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veci dona bosca

S
kromne povedané, som klenotom, som
kniežacie schodisko. Mojou paňou bola
markíza Giulietta Colbert de Maulévrier Fal-
letti di Barolo. Pani obdarená najvyššími
cnosťami a vulkanickou mysľou, ale taká ve-

liteľská, že všetko sa pred ňou muselo skloniť. Preto
moje schodíky až mykalo, keď som začalo vídavať,
ako ten mladý kňaz v reverende svojimi ošúchanými
topánkami stúpal po mojom kráľovskom purpuro-
vom koberci a veľmi pokojne, pokojne sa zhováral
s pani markízou.

Už som ho zahliadlo cez okno. Chodieval popred
palác s hordou uličníkov. Bolo ich viac než tristo. Ne-
urobil by ten kňaz lepšie, keby zostal v kostole? Ale
kdeže! Pani markíza ho prijala ako kaplána pre svoj
inštitút, ba urobila ešte viac: súhlasila, aby tento od-
vážny kňaz, ktorý sa volal don Bosco, zhromažďoval
svojich uličníkov na malom dvore vedľa inštitútu.
Pridelila mu dve izby, ktoré ten don Bosco
napchal chlapcami. To nemohlo
dlho vydržať.

Moja pani sa rozhodla vyraziť
preč zo svojich krásnych
priestorov tých „kazisvetov“
dona Bosca. Ale chcela,
aby on zostal a venoval sa
jej dievčatám v inštitúte.
Don Bosco to odmietol.
Pani markíza, nezvyknutá
počuť „nie“, mu sľúbila, že
nikdy, ale nikdy mu už
nedá ani cent. Takže
som bolo veľmi pre-
kvapené, keď som
jedného dňa videlo,
ako sa tu znova ob-
javil a vystupoval po
mojich schodíkoch.
Aspoňže tú kňazskú
čiapku si sňal z hlavy.

Pani markíza, len čo ho zazrela, takmer triumfálne sa
ho spýtala: „Ste na mizine, však?“ „Och, nie!“ odpo-
vedal don Bosco svojím milým a pokojným spôso-
bom. „Neprišiel som hovoriť o peniazoch; poznám
vaše rozhodnutia a nechcem vás znepokojovať, to-
bôž keď nič nepotrebujem. A ak dovolíte, pridám
slovko bez úmyslu uraziť vás – nepotrebujem ani
vás, pani markíza!“ „Áno?“ reagovala ona, „aha ho,
povýšenec!“ A don Bosco so svojím obdivuhodným
pokojom pokračoval: „Nie, nehľadám vaše peniaze,
rešpektujem vaše rozhodnutia. Chcel by som vám
len povedať – za iste neprijateľného predpokladu ,–
že ak by pani markíza upadla do biedy a potrebovala
by ma, zhodil by som svoj plášť a odtrhol si chleba
od úst, len aby som jej šiel na pomoc.“

Markíza mlčala a vrátila sa do salóna. No ja viem, že
anonymne cez dôverných priateľov naďalej posie-

lala donovi Boscovi „pomoc“.

História
Mocná a bohatá

markíza Barolová
spoznala dona

Bosca v roku 1844
a pomáhala mu na
začiatku jeho diela

(Spomienky Jána
Bosca, druhé

desaťročie).

Autor: Bruno Ferrero

Schodisko v paláci

Barolo
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hlavný predstavený

Toto je moje posolstvo na január. Počas
dní osláv dona Bosca budem v Panama
City, v meste, ktoré prežíva explóziu úcty
k donovi Boscovi: v deň jeho sviatku sa naj-
menej sedemstotisíc ľudí zúčastňuje na
procesii. Na jednom transparente stálo:
San Juan Bosco tan panameño como el Ca-
nal! (Don Bosco je taký panamský ako ka-
nál!)
Niekoľko dní predtým budeme účastní
s mladými a s pápežom Františkom na Sve-
tových dňoch mládeže.

Píšem vám práve, keď začíname zasadnutie
hlavnej rady. Radcovia sa zhromažďujú
okolo hlavného predstaveného po štyroch
mesiacoch, keď navštevovali a sprevádzali
na piatich kontinentoch niektoré z 1936
prítomností saleziánskeho sveta.
Ako prvú vec sme venovali niekoľko hodín
podeleniu sa s dojmami a kolísaniami tých-
to mesiacov; a moje myšlienky leteli a leteli
pri počúvaní toľkých rôznych a pekných
svedectiev, ktoré niekedy aj povzbudzujú,
aj provokujú.
Preto som zvolil takýto názov pre moje po-
solstvo. Don Bosco dnes má naozaj pes-
trofarebnú tvár.

Počúval som radcu, ktorý rozprával, ako
v Jakutsku, v meste Jakutsk, uprostred rus-
kej Sibíri, šesťtisíc kilometrov od Moskvy,

saleziánska komunita postavila svoj dom
medzi tamojšími obyvateľmi, z ktorých len
málo je kresťanov katolíkov (a naozaj, v ne-
deľu na omši ich bolo 15) a naďalej zdieľajú
život, radosti a ťažkosti svojho malého
stáda.

S veľkým pohnutím som počúval o tragic-
kých nešťastiach mnohých chudobných ro-
dín a o krutých prekážkach, ktoré mučia
migrantov na prechodoch mexických hraníc
v Nuevo Laredo, Ciudad Juarez, Tijuana
a na mnohých ďalších miestach. Saleziáni
sú tam, utešujú rodiny, robia výchovné pro-

gramy pre chlapcov a dievčatá, usilujú sa
zachovať ich na slobode mimo nebezpe-
čenstva drog a sexuálneho obchodovania.

Zapôsobilo na mňa, čo rozprával ďalší
o mojich bratoch saleziánoch po návšteve
v Nigérii, Ghane a Sierra Leone. V tej po-
slednej krajine sa venujeme mladým vo väz-

Autor: Ángel Fernández Artime SDB / Foto: ANS

Pestrofarebná tvár
dona Bosca dnes
Mnohé úžasné príbehy, ktoré tešia a povzbudzujú

Moji drahí čitatelia saleziánskeho bulletinu, zo srdca vás pozdravujem. Viete dobre, že pre
dona Bosca bol saleziánsky bulletin najvzácnejším nástrojom, ako umožniť poznať veľké
dobro, ktoré Boh koná prostredníctvom našej rodiny.

Ángel Fernández Artime
hlavný predstavený saleziánov

a X. nástupca dona Bosca

Prajem vám šťastlivý
sviatok dona Bosca.

Budem na vás pamätať
v Paname uprostred
pekného množstva

mladých.
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hlavný predstavený

niciach, presne ako to robieval don Bosco
pred 170 rokmi ako mladý kňaz s mladými
turínskymi väzňami. Bola to skúsenosť,
ktorá ho poznačila natoľko, že z toho, čo vi-
del, mával veľké bolesti žalúdka. Preto sa
rozhodol, že život venuje tomu, aby zabrá-
nil, žeby ďalší mladí skončili v týchto hroz-
ných kruhoch. Dnes realita v Sierra Leone
nie je lepšia od tej, akú zažil don Bosco. Ale
pre týchto mladých je tu denne návšteva
a povzbudenie priateľa saleziána.

V inej africkej krajine som bol hosťom v sa-
leziánskom dome, kde prijímame deti
a mladých traumatizovaných po únose
hroznými ľuďmi, ktorí chceli predávať ich
životné orgány. Úspešne ich zachránila po-
lícia a tá ich odovzdala nám, aby sme sa
o nich starali, kým sa opäť nenájdu ich ro-
diny. Často zostávajú s nami aj roky.

Ja sám som sa podelil s peknými zážitkami
z návštevy v rôznych saleziánskych domoch
v Kórei, kde žijú – a cítia sa skutočne ako
v rodine – chlapci, zväčša dospievajúci
a mladí, ktorých súdy uznali vinnými z ma-
lých prehreškov. Namiesto umiestnenia do
väzníc pre mladistvých žijú niekoľko mesia-
cov alebo aj jeden rok v saleziánskom dome

a absolvujú seriózny láskavý program ná-
pravy. Mal som radosť, keď som od troch
sudcov počul, že vyše 85 % týchto chlapcov
sa znovu začlení do spoločnosti natrvalo
a nevrátia sa k páchaniu kriminality. To je
ďalšia tvár dona Bosca dnes. Táto má
ázijsko-kórejské črty.

Kým som počúval tieto pekné a dojemné
príbehy, myslel som na dona Bosca. Ako sa
musí cítiť šťastný zo svojich synov a sale-
ziánskej rodiny, ktorí tak dobre napredujú
vo vernosti povolaniu, ktoré im dal Boh.

Nedá sa nevybaviť si v pamäti sen dona
Bosca z roku 1876, keď vystúpil na vysokú
skalu a videl: «Zhromaždili sa tu ľudia z kaž-
dého národa, najrozmanitejšie odetí, každej
farby pleti. Videl som také množstvo ľudí, že
ich toľko na zemi azda ani niet. Tých, čo
boli v predných radoch, som poznal – boli
to saleziáni a viedli skupiny chlapcov a diev-
čat. Potom som videl ďalšie a ďalšie sku-
piny, ktoré som už nepoznal a nemohol ro-
zoznať, ale bolo ich nespočetne veľa. Všetky
viedli známi saleziáni z prvých radov a tí,
ktorých som už nepoznal. Môj sprievodca
sa znovu ujal slova a povedal: – Všetko toto,
čo si si prehliadol, je pripravené pre sale-

ziánov. Vidíš tú nevídanú žatvu? Nielen
v tomto, ale aj v budúcich storočiach budú
saleziáni pracovať na svojom poli... »

Páčilo sa mi počúvať všetky tieto správy,
ktoré sú len „vrcholom ľadovca“ toho veľ-
kého dobra, ktoré konáme my všetci.
A myslím, že dnes má don Bosco túto pes-
trofarebnú tvár, o ktorej azda len sníval.

Delím sa s vami o tieto úvahy, drahí čitate-
lia saleziánskeho bulletinu, lebo verím, že
musíme hovoriť o toľkých pekných veciach,
ktoré existujú a ktoré sa robia. Pred časom
som sa naučil túto pravdu: «Strom, ktorý
padá, narobí viac hluku ako les, ktorý rastie
potichu.» Zdá sa mi to úplná pravda. A to,
o čo som sa s vami podelil, je len malinká
čiastka toho lesa, ktorý ticho rastie.

Prajem vám šťastlivý sviatok dona Bosca.
Budem na vás pamätať v Paname upro-
stred pekného množstva mladých „z toho
sna“.

(Podľa Il Bollettino Salesiano, január 2019)

Hlavný predstavený don Artime žehná jedného z chlapcov delikventov v Kórei počas svojej návštevy krajiny v novembri 2018
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téma

Bolo zvykom, že Svetové dni mládeže sa
konali v lete, no tentoraz pápež František
pozval mladých v januárovom termíne, keď
je v hostiteľskej krajine Paname oveľa prí-
vetivejšie počasie. Cieľom SDM je ukázať
živú vieru v Ježiša Krista. Mladí získavajú zá-
žitok spoločenstva Cirkvi, podporuje to ich
angažovanosť a zároveň premýšľajú o téme,
ktorú vždy vyberá pápež.

Slováci sa zúčastnia na prípravnom pro-
grame 17. – 20. januára v diecéze Santiago
de Veraguas, vo farnosti La Colorada. V pro-
grame budú pre nich pripravené nielen ka-
techézy a modlitby, ale aj turistika, gesto vy-
sádzania stromov, pešia púť s Pannou
Máriou a tiež Festival mládeže.

Medzi patrónmi SDB v Paname nechýbajú
tamojší veľmi obľúbení svätci ako don
Bosco, blahoslavená saleziánka Mária Ro-
merová či svätý Ján Pavol II. i svätý biskup
Oscar Romero. Samozrejme, aj svätá Ru-

žena Limská, prvá svätica amerického kon-
tinentu.

Samotné SDM sa konajú 22. – 27. januára
v hlavnom meste Ciudad de Panamá
a veľká časť programu sa uskutoční na
Cinta Costera na pobreží Atlantiku.

Saleziánska mládež bude mať svoje stret-
nutie s hlavným predstaveným saleziánov
a generálnou matkou sestier saleziánok 23.
januára. Program bude, ako tradične, formu
Festy, teda oslavy, a vyvrcholí modlitbovou
vigíliou.

Autor: Rastislav Hamráček SDB / Foto: facebook/svetovednimladeze

Kráčať chcem podľa tvojich slov

Svetové dni mládeže v Paname

V strednej Amerike, v štáte Panama, sa 22. – 27. januára zídu státisíce mladých na Svetové dni
mládeže (SDM). Zo Slovenska poletí do tropickej krajiny 200 mladých, medzi nimi aj niektorí zo
saleziánskych stredísk.

„Hľa, služobnica Pána,
nech sa mi stane podľa

tvojho slova“
(Lk 1, 38) – téma

Svetových dní mládeže

Panamská republika je tropická krajina,
horské oblasti majú jarnú klímu po celý
rok. Rozloha krajiny je 75 517 km2,
hlavné mesto je Ciudad de Panamá. Ide
o veľmi mladú krajinu, kde z celkového
počtu 4,1 milióna obyvateľov má až jedna
tretina vek do 14 rokov. Oficiálnym jazy-
kom je španielčina a sedem ďalších naj-
rozšírenejších indiánskych jazykov. Ča-
sový posun oproti Slovensku je +6 h
(zimný čas). Krajina je svetoznáma pre
Panamský prieplav medzi Atlantikom
a Tichým oceánom, ktorý otvorili v roku
1914.



rozhovor

Autor: Rastislav Hamráček SDB / Foto: archív

Čodobré
pripraviť v dnešnej dobe pre mladých
O práci pre mladých, akí sú, o ich chudobe i o SDM

Saleziáni dostali do vienka od dona Bosca ako hlavné
poslanie výchovnú prácu s mládežou.

Na úrovni provincie existuje pre túto oblasť poslania
poverená osoba – delegát pre pastoráciu mládeže. Od leta

2018 je ním don Ján Holubčík (42). Nosí v sebe aj
zvedavosť, veľa cestuje, pracuje v tíme. Hovorí, akí sú

mladí, či sú aj chudobní, a má jasno, čo je v saleziánskej
pastorácii mládeže jedinečné.

