Varšave)

Montini zblízka obdivoval prácu tamojších
saleziánov. V auguste 1923 v Osvienčime
slávnostne požehnal novú saleziánsku školu.
O tamojších saleziánoch povedal, že „majú
našu formu“.

Montiniho kňazstvo postupne nadobudlo
apoštolsko-výchovný charakter. Mal veľkú
lásku k mladým a bol vnímavý na problémy
výchovy a kultúry. V roku 1937 začal praco-

vať v Rímskej kúrii
a neskôr sa stal sub-
stitútom. Keď sa sa-
leziáni a dcéry Má-
rie Pomocnice hneď
po vojne usilovne
venovali najnúdz-
nejším sirotám, ma-
lým tulákom a ulič-
níkom a zriadili pre
nich v Ríme cen-
trum „Borgo Ra-
gazzi don Bosco“,
„mosignore substi-
tút“ si nenápadne,
ale účinne týchto
mladých zamiloval.
Z času na čas sa
ohlásil direktorovi
diela a požiadal ho,

či si môže vziať so sebou niektorých chlapcov
na vychádzku do prírody alebo do oblasti
Castelli Romani.

V roku 1950 zdieľal so saleziánskou rodinou
radosť z blahorečenia a o tri roky zo sväto-
rečenia Dominika Savia. A len čo sa v roku
1954 stal arcibiskupom Milána, naliehavo
požiadal saleziánov, aby darovali relikvie
svätého mladíka k úcte pre Milánsku di-
ecézu.

Ďalším veľkým znakom úcty k saleziánom
a lásky k núdznym mladým bolo rozhodnu-
tie zveriť synom dona Bosca polepšovňu pre
mladistvých „Cesare Beccaria“ v Arese. Išlo
o ťažkú vec. Aj po rokoch takmer prosil
o prepáčenie, že im dal takú náročnú zod-
povednosť; ale vytrvalo a s dojatím zakaž-
dým ďakoval a chválil výsledky práce
s chlapcami z polepšovne, ktorých vždy po-
kladal za svojich drahých priateľov.

Arcibiskup Montini vždy 31. januára, na svia-
tok svätého Jána Bosca, prežil celý deň ako
saleziánsky: ráno slávil svätú omšu pre chlap-
cov v saleziánskej Farnosti svätého Augustína
pri hlavnej stanici; popoludní sa zúčastňoval
na akadémii a predsedal oceňovaniu cho-
vankýň dcér Márie Pomocnice v ich provin-
ciálnom sídle.

Ako pápež PavolVI. ešte detailnejšie vnímal
svetové rozmery saleziánskeho diela a aktu-
álnosť metódy dona Bosca pri výchove mla-
dých. Trefnými príhovormi podporoval ob-
novu, ktorou rehoľa prechádzala počas
generálnych kapitúl v rokoch 1971a 1977.
Povzbudzoval ju, aby si zachovala vernosť
výchovnej tradícii a saleziánskej spiritualite
a prísne vystríhal pred odchyľovaním sa. Len
pätnásť dní pred svojou smrťou podpísal de-
krét o pozdvihnutí Sekulárneho inštitútu
Dobrovoľníčok dona Bosca na úroveň pá-
pežského práva.

„Buďte požehnaní, chápaní, podporovaní,
naplnení milosťami, ktoré si želáme od Pána
pre vás, pre svet a pre Cirkev! A saleziánska
rodina nech je stále na čele živej Cirkvi,
blízko životným problémom…buďte vždy
ľudskí a vždy kresťanskí. Buďte naozaj sale-
ziánmi!“

4

Kardinál Montini s miništrantmi v saleziánskom dome v Treviglio, rok 1960
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– Kto je don Tadeusz Rozmus? Ako sa
predstavíš našim čitateľom?

Don Tadeusz Rozmus je salezián dona
Bosca, pochádza z Poľska, vyrástol v ro-
dine, z ktorej sú ešte dvaja ďalší sale-
ziáni – môj strýko, ktorý je misionárom
vo Venezuele, a môj o štyri roky mladší
brat, ktorý, žiaľ, zahynul pod Gerla-
chom voVysokých Tatrách v roku 1996.
Don Tadeusz je teda normálny sale-
zián, ktorý robí to, čo patrí do sale-
ziánskeho poslania, ale mal rôzne ur-
čenia v rôznych krajinách. Pracoval
som v Egypte, pracoval som v Ugande,

bol som provinciálom, bol som riadite-
ľom škôl, bol som predsedom katolíc-
kych škôl v Poľsku, pracoval som v Ta-
liansku, kam ma presunul hlavný
predstavený – v katakombách svätého
Kalixta som bol direktorom komunity,
rovnako v Perugii. Saleziánsky život bol
vždy pre mňa peknou skutočnosťou.

– Ako sa zrodilo tvoje povolanie? Bola
tam nejaká rozhodujúca udalosť?

Hoci pochádzam z rodiny so salezián-
skymi koreňmi, nikdy som nerozmýšľal,
že budem saleziánom. Rozhodujúce

bolo, že som navštevoval strednú školu
u saleziánov v meste Osvienčim, keď
som mal pätnásť rokov. Chcel som
utiecť z internátu, lebo pravidlá tam
boli dosť náročné. No zvykol som si
a po troch rokoch som požiadal, že
chcem byť saleziánom. Veľmi ma za-
siahlo svedectvo spolubratov. Boli vždy
s nami, sprevádzali nás v bratskom
štýle, čo zmenilo môj život. Toto bolo
pre mňa rozhodujúce.

– Od roku 2014 si členom hlavnej rady
saleziánov ako regionálny radca nášho
dosť rozsiahleho regiónu (od Írska až

Tadeusz Rozmus SDB
Rok narodenia: 1957
Prvé sľuby ako salezián: 1976
Kňazská vysviacka: 1986
Špecializácie: biblická teológia
(Lublin), technické vedy (Krakov),
pedagogika (Varšava)
Provinciál saleziánov v Krakove:
2000 – 2006
Regionál: prvé šesťročie od 2014
Jazyky: poľský, taliansky, nemecký,
anglický, ruský

5

Každých šesť rokov robí hlavný predstavený rehole saleziánov
mimoriadnu vizitáciu každej saleziánskej provincie. Zväčša ju

v jeho mene konajú členovia hlavnej rady. Tento rok od
18. augusta do 19. októbra hlavný radca nášho regiónu

strednej a severnej Európy 61-ročný don Tadeusz Rozmus
navštívil všetky diela našej provincie vrátane diel v Aldane,

Jakutsku a Baku. Prečítajte si výber z rozhovoru s ním.
Celý rozhovor je publikovaný na webstránke saleziani.sk.

Aké sú
výzvy pre
saleziánske
Slovensko?
Odpovedá regionál don Rozmus
po skončení mimoriadnej
vizitácie

Autor: Rastislav Hamráček SDB � Foto: archív / Róbert Chovanec
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po Rusko, od Nemecka po Balkán;
pozn. red.). Čo sa zmenilo v tvojom ži-
vote?

Zmenilo sa všetko. Najprv, ja som nikdy
nemyslel, že budem regionálom. Toto
rozhodnutie generálnej kapituly ma
prekvapilo, dokonca som ani nebol jej
účastníkom. Bol som vtedy direktor sa-
leziánskeho domu v Perugii a telefonát
ma zastihol v posledný deň duchov-
ných cvičení, ktoré som si konal. Takže
pre mňa to bolo prerušenie peknej tria-
polročnej skúsenosti v Perugii, kde sa
udiala aj prestavba domu. Otvorili sa mi
však nové perspektívy, ktoré sú súčasťou
poslania. My ako saleziáni dona Bosca
sme tam, kde nás volá Boh. Ja to tak vi-
dím v tomto rozhodnutí, ktoré sa mi
neprijímalo ľahko, lebo nie je ľahké byť
regionálom, no na druhej strane je to
služba pre druhých. Región je veľmi
rozsiahly a komplikovaný z kultúrneho
hľadiska, historického, jazykového –
máme tu 27 jazykov, ktorými hovoria
saleziáni, je tu 18 provincií – toto
všetko sú teda dosť veľké výzvy. Pre
mňa je podstatné urobiť to, čo môžeme
urobiť dnes, v tejto kráse prítomnosti
saleziánov a saleziánskej rodiny, mla-
dých, mnohých saleziánskych diel,
ktoré sú v rôznych krajinách, a nikdy
nezabudnúť, že v pozadí nás je prí-
tomný Duch Svätý. To on riadi dejiny.
My sme poslaní, no nie len to. Sme aj
podporovaní a osvecovaní, aby sme
boli apoštolmi Krista v duchu dona
Bosca dnes.

– Na ľudskej, osobnej rovine, čo sa
zmenilo s touto úlohou?

Zmenil sa rytmus môjho života. Lebo
regionál je, dalo by sa povedať, salezi-
ánsky cigán – vezme svoju malú bato-
žinu a deväť mesiacov v roku prežije vo
veľmi odlišných prostrediach. Každé
dva-tri dni sa mu mení situácia. Preto
regionál musí mať silný žalúdok, musí
vedieť spať kdekoľvek, musí sa veľa
modliť, aby toto všetko zvládol a vedel
fungovať v týchto všetkých situáciách.
Teda deväť mesiacov v roku som na
cestách a počas tých troch ďalších me-
siacov máme zasadnutie hlavnej rady,
aby sa robili rozhodnutia. Na druhej
strane sú tu aj pekné prvky, človek na-
chádza veľa krásneho bohatstva našej

prítomnosti, spolubratov, mladých. Na
začiatku je to zaujímavejšie, časom sa
to stáva aj ťaživým. No akokoľvek, ja sa
to usilujem robiť ako službu, oddych
nachádzam aj v tom, keď sa presúvam
z jedného miesta na druhé a môžem ísť
svojou motorkou, lebo rád jazdím na
motorke. To mi pomáha aj si nadobud-
núť odstup od rôznych situácií.

– Po dvoch mesiacoch končíš mimo-
riadnu vizitáciu našej provincie, prežil
si ju aj v rytme, ktorý si nám práve opí-
sal. S akými pocitmi odchádzaš zo Slo-
venska?

Odchádzam predovšetkým s pocitmi
vďačnosti. Za pekné dejiny, ktoré máte,
nie ľahké, myslím osobitne na obdobie
komunizmu. Potom s veľkým ocene-
ním toho, čo ste urobili, že ste si ucho-
vali charizmu dona Bosca, a nie iba
uchovali, ale ste ju aj rozvinuli. Dnes je
Slovensko jednou z krajín, ktorá môže
byť protagonistom, čo sa týka prítom-
nosti saleziánskej rodiny – myslím tu na
saleziánov spolupracovníkov, dobro-
voľníčky dona Bosca, saleziánov
a dcéry Márie Pomocnice, ktorí v tom
ťažkom období boli schopní aj rásť.
Takže keď sa komunizmus skončil
v roku 1989, boli ste pripravení a pre-
vzali ste z duchovného hľadiska zod-
povednosť za krajinu. Cítim veľkú vďač-
nosť za spolubratov, ktorí stáli na
začiatku, za tých, ktorí prežili tie ťažké

časy, za laikov, ktorí ich podporovali
a spolupracovali s nimi, veľkú vďačnosť
bratom, ktorí potom nastúpili a dnes
pokračujú v tomto poslaní, v rôznych
dielach, farnostiach, oratóriách, ško-
lách… Saleziánska rodina je veľmi živá,
veľmi činná, silná, čo ukazuje, že don
Bosco je na Slovensku skutočne živý.
Čo však neznačí, že tu nie sú problémy.
Tie sú tu tiež.

– Ak by sme mohli v závere tvojej vizi-
tácie položiť otázku… čo sa dá pove-
dať o zdraví saleziánskeho Slovenska?
Do akej miery je zdravé?

Je to dobré. Takto by som to hneď po-
vedal, netreba sa znepokojovať, situácia
je veľmi normálna, je tu veľa silných
stránok, prvkov, ktoré dodávajú odvahu,
podporujú – v pozitívnom zmysle – aj
hrdosť. A potom sú tu aj mnohé prob-
lémy, ktoré sú súčasťou normálnych
ľudí. Problémy, ktoré sú výzvou, kladú
nám otázky a treba hľadať odpovede.
Na jednej strane máte bohatú prítom-
nosť, ktorá sa odráža na počte salezi-
ánov – v našom regióne ste jednou
z veľmi konzistentných provincií; máte
dobrých kvalitných spolubratov, ktorí
pracujú rôznym spôsobom v rôznych
komunitách. Máte tu takmer všetky for-
mačné domy ako máloktorá provincia
v našom regióne, počnúc prednovici-
átom, potom je tu noviciát, ponoviciát,
a formujete aj spolubratov iných pro-

Don Tadeusz Rozmus medzi chlapcami na Bodke za prázdninami na Levočskej hore
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vincií – myslím na Bielorusko, Ukra-
jinu, Českú republiku. Ďalej máte
pekné diela, čo som mohol vidieť,
veľmi, veľmi dobrú spoluprácu
s dcérami Márie Pomocnice a máte
silnú saleziánsku rodinu. Teda kondícia
je veľmi dobrá a urobilo to na mňa
veľký dojem. Na druhej strane sú tu po-
tom výzvy, ktoré treba brať do úvahy.