Ján Holubčík SDB
Rok narodenia: 1976
Prvé sľuby ako salezián: 2000
Kňazská vysviacka: 2008
Špecializácie: ekonomické vedy
(Bratislava)
Jazyky: taliansky, anglický

7
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rozhovor

Krátko sa predstav našim čitateľom…

Pochádzam z krásnej oravskej studenej de-
dinky Oravská Lesná, kde som vyrastal v kres-
ťanskej rodine. Na strednú školu som cho-
dil na gymnázium v Námestove, kde som
spoznal jedného saleziána, dona Sobotu,
ktorého sme tak familiárne volali krstný. Na
vysokú školu som šiel do Bratislavy na Eko-
nomickú univerzitu a po jej dokončení som
vstúpil do noviciátu, počas ktorého som sa
rozhodol, že sa stanem saleziánom. Teraz
som delegátom pre pastoráciu mládeže
a pôsobím ako kňaz na Miletičovej v Brati-
slave.

Ako sa cítiš v tejto úlohe delegáta?

Pocity mám také zmiešané. Vstúpil som do
tejto služby s postojom viery, že to chce
Pán Boh, a hneď na začiatku som si uve-
domil, že ma mnohé veci presahujú. Vní-
mam, že to nie je zlé, lebo práve vo ve-

ciach, ktoré nemám pevne v rukách, cítim
Božiu prítomnosť a jeho zázraky. Všetko je
v Božích rukách a to mi dodáva istotu.
Okrem týchto pocitov bázne a istého stra-
chu mám aj pocity veľkej radosti, že môžem
nejakým spôsobom prispieť a pracovať pre
šírenie Božieho kráľovstva medzi mladými.
To mi dáva neuveriteľnú silu a energiu. Zá-
roveň som zvedavý a pýtam sa, k čomu nás
v oblasti pastorácie mládeže dobrý Boh po-
zýva.

Poďme konkrétne k tvojej úlohe. Čo
vlastne robí delegát pre pastoráciu
mládeže?

Úlohou delegáta pre pastoráciu mládeže
je na prvom mieste animovať túto pastorá-
ciu v našej saleziánskej rodine a sledovať, či
je naozaj v štýle dona Bosca, či to všetko
smeruje, ako chcel don Bosco, k Ježišovi
Kristovi. Moja úloha teda spočíva v koordi-
nácii všetkých tých činností a v takom odu-
ševňovaní. Samozrejme, že to nie je na mne
samom, sme tím ľudí, ktorí sa snažíme na

celoslovenskej úrovni animovať túto našu
činnosť. Za dôležité pokladám aj prepájanie
a budovanie vzťahov s inými subjektmi,
ktoré pracujú s mládežou, či už v cirkev-
nom prostredí, alebo aj na úrovni mládež-
níckej politiky vo verejnom priestore. Na
Slovensku sa robí veľa dobra pre mladých
a veľmi túžim po tom, aby sme si navzájom
pomáhali, aby sme vzájomne spolupraco-
vali a hľadali, čo nás spája a nie to, čo nás
rozdeľuje. Vzájomná pomoc, radosť z úspe-
chu druhého a žičlivosť je cesta, ako mô-
žeme spoločne mladých privádzať k hod-
notnému životu s Kristom.

Spomenul si prácu v tíme. Ako vlastne
funguje práca na oddelení pastorácie
mládeže?

Je to naozaj tímová práca, kde spolu so ses-
trami saleziánkami, s Domkou a s Laurou,
čo sú naše mládežnícke združenia, a tiež
s viacerými laikmi spoločne uvažujeme nad
tým, čo by bolo dobré v dnešnej dobe pri-
praviť pre našich mladých. Pýtame sa, ako
v štýle dona Bosca viesť duše mladých,
naše strediská aj jednotlivé podujatia, akti-
vity. Takže je to o hľadaní, plánovaní, ale
najmä o počúvaní Ducha Svätého a hlasu
mladých.

Ako vyzerá tvoj bežný deň?

Musím povedať, že tie dni sú veľmi pestré,
lebo táto úloha delegáta pre pastoráciu
mládeže je spojená s častým cestovaním.
Základné momenty sú tam vždy: deň začí-
nam vždy modlitbou. To je to podstatné
a je to zdrojom sily a radosti do celého dňa.
Keď som v Bratislave, veľa času trávim
v kancelárii, či už spoločne v našom tíme
v hľadaní a uvažovaní, a potom rôznymi
stretnutiami. Venujem sa aj každodenným
administratívnym veciam, rozhovorom s na-
šimi zamestnancami a vybavujem emailovú
poštu. Podvečer mávam rôzne stretnutia
alebo prichádzajú mladí na duchovné spre-
vádzanie a na sviatosť zmierenia. A tiež
sprevádzam jedno stretko v našom oratku.

Skús vyjadriť, čo je také jedinečné v tom,
čo všetko robí saleziánska rodina
v pastorácii mládeže.

Už zo samotného nášho charakteru vy-
plýva, že všetky zložky saleziánskej rodiny
majú túžbu venovať sa mladým. V tom prie-
store, kde sa nachádzajú, no ich adresátmi
sú vždy mladí. Najhodnotnejšie, čo vnímam
v našich strediskách, je práca v skupinkách.
Či už ide o samotné stretká, ktoré vždy
majú nejakú myšlienku a odovzdávajú hod-

Stále viac je tu chudoba
v duchovných

hodnotách, vo vzťahu
s Pánom Bohom.
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noty mladým a deťom, alebo aj práca
v krúžkoch, športových kluboch. Táto čin-
nosť je vždy založená na vzťahoch, ktoré
vznikajú v skupinách, kde sa mladý človek
cíti prijatý, milovaný, a v tom spoločenstve
tiež rastie a prijíma hodnoty, ktoré mu spo-
ločenstvo ponúka. Tak vlastne spolu krá-
čame ku Kristovi.

Keď sa pozeráme na dnešných mladých,
akí sú?

Dnešní mladí sú veľmi sčítaní, veľmi
úprimní. Nehanbia sa povedať, čo preží-
vajú vo svojom osobnom živote, a dokážu
sa podeliť aj so svojimi ťažkosťami, slabos-
ťami. Sú úprimne hľadajúci, taktiež veľmi
hľadajú to podstatné v živote. A sú naozaj
hladní po Pánu Bohu a duchovných hod-
notách. Zo slabých stránok, ktoré majú:
čiastočná apatia, chýba im nadšenie, väčší
zápal; sú nerozhodní, majú problém sa na-
ozaj zaviazať pre niečo.

Aj v slovenskej spoločnosti máme rôzne
sociálne skupiny. Dá sa povedať, že
máme na Slovensku aj chudobných
mladých? A aká je chudoba, ktorú oni
prežívajú?

Je to veľmi aktuálna otázka. Aj náš hlavný
predstavený a Svätý Otec František nás
stále pozývajú, aby sme sa v Cirkvi čoraz
viac venovali práve chudobným, opuste-
ným a posledným. To bola aj túžba nášho
zakladateľa dona Bosca, ktorý chcel ísť me-
dzi chudobných a posledných chlapcov.
Možnože u nás sú tí materiálne najchu-

dobnejší práve naši rómski mladí. Ale aj vo
väčších mestách sú sociálne slabšie sku-
piny ľudí, rodiny, ktoré majú materiálne a fi-
nančné ťažkosti. V rámci našej západnej
kultúry je tu určite chudoba na úrovni vzťa-
hov. Mladí sa cítia osamelí, nemilovaní.
A potom čoraz častejšia je tu aj chudoba
v oblasti duchovných hodnôt a vo vzťahu
s Pánom Bohom.

Keď tento rozhovor vyjde v časopise, ty
budeš práve na Svetových dňoch
mládeže v Paname. Aký význam majú
takéto veľké medzinárodné akcie pre
mladých?

Tieto veľké stretnutia, či už medzinárodné,
alebo aj celonárodné, sú takou injekciou,
kde sa mladí ľudia môžu nanovo nadchnúť
a motivovať. Môžu zažiť krásu a radosť
zo vzťahov. A medzi nimi v prvom rade aj zo
vzťahu s Ježišom Kristom. Skúsenosť

a spätná väzba od mladých ľudí je veľmi
pozitívna. Vnímame, že keď sa vrátia, sú
znovu nadšení a majú chuť vstupovať do
aktivít, do služby. Taktiež to má zmysel pre
autentický kresťanský život: zážitok spolo-
čenstva veriacich ľudí, aj na medzinárodnej
úrovni, je pre nich naozaj silný. Zvlášť pre
túto generáciu, ktorá veľa cestuje. Vytvá-
rajú si množstvo priateľov medzi veriacimi
aj v zahraničí. Takto sa navzájom povzbu-
dzujú vo viere.

Čo tebe osobne robí radosť v tvojej
úlohe delegáta pastorácie mládeže?

Veľa cestujem po našej provincii na Slo-
vensku, a keď vidím, koľko dobra sa robí
v našich strediskách, tak mám z toho ne-
uveriteľnú radosť. To je veľká výhoda oproti
spolubratom, ktorí žijú v jednom stredisku
a určite majú radosť z toho všetkého, čo sa
na miestnej úrovni strediska deje, ale často
možno nevidia, čo sa deje na inom konci
Slovenska. Vďaka tejto milosti, že môžem
chodiť hore-dole, môžem vidieť, koľko
dobra sa v našich strediskách a na rôznych
podujatiach robí. Niekedy mám možnosť
počas jedného víkendu navštíviť aj päť-šesť
rôznych akcií, podujatí. Keď vidím ten bo-
hatý život, dáva mi to veľkú radosť a ener-
giu pokračovať a ísť ďalej. Veľmi ma teší, aj
keď vzájomne spolupracujeme s inými in-
štitúciami, rehoľami a hnutiami na spáse
mladých. Takto spájame sily a výsledok je
omnoho väčší. Don Bosco sa snažil spolu-
pracovať s každým, komu záležalo na spáse
mladých.

Posledná otázka: môžu čitatelia tohto
časopisu niečo urobiť pre pastoráciu
mládeže?

Ja si myslím, že môžu. Keďže viem, že tento
časopis sa dostáva do mnohých miest aj
dedín po celom Slovensku, tak to je vynika-
júca možnosť, ako vďaka vám čitateľom sa
môže saleziánska charizma šíriť aj vo vašom
prostredí. Vďaka vám potom tí mladí, kto-
rých vy poznáte, sa môžu stať zreničkou
vašich/našich očí. Pozývam vás k tomu, aby
ste si všímali mladých vo svojom okolí, aby
ste rozmýšľali, ako im pomôcť a akým spô-
sobom ich privádzať bližšie ku Kristovi
v duchu dona Bosca.

Dnešní mladí sú:
veľmi sčítaní

veľmi úprimní
nehanbia sa povedať,

čo prežívajú
hľadajú to podstatné

v živote
sú nerozhodní

sú naozaj hladní
po Pánu Bohu
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Akú víziu o mladých obsahuje Záverečný
dokument?

Záverečný dokument je obsiahly a členitý. Je
to komplexný a silný dokument, ktorý si ne-
stačí iba prečítať, ale máme si ho veľmi po-
zorne preštudovať, pretože ide o „aktuali-
zovanú mapu“, ktorá bola pripravená
presne a podrobne napriek tomu, že pra-
covného času nebolo až tak mnoho. Cel-
kovo dokument predkladá pozitívnu víziu
o mladých, plnú nádeje. Pokladá ich za sub-
jekty, ktoré dokážu robiť dôležité rozhod-
nutia a snívať o veľkých veciach. Prítom-
nosť Boha je v nich viditeľná, ibaže ju
niekedy treba prebudiť takou pastoráciou,
ktorá dokáže predkladať zmysluplné a oslo-
vujúce ponuky. Dovolím si povedať, že ide
o „saleziánsku“ víziu v tom zmysle, že je za-
korenená v antropologickom optimizme,

ktorého autorom je predovšetkým svätý
František Saleský. Tento veľký svätec je zá-
kladom našej spirituality a odovzdal nám
schopnosť pozerať sa na každého mladého
človeka, aj toho s najväčšími problémami,

ako na toho, v ktorom je prítomný Boh.
Don Bosco sa stotožnil s touto jeho víziou.
Myslím, že Záverečný dokument obsahuje
od začiatku tento typ pohľadu: neskrýva
slabosti mladých, ale ide do hĺbky a pouka-
zuje na skutočnosť, že Boh je v mladých prí-

Autor: z ANS preložil Štefan Turanský SDB / Foto: ANS

Všetci máme
niečo darovať a niečo prijať

O výsledkoch synody hovorí jej osobitný sekretár

Po skončení Synody
o mladých priniesla

saleziánska agentúra ANS
rozhovor s jedným z dvoch

osobitných sekretárov tejto
synody. Bol ním don Rossano
Sala. Do tejto úlohy ho Svätý

Otec menoval v novembri
2017. V rozhovore pomáha

pochopiť Záverečný
dokument synody.

Prítomnosť Boha je
v mladých viditeľná,

ibaže ju niekedy treba
prebudiť.

Rosano Sala SDB
prvé sľuby ako salezián: 1992

kňazská vysviacka: 2000
doktorát z teológie: 2012 v Miláne

vyučoval v Turíne
fundamentálnu teológiu

od roku 2016 riadi
časopis Note di Pastorale Giovanile

Don Rosano Sala (vľavo) s hlavným predstaveným saleziánov
donom Ángelom Fernándezom Artimem
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tomný a v nich pôsobí. Teda dokument ne-
zakrýva tienisté stránky našej doby, ale ony
nemajú prevahu: víťazí skôr svetlo viery,
ktorá vždy hľadá dobrú cestu, po ktorej sa
možno dostať do srdca každého človeka
a ktorá vždy vyhľadáva prístupný prvok
dobra, nikdy nezúfa, ale vždy sa usiluje nájsť
cestu, ako priviesť Boha k mladým a mla-
dých k Bohu.

Aké je najdôležitejšie ovocie tejto
synody?