– Môžeš, prosím, jednu-dve výzvy aj
pomenovať?

Prvá výzva dnes je mať otvorené oči. Ne-
prehliadať časy, v ktorých žijeme. Aby
sme neopakovali to, čo sme robili pred
20-30 rokmi, ale aby sme boli protago-
nistami tohto momentu dejín. Chcem
tým povedať, že časy sú dnes náročné,
nie len pre nás, ale pre všetkých. Aj pre
rodiny, aj pre pracovný trh, aj pre školy,
pre učiteľov.Všetko sa zmenilo.To „panta
rhei (všetko plynie)“ sa dnes deje stále
s väčšou rýchlosťou. A preto to chce od-
stup od tradícií našej minulosti, v ktorej
sme boli zvyknutí na isté štýly života,
a chce to aj hľadať riešenia.
Druhou vecou je hĺbka nášho života.
Bez hĺbky riskujeme, že nás pohltí svet-
ský duch, prúd dnešného sveta, ktorý sa
ženie vždy s väčšou silou. Ja to prirov-
návam k stromu, ktorý keď nemá hlboké
korene, ktoré ho zakoreňujú v zemi,
prvý vietor, ktorý príde, ho položí. Toto
pripomína našu situáciu saleziánov, ale
aj rodín, kresťanov laikov, všetkých, ktorí
dnes žijeme v tejto realite.
Treťou vecou, veľmi typickou, je spolu-
práca. Dnes sa takmer nič nedá urobiť
bez spolupráce. Spolupráca medzi
nami saleziánmi, to je komunita, spo-
lupráca s laikmi, čo je Cirkev, lebo Cir-
kev nie je klerikálna, ale Cirkev tvo-
rená všetkými. Don Bosco to pochopil
veľmi dobre, lebo popri dvoch kongre-
gáciách saleziánov a dcér Márie Po-
mocnice, ktoré by sme mohli vnímať aj
klerikálne, založil tiež Združenie sale-
ziánov spolupracovníkov. To bolo tak-
mer sto rokov pred Druhým vatikán-
skym koncilom. Aj z tohto pohľadu
treba uznať, že don Bosco bol veľký
génius.
A potom aj radosť. Tá je pre nás veľmi
typická. Čeliť situáciám s vedomím, že
to nezávisí len od nás, ale Boh nás pod-
poruje, Boh nás sprevádza, teda nie je
všetko len na nás.

Tieto štyri výzvy, charakteristiky, sa mi
zdajú veľmi dôležité pre dnešný svet.

– Minulý rok si sa zúčastnil na blahore-
čení donaTitusa. Spýtam sa ešte tak tro-
chu znova osobne. Ktorý z našich sale-
ziánskych svätcov ti je blízky a prečo?

Saleziánska rodina je veľmi bohatá na
svätých. Je mi ťažké odpovedať, lebo aj
toto sa mení: Don Bosco je vždy pre
nás prvým, potom svätý Dominik Savio.
Keď som bol miništrantom, bol mojím
patrónom. Potom mučeníci mojej kra-

jiny, odkiaľ pochádzam, mučeníci dru-
hej svetovej vojny z Auschwitzu, tých
päť mladých z oratória v Poznani, teda
z môjho prostredia. Potom don Titus
Zeman, ktorý poukazuje na bohatstvo
tunajšieho prostredia našej kongregá-
cie. Potom toľké sväté ženy, dievčatá.
Osobitne si ich pripomínam v deň ich
sviatku v našom breviári. Oni zviditeľ-
ňujú krásu našej saleziánskej spiritu-
ality. Niekto povie, že saleziánska spi-
ritualita nemá hĺbku. Ja vravím, že stačí
sa pozrieť na počet našich svätých sa-
leziánskej rodiny, aby sme videli, aká
hlboká je naša spiritualita a ako je za-
korenená v minulosti a prítomnosti.
Don Titus ukazuje, že strom salezián-

skej rodiny na Slovensku je veľmi
zdravý, lebo prináša ovocie. Strom sa
pozná po ovocí. A toto ovocie, ktorým
je svätosť dona Titusa, ukazuje, že strom
svätosti saleziánskej rodiny na Slo-
vensku je veľmi svieži a prináša plody.
Som si istý, že to nie je koniec. Titus bol
blahorečený, ale prídu aj ďalší.

– Zakončím prosbou o niekoľko slov
osobitne pre našich čitateľov.

Predovšetkým, vychutnávajte si život.
Buďte veselí, ďakujte za všetko, čo ste

dostali od Boha. To najlepšie, najkrajšie
a najdôležitejšie v našom živote je prí-
tomná chvíľa nášho života. S tým mô-
žeme urobiť všetko. Môžeme sa hrať,
môžeme byť spokojní, šťastní, môžeme
urobiť druhých šťastnými. Zajtra dnešný
deň už bude minulosťou. Nestraťme to,
čo dostávame od Boha, čiže čas nášho
života. Nestrachujme sa, neplačme za
minulosťou, ktorá už prešla, nebojme sa
budúcnosti, ktorá príde, ale robme
všetko podľa možností, ktoré máme,
aby sme boli a zostali šťastní a svätí, ako
nás učil don Bosco, a aby sme aj dru-
hých urobili šťastnými a svätými.

7
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Keď som odovzdával misionárske kríže, v očiach týchto
mladých mužov a žien som videl to isté svetlo, odraz

slov jedného z nich: „Cí-
tim, že prežívam verš ža-
lmu 105, kde sa hovorí:
Poslal svojho sluhu Moj-
žiša a Árona, ktorého si
vyvolil. Je to vyvolenie,
nie moja voľba.“ Ich po-
kojné a rozhodné sprá-
vanie nám umožnilo ne-
jakým spôsobom znovu
prežiť naše vlastné povo-
lanie.

Povolanie, ktoré sa ne-
týka len zasvätených sa-
leziánov a saleziánok,
ale všetkých členov sa-
leziánskej rodiny, lebo
jedným či druhým spô-
sobom my všetci sme
povolaní, aby sme boli
učeníci misionári mla-
dých a najnúdznejších

v každom kúte nášho pekného, milovaného a trpia-
ceho sveta.

Kresťania v podstate nemajú nejaké poslanie, oni sú
„poslanie“. Všetci kresťania sú povolaní prežívať ta-
jomstvo vtelenia, teda prežívať vo fyzickom tele
a v morálnom tele komunity prítomnosť Boha. Sú na
misii na Ježišov účet, a kto ich prijíma, prijíma Boha:
„Veru, veru, hovorím vám: ,Kto prijíma toho, koho ja

pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho,
ktorý ma poslal‘“ (Jn 13, 20).

V Kvietkoch svätého Františka je jeden nádherný prí-
beh. Jedného dňa, keď svätý František vychádzal z kláš-
tora, stretol brata Leva. Bol to jednoduchý, dobrý brat
a svätý František ho mal veľmi rád. Povedal mu: „Brat
Lev, poď, pôjdeme kázať.“ „Otče môj,“ odpovedal,
„vieš, že ja som neučený. Ako môžem hovoriť k ľu-
ďom?“ Ale keďže svätý František nástojil, brat Lev sú-
hlasil. Prešli celé mesto, potichu sa modlili za všetkých
tých, ktorí pracovali v dielňach a v záhradách. Usmie-
vali sa na deti, osobitne na chudobnejších. Pozhovárali

sa trochu so starými. Potešili chorých. Pomohli jednej
žene niesť ťažkú nádobu plnú vody. A keď viac ráz pre-
šli mesto, svätý František povedal: „Brat Lev, je čas vrá-
tiť sa do kláštora.“
„A naše kázanie?“ „Už sme to spravili… už bolo,“
s úsmevom odpovedal svätec.

Najlepšia kázeň je vždy tá z tela a krvi. Ježiš prirov-
náva kresťanov k soli: „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí
chuť, čím ju osolia? Už nie je nanič, len ju vyhodiť von,
aby ju ľudia pošliapali“ (Mt 5, 13). Svätý Pavol ich pri-
rovnáva k vôni: „Buďte dobrou vôňou Krista.“ Kto na
sebe nosí vôňu, nepotrebuje o nej hovoriť ostatným:
vôňa bude hovoriť zaňho.

Drahí priatelia saleziánskeho bulletinu, píšem vám niekoľko hodín po tom,
ako som odovzdal misionárske kríže skupine desiatich dcér Márie Pomocnice
a dvadsiatim piatim saleziánom dona Bosca zo 149. misionárskej výpravy.
Prvú vypravil sám don Bosco 11. novembra 1875. Vtedy to boli prví desiati
saleziáni poslaní do Argentíny, šesť mladých kňazov a štyria saleziáni koadjútori.
Po tých prvých nasledovalo jedenásťtisíc saleziánov a dvetisícpäťsto dcér Márie
Pomocnice, z nich viac než dvetisíc Talianok; odišli z Európy do sveta. Je to
nádherná realita, ktorá ma núti povedať, že ešte existujú dobré správy
a my sa o nich môžeme dozvedieť a hovoriť o nich.

Sme povolaní svedčiť o prítomnosti
Boha vo svete, a to príznačným
saleziánskym štýlom – smerom

zdola, od najmenších.

Autor: Ángel Fernández Artime SDB � Foto: ANS

EŠTE SÚ TU
DOBRÉ SPRÁVY!

Ángel Fernández Artime
hlavný predstavený saleziánov

a X. nástupca dona Bosca
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Pápež František napísal: „Páči sa mi vidieť
svätosť v ľude trpezlivého Boha: v rodi-
čoch, ktorí s toľkou láskou vychovávajú
svoje deti, v mužoch a ženách, ktorí
pracujú, aby priniesli domov chlieb,
v chorých, v starých rehoľníčkach, ktoré
sa stále usmievajú.V tejto vytrvalosti – ísť
vpred deň čo deň – vidím svätosť boju-
júcej Cirkvi. Toto je toľkokrát svätosť
,z dverí od vedľa’, tých, ktorí žijú vedľa
nás a sú odrazom Božej prítomnosti.“

Húževnatí a odvážni misionári
maličkých
Z domu-svätyne našej Matky Pomoc-
nice odišli, ako som už povedal, mnohí
do všetkých kútov zeme: 149-krát za 143
rokov. Po prvej misionárskej výprave
v roku 1875 don Bosco vyslal ďalšiu
v roku 1877, kde boli prvé dcéry Márie
Pomocnice, ktoré matersky požehnala
Matka Mazzarellová. Bolo ich šesť mla-
dých sestier vo veku 17 až 25 rokov. Za
života dona Bosca nasledovali výpravy
v rokoch 1878, 1881, 1883, 1885, 1886,
1887 a 1888. Na sklonku života nášho
milovaného dona Bosca to bolo 149 sa-
leziánov a 50 dcér Márie Pomocnice,
ktorí boli poslaní na misie v Argentíne,
Uruguaji, Brazílii, Čile a Ekvádore.
Je to odvážny predvoj našej rodiny. Ne-
boli poslaní „robiť“ a „robiť“ a ešte „ro-
biť“, ale aby prinášali ducha, aby rozší-
rili objatie dona Bosca, nežnú ľudskosť
Matky Mazzarellovej a smelosť toho,
kto prežíva nadšenie evanjelia.

To, čo som povedal novým misionárom,
chcem povedať všetkým vám: Očaká-
vame, že pastoračná láska bude pravým
centrom vášho života a konania; že
Kristus evanjelia, ktorého don Bosco
a naši svätí milovali a nasledovali, bude
naozaj prameňom pre vašu osobu; že
budete prežívať s pokorou a intenzívne
synovský cit voči Cirkvi, prednostnú
lásku k mladým a láskavosť, takú ty-
pickú pre preventívny systém, v duchu
rodiny, s neúnavnou pracovitosťou
a s chuťou. Vždy v spojení s Bohom
buďte optimisti a radostní, tvoriví a fle-
xibilní a nikdy, nikdy nezabudnite, že
nás očakáva náruč Otca v nebi, kam prí-
deme nie sami, ale spolu s mnohými,
ktorým darujeme náš život.