Prvá kapitola tretej časti je rozdielom triedy.
V nej totiž Záverečný dokument spustí svoje
„turbo“, pretože uvedená perspektíva sa
stáva „systematickou“, to značí, dokument
sa v prvom rade zaoberá témou synodality.
To je to správne pomenovanie, keď sa chce
všetkým povedať: „Kráčajme spolu s mla-
dými.“ Nestačí sa „prednostne rozhodnúť
pre mladých“; bolo by to veľmi málo! Ide
skôr o voľbu synodality, v ktorej mladí
(v rámci cirkevného života, ktorého súčasťou
je každý pokrstený) sú protagonistami. Nikto

v Cirkvi nie je iba jednoduchým „adresá-
tom“, ale všetci máme niečo darovať a niečo
prijať, a to počnúc mladými.
Mladí boli kľúčom, ktorý synodalite otvoril
dvere v Cirkvi! Ide o veľký výsledok, novosť
Ducha Svätého, ktorého „nebolo vidno“ po-
čas prípravných synodálnych prác, no po-
tom sa zrazu objavil a niekoho možno aj za-
skočil. A je to správne, pretože v prípade
Ducha Svätého nikdy nič nemožno do-
predu predvídať, on robí všetko novým,
vstúpi, keď to najmenej očakávaš, a zmení
tvoje smerovanie. Otvorí ti nové, nepred-
staviteľné a nádherné cesty.
Prvým ovocím tejto synody, ktoré možno vi-
dieť zo Záverečného dokumentu, je, že
mladí nie sú problémoví preto, že sa vzdia-
lili od Cirkvi; v prvom rade treba prehod-
notiť a nanovo ponúknuť evanjeliovú kvalitu
Cirkvi v jej celistvosti. V tomto zmysle sa
hovorí o „misijnej synodalite“: ide o nový
pojem, ktorý sa nám môže zdať trochu
zvláštnym, no v skutočnosti je mimoriadne

hlboký a súčasne aj jednoduchý. Hovorí, že
poslanie Cirkvi, ak sa nechce zmeniť na pro-
zelytizmus, musí vychádzať z kvality vzťahov
jej členov vrátane mladých: hlboké cirkevné
spoločenstvo nie je iba predpokladom, ale
v prvom rade je prvým a najdôležitejším
svedectvom a základom každého misijného
pôsobenia. Článok 118 Záverečného do-
kumentu je úžasný. Jeho stredobodom sú
dve jasné vety, ktoré nepotrebujú žiaden
komentár: „Synodálne pôsobiaca Cirkev je
neodmysliteľným predpokladom nového
misijného rozmachu, ktorý zahrňuje celý
Boží ľud“ a „Boh od Cirkvi tretieho tisícročia
očakáva, že bude kráčať cestou synodality.“

Koľko „saleziánskeho“ je v záveroch
synody?

Saleziánska rodina sa zúčastnila na synode
kompetentne, s pasiou a sympatiou. Veľa
tém našej spirituality bolo „na programe
dňa“ a v troch témach sme priamo spolu-
pracovali počas písania Záverečného do-
kumentu. Celá synoda má veľa „salezián-
skeho“ a Záverečný dokument to odráža
viacerými spôsobmi. V podstate pre nás
ako synov dona Bosca táto synoda zna-
mená kvázi „generálnu kapitulu svojho
druhu“, ktorú uskutočnila celá Cirkev pre
dobro mladých.

Aký je význam toho, že si účastníci
synody zvolili evanjeliovú stať
emauzských učeníkov ako vedúcu niť
Záverečného dokumentu?

Väčšina synodálnych otcov určila udalosť
z Emauz za privilegovaný orientačný prvok

pre to, aby Cirkev dnes bola významnou
pre mladých. Tri časti Záverečného doku-
mentu sa odvolávajú na tri základné prvky:
1) Ježiš kráča s nimi, pozorne ich počúva
a nechá, aby sa vyjadrili svojím zmäteným
srdcom; 2) Ježiš ohlasuje a láme chlieb, čo
usmerní ich život; 3) učeníci sa vrátia do Je-
ruzalema a svedčia o svojom stretnutí s Je-
žišom. Toto sú dejiny Cirkvi; toto sú dejiny
každého spoločenstva; toto sú naše dejiny
s Bohom; sú to aj dejiny každého mladého
človeka.
Evanjeliový príbeh je aj dnes aktuálny: Ježiš
láme chlieb pre nás tak, ako to urobil pre
svojich učeníkov v predvečer Veľkej noci.
Hlboký význam toho všetkého spočíva
v ceste, ktorú máme prejsť spolu s mla-
dými a s Bohom. Nemožno myslieť na Boha
a mladých ako na dva oddelené svety; nie je
možné myslieť na Boha a Cirkev ako na dve
oddelené skutočnosti! Emauzy sú teda ob-
razom synodality, kde Pánov Duch zjedno-
cuje a vytvára symfóniu medzi všetkými:
zjednocuje tým, že garantuje dobro v na-
šich odlišnostiach a vytvára hlboké spolo-
čenstvo v novej harmónii.

„Boh od Cirkvi tretieho
tisícročia očakáva, že
bude kráčať cestou

synodality.“

Synoda v číslach
50 kardinálov
101 sídelných biskupov
37 pomocných biskupov
44 arcibiskupov
5 delegátov iných cirkví
14 malých pracovných skupín
35 žien: 7 rehoľníčok a 28 laičiek
57 mužov: laikov
10 generálnych predstavených mužských
reholí
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BRATISLAVA
Saleziáni vydali AUDIO
Spomienky Jána Bosca

Saleziáni prišli s audio nahrávkami zo
života svojho zakladateľa. Sprístup-

nili ich na nekomerčné súkromné použí-
vanie. Audioknihu zabezpečila redakcia
Don Bosco Media a hlas donovi Boscovi
prepožičal herec Stanislav Staško. Pô-
vodnú knižnú verziu Spomienky Jána
Bosca vydalo v roku 2005 knižné vydavateľstvo Don Bosco. „Nie sú to chladné faktogra-
fické zápisnice, ale otcovské dôverné odkazy dona Bosca svojim synom. Vlastnými skú-
senosťami chce nielen vychovávať, ale zároveň aj pobaviť,“ povedal saleziánsky historik
Francis Desramaut o knihe. /mp

VEĽKÝ BIEL
Učili sa byť lídrami, nie šéfmi

Posledný septembrový piatok sa usku-
točnilo stretnutie Biznis platformy

Združenia exallievov dona Bosca. Konalo
sa v priestoroch saleziánskeho domu vo
Veľkom Bieli. Vyše 30 exallievov podni-
kateľov zo širšej saleziánskej rodiny a sa-
leziánov spolupracovníkov z celého Slo-

venska spoznávalo, ako byť viac lídrami než šéfmi. Hosť Marián Kolník hovoril o líderstve
ako o voľbe, rozhodnutí, životnom štýle 24 hodín denne. Za vzory lídrov dal Ježiša, dona
Bosca a Titusa Zemana. Počas dňa poskytoval aj individuálne konzultácie tým, ktorí pre-
javili záujem. Edmund Škorvaga rozprával o možnosti financovania malých a stredných
podnikov z eurofondov. Duchovný program zabezpečil don Pavol Grach SDB. /mp

DONOVALY
Laura, združenie mladých, oslávilo
25 rokov

Tretí októbrový víkend oslávilo združenie
mladých Laura svoje 25. narodeniny

spolu s mladými. Delegát pre pastoráciu
mládeže don Ján Holubčík v rámci svätej
omše vyzdvihol tri postoje združenia: byť

príjemnou vôňou v prostredí, kde sme, ne-
zabúdať na základy od dona Bosca a utu-
žovať vzťahy aj cez neformálne posedenia.
Mladí mohli ďalej spoznať korene a legendy
svojho strediska a zrod animátorského sna
cez zážitkové učenie v príbehu Vaiany. Ta-
kisto zistili, ako sa nenechať znechutiť ťaž-
kosťami a dať svoje srdce do dobrovoľ-
níctva. Praktické aktivity posilnili tiež
nenásilnú komunikáciu. Víkendom sa niesla
najmä radosť, spomienky a vďaka. /mp

NOVÁ DUBNICA
Školenie nových animátorov

Počas tretej októbrovej soboty sa školili
pätnásti mladí animátori v Novej Dub-

nici v rámci Strediskovej školy pre animá-
torov. Zúčastnili sa druhej časti FONAM,
formácie nových animátorov. Hovorilo sa
najmä o samotnom animátorstve a o vlast-
nostiach animátora. Formáciu dopĺňali aj
hry, záverečné upratovanie a spoločná
fotka. /mp

VYSOKÉ TATRY
Mariánsky nočný výstup na Kriváň

Vpolovici októbra sa mladí zo salezka v Banskej Bystrici rozhodli uro-
biť štvrtý ročník Mariánskeho nočného výstupu. Po Veľkej Fatre, Níz-

kych Tatrách a Kremnických vrchoch zvolili Vysoké Tatry. Tridsaťje-
denčlenná skupina zažila trojhodinový výstup na Kriváň. Tam počkali
hodinu na východ slnka a slávili svätú omšu. „Na rázcestí v Krivánskom
žľabe bol krásny výhľad na hviezdnu oblohu a tiež na chodníky zo
Štrbského plesa a z Troch studničiek, ktoré doslova svietili vďaka množ-
stvu turistov s čelovkami,“ napísal jeden z účastníkov. /mp
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ŽILINA
Akčný víkend v Žiline

Na druhom Akčnom víkende sa zúčast-
nilo tridsať mladých študentov z rôz-

nych odborov SOŠ sv. Jozefa Robotníka.
Program pripravili domáci saleziáni pod ve-
dením direktora a katechétu školy dona Jo-
zefa Sarneckého. Slávka Brigantová, ktorá
sa stretáva so študentmi pravidelne, popí-
sala v piatok štyri veci, ktoré prinášajú sa-
leziáni mladým na škole – dom, ihrisko,
školu a kostol. Saleziáni si v sobotu pripra-
vili pre mladých tri bloky zamyslení a aktivít.
Začali o tajomstve dobra, pokračovali exis-
tenciou zla, diabla a tretí blok ukončili oso-
bou Ježiša Krista, Ducha Svätého a Cirkvou.
V nedeľu sa venovali základným prvkom
duchovného života – spoločenstvu, mod-
litbe, Svätému písmu, sviatostiam zmiere-
nia a Eucharistie. Program, samozrejme,
sprevádzali hry a aktivity, film či tanec. /mp

BRATISLAVA
Na Konzulte saleziánskej rodiny hovorili o spolupráci

Konzulta saleziánskej rodiny sa konala 18. novembra u saleziánov na Miletičke v Brati-
slave. Program otvoril provinciál don Jozef Ižold. S príhovorom pokračoval delegát pre

saleziánsku rodinu Pavol Grach SDB, ktorý spomenul štyri výzvy dona Tadeusa Rozmusa:
1. Mať otvorené oči. 2. Mať hĺbku života. 3. Spolupráca. 4. Radosť. Po príhovore a zdieľaní
prišlo zhodnotenie Dní saleziánskej spirituality, ktoré sa konali v Poprade. Tiež vznikli nové
nápady, ako prehĺbiť
vzájomné spoznávanie
sa a saleziánsku spiri-
tualitu. V infobloku pri-
niesli jednotlivé zložky
saleziánskej rodiny plá-
nované podujatia. Sale-
ziáni pripravujú spo-
mienku 50. výročia
smrti dona Titusa Ze-
mana, ktorá sa bude
sláviť 8. januára vo Vaj-
noroch, ako aj 12. januára na Miletičovej. Združenie Márie Pomocnice (ADMA) si 25. mája
v Dubnici nad Váhom pripomenie 150. výročie vzniku. /mp

BRATISLAVA
Rozhovor s Mons. Vladimírom
Feketem

Jedným z piatich rozhovorov, ktoré pripravila
v knižnej podobe redakcia konzervatívneho

Denníka Postoj, je práve rozhovor s Mons.
Vladimírom Feketem. Rozhovor viedol novi-
nár Jaroslav Daniška. Dal mu názov Salezián
medzi moslimami. Bývalý slovenský provin-
ciál odpovedal na otázky, ktoré sa týkali uda-
lostí z nie takej dávnej slovenskej histórie pô-
sobenia v Azerbajdžane alebo súčasnej
situácie v Cirkvi. Ďalšími biskupmi, ktorých
autori oslovili, sú Ladislav Hučko, Milan Šášik,
Marián Pacák a Milan Lach. „V predloženej
sérii rozhovorov nám redaktori predstavujú
v prvom rade plnokrvných ľudí s ich rodin-
ným zázemím, povahou, cestami hľadania,
túžbami a radosťami. Súčasne dovoľujú čita-
teľovi nahliadnuť aj do niektorých aspektov
života Cirkvi v krajinách, kde títo slovenskí
biskupi pracujú, porovnať ich problematiku
s realitou spoločenského i cirkevného života
na Slovensku,“ napísal o knihe arcibiskup Cy-
ril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre vý-
chodné cirkvi. /mp

RÍM
Združenie saleziánov
spolupracovníkov má
nové vedenie

Novým svetovým koordi-
nátorom pre Združe-

nie saleziánov spolupra-
covníkov je Antonio Boccia.
Na V. svetovom kongrese
to oznámil hlavný predsta-
vený saleziánov don Ángel
Fernández Artime. Kongres sa uskutočnil 27. októbra a zúčastnilo sa ho vyše 300 účast-
níkov zo 66 krajín. Doterajšou koordinátorkou bola Noemi Bertole. /mp

BUDAPEŠŤ
Don Ángel Fernández Artime navštívil Maďarsko

Počas prvých štyroch novembrových dní navštívil hlavný predstavený saleziánov Ángel
Fernández Artime Maďarsko, stretol sa aj s mladými a odpovedal na ich otázky. Pri-

pomenul im, že titul alebo práca nemôžu byť zmyslom života, ale len nástrojom na lepší
život. Ale aby mladí uspeli v tomto smere, majú sa dávať iným. Popísal štatistiku, ktorá ho-
vorí, že mladí v bohatších krajinách sú menej spokojní so svojím životom. „Je dôležité stanoviť
si ciele a mať sny, v ktoré
treba veriť, a vytvárať prí-
ležitosti pre službu iným,
pretože ak pomáhate
iným nezištne, zažijete
radosť, akú nikde inde
nenájdete,“ povedal
hlavný predstavený. Svo-
jou návštevou poctil aj
konferenciu organizo-
vanú pre učiteľov sale-
ziánskych škôl. /mp
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správy

Konferenciu na tému „Dôležité saleziánske
osobnosti v 19. – 20. storočí“ otvorili svojimi
sprostredkovanými príhovormi hlavný
predstavený saleziánov don Ángel Fernán-
dez Artime SDB a generálna matka sestra
Yvonne Reungoat FMA. Prítomných na do-
mácej pôde privítal provinciál saleziánov
don Jozef Ižold SDB a provinciálna pred-
stavená sr. Monika Skalová FMA.

Európski hostia sa oboznámili s historicko-
-cirkevným kontextom Slovenska prostred-
níctvom prednášky prof. Dr. phil. Emílie
Hrabovec a históriu jednotlivých zložiek sa-
leziánskej rodiny na Slovensku predstavila
sestra Adriana Sarközyová FMA. Pútavý me-
todologický príspevok Mgr. Františka Ne-
upauera PhD. o životopisnom profile v šir-
šom historickom kontexte odštartoval
prezentáciu 34 saleziánskych osobností,
ktoré predstavili historici z jednotlivých kra-
jín.

Za Slovensko odzneli príklady dvoch osob-
ností: profil saleziánky sestry Márie Černej
FMA, tajnej magistry noviciek v čase totality,
predstavila saleziánka a historička sestra
Kamila Novosedlíková; a profil dona Ivana

Grófa SDB priblížil zasa salezián don Milan
Urbančok. Účastníci kongresu navštívili aj
významné miesta národnej i saleziánskej
histórie: baziliku v Šaštíne, Devín a tiež Vaj-
nory, kde ich po miestach blahoslaveného
Titusa Zemana sprevádzal don Rastislav
Hamráček SDB. Ďalšou dôležitou zastáv-
kou bola návšteva Archívu Ústavu pamäti
národa. Historici ocenili aj stretnutie s pá-
nom Michalom Radošinským, synovcom
blahoslaveného dona Titusa, ktorý mal pre
nich večerné slovko.

Hlavná organizátorka konferencie prof.
sestra Grazia Loparco FMA na záver stret-
nutia konštatovala: „História je faktor, ktorý
formuje identitu, osobnú aj inštitucionálnu.
Poznanie tých, čo boli pred nami, a ich roz-
hodnutí, mentality, hodnôt atď. pomáha
pochopiť, kto naozaj sme a kam našimi roz-
hodnutiami smerujeme. Človek má v sebe
hlboko vpísanú dimenziu histórie vyjadrenú
spomienkami, očakávaním, pamäťou a vý-
vojom.“
Predseda Združenia ACSSA don Francesco
Motto SDB hovorí: „Snívam o tom, že čle-
novia združenia dokážu vyrozprávať histó-

riu saleziánskej rodiny, jej slávne, ale aj kri-
tické až tragické stránky. Takto sa to dialo vo
všetkých krajinách. Pretože história je veľ-
kou učiteľkou života, aj keď má roztržitých
žiakov. Z nedávnej minulosti máte mnoho
žiarivých príkladov vernosti evanjeliu, preto
s odvahou chráňte a intenzívne žite vašu
kresťanskú vieru. Chráňte si vaše pekné
tradície (aj tie saleziánske) a neupadajte tak
ľahko do západného sekularizmu. Milujte
mladých a pripravujte ich na lepší zajtrajšok
pre vašu krajinu, pre Európu a pre svet.“ Na-
pokon don Motto oprel svoj pohľad aj o zá-
verečný dokument Synody o mladých: „Po-
môcť mladým objaviť živé bohatstvo
minulosti, poslúžiť si ňou pre vlastné roz-
hodnutia je veľkým skutkom lásky voči mla-
dým.“

Asociáciu saleziánskych historikov (ACSSA)
založil hlavný predstavený saleziánov don
Egidio Viganó v roku 1996. Venuje sa vý-
skumu saleziánskej histórie a vydáva publi-
kácie o donovi Boscovi a o skupinách sale-
ziánskej rodiny. Najbližšie sa členovia
stretnú na celosvetovom kongrese, ktorý
je naplánovaný na jeseň v roku 2020.

Autor a foto: Adriána Sarközyová FMA

Objaviť bohatstvo minulosti –
veľký skutok lásky voči mladým

V bratislavskom Centre Salvator sa v dňoch 31. 10. – 4. 11. 2018 konal európsky seminár
saleziánskych historikov, ktorý organizovala Asociácia saleziánskych historikov (ACSSA)
a Saleziánsky historický ústav (ISS) sídliaci v Ríme. Stretnutia sa zúčastnilo 43 historikov,
členov saleziánskej rodiny, z deviatich krajín Európy.

Účastníci seminára pri soche blahoslaveného Titusa vo Vajnoroch
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heslo

- Svätosť je dar, poverenie a úloha. Svätosť
je pre všetkých, lebo súvisí so základným
Božím projektom o nás. Stať sa svätými ne-
znamená odcudziť sa sebe samému alebo
sa vzdialiť svojim blížnym. Znamená to žiť
svoj život v plnosti a intenzívnej (a niekedy
namáhavej) skúsenosti spoločenstva.

- Svätosť nie je teória o morálnej dokona-
losti, ale život v súlade s Ježišovým životom.
Niektoré charakteristiky Ježišovho života,
ktoré sú pre každého blízke, konkrétne,
pekné, nadšené, na ktoré ľudia nemyslia
alebo myslia na ne málo.

- Dôležité je stať sa svätými, netreba byť za
nich vyhlásení. Kanonizovaní svätí znázor-
ňujú akoby priečelie kostola; ale kostol
vnútri obsahuje mnoho vzácnych pokladov,
ktoré zostanú neviditeľné. Toto Heslo nás
chce pozvať, aby sme objavili túto vnútornú,
hoci menej viditeľnú časť, z ktorej sa pre-
budí smäd a nostalgia.

Čo znamená „Svätosť je aj pre
teba“?

Je to blízka, reálna, konkrétna, uskutočni-
teľná vec. Ba dokonca je to základné povo-
lanie.
Stať sa svätými nie je ťažké, naopak, je to
ľahké a na konci našej cesty svätosti nás

očakáva Boh v nebi.
Cesta svätosti nemôže obísť
dimenziu kríža, ale je tiež plná
radosti: „Tu svätosť spočíva v tom, že sme
veľmi veselí.“
Svätosť nás nevzďaľuje od vlastných povin-
ností, záujmov, náklonností. Prijíma ich však
v láske. Svätosť je dokonalosť lásky, odpo-

vedá na základné potreby človeka: milovať
a byť milovaný.
Svätosť nie je „niečo navyše“, niečo voli-
teľné alebo cieľ iba pre niektorých. Je to
plný život podľa projektu a Božieho daru. Je
to teda cesta poľudštenia. Skutočný du-
chovný život je rozkvet ľudskosti.
Svätosť je povinnosť (teda povolanie, zod-
povednosť, úsilie), ale predovšetkým je to
dar. Svätosť je účasť na Božom živote, nie je
to dokonalosť, ktorá by sa dosahovala iba
vlastnými silami. Naopak, načierame ju
z nástrojov Cirkvi, medzi ktoré patrí solídny
sviatostný život a nábožnosť.

Spolu je to ľahšie. Svätosť a spoločné
kráčanie a skúsenosť spoločenstva. Toto je
krásne a zároveň náročné.
Nemajte strach zo svätosti. „V dome môjho
Otca je mnoho príbytkov.“ Raj je ako zá-
hrada: je tam pokorná fialka aj vznešená ľa-
lia či ruža.
Svätosť vytvára zodpovedného človeka. Je
tu niečo, čo len TY môžeš urobiť. – „Bezo
mňa nemôžete nič urobiť.“

Pre dona Bosca bolo toto všetko jasné. Jeho
posledné slová mladým zneli: „Povedzte
mojim chlapcom, že ich všetkých očakávam
v raji.“

PLAGÁT Hesla 2019

Na plagáte je skutočná fotografia, selfie. Je
tam hlavný predstavený, jedna dcéra Márie
Pomocnice a mladí, ako ich bežne možno
stretnúť v saleziánskom stredisku. Znenie
Hesla je vo forme s haštagom, typickým
pre sociálne siete, graficky doplnené au-
reolou. Lebo svätosť a sociálne siete, svä-
tosť a svet mladých nie sú v protiklade, ale,
naopak: svätosť treba zdieľať, preto #svä-
tosťjeajpreteba.

Pápež František chce vo svojej exhortácii
zamerať pozornosť na to, čo je základné v našom
kresťanskom živote, a tým nám pomáha, aby sme
neupadli do pokušenia straty perspektívy, ale aby

sme mali široký rozhľad.

„Mám jedinú túžbu, aby
som vás videl šťastných

tu i vo večnosti.“
don Bosco v Liste z Ríma

10. mája 1884

Svätosť
je aj pre teba

Autor: Ángel Fernández Artime SDB / Preklad: Jozef Skala SDB
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výchova detí

V princípe rozlišujem dve základné situácie –
buď už ideme jesť, spať a musia len chvíľu
vydržať, kým to všetko zmanažujem; alebo
viem, že to ešte istý čas potrvá, a vtedy na-
hodím „núdzový režim“.
So zásobou chru-
miek, piškót

a najmä veľkej kreativity, ako ich zabaviť…
Ako mamu ma to však stojí niekoľkoná-
sobne viac energie, takže sa takýmto situ-
áciám usilujem vyhýbať.

Vďaka dennému režimu, ktorý máme, viem,
koľko a kedy asi deti potrebujú spať a kedy
sú hladné. Preto väčšinou dokážem od-
hadnúť, či je ich nemožné správanie len
dôsledkom poklesu energie, alebo treba
hľadať príčinu inde. A to je zasa iný príbeh.

Isté obdobie u nás takmer pravidelne na-
stávala najväčšia kríza pred obedom. Deti
boli unavené a hladné, ja som bola una-
vená a hladná. Totálne celé zle. Ale vedela
som, že čochvíľa budeme obedovať a spať,
tak to musíme všetci ešte chvíľu vydržať. Te-
raz sú už deti trochu väčšie, a tak to väčši-
nou zvládame relatívne s prehľadom…

Niekoľko tipov, ktoré nám
pomáhajú prežiť, keď je

veľmi zle:

Nie som dôsledná
v dodržiavaní pravidiel
Keď vidím, že je fakt veľmi zle,

tak ich nenútim, aby sa samy
po príchode do-

mov prezliekli
a odložili si

veci, ale spra-
vím to s nimi.

Alebo to necháme
tak – neporiadok

vydrží.

Hračky upratujeme po obede
Všetky úkony sa snažím zredukovať len na
tie nevyhnuté. Umyť si ruky a sadnúť
k stolu. Hračky vydržia. Po obede ich (aj
moja) energia stúpne, a tak vládzeme pred
spaním spoločne upratať, čo treba.

Pošlem ich odpočinúť si
Hanka býva občas veľmi uplakaná (najmä
keď ráno vstane o hodinu skôr ako zvy-
čajne), a tak ju pošlem ľahnúť si do postele,
pokiaľ zohrejem a nachystám obed. Má tam
svojho zajka, svoj priestor a zvykne sa as-
poň ako-tak upokojiť. Keď bola menšia, pár-
krát mi dokonca od únavy aj zaspala. Ale
radšej sa snažím dostať do nej aspoň časť
obeda pred spánkom, lebo potom od hladu
nepotiahne tak dlho a zobudí sa priskoro,
čo tiež nie je ideálne.

Pomáham im pri jedení
Aspoň tú polievku alebo niekoľko prvých
či posledných lyžíc do nich dostanem ja,
potom to už zvládajú samy. Alebo sa ich
snažím „oblbnúť“ rečami, to niekedy za-
berá. Prípadne im pustím obľúbené pes-
ničky či audio rozprávky – vtedy počúvajú
a sú ochotní aj jesť.

Najem sa aj ja
Úplný základ, ako sa nezblázniť, je dodať
energiu aj sebe. Prvými lyžičkami nakŕmim
deti a potom ich nechám, nech s tým bojujú
samy, a trochu sa postarám aj o seba. Keď
mi stúpne energia, potom sa zrazu objavia
aj prvé náznaky trpezlivosti a sily ďalej sa
starať o deti.

Autor: Zuzana Petruľáková / Foto: Unsplash

Hladné a nevyspaté deti –
ako sa nezblázniť?

Sú uvrešťané, upišťané, hádžu sa o zem, nespolupracujú. Kde sa v mojich milých detičkách
nabral takýto otrasný jedinec? Odpoveď je vo väčšine prípadov jednoduchá – málo energie.
Hladné a nevyspaté deti nie sú „v bežnom prevádzkovom režime“, a tak k nim treba aj
pristupovať. Nemá zmysel ich priveľmi vychovávať, trestať, zbytočne dohovárať. To, čo
najviac potrebujú, je veľa trpezlivosti a zhovievavosti. A jedlo, pitie a spánok.

O autorke
Volám sa Zuzka, som na
materskej so 4,5-ročným
Kubkom, 3-ročnou Hankou
a polročným Samkom. Ne-
hovorím, že všetko je u nás
ideálne, z dlhodobého hľa-
diska sa však cítim spo-
kojná a vyrovnaná. Preto
som sa rozhodla písať –

možno niektorými tipmi a prístupmi,
ktoré fungujú u nás, pomôžem k väčšej
vnútornej pohode aj iným mamičkám.
Píšem blog spokojnamamina.sk.
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Práca na tomto filme bola pre mňa veľkou
školou života. Za ten čas som mal totiž mož-
nosť do veľkej miery preniknúť do inakosti
života človeka s Downovým syndrómom
a spoznať jeho fungovanie v spoločnosti
i v rámci rodiny. Aj keď som spočiatku ne-
vedel, do čoho presne idem, veľmi ma to
obohatilo a úplne zmenilo môj pohľad na
túto problematiku. A nielen na ňu. Oveľa
viac som začal vnímať všetko to, čo ľudia ne-
považujú za normálne a prečo je to vlastne
tak. Predtým som bol na tieto veci málo cit-
livý, ale po tejto skúsenosti som si uvedomil,
koľko toho verejnosť o týchto syndrómoch
a poruchách nevie. V dôsledku neznalosti,
ale aj ľahostajnosti nevedia, ako sa správať
v prítomnosti týchto ľudí, vytvárajú si pred-
sudky a majú strach – a to nielen zo stret-
nutia, ale už v tehotenstve pri prena-
tálnych testoch. Z čoho vlastne máme
strach? Z postihnutia? Z nepozna-
ného? Som si istý, že by sa tieto po-
myselné bariéry mali zbúrať, čo sa
vlastne stalo cieľom aj nášho filmu.