Sme povolaní svedčiť o prítomnosti
Boha vo svete, a to príznačným sale-

ziánskym štýlom – smerom zdola, od
najmenších.
Profesor Fernando Silva, ktorý riadi
detskú nemocnicu v Managua, vyroz-
prával dojímavú skúsenosť. Raz na via-
nočnú vigíliu zostal dlho v práci. Už
bolo počuť prskanie prskaviek a svetlo
ohňostroja osvetľovalo oblohu, keď sa
rozhodol ísť domov, kde ho čakali
s oslavou. Keď ešte raz prechádzal

chodby, aby vidiel, či je všetko v po-
riadku, počul za sebou jemný šuchot
krokov. Bavlnené prezuvky. Otočil sa
a zbadal jedného z malých pacientov,
ako ho sleduje.V polotieni ho spoznal,
bolo to dieťa, ktoré nemalo nikoho. Fer-
nandovi bola známa tá tvár, už pozna-
čená smrťou, a oči, ktoré prosili o pre-
páčenie či skôr prosili o dovolenie.
Fernando sa priblížil k nemu a dieťa sa
ho dotklo rukou: „Povedz mu to…“ za-
šepkalo. „Povedz niekomu, že ja som
tu.“

Na fotografickej výstave o deťoch ulice
v Lime bolo pod jednou fotografiou na-
písané toto: „Saben que existo pero no
me ven.“ Vedia, že existujem, ale nevi-
dia ma. Som sociálny problém, štatistika,
ale nevidia ma.

Sme saleziáni, a kdekoľvek sa nachá-
dzame, počúvame hlas zabudnutých,
neviditeľných. Sme povolaní byť húžev-
natými a odvážnymi misionármi malič-

kých a posledných. Sme povolaní kľak-
núť si a umývať nohy druhým, ako to ro-
bil náš Učiteľ a Pán.
Iba ten, kto sa zníži, môže načúvať,
najmä načúvať maličkým. Chcú niečo
povedať, chcú sa deliť so životom.

Najdrahší, všade stretnete toľkých ľudí
dobrej vôle, niektorí neuvažujú ako my,
majú inú víziu sveta a žijú či praktizujú

iné náboženstvo, ale sú dobrí a robia
dobro, obdivujú krásu a hľadajú pravdu.
Ale nájdete aj mnoho utrpenia spôso-
beného nespravodlivosťou, nerovnosťou
a násilím, toľko ráz zo strany tých, čo
majú viac moci, politickej, spoločen-
skej, ekonomickej.
Ale vy máte vždy zostať pri tých chu-
dobnejších ľuďoch, ohrozenejších, núdz-
nejších. Tu chcem pripomenúť jednu
z „pripomienok“, ktoré sám don Bosco
odovzdal misionárom prvej výpravy pred
143 rokmi, keď odchádzali na parníku
Savoia: „Osobitnú starostlivosť prejavujte
chorým, deťom, starým a chudobným
a získate si Božie požehnanie a priazeň
ľudí.“ Na lístoček donovi Caglierovi na-
písal: „Urobte, čo môžete: Boh urobí to,
čo nemôžeme urobiť my. Zverujte každú
vec sviatostnému Ježišovi a Márii Po-
mocnici a uvidíte, čo sú zázraky.“

(Podľa Il Bollettino Salesiano, november
2018)

Hlavný predstavený s novými misionármi
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Situácia je ako na hojdačke. Hoci pre-
zident Salva Kiir a hlava opozície Riek
Machar prednedávnom podpísali
v Etiópii dohodu o ukončení vojnového
konfliktu, krátko nato krajinu opäť za-
chvátili boje. Civilné obyvateľstvo, ktoré
pozostáva z veľkej časti z matiek s ma-
lými deťmi a mladých ľudí, musí v sú-
časnosti čeliť aj ďalším vážnym problé-
mom, ako je sucho a hladomor. V tejto
kritickej situácii s nimi aj naďalej ostá-
vajú saleziáni dona Bosca, ktorí vo via-
cerých mestách spravujú centrá a školy.
Často sú posledným útočiskom a mies-
tom, kde ešte možno nájsť ľudskosť.

„Vojna zničila náš vzdelávací systém,
napriek tomu sa snažíme poskytnúť
tejto generácii mladých ľudí vzdelanie
a pomôcť im tak zachovať kultúru

a hodnoty, na ktorých by v budúcnosti
mohli opäť vybudovať svoju krajinu.
Väčšina z nich nepoznala inú realitu
než vojnu. To, čo teraz najviac potre-
bujú, je pocit bezpečia a spolupatrič-
nosti,“ vysvetľuje otec Shyjan, ktorý pô-
sobí v hlavnom meste Juba, kde majú
saleziáni pod správou najväčší uteče-
necký tábor v krajine. Okrem toho, že
sa spolu s ostatnými bratmi snažia kaž-
dodenne získavať zdroje, aby naplnili
aspoň najzákladnejšie potreby desia-
tok tisícov ľudí, sami musia čeliť rôz-
nym formám nebezpečenstiev od po-
uličných prepadov až po psychické
vypätia.

„Raz som bol vyzdvihnúť jedného spo-
lubrata na letisku v Jube,“ rozpráva
o svojom zážitku brat David, „a cestou

sme sa zhodou okolností zaradili do
ozbrojenej prezidentskej kolóny. Od-
razu sme odkiaľsi zozadu začuli vý-
strel, na ktorý prezidentova ochranka
zareagovala protipaľbou. Zrazu okolo
nás lietali guľky a rozstrieľali naše auto,
najmä predné sklo. Keď paľba ustala,
pomaly sme vystrčili hlavy spod palub-
nej dosky. Môjmu spolubratovi, ktorý sa
na mňa nechápavo a šokovane pozeral,
som iba povedal: Vitaj v Južnom Su-
dáne.“

Hoci je každý deň v tejto krajine pre sa-
leziánov i ostatných obyvateľov neistý,
niet inej možnosti, než naďalej pokra-
čovať v poslaní a povinnostiach. Medzi
saleziánskymi študentmi platí nepísané
pravidlo: kým sa nestrieľa, ide sa do
škôl. Tie môžu naďalej fungovať aj pro-
stredníctvom podpory zo Slovenska.
Vďaka darcovskému programu Adopcie
tried, ktorý zastrešuje občianske zdru-
ženie SAVIO, majú študenti zabezpe-
čené základné pomôcky, školskú uni-
formu či jedno teplé jedlo za deň.
Študentov však stále pribúda a s nimi
pribúdajú aj náklady. Výzvou pre
miestnu komunitu saleziánov aj naďa-
lej ostáva nachádzať nové zdroje, aby
udržali chod týchto zariadení, ktoré sú
neraz pre deti i celé rodiny jedinými
oázami bezpečia a prijatia.

Spracoval: Veronika Rendeková, Savio, o. z. � Foto: Savio, o. z.

Posledné útočiská,
kde ešte možno nájsť ľudskosť

Je najmladším nezávislým štátom sveta. Vďaka bohatým ložiskám ropy by z neho mohla byť
jedna z ekonomicky najprosperujúcejších krajín Afriky. Namiesto rozvoja sa však Južný Sudán
zmieta už päť rokov v etnickej vojne, ktorá si vyžiadala desaťtisíce obetí, nehovoriac
o miliónoch obyvateľov, ktorí boli vyhnaní zo svojich domovov.

Aj vy sa môžete zapojiť do tejto
pomoci a spoločne tak môžeme
dostať ešte viac detí, skúšaných

vojnou, do školských lavíc.
Darujme im nádej na lepšiu

budúcnosť na www.darujlavicu.sk.
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Vo Vajnoroch požehnali prvú sochu
blahoslaveného Titusa

Na prvé výročie blahorečenia dona Titusa Zemana, ktoré pripadlo na nedeľu 30. septembra,
odhalili a požehnali vo Vajnoroch prvú sochu tohto nášho blahoslaveného mučeníka.

Odhalenie sochy sa konalo po svätej omši na Námestí Titusa Ze-
mana pred vajnorským kostolom. Sochu odhalil synovec blaho-
slaveného Titusa Michal Titus Radošinský a dvaja Titusovi žiaci: Ján
Brichta a Augustín Krivosudský.

Svätú omšu slúžil a požehnanie sochy vykonal bratislavský arcibis-
kup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Veriacich zároveň vy-
zval k modlitbám nielen za nové duchovné povolania, ale aj za sy-
nodu venovanú téme mladých a ich povolaní.

Socha je mierne v nadživotnej veľkosti, blahoslavený Titus je v plnej
sile, rozhodnutý obetovať život za záchranu duchovných povolaní.
Cez pravú ruku má ruženec ako symbol modlitby, ľavou ponúka svoje
srdce – lásku.

Srdce, ponúknuté na dlani ľavej ruky, symbolizuje celú lásku i ce-
lého človeka. Titus ako salezián dáva svoje srdce a celého seba mla-
dým pre ich budúcnosť, pre ich povolania, a tým aj pre budúcnosť
Cirkvi a pre budovanie Božieho kráľovstva.

Na slávnosti sa zúčastnili mnohí príbuzní dona Titusa vrátane jeho
dvoch ešte žijúcich sestier Františky a Veroniky. Realizátorom pro-
jektu sochy je synovec dona Titusa Michal Titus Radošinský a au-
torom sochy je Peter Švaral.

Pri svätej omši koncelebroval s bratislavským arcibiskupom aj
Mons. Vladimír Fekete SDB, biskup z Baku, provinciál saleziánov
don Jozef Ižold a niekoľkí ďalší saleziáni. Mons. Feketeho viažu
k Vajnorom aj rodinné korene. 11
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Dvojobraz, čo ťahá
Nové obrazy svätého Jána Bosca

a blahoslaveného Titusa Zemana v Kostole Márie
Pomocnice v Bratislave na Miletičovej

Obraz dona Bosca
Na obraze vľavo don Bosco žehná
svoje dielo, ktoré akoby vyrastá
z vlniacej sa životodarnej vody. Bo-
žie požehnanie prúdiace zhora
a sprostredkované rukou zaklada-
teľa saleziánov symbolizujú žlté
iskry a pruhy v špirále dvojitého „S“.
Toto požehnanie zobrazujú aj vlny,
ktoré sa vzpínajú a vytvárajú obraz
matky držiacej v náručí batoľa. Nad
nimi otec rodiny s pohľadom upre-
tým na svätca nesie chlapčeka,
ktorý prekvapene hľadí na svet nad
sebou. Dievča prináša klasy, druhé
zas strapec hrozna ako obetné dary.
Chlapec ponúka červené jabĺčko,
ďalší chlapec s loptou a mládenec
v pozadí, ktorý hľadí na dona
Bosca, symbolizujú oratórium.
Hlboké vedomie Božej lásky vyvo-
láva radosť, veselosť a prekypujúci
život, ktorý sa obetavo rozdáva. To
je DNA saleziánskej spirituality vy-
jadrenej na oboch obrazoch dvoji-
tou pulzujúcou špirálou vlniacou sa
zhora nadol. Don Bosco sa obracia
na Titusa a svojím pohľadom akoby
hovoril: „Pokračuj…“

O autorovi
Cyril Uhnák (1959) po absolvovaní Slovenskej vysokej
školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1983 pra-
coval vo vyštudovanom odbore. Po zmene systému sa
od roku 1993 venuje výtvarnej činnosti v slobodnom
povolaní. Jeho umelecký program je založený na sa-
mostatnom štúdiu majstrov talianskeho cinquecenta, P.
P. Rubensa, A. Canaletta, z domácich autorov Martina
Benku a svetelného prejavu impresionistov. Vo svojej
práci hľadá prienik overených maliarskych postupov
s dramatickou abstraktnou maľbou 20. storočia. V po-
sledných rokoch sa v jeho tvorbe stáva dominantným
prvkom figúra. Svoju tvorbu prezentoval na mnohých
výstavách na Slovensku i v zahraničí. Jeho najvýz-
namnejším projektom je cyklus „Dunaj je voda, kameň
a dejiny“, uvedený v roku 2005 v Berlaymonte, sídle
Európskej komisie v Bruseli. Žije a tvorí v Bratislave.

V nedeľu 30. septembra 2018, v deň prvého výročia vyhlásenia dona
Titusa Zemana za blahoslaveného, slávnostne odhalili v Kostole Panny

Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej v Bratislave relikvie a vzácny
diptych dona Bosca a Titusa Zemana. Diptych (dvojobraz) autorsky

vytvoril akrylom na trojvrstvovom masívnom dreve maliar Cyril Uhnák.
Don Titus Zeman, mučeník za záchranu duchovných povolaní, duchovný

syn dona Bosca, pôsobil v stredisku na Miletičovej v rokoch 1941 až
1943. Pod obrazmi sú inštalované relikvie svätého Jána Bosca

a blahoslaveného Titusa Zemana.