Väčšina z nás je v dnešnej dobe pre-
hnane zameraná na seba, na vlastný
prospech, a pri tom všetkom strá-
came záujem o svoje okolie. V rodine
našej hlavnej hrdinky s Downovým syndró-
mom, Dorotky, s ktorou sme trávili čas, sme
si uvedomili, že sa nám začína pred kame-
rami odohrávať niečo úžasné, o čom sme
boli presvedčení, že by to mali zažiť aj iní ľu-

dia. Pochopili sme, že ak by sme do-
kázali vyjsť zo svojho egoizmu a na-
chvíľu prestali dávať seba na prvé
miesto, dostane sa nám oveľa viac,
ako by sme čakali. Tento zážitok sme
sa snažili odovzdať úprimným filmom.

Aj u mňa sa spočiatku objavili pred-
sudky a strach. Musím však povedať, že
som sa obával zbytočne. Kontakt s Dorot-
kou bol od začiatku veľmi kamarátsky
a otvorený. Príjemne ma to vyrušilo. Toľko
úprimnosti, láskavosti či nefalšovaných
emócií som absolútne nečakal. Rovnako
som s úžasom pozoroval fungovanie celej
rodiny, ktorá toto dieťa vnímala ako dar.
Prirodzene, obetovali vlastné záujmy, aby jej
dali všetku starostlivosť, ktorú si zaslúži.

A Dorotka zasa každé ich investované per-
cento oplatila sto percentami. Stala sa pre
rodinu veľkým tmelom a po tých rokoch si
už nevedeli predstaviť, že by toto dieťa ne-
mali. Cítili by sa o niečo ochudobnení…

Aj my filmári sme cítili, že títo ľudia majú
niečo, o čo sme ochudobnení my ostatní.
Skúsenosť s človekom s Downovým syn-
drómom nás naučila nebyť hluchými a sle-
pými voči svojmu okoliu. Príklad tejto rodiny
nás silno zasiahol a zmenil. Získali sme na-
vyše čosi, čo sa nedá vyčísliť. Odporučil by
som to každému. A je úplne jedno, či pôjde
o tento syndróm, alebo o iné postihnutie.
Predsudkami, strachom, ale i ľahostajnos-
ťou často sami seba oberáme o možnosť
objaviť vo svojom živote niečo, čo nás môže
obohatiť. Nie je to iba fráza.

Autor: Martin Šenc / Foto: Pavol Kadlečík

Dorotka sa odpláca sto percentami

Bolo to ešte v roku 2014, keď som sa autorsky pripojil aj
k nakrúcaniu dokumentárneho filmu s témou Downovho
syndrómu. O tejto genetickej poruche som vtedy takmer
nič nevedel a nikoho, kto by Downov syndróm mal, som
nepoznal. Ako každý vyťažený a uponáhľaný človek som
rozmýšľal, či na to mám dostatok času a energie popri
všetkom, na čom som pracoval. Povedal som si, že to
skúsim, pretože téma ma veľmi zaujala. A aj keď to nikto
z nás nepredpokladal, film sme nakoniec uviedli do kín
až po viac ako štyroch rokoch práce. Nazvali sme ho
Niečo naviac.

Niečo naviac, 2018, 67 minút
Dokumentárny film
V kinách od 20. 9. 2018
Réžia: Palo Kadlečík, Martin Šenc
Kamera: Palo Kadlečík, Jaromír Ferianc
Strih: Juraj Ondruš, Palo Kadlečík
Zvuk: Igor Baar
Hudba: Ľubica Čekovská
www.nieconaviac.sk
www.facebook.com/nieconaviac
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Martin Šenc s Dorotkou na slávnostnej premiére
filmu
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fotoreportáž

Stretnúť sa ako rodina, modliť sa, poznávať sa
Na posledný októbrový víkend sa zišlo do popradského Hotela Satel približne 150 členov

saleziánskej rodiny zo všetkých kútov Slovenska na Dni saleziánskej spirituality.

„Bol to požehnaný víkend, dobrá atmosféra a okrem náučných vecí od-
zneli aj pekné svedectvá, ktoré sa dotkli srdca,“ zhodnotil don Pavol
Grach SDB, delegát pre saleziánsku rodinu na Slovensku.

Tohtoročný program bol zameraný na tému povolaní. „Túto tému sme
chceli ešte lepšie prepojiť medzi rodinami a zasvätenými.“ Účastníci jej
venovali celé sobotné dopoludnie.

V programe dostala miesto aj duchovná kultúra, a to návštevou Spiš-
skej Kapituly, kde účastníkov pozdravil spišský biskup Mons. Štefan
Sečka. Zároveň tam v Katedrále svätého Martina slávili svätú omšu.

Sobotný večer spestrilo divadelné predstavenie „V Betánii“, ktoré pri-
pravila saleziánka spolupracovníčka Mgr. Mária Smoleňová s mladými
zo strediska Košice – Tri Hôrky.

„Rodina Balčáková z Prešova, rodičia saleziáni spolupracovníci a ich štyri
deti, celá rodina išla na šesť týždňov na misie a svoje svedectvo nám vy-
rozprávali spoločne, od najmladšieho päť či šesťročného chlapca až po
otca. Bolo to naozaj veľmi krásne svedectvo,“ hovorí don Pavol Grach.

V programe zameranom na povolania napokon nechýbala ani modlitba
s blahoslaveným Titusom Zemanom, mučeníkom pre duchovné povo-
lania. Jeho relikviu mali účastníci počas celého víkendu medzi sebou.

Autor: rhsdb / Foto: Miroslav Šutka
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t i tus zeman

Svet je vo veľkom vare.
Všetko sa stáva problémom.
O všetkom debatujeme, dis-
kutujeme, o všetkom po-
chybujeme. Len o smrti sa
nedá pochybovať. Je tu. Jed-
noduchá, jasná ako blesk.
Pred týmto argumentom
zmĺknu všetky pochybnosti
a debaty. A viera sa k nej pri-
bližuje len ako k tajomstvu.
A my to tajomstvo smrti
v tomto prípade nášho dra-
hého spolubrata, smrti,
ktorá sa nás tak bezprostredne a bolestne
dotýka, prijímame s vierou, v nádeji, v po-
kore!

Pred 27 rokmi ste na tomto mieste privá-
dzali slávnostne, s radosťou k tomuto oltáru
svojho rodáka, primicianta dp. Titusa Ze-
mana. Introibo ad altare Dei. Pristupujem
k oltáru Božiemu.
Dnes na tom istom mieste odpočíva ticho,
nehybne, s tvárou obrátený k odchodu bo-
jovník, ktorý dobojoval, kňaz, ktorý doslúžil
svoju celoživotnú svätú omšu. To je odchod.
To je návrat k Otcovi nebeskému aj k svojmu
pozemskému otcovi a matke, ktorí ho predišli.
Život kňaza je ako svätá omša: slávnostné
glória, vyznanie viery – verím, obetovanie,
premieňanie, prijímanie – communio!, od-
chod s požehnaním!

Nikto z Vás ani z nás, ani on sám netušil,
čo mu život pripraví. Len jedno bolo isté:
že v tom životnom ruženci nebudú len samé
radostné tajomstvá. Budú aj bolestné, aspoň
toľko ako tých radostných. Ale všetky sa kon-

čia vzkriesením! Možno však povedať,
že všetko to, čo bolo medzi jeho primíciami
a jeho pohrebom, bol plný život kňazský, re-
hoľný a saleziánsky!

Aj napriek tomu, že z tých 27 rokov kňaz-
ských 18 rokov prežil mimo svojho povola-
nia a 13 rokov vo väzení. Vždy a všade to
bol život kňazský!

Myslím, že môžem v Tvojom mene, drahý
Titus, vyhlásiť plným právom, že si tento
svoj údel neodmietol, nebúril sa, nebol ne-
spokojný! Prijal si ho odovzdane, spokojne
a s radosťou. Kto vie, čo nám svojou pred-
časnou smrťou vykupuješ!
A ešte jednu vec musím povedať na tomto
mieste, v tejto chvíli: To, na čo si sa Ty dal,

nebolo dobrodružstvo, ľahkomyseľnosť,
túžba po senzácii. To bola láska k dušiam.
Nezradil svoj ľud, aj keď bol za to súdený
a odsúdený! Neboj sa, drahý Titus, Tvoje
kňazstvo sa nekončí dnes, ale pokračuje
v kňazstve tých, ktorým si Ty umožnil stať sa
kňazmi.

Na začiatku som hovoril, že prijímame ta-
jomstvo smrti s vierou, v nádeji a pokore!
Zrno musí umrieť, aby vyrástol nový klas! Ak
zrnko neumrie, ostane samo! Ak umrie, pri-
náša mnoho ovocia. S takouto myšlienkou
Ťa pochovávame. Na Tvojom pomníku nech
nie je napísané: odpočívaj v pokoj! Neod-
počívaj. V mene spoločenstva Cirkvi Ti odka-
zujeme: Neodpočívaj, pomáhaj! Si kňaz – po-
máhaj dušiam. Si syn dona Bosca – pomáhaj
mladým dušiam a pripravuj miesto pre nás
i pre nich!

Vždy a všade to bol život
kňazský a saleziánsky!

50 rokov od smrti blahoslaveného Titusa

Pred päťdesiatimi rokmi, 8. januára 1969, zomrel blahoslavený mučeník don Titus Zeman.
Pri pohrebe 11. januára provinciál don Andrej Dermek, osobný blízky priateľ i spolutrpiteľ
s Titusom, predniesol reč, ktorá je akoby meditáciou nad smrťou, kňazstvom i Titusovým

životom. Prinášame niektoré jej časti.

Autor: rhsdb / Foto: archív SDB

Modlite sa Deviatnik
za svätorečenie blahoslaveného
mučeníka Titusa Zemana
a vyprosujte si pritom osobitné milosti
na jeho príhovor.

Deviatnik dostanete v predajniach nábo-
ženskej literatúry alebo si ho objednajte
cez webstránku www.donbosco.sk.

Prosíme, aby ste všetky mi-
moriadne milosti obsiah-
nuté pri modlitbe tohto De-
viatnika oznámili listom na
našu adresu alebo emai-
lom na
info@tituszeman.sk.

„Neodpočívaj, pomáhaj!
Si kňaz – pomáhaj

dušiam. Si syn dona
Bosca – pomáhaj
mladým dušiam.“

Don Andrej Dermek na pohrebe dona Titusa 11. januára
1969 vo Vajnoroch



22

na strane pápeža

Čo si myslíme, že patrí k Márii,
našej Mame?
Určite nežnosť – tak to vyjadril pápež v roz-
hovore, ktorý vyšiel už aj knižne. A zaují-
mavé, že túto istú čnosť pripisuje aj svä-
tému Jozefovi. Vo svojej homílii na začiatku
pontifikátu na slávnosť svätého Jozefa
v roku 2013 hovoril o mužnej nežnosti. Do-
konca o mužnej nežnosti rozprával pri jed-
nom stretnutí s rehoľnými sestrami. To nie
je nežnosť vo forme „maznať sa“, ale sku-
točná nežnosť dobrého otca a dobrej
mamy. A Mária a Jozef nás tomu učia. Pápež
každému z nás pripomína, že keď sa mod-
líme Zdravas’, je dobré si spomenúť aj na
naše vlastné pozemské mamy, aby jej boli čo
najbližšie a čo najviac sa jej podobali v dob-
rote a nehe.

Nezavádzajme kultúru „mejkapu“
Nečakal by som, že pápež sa v tomto vyzná.
No predsa niečo vie a je dobré, keď si to
všimneme.
„Pred Pánom neobstojí efekt, obstojí srdce.
Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na
srdce… (porov. 1 Sam 16, 8).“
Dnešný svet vyhľadáva pocty, moc, vonkaj-
šok a slávu – to sa však pomíňa a nezostane

po tom nič. Zaujať odstup od svetského
zdania je nevyhnutné ako príprava na nebo.
Je potrebné odmietnuť „kultúru mejkapu“,
ktorá učí pestovať zdanie. Namiesto toho je
potrebné očisťovať a chrániť srdce, ľudské
vnútro, ktoré je v Božích očiach draho-
cenné.

Eucharistická kultúra
Dúfam, že viete, že v Budapešti bude v roku
2020 Medzinárodný eucharistický kongres.
Prvý tam bol v roku 1938 a eucharistický Je-
žiš sa vo veľkej monštrancii plavil na lodi po
Dunaji. Ľudia sa klaňali Kristovi a modlili sa
po oboch brehoch. Bolo to veľmi pôsobivé.
Pápež František sa pýtal pred členmi Vý-
boru pre eucharistické kongresy: „Čo to
znamená sláviť eucharistický kongres v mo-
dernom a multikultúrnom meste, v ktorom
sa evanjelium a formy náboženskej prí-
slušnosti stali okrajovými? Znamená to spo-

luprácu s Božou milosťou – prostredníc-
tvom modlitby a činnosti – na šírení ,eu-
charistickej kultúry‘ ako spôsobu myslenia
a konania založeného na tejto sviatosti.
Kresťania nedeľu čo nedeľu obnovujú jed-
noduché a silné gesto svojej viery: schá-
dzajú sa v Pánovom mene a považujú sa za
bratov. A opakuje sa zázrak: v počúvaní Bo-
žieho slova a v úkone lámania chleba sa aj
to najmenšie a najskromnejšie zhromaž-
denie veriacich stáva Pánovým telom, jeho
svätostánkom vo svete. Slávenie Eucharis-
tie sa tak stáva liahňou postojov vytvárajú-
cich eucharistickú kultúru, pretože podne-
cuje k tomu, aby sme milosť Krista, ktorý
totálne daroval seba samého, premenili na
skutky a životné postoje.“
Myslím si, že je načase začať si osvojovať ta-
kúto opravdivú eucharistickú kultúru a tak
sa pripravovať na kongres. Zaujímavé bude,
ak sa začneme pripravovať aj na našu účasť
na tejto významnej udalosti. Don Bosco by
bol určite v popredí príprav aj účasti so svo-
jimi chlapcami. Šírme túto kultúru viac aj
medzi dievčatami, ktoré sú dosť ovplyvňo-
vané kultúrou „mejkapu“.

Autor: Marián Valábek SDB / Foto: archív

Dve nové kultúry podľa Františka
Don Bosco mal aj v najzložitejších
situáciách svojej doby vždy jasno,
keď so svojimi chlapcami obhajoval
pápeža bez ohľadu na to, kto ním
bol. V tom čase vládlo najprv
nadšenie za pápeža Pia IX. a neskôr
došlo k jeho kritike, ba až k útokom.
Aj my ako don Bosco chceme vedieť
rozlišovať medzi takýmito
„bezhlavými oslavovateľmi“
a „bezhlavými kritikmi“.
Pokúsme sa objavovať Božie
skutočnosti a dajme sa
viesť Božím slovom.

Je načase začať si
osvojovať opravdivú

eucharistickú kultúru.
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sväté písmo

Svätý Pavol vo svojom prvom liste vyjadruje
veriacim v Solúne svoje city. Môžeme tu nájsť
jeho duchovný a apoštolský charakter. S veľ-
kou radosťou však konštatujeme, že to, čo
Duch Svätý vnukol donovi Boscovi, je veľmi
podobné a krásne aktualizované v jeho po-
stojoch a v jeho náuke.

Hoci sme ako Kristovi apoštoli mohli za-
vážiť, boli sme medzi vami malí.
Presne toto robil aj don Bosco. Hoci ako
kňaz mohol požívať svoju vážnosť, opustil
svoju vážnosť, sklonil sa k mladým, snažil sa
ich pochopiť, vstúpiť do ich sveta. Don
Bosco hovorí svojej mame: „Uvidíš, mama,
ak sa stanem kňazom, zasvätím celý svoj ži-
vot pre deti a mladých: nebudú ma vidieť
vážneho a neprístupného a budem vždy
prvý, kto začne s nimi hovoriť.“

Najradšej by sme vám odovzdali nielen
evanjelium, ale aj vlastný život.
Tieto slová majú ozvenu v slovách dona
Bosca: „Pre vás študujem, pre vás pracu-
jem, pre vás žijem, za vás som ochotný obe-
tovať aj svoj život.“

Vo dne v noci sme pracovali, aby sme ni-
komu z vás neboli na ťarchu, a tak sme
vám hlásali Božie evanjelium.
Don Bosco požadoval od všetkých svojich
synov veľkú pracovitosť. Usilovnosť a chu-
doba boli prvým svedectvom hlásania evan-
jelia. „Práca a miernosť privedú Kongregá-

ciu k rozkvetu“, ale vyhľadávanie pohodlia
a blahobytu budú znamením jej zániku. Sa-
lezián sa venuje svojmu poslaniu s ne-
únavnou pracovitosťou a usiluje sa všetko
robiť dobre, jednoducho a s mierou. Vie, že
svojou prácou sa zúčastňuje na Božej stvo-
riteľskej činnosti a spolupracuje s Kristom
na budovaní Božieho kráľovstva.

Každého z vás, ako otec svoje deti, sme
prosili, povzbudzovali a zaprisahávali.
Don Bosco bol aj otcom. Vedel napomínať
k dobrej ceste, ale robil to predovšetkým

cez povzbudzovanie. Cesta výchovy je cesta
slobody a sloboda si volí cestu povzbudzo-
vania. Nie je to sloboda, ktorá je nezainte-
resovaná, ľahostajná. Je to sloboda, ktorej
veľmi záleží na každom mladom človeku,
nedonucuje však, ale povzbudzuje a reš-
pektuje.

… aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na
Boha, ktorý vás volá do svojho kráľov-
stva a slávy.
Cieľom výchovy je Boží človek, človek žijúci
podľa Boha, podľa svojho povolania. Don
Bosco nechcel byť len charitatívnym pra-

covníkom, nechcel riešiť sociálne problémy
mládeže. On vždy usmerňoval ich pohľad
na nebo. To bola dôležitá méta pre neho,
pre jeho synov saleziánov i pre chlapcov.
„Chcem z vás poctivých občanov a dobrých

kresťanov.“ Dobrý kresťan je ten, kto vie žiť
krásny a povzbudivý život vzhľadom na
Boha.

Pri tejto stati sa vždy môžeme pomodliť,
aby nás Pán naučil byť otcami i matkami,
milovať nezištne aj usmerňovať, mať ochotu
dať mladým nielen evanjelium, ale aj vlastný
život. Ako svätý Pavol a ako don Bosco.

Autor: Pavol Grach SDB / Foto: Unslpash

Cesta výchovy je cesta
slobody a sloboda si volí
cestu povzbudzovania.

Don Bosco
vo veršoch Prvého listu Solúnčanom

„Hoci sme ako Kristovi apoštoli mohli zavážiť, boli sme medzi vami malí, ako keď matka kŕmi a láska
svoje deti. Tak sme vás milovali, že by sme vám najradšej boli odovzdali nielen Božie evanjelium,
ale aj vlastný život; takými drahými ste sa nám stali. Veď sa, bratia, pamätáte na našu prácu a ná-
mahu. Vo dne v noci sme pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu, a tak sme vám hlá-
sali Božie evanjelium. Sami ste svedkami aj Boh, ako sväto, spravodlivo a bezúhonne sme sa sprá-
vali voči vám veriacim. Viete predsa, že sme každého z vás, ako otec svoje deti, prosili, povzbudzovali
a zaprisahávali, aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Boha, ktorý vás volá do svojho kráľovstva
a slávy“ (1 Sol1,7 – 12).
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misie

Je to nádherný pohyb, vysielanie, misia.
V tomto tajomstve má svoj pôvod a dôvod
aj naša misia. Každý, kto sa dostane do blíz-
kosti Boha, koho osloví jeho Tajomstvo, jeho
Život, jeho Láska, stáva sa časťou tohto po-
hybu, poslania, misie. Prijíma Boha Lásku,

Syna aj Ducha. Táto prijatá Láska v nás spô-
sobuje, že sa chceme o ňu deliť.
Misia sa takto stáva úplne prirodzeným, ne-
násilným dôsledkom a prejavom toho, že
sme stretli Boha, že sa nás dotkol a takto
nás dal do pohybu. Preto vyjadrenie, že
všetci sme misionári, je jednoduché kon-
štatovanie faktu, že všetci sme účastní na
Božej láske.

Náš Tvorca ukazuje svoju rozmanitosť, pes-
trosť a mnohotvárnosť pri diele stvorenia,
ešte viac môžeme túto pestrosť a neopako-
vateľnosť zažívať pri jeho láske, ktorou nás
obklopuje, i pri jeho výzve deliť sa o túto
lásku, pri misii.

Každý z nás má svoju
misiu podľa mnoho-
tvárnosti Lásky, ktorou
sme obklopení.

Misiou niektorých z nás
môže byť prinášať
úsmev, pokoj a nádej
kolegom v práci. Pre
iného to môže byť
modlitba, obety a pôst
za šírenie dobra. Pre
iného verné a vytrvalé
plnenie svojich povin-
ností, hoci by sa aj
zdalo, že to nikto ne-

vidí a neocení. A pre niektorých sa misiou
môže stať opustenie svojej vlasti, život
v inej kultúre a hlásanie smrti a zmŕtvych-
vstania nášho Pána, v ktorom všetci máme
nádej.

Asi sa nedá povedať, ktorá z týchto misií je
dôležitejšia alebo vznešenejšia. Dôležité je,
aby každý z nás plnil misiu, ku ktorej ho ve-

die Duch. Preto je veľmi potrebné ustavične
to v modlitbe hľadať: Pane, daj mi spoznať,
čo mám dnes robiť. Aká je tvoja misia pre
mňa na tento deň? Na tento rok? V mojom
živote?

Autor: Štefan Kormančík SDB / Foto: archív

Misia
sa začína z lona
Najsvätejšej Trojice
Misia.
Boh Otec, ktorý je Láska,
posiela nám svojho milovaného Syna.
Syn nám posiela Otcov Dar – Ducha.
Duch, ktorého apoštoli prijali,
ich posiela do celého sveta.

Ďakujeme vám, ktorí ste za svoju misiu pri-
jali aj podporovanie našich misijných diel.
V uplynulom roku bolo z vašich príspevkov
14 820 eur použitých na pokračovanie vý-
stavby kaplniek a pastoračného centra v Ek-
vádore, v dedinke Tuutin Entsa. Na zabez-
pečenie našej misie v Jakutskej republike
bolo použitých 15 000 eur. Na zdravotné
a sociálne poistenie našich 21 misionárov
vo svete 16 780 eur. Na poistenie a ná-
klady pre misijných dobrovoľníkov 14 798
eur. Za túto vašu účasť na misii vám zo
srdca ďakujeme. Každý mesiac 11-teho
a 24-teho sa slávi svätá omša s úmyslom za
požehnanie pre dobrodincov.

Pastoračné centrum v Ekvádore v dedinke Tuutin Entsa



Po niekoľkohodinovom lete a jednom pre-
stupe v Madride som sa ocitol na letisku
v Ekvádore. Nasledovalo najdlhšie čakanie
na batožinu, aké som zažil. Našťastie, naj-
cennejšie veci som mal so sebou v men-
šom batohu. Postupne som strácal nádej,
že ešte uvidím druhý kus svojej batožiny,
keď sa zrazu objavil môj batoh. S radosťou,
ako keď človek stretne starého známeho,
som ho zobral a pokračoval som ďalej.

Na letisku ma mal čakať otec Angel Laso. Po
nekonečnom čakaní na batožinu som pred-
pokladal, že to vzdal a že do Quita pôjdem
stopom. Na moje prekvapenie ostal na le-
tisku, a dokonca ku mne prišiel celkom
rýchlo. Pokračovali sme autom do Quita,
kde som ostal cez noc v saleziánskom
dome. Okolo siedmej ráno sme vyrazili sme-
rom na Cuencu (tretie najväčšie mesto
v Ekvádore). Počas cesty sme pomerne
často išli do kopca alebo z kopca. Začínal
som si uvedomovať, že už nie som v Európe.

V Cuenca je to pomerne veľké, saleziáni tu
na jednom mieste majú strednú školu, nie-
koľko ihrísk, telocviční a kostol. Na tomto
mieste som sa prvýkrát stretol s otcom An-
tonom, ktorého budem sprevádzať počas
nasledujúceho roka. Po troch dňoch nasle-
dovala víkendová udalosť, kde som spoznal
ostatných 60 dobrovoľníkov z Ekvádoru.
Máme pomerne nabitý program, prebe-
ráme rôzne témy a celkovo sa pripravu-
jeme na to, čo nás čaká. Pri záverečnej svä-
tej omši sa veľa spieva a s dobrovoľníkmi
kričíme rôzne pokriky, ktoré sme sa naučili.
Zdá sa mi neprirodzené správať sa takto
v kostole, ale chápem, že je to iná kultúra.

Po svätej omši som sa aj s otcom Antonom
pridal k autobusu, ktorý mal namierené do
amazonskej časti Ekvádoru. Na noc sme
ostali v meste Macas a na druhý deň sme po-
kračovali hlbšie do džungle, do mesta Taisha.

Zrazu z cesty zmizol asfalt. Išli sme po nie-
čom, čo by som doma nazval poľná cesta.
Viezli sme sa vo veľkom pick-upe s náho-
nom 4×4. Tento druh áut je tu celkom ob-
ľúbený. Italo, chlapík, čo pracuje pre sale-
ziánov v Macase, sa snažil ísť čo
najrýchlejšie, predbiehal všetky autá, ale aj
tak sme nešli rýchlejšie ako 40 km za ho-
dinu. Asi za päť hodín sme dorazili do
Taishe. Tu je saleziánska komunita, do kto-
rej patrí aj otec Anton. Väčšinu času je však
vo svojej farnosti v Tuttin Ensa. Po niekoľ-
kých hodinách prišli autobusom ďalší štyria
dobrovoľníci, ktorí neskôr pokračovali ma-
lým lietadlom hlbšie do džungle, do komu-
nity Wasakentza.

Otec Anton používa ako dopravný pro-
striedok motorku, má dokonca dve. Teraz
však potrebujeme prevážať materiál na kos-
tol, tak nám saleziáni z Taishe požičajú auto.

Z miestnych stavebnín sme nakladali vrecia
s cementom. Do Tuttin Ensa sme došli ve-
čer. Postupne sa dozvedám, ako to tu fun-
guje. Na vodu sú dva kohútiky, obecná
a dažďová. Obecná dosť často nefunguje
alebo je slabý prúd. Elektrika zatiaľ funguje
len cez centrálu.

Počas najbližších dní nás čaká dovoz piesku
a cédrových dosiek. Na dovoz dosiek sa
celkom teším, lebo po ne máme ísť na člne.
Vzhľadom na to, že máme malý čln, nají-
mame na prácu Šuarov s ďalšími člnmi.
Dosky sú ťažšie, ako som si myslel, cédrové
drevo je zjavne dosť tvrdé, ešte že je nás tu
viac. Po niekoľkých dňoch sa táto práca
skončí a budeme pokračovať s inými
druhmi materiálov. Na kostole zatiaľ pra-
cuje jeden miestny majster.

Popri manuálnej práci navštevujeme rôzne
komunity v Tuttin Ensa. Väčšinou prichá-
dzame tam, kde je nejaký sviatok, prípadne
na vysluhovanie sviatostí.

Na záver by som vás poprosil o modlitby za
národ Šuarov.