Zo „zápisníka“ autora
„S prvotnou myšlienkou sprítomniť dona Bosca v interiéri
kostola prišiel v roku 2010 vtedajší správca farnosti don
Ján Čapla. Uvažoval o možnosti umiestnenia dvoch ob-
razov medzi oknami. Vznikli prvé skice, ktoré upadli do
zabudnutia. K myšlienke sa vrátil v roku 2016 nový
správca farnosti don Marián Husár. „Predložil som po-
zmenené návrhy z roku 2015 a tematicky som ich rozší-
ril o blahoslaveného Titusa Zemana. Inšpirácie postupne
čoraz väčšmi dozrievali. V decembri 2017 som odovzdal
bratom saleziánom nové štúdie s návrhom na umiestne-
nie diptychu na pravej stene kostola medzi oknami. Po od-
súhlasení vo februári 2018 sa začala fáza realizácie –prí-
prava drevených panelov, rozkreslenie návrhov na kartóny
v mierke 1:1 s korekciou priamo v kostole, potom urče-
nie farebného odtieňa modrej. Po niekoľkonásobných fa-
rebných skúškach a celkových korekciách boli obrazy na
trojvrstvovom masívnom dreve 31. augusta 2018 dokon-
čené.“

srdce k nebu Obraz dona Titusa
Na obraze vpravo je blahoslavený
Titus Zeman a skupina slovenských
nasledovníkov dona Bosca. Don Ti-
tus pravou rukou naznačuje, že pri-
jíma pozvanie dona Bosca. Ľavou
rukou pobáda nasledovníkov aj na-
priek prekážkam kráčať ďalej. Ne-
vzdávať sa, nenechať sa znechutiť
a nedovoliť, aby sa ich odhodlanie
utopilo v rozbúrených vlnách.
Mladí muži sa nocou pokúšajú
s nasadením života prebrodiť rieku.
Muž pozerajúci sa von z obrazu cíti
v diaľke nebezpečenstvo, prenasle-
dovateľov. Pomáha svojmu spolu-
bratovi, ktorému ubúdajú sily, no
svetlo nádeje ho núti vstať a pokú-
siť sa dosiahnuť druhý breh. Čer-
vená ruža, symbol mučeníctva, pre-
žaruje celú nezlomnú skupinu. Iba
s odvahou, ktorú sprevádza seba-
zaprenie a rozhodný postoj odo-
vzdanosti tej najväčšej Láske, často
až na hranici utrpenia a bolesti, do-
ráňaní tŕňmi životných nezdarov
a prenasledovaní sa dotkneme
krásy. Zranenia, kvapky mučeníc-
kej krvi, sa nesú na vlnách rieky,
vznášajú sa v protichodných špirá-
lach a pozývajú mladých k dobro-
družstvu povolania. Pozývajú vy-
kročiť na cestu svätosti.



k n i h y
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Výnimočná kniha,
ktorá odkrýva ďalšie tajomstvá
Pátra Pia

Nové príbehy
s myšlienkou od obľúbeného
Bruna Ferrera

Strhujúci román
o dospievaní ovenčený
literárnymi cenami

Saleziánske Vydavateľstvo DON BOSCO
prináša knižné novinky aj ďalší ročník obľúbenej edície Viera do vrecka.

Darujte pod stromček hodnotné čítanie

Témy na rok 2019
1. Veriaci. Sme iba poslušné ovečky?
2. Krv v Biblii. Prečo toľko násilia?
3. Hudba ako Boží dotyk
4. Vdovy, vdovci, nezadaní a ich úloha v Cirkvi
5. Napísali o Ježišovi. Svedectvá prvých spisov
6. Konflikty v rodine. Ako ich riešiť?
7. Letný špeciál. Na oddych a povzbudenie
8. Dovolenka s Bohom. Čas načerpať
9. Radosti a úskalia malých spoločenstiev

10. Novodobé výchovné metódy
11. Keď príroda nahradí Boha
12. Biblia a peniaze.

Poradí s rodinným rozpočtom?

Zakladač a každý mesiac nová téma priamo do vašej schránky

Objednávajte na www.donbosco.sk alebo hľadajte vo svojom obľúbenom kníhkupectve.

VIERA DO VRECKA 2019
Srdcom v nebi, nohami na zemi

Odporúčaná cena 13,50 €

Ročné predplatné 13,50 €

Odporúčaná cena 4,49 €
Odporúčaná cena 13,90 €
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V domove dôchodcov som pochopila,
že aj tu môžem žiť svoje saleziánske
poslanie práve tak, ako som so sale-
ziánmi asistovala pri deťoch na škol-
ských táboroch. Keď som sa sem nasťa-
hovala, starí ľudia boli zamĺknutí,
smutní, bez nádeje, zatrpknutí, že boli
vytrhnutí z domovov, odlúčení od svo-
jich drahých.

Keď som ich videla, stislo ma pri srdci.
Po nejakom čase, keď som sa aj musela
prispôsobiť novej situácii, ktorú som
spočiatku nechcela prijať a proti ktorej
som sa búrila, som začalas Božou po-
mocou, ktorá nás neopúšťa a stará sa
o nás vernou láskou, reagovať a klásť si
otázku, čo by som mohla robiť, prečo
som tu, čo Pán odo mňa žiada.

Začala som sa starých ľudí pýtať (ja som
tam bola najmladšia): Viete hrať karty?

Začali sme ich hrať večer alebo popo-
ludní na stole v sále. Pri hre sa pomaly
medzi nami začala vytvárať pokojná at-
mosféra. Zistila som aj to, že ani v ne-
deľu tam neprišiel nikto, kto by rozdá-
val sväté prijímanie. Poprosila som
o to vedenie ústavu, a tak začali k svä-
tému prijímaniu pristupovať aj ďalší
z obyvateľov.

Nejaký čas po tom, čo sme začali hrať
karty, navrhla som aj spoločnú mod-
litbu ruženca. Zo začiatku nás bolo
málo. Neskôr sa pridali ďalší. Teraz, keď
sa blíži štvrtá hodina popoludní, oni
sami prichádzajú a pýtajú sa: Fernanda,
budeme sa modliť ruženec? Uvedomila
som si, že keď sa ho modlíme, v dome
sa vytvára atmosféra sústredenosti, úcty,
pokoja. Na rozdiel od toľkých mojich
sestier dobrovoľníčok, ja nemám mla-
dých, ale uvedomujem si, že títo starí

potrebujú pomoc – oni sú moji mladí.
V situácii, v akej sa nachádzam, usilu-
jem sa žiť charizmu, ktorú mi dal Pán.
A ďakujem mu, lebo teraz si uvedomu-
jem, že keď mi vzal dom, chcel mi dať
oveľa viac.

Cítim sa byť saleziánkou, tak s mla-
dými, ako aj so starými: s mladými,
lebo sa za nich modlím, zaujímam sa
o nich čítaním, pozeraním televízie,
počúvaním rádia, osobitne Rádia Ma-
ria, kde vysielajú zaujímavé programy
týkajúce sa sveta mladých. Cítim sa sa-
leziánkou aj so starými, lebo potrebujú
byť vypočutí a treba im prejaviť nežnosť
ako deťom. Chcem im prinášať radosť,
hru, rozprávať vtipy; robím to, čo mô-
žem. Pán mi dal aj dôveru zo strany ve-
denia ústavu, prichádzajú za mnou zve-
rovať sa mi so svojimi problémami a ja
sa usilujem ohlasovať im Božiu lásku
a povzbudzujem ich, aby mali dôveru
k nemu.

Najdôležitejšie pre mňa je, že aj keď
som v domove dôchodcov, nie som od-
lúčená od skupiny dobrovoľníčok a mô-
žem sa zúčastňovať na mesačných du-
chovných obnovách a duchovných
cvičeniach. Pán mi dáva dostatočné
zdravie, aby som toto všetko zvládla
a pre mňa je to veľká posila, lebo za-
kusujem spoločenstvo so sestrami. Za-
žívam spojenie s Pánom a dôveru
v neho v modlitbe. Uvedomujem si, že
Pán odpovedá na moju modlitbu: mod-
lila som sa a situácia sa zmenila. Teraz
mám čas na modlitbu a robím to veľmi
rada.

Fernanda sa narodila v roku 1940. Žije v Ríme a veľa rokov pracovala ako šatniarka. Vždy si
ju veľmi cenili pre jej pokornú a obetavú službu. Žiaľ, vážna zdravotná respiračná porucha

spôsobila, že sa predčasne ocitla na dôchodku, časté boli aj jej pobyty v nemocnici
a napokon musela opustiť svoj milovaný domček a ísť do domova dôchodcov. Vypočujme si

jej rozprávanie.

Oratórium mladých
s bielymi vlasmi

Spracovala: vdb � Foto: Unsplash



b l a h o r e č e n i e

„Žila krátko a nevieme o nej až tak
veľa, ale jej posledné slová boli: Ježiš,
Mária, Jozef! S týmito slovami zomrela
v náručí svojho otca. Posledné okamihy
sú často výsledkom celého života. An-
kin hrob sa stal prameňom radosti.
A pravá radosť nespočíva v neviazanom
živote, ale pravá radosť je, keď žijeme
ideál, keď žijeme hodnoty, pre ktoré sa
oplatí trpieť, ba aj zomrieť.“
Mons. Marek Forgáč, homília na vigílii
blahorečenia 31. augusta

„Anka si zvolila skôr Boha, ako iné veci.
Svätosť sa nedá dosiahnuť improvizo-
vaním. Ona dospela k mučeníctvu
vďaka silnému duchovnému životu,
ktorý sa v nej upevňoval každodennou
modlitbou a prijímaním sviatostí. Jej
viera ju urobila silnou a odvážnou, aby
bez váhania prijala mučeníctvo. Drahí
mladí, pripomínam vám, že Cirkev má
vo vás veľkú dôveru, do vás vkladá ná-
dej, že sa rozvinie nanovo kresťanská
komunita a obnoví sa spoločnosť. Podľa
príkladu blahoslavenej Anny sa usilujte

žiť evanjelium každý deň, tak v ľah-
kých, ako aj v náročných situáciách.
Blahoslavená Anna nás učí, že sa oplatí
všetko znášať pre Krista, a to vždy bez
kompromisov s vlastným svedomím.
Mladí, majte srdce bohaté na lásku,
ochotné darovať sa a otvorené pre
službu druhým.“
kardinál Angelo Becciu, homília pri
slávnosti blahorečenia 1. septembra

„Anku na oltár vyzdvihol jej vrúcny
a živý vzťah s Ježišom Kristom. Bola to
láska, čistá láska k Ježišovi, ktorá
udržala jej dušu a srdce čisté v myš-
lienkach i v skutkoch. Kristus bol v nej,
pôsobil v nej, a to nie iba 24 hodín od
posledného svätého prijímania, ale celé
tie roky pred jej zavraždením. Čistou na
duši i na tele ju zachovala jej živá viera.
Toto prehliadajú tí, čo hodnotia len
čisto historické fakty. Ankino dlhodobé
puto s Ježišom bolo dôvodom jej okam-
žitej reakcie nesúhlasu s hriechom roz-
vášneného vojaka. A hoci jej telo pre-
nikli smrtiace strely a zmenili ju na

nepoznanie, zachovala si čistú dušu
a vo chvíli smrti ju odovzdala Ježišovi.
Cudzí hriech raní a zabíja, ale ako ho-
vorí Ježiš, nemôže poškvrniť, pokým
s ním neuzavrieme kompromis vo vlast-
nom srdci. Čnosť čistoty, ako to vysvet-
ľoval svätý pápež Ján Pavol II., je vyži-
vovaná priamo Božou láskou.“
Mons. Bernard Bober, homília na ďa-
kovnej svätej omši po blahorečení
2. septembra

Spracovala: Aďa Badíková FMA � Foto: Martin Magda/ABUKE

Anke dala silu a odvahu jej viera

Anka Kolesárová sa stala inšpiráciou pre mnohých mladých na celom Slovensku a od
1. septembra 2018 aj na celom svete. V utorok 20. novembra sa bude na Slovensku prvý raz
sláviť jej liturgická spomienka.

Modlitba na liturgickú
spomienku

Bože, ty si blahoslavenú Annu posilňo-
val, aby sa nebála toho, kto môže zabiť
telo, a korunoval si jej panenstvo slávou
mučeníctva; na jej príhovor udeľ aj nám
odvahu voliť si dobro a zavrhovať zlo.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho
Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kra-
ľuje v jednote s Duchom Svätým po
všetky vekov. Amen.
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Prameň premien.
Bohatý Boh a ty
v údobí chudoby.
Ó, Bože,
v tajomnej vzájomnej
osmóze.

Chvíľa pila
z prameňa večnosti.
Vzpriamená prečností
v čaši clivôt
čas i život.

Studňa cudna.
V osnove o Slove
čistá.
Krištáľ
pokory, o ktorý
z rosy prosí
kvapôčka.
Na očkách
dohorí do morí.

Nebo škvŕn nemá:
Nepoškvrnená.

Potôčik belasý
v klokoči spieva si.
Do riavy viskrí
pozdravy iskry.

Kto by s ním do bystrín stekal?
Rieka.
Prečisté riečište.
Križovatka krížov. Matka.
Panna rán a z rána ráňa
do vôd deň.
Povodeň.

Veľrieka preteká
do záplavy.
To sa plaví
prístav Krista
oceánom:
Otče, áno.
Fiat.
Prijať
a dávať.
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Nepoškvrnená
Štefan Sandtner SDB



Spracovala: Simona Hrabošová � Foto: archív Združenia exallievov

Darujme úsmev núdznym rodinám

Nielen to, ale aj materiálnu pomoc sprostredkúva Združenie exallievov a priateľov dona
Bosca skrze adventný sociálny projekt s príznačným názvom. V tomto roku už po piatykrát
odštartovali exallievi v spolupráci so saleziánskou rodinou a so Slovenskou katolíckou
charitou zbierku Darujme úsmev, ktorá ponúka možnosť zmysluplne pomôcť núdznym.

Minulý rok sa v projekte podarilo vďaka
150 dobrodincom obdarovať spolu 52
rodín, dva charitné domy, dve sale-
ziánske strediská, detský domov, cir-
kevnú škôlku a krízové stredisko. Tento
rok sa očakávajú podobné čísla. Všetko
však závisí od štedrých darcov. Minulý
rok na účely zbierky prispeli sumou
4 938,21 eur, ktoré boli prerozdelené
medzi slovenské rodiny a ukrajinských
chlapcov v sirotinci v Ľvove. Vianočné
darčeky potešili pod stromčekom 184
detí. Rodiny vo finančnej tiesni si pod
vianočným stromčekom našli chlad-
ničku, práčky, mikrovlnky, školské po-
môcky, odevy, obuv, hračky, zariadenia
do domácnosti, potraviny, drogériu, hy-
gienické a čistiace potreby a mnoho
ďalšieho podľa ich nevyhnutných
potrieb. Organizáciu zbierky a triedenie
darčekov zabezpečuje sekretariát exal-
lievov s pomocou mnohých dobrovoľ-
níkov a partnerov projektu.

Pomoc podľa konkrétnych potrieb
Široká škála spôsobov pomoci umož-
ňuje aj darcom zvážiť si svoje možnosti
a prispieť do zbierky formou, aká im vy-
hovuje.V priebehu septembra a októbra
sekretariát exallievov intenzívne zbieral
tipy, ako a komu možno pomôcť. Čle-
novia saleziánskej rodiny a iní nahlásili
núdznych a nevyhnutné potreby, ktoré
im chýbajú k dôstojnému životu. Zoz-
nam týchto vecí je k dispozícii všetkým
ochotným darcom, podľa neho vyberú,
čím chcú prispieť, a následne sa táto
potreba zo zoznamu vymaže. Nevyh-
nutná podpora spočíva v duchovnom
sprevádzaní zbierky modlitbou, bez
ktorej by sa malý projekt spred piatich
rokov dnes určite netešil toľkému úspe-
chu a množstvu obdarovaných. Prispieť
sa dá aj finančne na účet združenia,
ktoré nevyzbierané konkrétne potreby
dokúpi alebo použije na úmysel uve-
dený v poznámke platby od darcu.
Špecifikom zbierky sú tzv. shoeboxy
(škatuľa od topánok). Darcovia vo svo-

jich rodinách pripravia pre deti zo slab-
ších vrstiev vianočné darčeky. Do ška-
tule od topánok môžu vložiť obleče-
nie, hračku, hygienické alebo školské
potreby. Takáto škatuľa sa následne za-
balí do baliaceho papiera ako vianočný
darček, na ktorý treba uviesť, komu je
daný darček venovaný – chlapec/dievča
a veková kategória. Takýmto spôsobom
exallievi vhodne adresujú vianočné
prekvapenia pre deti zo sociálne slab-
ších vrstiev. V rodinách darcov sa zase
pestuje solidarita a zmysel podeliť sa.

Súčasťou zbierky sa po tretíkrát stane aj
benefičný koncert 24. novembra 2018
v kostole v obci Čierna Voda pri Brati-
slave. Viac informácií o zbierke nájdete
na www.exallievi.sk alebo sa môžete
obrátiť na koordinátorku projektu Kris-
tínu Jakubcovú na emailovej adrese
asistent@exallievi.sk. Finančne prispieť
možno na účet: SK18 1100 0000 0026
2608 4575 s poznámkou „Darujme
úsmev“.
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Ostrov Madagaskar fascinuje svojimi krásami, bohatstvom, ale aj extrémnou chudobou.
Je štvrtým najväčším ostrovom na svete a jeho prezident Hery Martial Rajaonarimampianina

Rakotoarimana má najdlhšie meno na svete. Ostrov má vyše 25 miliónov obyvateľov, nazývajú
sa Malgaši. Prístup k pitnej vode tam má iba 30 % obyvateľstva, na 9 000 ľudí nepripadajú ani

dvaja lekári a každé desiate dieťa je podvyživené. Medzi najchudobnejšou mládežou
Madagaskaru pôsobí od roku 1992 slovenský salezián don Vladimír Stuchlý a štyri roky

života ako misionárka tam prežila aj saleziánka sestra Anka Ulčáková. Vyučovala hudobnú
výchovu a náboženstvo.

Madagaskar
Obohatili ho aj saleziánka

a salezián zo Slovenska
Spracovala: Viera Antalíkova FMA � Foto: Dominik Šuplata

Baobaby dotvárajú čaro krajiny na Madagaskare
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Počiatky evanjelizácie
Prvými evanjelizátormi boli jezuiti,
ktorí prišli na ostrov v roku 1613. Po
nich v roku 1654 prišli misionári zo
Spoločnosti svätého Vincenta de Paul.
Madagaskar však v tomto období za 25
rokov pochoval 17 kňazov a 10 rehoľ-
ných bratov. Štyria svetskí bratia tiež
podľahli bližšie neurčenej tropickej
chorobe.

Móric Beňovský
Na ostrove Madagaskar pôsobil aj slo-
venský dobrodruh Móric Beňovský
(1746 – 1786), rodák z Vrbového. Mal-
gaši si ho veľmi vážili a chceli ho uro-
biť svojím vodcom.

Prvý plod – „Perla“ Madagaskaru
Victoire Rosamanarivo je prvou sväti-
cou Madagaskaru. Za blahoslavenú ju
vyhlásil svätý Ján Pavol II. v Tananarive
29. apríla 1989, keď navštívil Madaga-
skar. Victoire je vzorom každej mal-
gašskej ženy, ktorá bojuje so svojimi
deťmi o prežitie zvlášť vtedy, keď jej
manžel uniká od povinností otca
a hľadá ľahšie spôsoby života. Mnohé
malgašské ženy i dnes trpia samotou
a opustenosťou od svojich manželov.
Victoire je ich posilou vo viere a v prí-
kladnej manželskej vernosti.

Don Bosco a sen
Madagaskar bol tiež v projekte svätého
Jána Bosca. V tom čase vládla kráľovná
Ranavalona III. Tej don Bosco adresoval
list pod názvom „Drahá Ranavalona,
potrebujem od Teba láskavosť“. List od
dona Bosca sa našiel v Štátnom archíve
Madagaskaru. Don Bosco prosí krá-
ľovnú o láskavé dovolenie poslať svo-

jich synov na Madagaskar, aby sa ve-
novali chlapcom a rozšírili misijné dob-
ročinné diela, ktoré tam jezuiti a laza-
risti založili.

Prítomnosť saleziánskej rodiny
Hlavný predstavený saleziánov don Egi-
dioViganó vyhlásil v roku 1980 Projekt
Afrika s cieľom posilniť saleziánsku prí-
tomnosť na tomto kontinente. Odpo-
vedal aj na pozvanie autorít Cirkvi Ma-
dagaskaru a dal pripraviť prvých
misionárov z Talianska, ktorých v roku
1981 poslal na „Červený ostrov“.
Po rokoch počiatočnej misijnej práce sa
rozhodli rozšíriť misiu a prichádzali
ďalší kňazi. Medzi nimi bol i Slovák
spomedzi krajanov v Chorvátsku don
Vladimír Stuchlý. Na Madagaskar pri-
šiel v roku 1992. Dodnes plodne pra-
cuje pre mlagašskú mládež na školách
a v oratóriách. V súčasnosti je direkto-
rom saleziánskej komunity v Ijely.

Prvých päť sestier saleziánok prišlo na
Madagaskar v roku 1985. Po skončení
kurzu malgašského jazyka otvorili prvý
dom v Mahajange. Postupne otvorili
ďalšie domy.
Jedna z prvých saleziánok na Madagas-
kare sestra Caterina si takto spomína

Stavba zásobníka na vodu

Sestra Anna Ulčáková; foto z jej osobného archívu
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na začiatky diela: „Prišli sme do Maha-
jangy a našli sme staré poloschátrané
triedy, v ktorých sa učili deti na prvom
stupni základnej školy. Podlahy boli
rozbité a deti prišli bosé, nemali so se-
bou nič, sedeli v starých polámaných
laviciach alebo na zemi. Nevedeli sme
najskôr, ako a odkiaľ začať. Podobne to
bolo v meste Betafo. Tam je chladnejšie
a neoblečené deti sa chveli od zimy.
Navyše boli hladné a v škole dlho ne-
vydržali. Zo štrbín v podlahe sa prášilo
a vyliezal z nich rôzny hmyz. Niekedy
sme sa ráno báli vojsť do triedy, či nás
tam niečo neprekvapí.“
V roku 1995 prichádza na Madagaskar
aj slovenská sestra Anna Ulčáková,
ktorá tu pôsobí štyri roky, pokiaľ ju zdra-
votné problémy nedonútia zmeniť kli-
matické podnebie.

Prednostné miesto saleziánskych škôl
na Madagaskare
Školský systém na ostrove je na veľmi
nízkej úrovni. Hlavným problémom je
ekonomická kríza a nemožnosť za-
mestnať sa. V tejto situácii sa nachádza
väčšina rodín, čo znamená, že nie sú
schopní zaplatiť školské poplatky svo-
jim deťom. Ďalším dôvodom je, že ro-
dičia neprikladajú vzdelaniu veľkú váž-

nosť. Častým problémom sú aj veľké
vzdialenosti rodinných obydlí od škôl.

Prví saleziáni, ktorí prišli na ostrov
v roku 1981, sa po čase rozhodli pra-
covať v odľahlých osadách, ktoré boli
odrezané od saleziánskych centier.
V roku 1992 posilnili misiu ďalší bratia,
a tak okrem katechézy a farskej čin-
nosti mohli začať pracovať najmä na
školách a v malých oratóriách mimo
centier. Sústredili sa na remeselné od-
bory ako mechanik, elektrikár, stolár,
murár a poľnohospodár. Prvé školy pre
tieto profesie sa otvorili v Mahajanga,
Toliara a Bemaneviky. V Betafo a v Ijely
viedli základné školy, sprevádzali miest-
nych učiteľov a rozvíjali katechizáciu.
Dnes majú saleziánske školy najlepšiu
úroveň na ostrove, preto je o ne veľký
záujem, ktorý presahuje kapacitné
možnosti. Bratia tak stavajú nové školy
a staré opravujú.

Všetky školy financujú čiastočne z níz-
kych školských poplatkov žiakov, väčšiu
časť financujú z príspevkov dobrodin-
cov z celého sveta a časť, ktorá chýba
na platy učiteľov, je hradená z dotácií
z hlavných domov saleziánov a sestier
saleziánok.

Saleziáni a sestry saleziánky sa spo-
ločne venujú výchove a sprevádzaniu
detí a mládeže. Láskavý prístup vycho-
vávateľa, na ktorý sú Malgaši tak veľmi
citliví, pozornosť a venovaný čas
„kradnú ich srdcia“ a mnohí sa stávajú
saleziánskymi dobrovoľníkmi a spolu-
pracovníkmi.