Text a foto: Peter Krivda, misijný dobrovoľník, 1. októbra 2018

Prvý mesiac v Ekvádore

Uvedomoval som si, že v mojom živote nie je hľadanie Božieho
kráľovstva na prvom mieste, tak som sa rozhodol, že to zmením.
Keď som sa prihlásil na ročnú prípravu saleziánskeho misijného
dobrovoľníctva, myslel som si, že pôjdem do Ruska či na nejaké
miesto bližšie k Slovensku. Boh však mal so mnou iné plány
a dnes už pôsobím na opačnom konci sveta v amazonskej oblasti
v Ekvádore.

misie

Peter Krivda (vľavo) a salezián misionár
Anton Odrobiňák
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Bol piatok 19. januára 1894, keď do rodiny
Kolarovičovcov v Pečeňadoch pribudol syn.
Rodičia Vendel a Alžbeta, rod. Súdská, mu
dali meno Anton. Či mal súrodencov, ne-
vieme.
Dedinka Pečeňady leží 17 km severne od
Trnavy a jej chotár sa dnes tiahne od diaľ-
nice D1 po atómovú elektráreň Jaslovské
Bohunice. Je filiálkou su-
sednej dediny – farnosti
Veľké Kostoľany. Tam bol
Anton pokrstený a tam
prijal ako 6-ročný aj bir-
movku v roku 1902. V ro-
disku vychodil šesť tried
ľudovej školy.

Ako 20-ročný mladý muž
nastúpil Anton v októbri
1914 do vojska. Podľa
doplňovacích obvodov
pre rakúsko-uhorskú ar-
mádu zo Slovenska na-
rukoval do niektorého
z plukov, ktoré mali veli-
teľstvo v Bratislave. Ako
uvádza salezián Anton
Vácval vo svojich zápis-
koch, Anton Kolarovič
bol „pridelený do ku-
chyne na fronte“. Boli to
časy veľkej vojny, 16 mu-
žov z jeho rodiska v nej prišlo o život. Voj-
nové udalosti ukrojili Antonovi takmer šesť
rokov zo života. Dokument o jeho večných
sľuboch uvádza, že vojenskú „kuchársku“
službu ukončil v auguste 1920.

Na výročie narodenia dona Bosca 16. au-
gusta v roku 1920 už prichádza v Taliansku
do Saleziánskeho inštitútu sv. Jána Evanje-
listu v Genzano di Roma. Patril medzi pr-
vých chlapcov, ktorých po vojne priviedol do
Ríma slovenský salezián František Sersen,
Antonov rovesník. Anton dokončil v Gen-
zane tri triedy gymnázia a 11. septembra

1922 tam začal noviciát. Zo zápiskov dona
Antona Vácvala sa dozvedáme, že tam bol
vtedy direktorom i magistrom novicov don
Angelo Fidenzio. „Bol to anjel nielen po
mene, ale i po skutkoch. Bol človekom veľ-

kého a dobrého srdca, znalec duší a veľký
askéta,“ zapísal don Vácval. A o Antonovi
spomína, že niekedy vypomáhal aj v ku-
chyni.

Na fotografii slovenských saleziánskych kle-
rikov v Ríme z roku 1922 – 1923 je Anton
oblečený v reverende. Toto rúcho prijal 21.

novembra 1922 z rúk kardinála Jána Cagli-
era.
Spolu s Antonom boli v noviciáte aj Silves-
ter Taliga (neskôr zakladateľ univerzitnej
knižnice Pápežskej saleziánskej univerzity),

Autor: Rastislav Hamráček SDB / Foto: archív SDB

Kuchár so širokým úsmevom

K saleziánom do Ríma prišiel, keď mal už 26 rokov,
bol teda „neskoré povolanie“. Jeho život je prepletený
s kuchyňou. Fotografie z mladých čias i z penzie
prezrádzajú jeho široký úsmev. Salezián koadjútor
Anton Kolarovič sa narodil pred 125 rokmi.

Slovenskí saleziánski klerici v Ríme (1992/23). Horný rad zľava: neznámy, Kolarovič, Patúc, Taliga, Tikl, Horniak
Marcel. Dolný rad zľava: neznámy, Straka, Sersen František, Stašo, Babiak.
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Jozef Babjak (prvý slovenský magister novi-
cov) – obaja zo Suchej nad Parnou, ďalej
Leonard Tikl z Dúbravky v Bratislave, Jozef
Stašo z Terchovej, Jozef Patúc (v roku 1943
prestúpil do Trnavskej diecézy), Florián Pulc
(v roku 1930 ako misionár v Salvadore vy-
stúpil z rehole) a tiež smutne známy Jozef
Straka.
[Straka v roku 1931 dosiahol v Ríme do-
ktorát z teológie a stal sa kňazom, neskôr
prestúpil do Banskobystrickej diecézy;
v roku 1941 tajne vstúpil do komunistickej
strany, počas povstania opustil farnosť, za
čo bol suspendovaný; v máji 1945 z pove-
renia komunistov osobne zatýkal biskupa
Vojtaššáka, za čo ho ten exkomunikoval;
bol zakladateľom Mierového kňazského
hnutia, no v roku 1966 a v roku 1968 ve-
rejne ľutoval svoje činy a zomrel zmierený
s Cirkvou v roku 1971.]

„Na konci môjho noviciátu, v ktorom som
študoval pravidlá a saleziánskeho ducha
a namáhal som sa počas tohto obdobia, na-
koľko som mohol, na ceste dokonalosti, po-
korne žiadam o pripustenie k tretej skúške,
teda k svätým trojročným sľubom,“ napísal
v žiadosti o sľuby. Keď ďalej čítame tradičné
vyjadrenie o motíve „… aby som mohol za-
chrániť svoju dušu a mnohé ďalšie duše,
ktoré mi Prozreteľnosť zverí do starostlivosti“
a pomyslíme pri tom na Antonovu ku-
chársku profesiu, vnímame, aká konkrétna
má byť tá starostlivosť, do ktorej Boh zverí
duše mladých aj rehoľných spolubratov –
starostlivosť aj cez profesiu kuchára.
Nie je známe, prečo svoje prvé rehoľné sľuby
neskladal s ostatnými 12. septembra, ale až
13. novembra.

Potom Anton pokračoval v štúdiách: sú-
bežne si robil ďalšie ročníky gymnázia a štu-
doval filozofiu. Don Anton Vácval opäť spo-
mína: „Začal ako klerik. Bol veľmi praktický.
Vyznal sa v kuchárstve… Keď však toho uče-
nia bolo veľa a mal už pokročilejší vek, od-
ložil reverendu a rozhodol sa, že bude sa-
lezián, len ako spolubrat laik.“ A tak sa
v roku 1925 vracia na Slovensko ako sale-
zián koadjútor, aby v prvom saleziánskom
dome v Šaštíne slúžil chlapcom a spolu-
bratom ako kuchár. Na slávnosť Nepoškvr-
nenej 8. decembra 1926 tam zložil doži-
votné sľuby do rúk dona Vagača.

Poslušnosť ho neskôr zaviedla ako kuchára
do Svätého Beňadika, najprv na jeden rok
(1932 – 1933). Novicmi tam vtedy boli na-
príklad Andrej Dermek či František Reves.
Ďalšie dva roky „kuchárčil“ na Miletičovej
v Bratislave a potom do roku 1942 opäť
v Beňadiku; v ročníku 1935/36 tam bol ako
novic aj Ernest Macák. Nasledovala kuchyňa
v saleziánskom malom seminári v Trnave na
Hollého ulici (1942 – 1945). Od roku 1943
tam začal vyučovať aj dnes blahoslavený
Titus Zeman. Napokon žil v komunite
v Trnave na Kopánke (1945 – 1950). Stal sa
tam ako kuchár súčasťou toho malého so-
ciálneho zázraku dobroty, ktorý stelesňoval
don Ján Hlubík. „Každý deň ráno po svätej
omši na chodbe pred kuchyňou bol pri-
pravený stôl s taniermi, chlebom a misami
teplej, výživnej polievky. Túto pomoc denne
využívalo 50 – 80 ľudí“, uvádza o salezi-
ánoch z tých čias webstránka histórie Ko-
pánky.

V Trnave Antona zastihla aj barbarská noc.
Mal už 56 rokov. Don Ernest Macák uvádza,
že Anton Kolarovič ostal na Kopánke ako
kuchár pre nového kňaza Timoteja Pozde-
cha. Niekoľkokrát ho tam don Ernest nav-
štívil, no o tajnej činnosti nehovorili. Anton
na Kopánke pomáhal ktorémusi saleziánovi
skrývať sa v čase pred útekom cez rieku
Moravu. Za to ho 19. novembra 1952 zatkli
a v roku 1953 v Bratislave odsúdili na päť
rokov väzenia. Prešiel väznicami v Ilave, Ji-
číne a Valdiciach, odkiaľ ho v roku 1955 po
amnestii z 9. mája prepustili na slobodu –
podmienečne. Ešte v tom roku sa mu už
ako 61-ročnému podarilo zamestnať sa ako
kuchár v cukrovare v Nitre. Kvôli vážnym
zdravotným ťažkostiam odišiel v roku 1958
do invalidného dôchodku. Žil v obci Rúbaň
(okres Nové Zámky). Tam bol v bývalej kúrii
grófky Zichy zriadený charitný domov. Nie-

ktoré fotografie saleziánskeho archívu uka-
zujú, že tam v tom období žili aj ďalší sale-
ziáni koadjútori: Jozef Ďurica (+1964),
Florián Mandrák (+1973) či Imrich Neštický
(+1978).

Koadjútor Anton Kolarovič zomrel 26. sep-
tembra 1977 vo veku 83 rokov a 54 rokov
rehoľných sľubov. Aj na posledných foto-
grafiách, ktoré sa nám zachovali, má stále
svoj široký úsmev. Pochovali ho na cintoríne
v Rúbani.

Na fotke novicov (1932/33) sa Anton Kolarovič nachádza v druhom rade
zdola celkom vpravo

V roku 1975 v Rúbani don František Sersen
(sediaci v strede) a don Augustín Mešťánek
(sediaci vpravo) prišli navštíviť spolubratov
koadjútorov – Antona Kolaroviča (sediaci

vľavo) a Imricha Neštického (stojaci vzadu).
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saleziánski svätí Hagiografický kalendár
Svätí, blahoslavení, ctihodní
a Boží služobníci saleziánskej rodiny

JANUÁR
3. Boží služobník Carlo Braga;

zomrel (1971) na Filipínach
5. Boží služobník Ľudovít Mroczek;

zomrel (1942) v Auschwitzi
8. blahoslavený Titus Zeman, kňaz,

mučeník
15. blahoslavený Alojz Variara, kňaz
17. Boží služobník Ignác Stuchlý;

zomrel (1953) v Lukove na Morave
22. blahoslavená Laura Vicuňová, dievča
24. svätý František Saleský, biskup a učiteľ

Cirkvi, titulárny patrón saleziánskej
rodiny

29. blahoslavený Bronislav Markiewicz;
zomrel (1912) v Poľsku

30. blahoslavený Bronislav Markiewicz,
kňaz, spomienka

30. Boží služobník Constantino Vendrame;
zomrel (1957) v Indii

31. svätý Ján Bosco, kňaz, otec a učiteľ
mládeže, zakladateľ Spoločnosti
svätého Františka Saleského, Inštitútu
dcér Márie Pomocnice, Združenia
saleziánov spolupracovníkov
a Združenia Márie Pomocnice

FEBRUÁR
1. Spomienka na všetkých nebohých

členov Spoločnosti svätého Františka
Saleského

1. blahoslavený Alojz Variara;
zomrel (1923) v Kolumbii

7. blahoslavený Pius IX., pápež
9. blahoslavená Euzébia Palominová

Yenes, panna
11. ctihodný František Convertini;

zomrel (1976) v Indii
25. svätý Alojz Versiglia, biskup,

a svätý Kalixt Caravario, kňaz,
prví saleziánski mučeníci

27. Božia služobníčka Matilde Salem,
laička; zomrela (1961) v Aleppe v Sýrii

MAREC
1. ctihodný Mons. Octavio Ortiz;

zomrel (1958) v Peru
2. blahoslavený Pio Conde y Conde,

kňaz, mučeník, zabitý (1937)
v Madride, Španielsko

2. Boží služobník Antonino Baglieri;
zomrel (2007) v Taliansku

5. Božia služobníčka Ana Maria Lozano
Dias; zomrela (1982) v Kolumbii

9. svätý Dominik Savio; zomrel (1857)
v Mondoniu, Taliansko

Vlastným menom Ján Mária Mastai Ferretti
sa narodil sa v Senigallii blízko talianskej
Ancony 13. mája 1792. Študoval v kolégiu
u piaristov. V roku 1819 prijal kňazskú vy-
sviacku a odišiel na dva roky na misie do
Čile.

Neskôr sa stal arcibiskupom Spoleta, po-
tom Imoly a v roku 1840 bol menovaný za
kardinála. Vo veku 54 rokov ho 16. júla
1846 zvolili za pápeža. Keď v roku 1848
odmietol podporiť vojnu proti Rakúsku, za-
čalo sa jeho „prenasledovanie“.

Kňaz Ján Bosco bol u pápeža Pia IX. na pr-
vej audiencii 9. marca 1858. Pápež ho
podržal a usmernil pri zakladaní Salezián-
skej kongregácie. Poradil mu, aby sa volala
„Spoločnosť“, a presvedčil ho, aby spísal
svoje spomienky ako duchovné dedičstvo
pre saleziánov. Pius IX. tiež schválil Sale-
ziánsku spoločnosť a jej Stanovy, rovnako
rehoľu sestier saleziánok a Združenie spo-
lupracovníkov, do ktorého sa zapísal ako
prvý.

Počas svojho pontifikátu vyhlásil dogmu
o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie
a zvolal Prvý vatikánsky koncil. Zomrel 7. fe-
bruára 1878. Za blahoslaveného bol vyhlá-
sený 3. septembra 2000.

Euzébia Palominová-Yenesová sa narodila
15. decembra 1899 v Cantalpine v Špa-
nielsku. Vyrastala v chudobnej rodine, kde
všetci pracovali, modlili sa a chceli si dobre.
Počas dospievania ju poslali na Salamanku,
kde robila pestúnku a neskôr asistentku
v nemocnici. Veľmi túžila stať sa rehoľnou
sestrou. Jedného dňa pri okopávaní našla

medailu Márie Pomocnice. Krátko nato ju
kamarátka zaviedla do oratória sestier, kde
ju po čase prijali za postulantku.