Slovenský salezián Vladimír Stuchlý v triede
(stojí pred tabuľou)

Hlavné mesto Madagaskaru Antananarivo
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Mánia predvádzať sa už došla aj do
škôl. Papiera už niet, dnes je dôležitý
ruksak, parádne puzdrá, zošity s obráz-
kami z najnovších komiksov… Nie je
načase zachrániť sa z tejto kultúry oba-
lov a lesku?
Došli sme do bodu, keď dospievajúce
deti dokážu nakričať na mamu: „Prečo
si zo mňa urobila takú škaredú?“ Lebo
dnes je jasné, že je lepšie neexistovať,
ako vyzerať škaredo.
Nevyhnutne sa potrebujeme zachrániť
z tejto civilizácie „obalov“.

� Zachráňme sa, lebo dávať prednosť
vonkajšku pred vnútrom je pasca, klam.
Vonkajšok, imidž môže viesť k parád-
nemu humbugu.
V Španielsku hovoria: Aj keby sa opica
do hodvábu obliekla, opicou ostane.
Taliani vravia: Somár sa nestane múd-
rym len preto, že nesie ná-
klad kníh.
Nuž, bez vnútornej sily je
človek ako rozmočený pa-
pier. Aj známy autor kníh
o výchove Antonio Mazzi
hovorí: Deti dnes vnútri
nemajú nič; ono to nie sú
deti zlé, len sú ako z roz-
močeného papiera.

� Zachráňme sa pred nad-
vládou výzoru, lebo
uprednostňovanie „ako vy-
zerám?“ prináša nespo-
četné tiesne. Ktosi pove-
dal, že keby sme všetkých
nespokojných dospievajú-
cich mladých namaľovali
na zeleno, mestá by boli
plné akoby chodiacich
stromov. Chorí na nespo-
kojnosť!
Dnes vo svete prudko na-
rastá trend plastických ope-
rácií, vylepšovanie tvaru

nosa, pier, čela…Vskutku, keď sa na
vrchol rebríčka hodnôt dostane výzor,
zatieni mozog. Sú ľudia, ktorí roky pra-
cujú na zmenšení svojho brucha, ale
nerobia vôbec nič pre to, aby sa naučili
byť šťastní.

� Zachráňme sa od efektu, a to aj preto,
lebo chceme byť inteligentní. Pre-
skočme povrch a poďme k srdcu. Toto
je byť naozaj inteligentní (od intus le-
gere – čítať vnútri): prekročiť škrupinu
na povrchu a vojsť do krajiny duše! Toto
je to, čo sa počíta!
Franz Schubert meral len 154 cm, Hans
Christian Andersen bol škaredý doslova
ako rozprávkové škaredé káčatko. Fran-
tišek z Assisi bol chatrný človiečik, vá-
žil len 43-45 kg. A ako vyzeral Ein-
stein? Vskutku, plášť nerobí lekára.

KTO VIAC ZAVÁŽI

Bol raz jeden malý Brahma, dobrý a ná-
božný, žil z almužny, ktorú mu darovali
veriaci. Jedného dňa si povedal: „Pôj-
dem prosiť o almužnu oblečený ako
najchudobnejší nedotknuteľný.“ A tak si
okolo bedier obliekol iba handry, ako to
robia tí najchudobnejší v Indii. V ten
deň ho nik nepozdravil, nik mu nedal
almužnu. Šiel na trh, šiel do chrámu, no
nik sa mu ani neprihovoril. Na ďalší
deň sa malý Brahma obliekol, ako sa
obliekajú jeho rovní. Dal si krásny biely
odev, hodvábny turban a vyšívanú
vestu. Ľudia ho pozdravovali a dávali
mu peniaze pre neho i pre chrám.
Keď sa vrátil domov, malý Brahma si
zobliekol odev, položil ho na stoličku
a hlboko sa poklonil. Potom povedal:
„Och! Prešťastný si, odev! Prešťastný!

Naozaj, na zemi je najviac
uctievaný odev, nie ľudská
osoba doň odetá.“

ZRNKÁ MÚDROSTI

� Naša krajina je založená
na práci, nie na postave.
� Ak by stačila krása, najlep-
šia polievka by mala byť
z ruží, nie zo zeleniny.
� Je lepšie nemať účes, ako
nemať idey „pod“ účesom.
� Aj keby sa opica do hod-
vábu obliekla, opicou
ostane.
� Krása je iba po dvere, dob-
rota až po smrť.
� Keby stačilo rásť len pre
výzor, slon by bol dekanom
fakulty zoológie.
� Nie je múdre hodnotiť člo-
veka podľa pukov na noha-
viciach.

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

Dnes môžeš byť darebák, priemerný aj hlupák, ale keď si dáš správnu kravatu v správnej
chvíli, tak si „oukej“. Kto sa neukáže, je stratený. Dnes je už všetko len divadlo, všetko je
imidž, ako vyzeráš! Ukazujem sa, teda som! Blysnem sa, teda existujem!

Zachráňme život, nie imidž
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Autor: Štefan Kormančík SDB � Foto: Jakub Tuniev

Už 23 rokov deti z rôznych obcí na Zakarpatskej Ukrajine majú letné tábory, ktoré im
pripravujú animátori zo Slovenska. Ak sme písali o tom, že je potrebné robiť dobré projekty
a financie míňať zodpovedne, tak tieto tábory sú príkladom dobrého projektu.

Podporovať priateľstvo
so susednými národmi
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Prvotná myšlienka bola preveriť dobro-
voľníkov, ktorí chceli ísť pracovať na Si-
bír. Bola to pre nich prvá skúsenosť, či
sú schopní zapojiť sa do práce v inej
kultúre a v inom prostredí, používať cu-
dzí jazyk, ako im ide práca s deťmi, či
majú dosť trpezlivosti a zručnosti. Letné
tábory v Zakarpatskej oblasti to veľmi
dobre preverili. Postupne tento program
začal žiť samostatne.

Mladí na Slovensku sa naň pripravujú
už od januára. V západnej a východnej
skupine majú po šesť víkendových stret-
nutí, na ktoré si sami prispievajú fi-
nančne aj stravou. Stretnutia vedie prí-
pravný tím animátorov, ktorí už na
Ukrajine pôsobili. Tieto tímy vedú sale-
ziáni, v tomto roku to boli Dominik
Felber a Štefan Kormančík. Animátori
počas stretnutí vytvárajú program tá-
bora, učia sa hry, piesne a tance, ktoré
majú tradične medzi deťmi na Ukra-
jine úspech. Príprava vyžaduje od ani-
mátorov veľa, čo je základným pred-
pokladom dobrého projektu.

Samotný letný tábor sa tento rok konal
od 21. júla do 4. augusta. Zhruba 40
animátorov zo Slovenska a 20 z Ukra-
jiny v 17 dedinkách aj mestečkách na
okruhu 200 km pripravilo dvojtýždňový
program pre viac ako 500 detí a mla-
dých. Začínali v nedeľu 22. júla v mes-
tečku Ťačive, kde Gréckokatolícka cir-
kev už tradične organizuje Púť národov.
Na nej sa spoločne modlili Ukrajinci,
Maďari, Rumuni, Poliaci, Slováci i Ru-
síni. Bolo pekné modliť sa počas litur-
gie Otče náš v rôznych jazykoch. Po
púti animátori, vždy traja zo Slovenska
a jeden z Ukrajiny, odišli na dané
miesta určenia. Program sa zvyčajne

začínal rannou svätou liturgiou, po nej
boli hry a aktivity. Na obed deti chodili
domov, potom sa pokračovalo v hrách.
Nechýbal katechizmus – vyučovanie
právd, ktoré ukazujú správnu životnú
cestu.Večer bývali stretnutia s mladými.
Ich program bol ladený hravo, špor-
tovo, no aj s modlitbami a rozhovormi
o životných hodnotách a budúcnosti.
Počas druhého táborového týždňa sa
konala detská púť opäť v Ťačive, kde po
svätej liturgii nasledoval veľkolepý pro-
gram v kultúrnom dome, doslova festi-
val radosti a tvorivosti.

Celé toto by nebolo možné uskutočniť
bez spolupráce s miestnou cirkvou.
Kňaz a farnosť, ktorá mala záujem
o tieto tábory, museli do toho nemálo
investovať: nájsť ubytovanie pre animá-
torov, zabezpečiť im stravu, presuny na

potrebné miesta, urobiť propagáciu me-
dzi deťmi… Radi sa však na to podujali,
lebo v tom vidia veľký význam. Vo ve-
novaní sa deťom a mladým potom sami
pokračujú počas roka, čo je najvýz-
namnejšie ovocie. Letné tábory tak nie
sú ojedinelou akciou, ale sú súčasťou
celoročnej pastorácie. Stretli sme sa aj
s otcom biskupom Milanom Šášikom,
ktorý nám poďakoval a povedal, že
vďaka týmto táborom sa v jeho diecéze
rozvinula práca s deťmi a mladými, čo
predtým veľmi chýbalo. A je tu ešte je-
den prínos: rodičia istej animátorky mi
povedali: „Doteraz sme mali z Ukrajiny
strach, teraz tam máme priateľov.“
Veľmi dôležité je vytvárať priateľské
vzťahy so susednými národmi. Ak
k tomu prispievajú aj naše letné tábory
na Zakarpatsku, tak je to skutočne po-
žehnané dielo, ktoré treba podporovať.



d o n b o s c o

24

Don Bosco prejavoval svoju pastoračnú
lásku nielen organizáciou svojho diela
a organizovaním iných pre dobro mlá-
deže. Ako spovedník zostával k dispo-
zícii mladým aj tým, ktorí už pre svoj
vek opustili oratórium. Bol obľúbeným
a vyhľadávaným spovedníkom mladých
remeselníkov, ktorí už pracovali, ale
vždy sa k nemu radi vracali, lebo ich
zakaždým prijal s láskou, vedel im ho-

voriť o Božom milosrdenstve a o več-
nom živote takým spôsobom, že ich to
dojímalo. Používal niektoré vety
a gestá, ktoré v týchto dospelých mla-
dých zostávali často aj na celý život.
Istý už dospelý mladík spomínal na
tento svoj zážitok. Dlho čakal na svätú
spoveď a bol už posledným peniten-
tom. Prišiel večer a vonku sa stmievalo.
Keď sa vyznal zo svojich hriechov, don

Bosco sa na neho obrátil so slovami:
Nemáš, prosím ťa, zápalky? On si mys-
lel, že je potrebné rozžať nejaké svetlo
a odpovedal: Jasné, že mám. Tu sú. Don
Bosco však povedal: Tak zapáľ trochu
Božej lásky vo svojom srdci (MB VII,2).
Salezián sa ako don Bosco usiluje po-
skytnúť mladým príležitosť, aby sa pri
ňom cítili dobre, ale nezabúda ich po-
vzbudiť, aby horeli láskou k Bohu.

V roku 1860 sa don Bosco stal tŕňom
v oku talianskej vláde. Rozprávalo sa,
že Valdocco je centrom odboja proti
Talianskemu štátu, plné zbraní a proti-
štátnych letákov. Tieto osočovania sa
objavili v novinách a ministri vydali
tajný rozkaz na domovú prehliadku
a prísne stráženie oratória. Dona Bosca
pred plánovanou akciou varoval istý
priateľ. Pripravil sa na to tak, že všetko
zveril do rúk Panny Márie. Povzbudzo-
val saleziánov k modlitbe, aby pri vy-
počúvaniach mali potrebné milosti
a svetlo, ako odpovedať.
V noci sa mu sníval sen, v ktorom do
jeho izby vtrhli vojaci, zmocnili sa ho
a všetko v izbe prevrátili naruby. Potom
mu nejaký milý hlas vravel: „Don
Bosco, škoda, že si mal tieto listy
u seba, keby si ich dal preč, ušetril by si
si mnoho ťažkostí (postava ukazovala
na priečinky v skrini, kde ležali isté
listy).“ Keď sa don Bosco zobudil, smial
sa a vyrozprával príbeh svojim salezi-
ánom. Potom listy z Valdocca vzal na
iné bezpečné miesto, a hoci neobsa-
hovali nič politické, mohli sa stať zá-
mienkou pre jeho uväznenie, keďže
boli od arcibiskupa Fransoniho, ktorý

bol v politickom vyhnanstve. Potom
prehliadka skutočne prebehla a všetko
sa stalo tak ako vo sne, ibaže žiadne
listy sa nenašli. Vypočúvali aj chlap-
cov, aby zistili, či do nich saleziáni „ne-
hustia“ protištátne myšlienky. Opýtali
sa 15-ročného chlapca:
– Aké typy monarchie poznáme? – Ab-
solutistickú a konštitučnú. – A čo si
myslíš, ktorá je lepšia? (Vyšetrovateľ
chcel chlapca naviesť na to, aby reptal

proti vtedajšej konštitučnej monarchii).
Chlapec však odpovedal veľmi múdro,
akoby mu odpoveď pošepol anjel: – To
je jedno, aká je vláda, hlavné je, aby to
boli skvelí ľudia!
Vyšetrovateľ zostal zarazený a na Val-
doccu sa ešte dlho hovorilo o múdrej
chlapcovej odpovedi. Aby však politici
mali nejaký úlovok, zabavili knižku
o Dominikovi Saviovi (MB VI).