V roku 1924 zložila rehoľné sľuby ako sale-
ziánka. Poslali ju do Valverde del Camino za
kuchárku a pomocníčku. Svoju pravidelnú
každodennú službu žila výnimočne horlivo,
miestne dievčatá očarila jej duchovná prí-
ťažlivosť. Seminaristi, dospelí i kňazi ju žia-
dali o radu, povzbudzoval ich jej duch mod-
litby a presvedčivej viery.

Aj ona, podobne ako don Bosco, mala od
Pána dar proroctva. Predpovedala špa-
nielsku občiansku vojnu a svoj život obeto-
vala za Španielsko. Pred smrťou zakúsila
momenty extázy a videnia. Zomrela 10. fe-
bruára 1935 a 25. apríla 2004 ju Ján Pavol
II. vyhlásil za blahoslavenú.

BLAHOSLAVENÝ

Pius IX.
BLAHOSLAVENÁ

Euzébia
Palominová

sviatok: 7. februára

sviatok: 9. februára



abeceda dona bosca

Asistencia

A
sistencia pochádza z latinských slov
ad – pri a sisto – stojím, teda assistere
znamená „stáť pri niekom, byť prí-
tomný, poskytnúť pomoc, poslúžiť,
chrániť“. Pre dona Bosca bola zákla-

dom preventívneho systému. Jeho stálu prí-
tomnosť medzi chlapcami možno vyčítať aj
z jeho slov: „Tu medzi vami sa cítim dobre.
Byť s vami, to je vlastne môj život.“ Asisten-
cia je výchovná prítomnosť, ktorá spočíva
v účinnom a pozitívnom vedení, usmerňo-
vaní, v nepretržitom a vytrvalom vyžarovaní
výchovného vplyvu. Základom saleziánskej
asistencie je láska: nestačí, aby chlapci boli
milovaní, ale aby aj cítili, že sú milovaní. Asis-
tent nekontroluje ani nedohliada, ani pa-
sívne nečaká, ale stále žije so svojimi zve-
rencami, zaujíma sa o ich problémy, vedie
s nimi rozhovory, je dušou hier a zábav a snaží
sa privádzať ich názory na správnu mieru.

Blahoslavenstvá

B
lahoslavenstvá a život podľa nich dá-
vajú v saleziánskom poslaní ohlaso-
vaniu evanjelia osobitnú
presvedčivosť a svedec-
tvo o možnosti prežívať

svätosť ako trvalý stav radosti
a veselosti. Don Bosco hovo-
rieval: „Ničím sa neznepokojuj!“
a povzbudzoval k úplnej dôvere
nebeskému Otcovi. Keďže saleziáni
ohlasujú radostnú zvesť evanjelia,
sú vždy veselí. Túto radosť
nielen šíria, ale aj vycho-
vávajú k radostnému
kresťanskému ži-
votu podľa bla-
hoslavenstiev.
Don Bosco

nezabúda na slabosti mladých, ale svoju
dôveru vkladá do rozvoja darov každého
mladého človeka. Jeho hlavná túžba bola vi-
dieť ich šťastie: „Ak ťa vidím smutného, aj ja
sa stávam smutným. Ale ak ty si veselý, tak
aj ja. Chcel by som, aby si bol stále šťastný,
aby si sa smial, skákal, a tak si bol šťastný tu
na zemi aj vo večnosti.“ Na Colle don Bosco
nám hodnotu blahoslavenstiev a daru svä-
tosti pripomína Vrch blahoslavenstiev.

Cirkev

C
irkev je pre dona Bosca a saleziánov
miestom, v ktorom sa naplno zapá-
jajú do služieb jej poslania. Osobitne
evanjelizujú mladých, najmä tých naj-
chudobnejších, starajú sa o du-

chovné povolania, vychovávajú ľudové vrstvy
k viere, najmä cez médiá, a ohlasujú evanje-
lium v misiách. Saleziánska rodina sa cíti ži-
vou súčasťou Cirkvi a podporuje pokoncilový
pohľad na ňu. Prejavuje sa to synovskou ver-
nosťou pápežovi a vôľou žiť v spoločenstve
a v spolupráci s bis-
kupmi, kňazmi,

rehoľníkmi a laikmi. Mladí sú uvádzaní do
skúsenosti života Cirkvi cez stretanie sa
v malých spoločenstvách – stretkách, kde si
sami vytvárajú vedomie vlastnej zodpoved-
nosti a učia sa prispievať k premene sveta
svojím apoštolátom a angažovanosťou sa
medzi mladými. Don Bosco nám opakuje:
„Keď ide o Cirkev a pápežstvo, nijaká ná-
maha nie je dosť veľká.“

Čistota

Č
istotu prežíval don Bosco ako bez-
hraničnú lásku k Bohu a k mladým.
Chcel, aby čistota bola rozpoznáva-
cím znakom Saleziánskej spoloč-
nosti. „Kto žije pre opustenú mlá-

dež, musí sa bezpochyby obohatiť všetkými
cnosťami. Ale cnosť, ktorú treba pestovať
nadovšetko… je cnosť čistoty.“ Čistota sa
v saleziánskej tradícii vždy považovala za
vyžarujúcu cnosť, za nositeľku osobitného
posolstva pre mladých. Práve vďaka nej ja
láska saleziánov otcovskou, bratskou, pria-
teľskou a schopnou vytvárať priateľské
vzťahy. Je to vlastne láskavosť, ktorú don

Bosco tak odporúčal a žil. Dával
mnohé odporúčania, ako si zacho-

vať túto čnosť: miernosť, častá
a úprimná sviatosť zmierenia

a sväté prijímanie, modlitba,
pôst a malé sebazapre-

nia, strelné modlitby,
vedomie Božej prí-
tomnosti, utieka-
nie sa k Panne
Márii, stráženie
si zmyslov, dobrí
priatelia a únik
pred lenivosťou.

Autor: František Kubovič SDB / Foto Katarí ́na Berešová FMA

A + B + C + Č
V abecednom poradí chceme spoznávať význam vybratých slov, ktoré sú pre dona Bosca veľmi

typické, veľmi dôležité. Na začiatok: asistencia, blahoslavenstvá, Cirkev, čistota. Nasledovať
budú: duch, evanjelizácia, František, gaštany, hriech, chudoba, inštitúty, Jozef, komunita,

láskavosť, mladí, napomenutie, oratórium, práca, rodina, spoveď, šomranie, tresty, umŕtvovanie,
výchova, zdravie.
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šport

Hokejbalista Pišta poputoval
na Oravu
Na Veľký hokejbalový turnaj (VHT) pre
chlapcov do 15 rokov sa do Košíc zišlo 9. –
10. novembra sedem tímov z celého Slo-
venska. Nechýbal krásny večerný exhibičný
zápas trénerov a rozhodcov ani spoločná
sobotná večera v znamení bontónu, etiky
a kultúry. Chlapci tak preukázali zručnosti aj
v spoločenskom správaní či v tanečnom
a hereckom umení. Mediálna sekcia VHT
pripravila tento rok dokonca priame pre-
nosy zápasov na internet, finále malo aj
takmer profesionálny komentár.
O trofej „Hokejbalistu Pištu“ napokon hrali
tímy Banskej Bystrice a Námestova. Po re-
míze 2 : 2 chlapci z Oravy rozhodli o svojom
víťazstve hneď v prvej minúte nadstave-
ného času.
Výsledné poradie:
1. Námestovo
2. Banská Bystrica
3. Košice – Kalvária
4. Nová Dubnica
5. Košice – Tri hôrky
6. Bardejov
7. Prešov

Na KAME v Dubnici dominovala
Trnava
Západnú divíziu tradičného futbalového
turnaja KAMA v kategórii do 19 rokov (U19)
privítali v sobotu 17. novembra v Dubnici
nad Váhom. Súťažiť prišlo sedem tímov:
Námestovo, Dolný Kubín, Žilina – SOŠ, Ka-
plná, Trnava, Bratislava-Miletička, Banská
Bystrica. Pri kvalitných futbalových výko-
noch rozhodovali niekedy doslova mo-
menty.

Na celoslovenské finále mohli postúpiť však
len tri tímy. Miesta si vybojovali Trnava, Ná-
mestovo a Banská Bystrica. Celková výhra
patrí Trnave, ktorá v napínavom zápase
zdolala Námestovo.
Hoci sa hralo v sobotu, v programe nechý-
bala ani štartovacia piatková mládežnícka
svätá omša. Ubytovanie poskytla Základná
škola s materskou školou sv. Dominika Sa-
via a Katolícky dom.

KAMA v Bratislave s oravským
finále
Druhá časť turnajov západnej divízie tur-
naja KAMA pre chlapcov do 15 rokov (U15)
sa konala 23. a 24. novembra v Bratislave
v saleziánskom stredisku Mamateyova. Cel-
kom 120 účastníkov prišlo z 10 stredísk od
Námestova až po hlavné mesto. Okrem zá-
pasov v skupinách ich čakala aj duchovná
obnova a súťaže v menej tradičných futba-
lových zručnostiach a vedomostiach. V zá-
pase o 3. miesto tento rok uspela domáca
Mamateyka a finále si zahrali Dolný Kubín
a Námestovo. Po dlhej bezgólovej bitke vy-
bojoval titul až po pokutových kopoch výber
Námestova.

Východná KAMA aj s Ankou
Kolesárovou
Východnú divíziu KAMY privítali po piatich
rokoch opäť v Michalovciach, a to rovno
obe kategórie (U15 aj U19). Počas víkendu
16. – 18. novembra tak súťažilo v dvoch te-
locvičniach až 16 tímov. Povzbudzovať ich
prišli dokonca rodičia i priatelia z Prešova či
Košíc.
Výnimočným bodom programu bola so-
botná večerná púť do Vysokej nad Uhom,
rodiska blahoslavenej Anky Kolesárovej, kde
chlapci navštívili cintorín s hrobom blaho-
slavenej Anky a tiež Centrum pre mladých
Domček.
Zápasy o postupové priečky na celoslo-
venské finále sa hrali pre obe kategórie už
len v jednej hale, kde panovala fenome-
nálna atmosféra. Na slávnostnom závereč-
nom ceremoniáli odovzdávali aj ceny Po-
pulhára pre najlepšieho strelca, brankára
a najužitočnejšieho hráča.
Najlepšie sa umiestnili a do celosloven-
ského finále postúpili:
U15: 1. Košice, 2. Bardejov, 3. Prešov A.
U19: 1. Bardejov A, 2. Uzovský Šalgov, 3. Ko-
šice

Spracoval: rhsdb

November bol
plný športu
Až štyri veľké športové akcie sa udiali počas
novembra v slovenskom saleziánskom
prostredí. Všetko to boli už tradičné
podujatia: Veľký hokejbalový turnaj
a halová futbalová KAMA.



Čaká ťa veľká výzva: pustiť sa do nespútaného a náročného dobrodružstva, v ktorom sa staneš mužom.

Chceme byť sebestační, naplniť svoje sny a nájsť v živote smer. Chceme

vedieť všetko tak, aby sme nikoho nemuseli prosiť o pomoc. Nepristupuje takto k mužskosti väčšina chlapov? Chcem

zvládnuť sami a tvárime sa,
že sa nám darí lepšie ako ostatným, však? Skôr či neskôr ale nadšenie z nezávislosti vystrieda ťaživá hmla odcudzenia.

Je čas vymaniť sa spod tlaku. Porozumieť životu sa totiž nemáme učiť sami.

Táto kniha sa zrodila zo série telefonátov medzi Samom Eldredgeom, mladým spisovateľom

len nedávno oslávil dvadsiatku, a jeho otcom, autorom bestsellerov Johnom Eldredgeom. Je pozvaním na cestu stať sa synom,

ktorý prijíma otcovstvo, alebo otcom, ktorý sa učí, čo treba synovi povedať. Najdôležitejšie však je, že tieto rozhovory prinášajú posolstvo hľadajúcej ge
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Saleziánske
Vydavateľstvo
DON BOSCO

prináša knižnú novinku od Johna
Eldredga a Sama Eldredga

ZABÍJANIE LEVOV
Sprievodca mladých mužov

životnými skúškami

Knihu si môžete objednať na
www.donbosco.sk

alebo hľadajte vo svojom obľúbenom
kníhkupectve.

Odporúčaná cena9,90 €
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V budúcom čísle
vám prinesieme:
Rozhovor:
O saleziánskej rodine na Slovensku
Výchova:
Kto je SUPERMAMA
Fotoreportáž:
Svetové dni mládeže Panama
História:
Profily dvoch saleziánov k ich storočnici

MODLITBA za Svetové dni mládeže 2019 v Paname

Milosrdný Otče, ty nás voláš žiť naše vlastné životy ako cestu spásy.
Pomôž nám spomínať na minulosť s vďačnosťou, prijímať prítomnosť
s odvahou a budovať budúcnosť s nádejou.
Pane Ježišu, náš priateľ a brat, ďakujeme ti, že na nás hľadíš s láskou.
Veď nás, aby sme počuli tvoj hlas, ktorý rezonuje v srdci každého z nás
so silou a svetlom Ducha Svätého.
Daj nám milosť byť Cirkvou, ktorá s pulzujúcou vierou a mladistvou
tvárou komunikuje ostatným radosť evanjelia.
Pomôž nám budovať takú spoločnosť, ktorá túži po spravodlivosti
a priateľstve.
Modlime sa za pápeža a biskupov, za mladých, za všetkých, ktorí sa
zúčastnia Svetových dní mládeže v Paname, a tiež za tých, ktorí ich
pripravujú.
Naša Pani z Antiguy, patrónka Panamy, pomôž nám modliť sa a žiť
s veľkodušnosťou ako ty: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane
podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38).
Amen.

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.

O časopis možno požiadať
na webstránke
www.donboscodnes.sk
alebo na tel. čísle
02/50 23 13 81.

Požiadaním o časopis
vyjadrujete súhlas
so spracovaním Vašich
osobných údajov
pre potreby zasielania
časopisu na Vašu adresu.

Rozšírte rodinu dona Bosca.
Za všetkých dobrodincov
slúžime každú sobotu svätú
omšu a pamätáme na nich
v modlitbách.