Viedol mladých,
aby sa im rozhorelo srdce

Autorka: Adriana Sarközyová ANS

Politika v oratóriu

Autor: Pavol Grach SDB
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Záhorák Andrej Dermek sa narodil
v chudobnej roľníckej rodine 27. no-
vembra 1914 v dedinke Uníne. Keď
jeho starší brat František odmietol v deň
nástupu odísť na štúdiá k saleziánom do
Šaštína, ako trinásťročný pohotovo na-
stúpil namiesto neho. Zapadol medzi
rovesníkov a spriatelil sa s Titusom Ze-
manom z Vajnor i s„Pištom“ Sandtne-
rom z Pezinka. V roku 1932 odišiel do
noviciátu vo Svätom Beňadiku a po
roku tam 5. augusta 1933 zložil prvé re-
hoľné sľuby. Zasvätil svoj život Bohu.
Tri roky saleziánskej praxe strávil na sa-
leziánskom gymnáziu v Šaštíne a na
biskupskom gymnáziu v Trnave. Na teo-
lógiu ho poslali na Pápežskú Grego-

rovu univerzitu do Ríma, no pre voj-
nové pomery napokon štúdiá dokončil
vo vlasti a 5. apríla 1942 bol v Šaštíne
vysvätený za kňaza.
„Ako kňaz som začal vyučovať našich
študentov teológie Nový zákon, najprv
v Beňadiku. Od roku 1946 vo Svätom
Kríži nad Hronom…Tam som bol až
do roku 1950,“ spomína vo svojich
krátkych pamätiach.

Bolestný „desaťrok“
Po likvidácii rehoľných domov v apríli
1950 a po sústredení rehoľníkov v Po-
dolínci sa mu podarilo odtiaľ ujsť, aby
sa mohol zúčastniť na tretej Titusovej
výprave za hranice. Keď sa prechod

8. apríla 1951 nepodaril a skoro všet-
kých pozatýkali, bol aj on mučený, vy-
počúvaný a 22. februára 1952 odsú-
dený na 14 rokov väzenia. Prešiel cez
väznice Leopoldov, Ilava, Mírov, Val-
dice, Jáchymovsko.
„Celý ten čas som nemohol slúžiť svätú
omšu, modliť sa breviár alebo čosi du-
chovné čítať. Mohol som iba prespievať
všetky pesničky a modliť sa ružence.
Psychické utrpenie to bolo veľké.“

Keď sa v máji 1960 počas amnestie do-
stal na slobodu, najprv sa skúšal za-
mestnať vo svojom okrese, potom
v Bratislave až napokon skončil v Me-
lioračnom družstve v Pezinku a potom
ako skladník v závode Západoslo-
venské vodárne a kanalizácie. Po tra-
gickej smrti mladého saleziána Jána Mi-
kesa v júni 1967, ktorý sa utopil na
Seneckých jazerách, zostal v Bratislave
na Drotárskej prázdny byt. Don Der-
mek sa tam presťahoval. Drotárska sa
tak stala Dermekovou adresou. Popri
zamestnaní sa usiloval rozvíjať život
spolubratov, najmä tých, čo si tajne do-
končievali teologické štúdiá.

Saleziáni v tom čase žili zväčša na by-
toch, niekoľkí pracovali oficiálne v pas-
torácii na farách. Tí, ktorí žili bližšie, sa
usilovali nejako sa stretávať a v rámci
možností žiť „ilegálny“ komunitný ži-
vot. Takto vznikli postupne akési spá-
dové komunity: Jacovce, Topoľčany,
Zvolen, Trnava, Šaštín, Prešov, Košice..

Spracoval: rhsdb � Foto: archív SDB

Má 53 rokov a už takmer 35 rokov je saleziánom. Pred osemnástimi rokmi prežil
komunistickú likvidáciu rehoľníkov, potom nevydarený útek za hranice, súd a osem rokov si
už odsedel v najťažších československých väzeniach. Teraz pracuje ako skladník, hoci tí, čo
ho poznajú, vedia, že je to typický intelektuál. Je júl 1968 a z Turína mu prišla pohľadnica.
Boli na nej tri mená, prvé bolo jeho. Andrej Dermek.

1968
nástup nového provinciála

Don Andrej Dermek na sviatok Pomocnice kresťanov 24. mája v roku 1969 slávil svätú omšu
na priestranstve pred chrámom v Hronskom Beňadiku
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1968: provinciál a jeho saleziáni
Začiatkom apríla 1968 vznikol v ČSSR
Sekretariát rehoľných spoločností a za
Slovensko bol doň menovaný Andrej
Dermek. Usilovne chodieval na pra-
covné stretnutia, najprv do Prahy, ne-
skôr aj do Bratislavy. Režim dovolil ob-
noviť niektoré komunity. Saleziáni tak
začali opäť fungovať na svojich býva-
lých farách v Šaštíne, v Hronskom Be-
ňadiku a v Trnave na Kopánke. Úplne
nová komunita vznikla na fare v Dub-
nici, ktorú saleziáni dostali do správy.
Po dvoch rokoch však štát začal pova-
žovať Sekretariát pre rehoľné spoloč-
nosti za ilegálnu organizáciu a veci sa
vrátili do predošlých pomerov. Vtedy
sa don Dermek na posledné štyri roky
pred dôchodkom vrátil k predošlému
zamestnávateľovi.

V roku 1968, 1. apríla, nečakane zo-
mrel provinciál (vtedy nazývaný inš-
pektor) slovenských saleziánov don Jo-
zef Bokor. V jeho rodných Trakoviciach
sa konal veľký pohreb. Z Turína potom
prišiel v rámci možností „politického
odmäku“ regionálny predstavený sale-
ziánov Holanďan don TerSchure. Na
stretnutia so spolubratmi ho sprevádzal
don Dermek.
„Pri odchode mi povedal, že mi pošle
z Turína pozdrav s tromi dobre zná-
mymi menami. Prvé meno bude nový
inšpektor. Druhé meno bude jeho vikár
a tretie meno bude inšpektoriálny eko-

nóm. Konečne to bude menovanie
predstavených zhora (pohľadnica pri-
šla začiatkom júla; pozn. red.).To prvé
meno bolo potom moje, druhé meno
bolo don František Valábek a tretie don
Ján Vizváry.“

Slovenskí saleziáni tak mali nového
predstaveného. Žiada sa v tomto bode
ešte citovať názor samotného dona Der-
meka na osobnosť dona Františka Va-
lábka, jeho nového vikára: „Musím tu
pripomenúť, že v tých najťažších ča-
soch, keď bol predošlý inšpektor don
Jozef Bokor zavretý a potom sledovaný,
asi najväčšou autoritou, duchovnou
a morálnou, aj popri svojom slabom
zdraví bol don Valábek.“ Tie najťažšie
časy boli päťdesiate roky, keď režim
veľmi kruto prenasledoval Cirkev.

Don Dermek, ktorý bol v to leto 1968
stále zamestnaný vo vodárňach, požia-
dal až do konca roka 1968 pracovnú
dovolenku. Začal navštevovať spolu-
bratov, zisťovať, aký je u nich stav osob-
ného i komunitného života v tých
akoby spádových komunitách.
„Potešiteľné bolo, že dielo v podstate
žilo aj v diaspóre, a to najmä vďaka
niektorým odvážnejším a horlivejším
spolubratom v menších skupinách. Do-
končievalo sa to, čo bolo nedokončené,
čo sa týka štúdií, a získavali sa skúse-
nosti s prácou v ilegalite. Dokonca sa
získavali už aj nové povolania.“

Najdôležitejšou udalosťou pre nového
provinciála sa stala návšteva u hlav-
ných predstavených v Turíne a návšteva

v Ríme, kde ho osobne prijal aj Svätý
Otec, dnes už svätý pápež Pavol VI.
Udialo sa to na sklonku roka 1968.
„Bol som tam spolu s donom Františ-
kom Valábkom a donom Štefanom
Sandtnerom, teda sme boli inšpektor,
vikár a tajomník. Bola to prvá auten-
tická informácia o našom stave hlav-
nému predstavenému donovi Luigimu
Riccerimu. Informácie, smernice a rie-
šenie niektorých otázok, ktoré sme si
predtým museli riešiť sami, ako sme ve-
deli. V Ríme sme sa stretli s niektorými
našimi slovenskými spolubratmi, najmä
v Ústave svätého Cyrila a Metoda,
a dohodli sme sa, najmä pokiaľ išlo
o zasielanie kníh, časopisov. Potom pri-
šla tá nečakaná audiencia u Svätého
Otca Pavla, ktorú pre nás troch zabez-
pečil pán biskup Pavol Hnilica. Nepo-
trebovali sme tlmočníka, lebo všetci
sme vedeli po taliansky.“

Zo zahraničia sa don Dermek vrátil len
s donom Valábkom. Štefan Sandtner
zostal v Ríme ešte asi pol roka. Prišli len
niekoľko dní pred tým, ako 8. januára
1969 vo Vajnoroch zomrel don Titus
Zeman. Pri jeho pohrebe 11. januára
mohol provinciál svojim spolubratom
odovzdať čerstvé pozdravy a požehna-
nia nielen hlavného predstaveného, ale
aj samotného Svätého Otca.

Don Dermek bol provinciálom dve
šesťročné obdobia, teda do roku 1980.
Po ňom v roku 1981 nastúpil don Jozef
Kaiser. Andrej Dermek zomrel 22. no-
vembra 2003.Pochovaný je v Šaštíne.
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Na púti v Ríme v roku 1968, zľava: mladý don Štefan Šilhár, don Štefan Sandtner, don Andrej Dermek,
(neznámy), koadjútor Imrich Neštický

Don Andrej Dermek



LEVOČA
Rozlúčili sa s letom
V poradí 33. Bodka za prázdninami sa niesla v duchu hesla Neutekaj,
ktoré bolo spojené s príbehom proroka Jonáša. K programu okrem hier
a športu tradične patrila súťaž scénok „Grammy Bodkár“. Vyhrali ju
chlapci z bardejovskej Poštárky. Duchovný program zavŕšila svätá

omša v Bazilike navštívenia Panny Márie, kde sa okrem chlapcov zišli
direktori saleziánskych komunít zo Slovenska. Vzácnym hosťom bol
aj regionálny radca saleziánov don Tadeusz Rozmus. Na záver omše
povzbudil mladých k rozvíjaniu talentov a k zužitkovaniu toho, čo
Boh ponúka ako príležitosť. Bodku za prázdninami organizuje pre
chlapcov saleziánska komunita v Poprade a saleziánski novici. Koná
sa vždy posledný prázdninový deň na Mariánskej hore v Levoči. /mp

RUŽOMBEROK
Za Sociálny čin roka odmenili aj saleziána
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR ude-
lil 9. októbra v historickej budove Národnej rady
SR v Bratislave ocenenia za Sociálny čin roka.
Ocenenie dostal aj salezián mjr. PhDr. Juraj Malý,
ktorý pastoračne pôsobí vo vojenskom ordina-
riáte. Okrem toho, že pracuje vo väznici pre
mladistvých v Sučanoch, pracuje v rámci Centra
Dorka v Ružomberku v Domove na pol ceste.
Domov na pol ceste je určený pre dospelých
mladých mužov a ženy, ktorí už opustili detský
domov alebo ústav na výkon trestu, aby sa im po-
mohlo postupne sa zaradiť do spoločnosti. Jura-
jovi Malému k oceneniu blahoželáme. /rh

JUBA, JUŽNÝ SUDÁN
V Južnom Sudáne je situácia stále vážna
Štát Južný Sudán čelí okrem vojenského konfliktu a emigrácie aj
nedostatku potravín. Okolo 60 percent obyvateľstva nevie, odkiaľ
zoberie potraviny na prežitie, viac ako milión detí je podvyžive-
ných a 250 000 deťom hrozí
smrť hladom. Saleziáni sa sna-
žia pomôcť ľuďom v čo naj-
väčšej miere, preto sa venujú
viacerým projektom. Naprík-
lad priamo v Jube majú na sta-
rosti utečenecký tábor. Tam sa
starajú o distribúciu vody, po-
travín, oblečenia či liečiv.
V čase nepokojov patrí medzi
ich ďalšie úlohy budovanie
škôl, vzdelávanie žiakov a ško-
lenie učiteľov. /mp

LITMANOVÁ
Spolupracovníci z Prešova sa rozhodli putovať
Prešovskí spolupracovníci putovali na horu Zvir v Litmanovej. Počas kráčania sa venovali modlitbe a na ceste stretli J. E.
Mons. Milana Lacha SJ, apoštolského administrátora eparchie Parma, ktorý prišiel so svojimi farníkmi z USA. Všetkých po-
vzbudil k pevnej dôvere v Boha a k modlitbe k Presvätej Bohorodičke. Udelil im aj svoje požehnanie. Vyvrcholením púte
pre prešovských saleziánov spolupracovníkov bola východná liturgia. /mp

s p r á v y

VYSOKÁ NAD UHOM
O Anne Kolesárovej vyšla kniha z pera dona
Luscoňa
Salezián Jozef Luscoň napísal knihu Blahoslavená
Anka. Tento román prináša životopis nedávno bla-
hoslavenej dievčiny. V diele vystupujú postavy ro-
dákov aj zasvätené osoby, ktoré žili spolu so sväticou

v tom čase na Zemplíne. Prí-
beh odráža nielen život
týchto ľudí v 20. storočí, ale
podáva aj odpovede na
rôzne otázky, ktoré trápia
dnešných mladých. Otec ar-
cibiskup Bernard Bober
knihu komentoval slovami:

„Vynikajúci pisateľský štýl plný dialógov reálne sprí-
tomňuje cestu k svätosti, na ktorú je volaný každý
z nás.“ /mp
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DUBNICA NAD VÁHOM
Don Jozef Kosmál dostal pamätnú medailu UPN
Ústav pamäti národa udelil 5. októbra v Trenčíne pamätnú medailu UPN bý-
valým politickým väzňom a účastníkom protikomunistického odboja. Medzi
ocenenými bol aj salezián z komunity v Dubnici nad Váhom don Jozef Kosmál.
Pre svoje presvedčenie strávil niekoľko rokov v povestných Pomocných tech-
nických práporoch, tzv. PTP. Na slávnosti boli prítomní nielen príbuzní a pria-
telia oceňovaných, ale aj viacero študentov, ktorí využili zaujímavú možnosť na-
živo stretnúť osobnosti, ktoré si veľa vytrpeli od komunistického režimu. Don
Kosmál, blahoželáme! /rh

BANSKÁ BYSTRICA
Sestry saleziánky zložili večné sľuby
V Inštitúte Dcér Márie Pomocnice dve sestry, Paulína Mäsiarová
z Dolného Kubína a Eva Šatková z Dubnice nad Váhom, zložili
večné sľuby 8. septembra v Kostole Panny Márie Pomocnice
v Banskej Bystrici. Obrad skladania večnej profesie sa začína li-
tániami sestier. Pokračuje prednesom vlastnoručne napísanej
formuly sľubov. Následne ju sestry podpísali na oltári, ktorý po-
bozkali na znak spojenia s Kristovou obetou. Hlavný celebrant
sa modlil nad ich hlavami modlitbu zasvätenia. Provinciálna
predstavená Monika Skalová potom objatím prijala obe spolu-
sestry do spoločenstva. /mp

BRATISLAVA
Mladí zo saleziánskej rodiny sa učili organizovať
V spolupráci so sieťou organizácií Don Bosco Youth
Net usporiadala Domka medzinárodný vzdelávací
kurz. Zúčastnilo sa ho 22 ľudí z deviatich krajín Eu-
rópy. Kurz sa konal počas prvého septembrového
týždňa v Bratislave. Jeho úlohou bolo vzdelať mla-
dých v tvorbe projektov a v získavaní financií a pro-
striedkov na ich realizáciu. Prednášateľmi boli fun-
draisori Zuzana Suchová (organizácia SAVIO) a Ján
Mihálik (Saleziáni dona Bosca – pastorácia mládeže)
a digitálny mág Peter Šebo (PS: Digital). Zároveň
navštívili projekt Family Garden na Trnávke a stretli
sa so svetovým prezidentom Exallievov – salezián-
skych odchovancov – Michalom Hortom i jeho spo-
lupracovníkmi. Kurz bol zrealizovaný vďaka finanč-
ným prostriedkom z projektu v rámci programu
Erazmus+. /mp

TURÍN
Hlavný predstavený opäť vyslal misionárov do sveta
Ukrajina, Argentína, Mexiko, Laos, Tunisko, India a tiež Ghana,
kde Saleziánska kongregácia založila nové misijné pôsobisko –
to je len niekoľko krajín, do ktorých putujú noví saleziánski mi-
sionári.V nedeľu 30. septembra v Bazilike Márie Pomocnice kres-
ťanov v Turíne dostali misijné kríže. Tejto už 149-tej misijnej vý-
pravy sa zúčastňuje 25 saleziánov a 11 sestier saleziánok. Im
odovzdala misijné kríže ich generálna matka sr. Yvonne Reun-
goat. /tl

VRANOV U BRNA
Kontemplatívna fraternita /FCMN/ sa obnovila
Členovia Kontemplatívnej fraternity zo Slovenska a Čiech sa stretli v júli na svojich
duchovných cvičeniach. Krásne prostredie kláštora paulánov (sv. Františka z Pauly,
pustovníka) a ticho chrámu Panny Márie Vranovskej bolo impulzom k stíšeniu a na-
čúvaniu. Duchovné cvičenia viedla zasvätená sestra Fraternity Margaré de Vairo. Té-
mou bol sen dona Bosca „O desiatich diamantoch“. Prostredníctvom apoštolskej ex-
hortácie Svätého Otca Františka „Gaudete et exsultate“ si členovia tejto zložky
saleziánskej rodiny znovu objasnili povolanie k svätosti. Vyvrcholením bolo sláve-
nie skladania sľubu kontemplácie. /ľm
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O nedeli
Nedeľa nie je dňom na vymazanie ostatných dní, ale na ich pri-
pomenutie, požehnanie a zmierenie sa so životom… Koľko je
len ľudí, čo majú veľa možností na zábavu, no nie sú spokojní
so životom. Nedeľa je deň na to, aby sme získali do života po-
koj a povedali si: Život je vzácny, nie je ľahký, často je bolestný,
ale je vzácny.

O kráse života
Kedy sa život stáva krásnym? Keď naň začneme myslieť v dob-
rom, bez ohľadu na našu minulosť. Keď uprostred pochybova-
nia urobíme cestu daru: tomu, že všetko je milosť, a táto svätá
myšlienka odstráni vnútorný múr neuspokojenia a nastolí oprav-
divý oddych. Život sa stáva krásnym, keď otvoríme svoje srdce
Prozreteľnosti a objavíme pravdivosť toho, čo hovorí žalm: „Iba
v Bohu spočiň, duša moja“ (Ž 62,2). Aká krásna je táto veta žal-
mu: „Iba v Bohu spočiň, duša moja.“

O nárečí
Nikdy nezabudnite, bratia a sestry, že viera sa odovzdáva ná-
rečím! Nárečím domova, dialektom života pri rodinnom ko-
zube, tam, v rodinnom živote. Spomeňte si na sedem bratov
z knihy Makabejských, ako sa im matka prihovárala ich náre-
čím, t. j. takým jazykom, v ktorom sa od malička učili o Bohu.
Oveľa ťažšie sa príde k viere – dá sa to, ale je to ťažšie –, ak ne-
bola odovzdávaná v materinskom jazyku, jazykom domova,
v nárečí.

Zdroj: sk.radiovaticana.va

Slová pre život
od Svätého Otca Františka
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Poznáte televíznu
Vieru do vrecka?

Don Bosco aj my dávame šancu aj
„100-krát otrepaným veciam“

Raz v nedeľu večer prišli za donom Boscom dvaja páni
s úmyslom odhovoriť ho od vydávania mesačníka Ka-
tolícke čítanie. Ponúkli mu peniaze s návrhom, aby na-
písal nejaké dobré knihy pre mládež. „A prečo by som
sa podľa vás nemal venovať Katolíckemu čítaniu?“ opý-
tal sa ich. „Lebo sú to už stokrát otrepané veci,“ znela
odpoveď. „Je pravda, že tieto témy už boli spracované
v učených knihách, ale nik o nich nepísal ľudovým štý-
lom. Katolícke čítanie chce práve toto,“ povedal.

Keď po roku 1848 došlo v Turíne k slobode tlače, don
Bosco sa rozhodol raz mesačne vydávať brožúrky o zá-
kladných pravdách katolíckeho náboženstva. Písal ich
tak, aby im rozumeli aj obyčajní ľudia.

Aj dnes, ak ide o otázky našej viery,
často sa nám vybavia iba útržky toho, čo sme sa dávno
naučili na náboženstve. Aj teraz teda don Bosco podáva
pomocnú ruku. Okrem tlačených brožúrok Viera do
vrecka zVydavateľstva Don Bosco prinášajú saleziáni aj
13-minútovú televíznu reláciu s rovnakým názvom. Raz
za štyri týždne hľadajú odpovede na jednu tému z ob-
lasti viery, výchovy, vzťahov či osobného rastu.

Vieru do vrecka si v premiére môžete pozrieť
– každý štvrtý utorok na TV Lux o 17.00
– alebo deň pred tým na saleziani.sk
– a na youtube kanáli saleziani.
Nájdete tam aj sekciu „Viera do vrecka – BONUSY“
s ďalšími hodnotnými videami.

Vďaka možnosti sledovať reláciu
aj na mobilnom telefóne
sa tak Viera do vrecka
vmestí aj do vášho vrecka.



Drahí čitatelia, 25. mája 2018 vstúpili do platnosti nové pravidlá Európskej únie pre ochranu osobných
údajov, známe pod skratkou GDPR. Toto nariadenie je na Slovensku uvedené Zákonom
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Nové pravidlá žiadajú od toho, kto zhromažďuje osobné údaje iných fyzických osôb a pracuje
s nimi, aby mal na to od týchto fyzických osôb dovolenie/súhlas a aby taká osoba mala istotu,
že jej osobné údaje budú použité len na ten účel, na ktorý ich poskytla.

Preto ak ste dostávali náš časopis na svoju osobnú poštovú adresu a zvykli ste nás niekedy aj finančne
podporiť, a

AK SI PRAJETE DOSTÁVAŤ NÁŠ ČASOPIS AJ NAĎALEJ
NA SVOJU OSOBNÚ POŠTOVÚ ADRESU
A PODPOROVAŤ SALEZIÁNSKE DIELO,
prosíme, UROBTE tieto TRI KROKY:

1. Na priloženom liste s názvom „Súhlas… “ si prečítajte text súhlasu so spracovaním Vašich osobných
údajov za účelom posielania nášho časopisu a kontaktu s Vami ako našimi dobrodincami.
2. Vypíšte, prosíme, čitateľne, Vaše osobné údaje a označte, na aký účel nám ich poskytujete.
3. List „Súhlas… “ vložte do priloženej obálky, na ktorej je už naša adresa, a obálku odovzdajte
na pošte alebo vhoďte do poštovej schránky. Poplatok za doručenie zaplatíme my.
Alebo ak Vám vyhovuje použiť internet namiesto papierového listu, môžete nám súhlas udeliť aj
priamo na webovej stránke: www.donboscodnes.sk

Ak sa rozhodnete neudeliť nám tento svoj súhlas, už Vám ďalej nemôžeme posielať náš časopis ani
informácie pre dobrodincov.

Naša rehoľa Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO 586421,
ako vydavateľ časopisu Don Bosco dnes zabezpečila od 25. mája 2018, že osobné údaje odoberateľov
tohto časopisu a dobrodincov saleziánskeho diela spracúva podľa zásad a v súlade
s platnou právnou úpravou „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou
v Slovenskej republike“.

Poskytnutie Vašich osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracovaním je dobrovoľné
a svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať listom na našej adrese, ako je uvedená vyššie, alebo emailom
na donboscodnes@sdb.sk.

Ak ste doteraz náš časopis našli vždy v kostole či v saleziánskom stredisku a tam ste si ho vzali,
čiže ste nemuseli poskytnúť svoju adresu, bude sa náš časopis k vám dostávať takto aj naďalej.

Ak ste dostávali náš časopis na úradnú (nie osobnú) adresu, ako napríklad farnosť, škola, stredisko…,
nie je potrebné urobiť nič (súhlas sa týka len fyzických osôb). Časopis Vám budeme posielať naďalej
ako doteraz.

V prípade nejasností nám môžete zavolať v pracovných dňoch na tel. číslo 02 /502 31 381 alebo nám
napíšte email na adresu donboscodnes@sdb.sk.

Tešíme sa, že vďaka Vášmu súhlasu budete aj naďalej dostávať časopis o saleziánskom diele a môcť ho
podporovať.

Ochrana osobných údajov




