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veci dona bosca

E
xistujem vďaka zázraku. Dobre vyzerám
a, skromne povedané, obdivujú ma všetci
návštevníci Baziliky Márie Pomocnice v Tu-
ríne. Som hlavná kupola, no ani som ne-
mala existovať. Môj príbeh mi vyrozprávali

niektoré vrabce, moji kamaráti, ktorí stále lietajú
sem a tam. Sú zvedaví a vždy majú o čom čvirikať.

Tomu svätému človeku, ktorému vďačím za všetko,
donovi Boscovi, práve došli všetky peniaze na
stavbu chrámu. Musel spraviť neblahé rozhodnutie:
namiesto kupoly bude len jednoduchá klenba. No
zrazu dostal od kohosi štyritisíc lír, veľa peňazí. Keby
ich toho 16. novembra nebol dostal, neexistovala by
som a netešili by ste sa z mojej krásy. V ten deň sa
dvaja saleziáni hneď ráno vybrali hľadať peniaze.
Napoludnie priniesli do rúk dona Bosca tisíc lír,

ktoré s veľkou námahou nazbierali od dobrých ľudí.
Bola to bezútešná chvíľa; pozerali sa jeden na dru-
hého a nemali slov.

Iba don Bosco s jasnou tvárou a srdcom naplne-
ným vierou a dôverou povedal: „Odvahu, na všetko
existuje liek; po obede pôjdem hľadať zvyšok ja.“
O jednej vyšiel don Bosco z oratória a pokojným
krokom začal prechádzať mestom, no nemal presný
cieľ. Zrazu sa ocitol pri železničnej stanici Porta
Nuova. V tej oblasti nepoznal nikoho. Sám sa pýtal,
ako sa tam dostal, keď ho ktosi v peknej služobnej
uniforme so zlatými gombíkmi oslovil: „Otče, vari ste
vy don Bosco?“
„Áno, čím vám poslúžim?“
„Ó, Prozreteľnosť!“ pokračoval. „Môj pán je ťažko
chorý a poslal ma požiadať vás, aby ste ho prišli
navštíviť, veľmi si to praje.“
Don Bosco s ním šiel do vily bankára a senátora An-

tonia Cottiho, ktorého lekári už odpísali. S ťaž-
kosťou dokázal aspoň otvoriť oči a slabým

hlasom zamumlal: „Ešte niekoľko minút
a musím odísť do večnosti.“
„Och, nie, velebný pane,“ odpovedal mu
don Bosco. „A čo by ste spravili, keby Má-
ria Pomocnica pre vás vyprosila milosť
uzdravenia?“
„Ak sa uzdravím, sľubujem zaplatiť po
šesť mesiacov dvetisíc frankov me-

sačne pre jej chrám na Valdoccu.“
Po modlitbe Zdravas‘ sa velebný

pán zdvihol z lôžka. A keď sa
don Bosco potom vrátil do

oratória, našiel tam stavby-
vedúceho, ktorý očakával
platbu. Usmievavý svätec
mu odovzdal peniaze a pri-
kázal pokračovať v práci.
O nejaký čas som bola do-
končená.

Práce na kupole, stále
s veľkými ťažkosťami,

sa skončili v lete 1868.
V nedeľu

23. septembra markíz
Emanuele Fossati
v sprievode dona

Bosca založil tehlu,
ktorá uzatvorila

posledný prstenec
kupoly.

Autor: Bruno Ferrero

Kupola,
ktorú takmer nepostavili
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hlavný predstavený

Tu je našich sedem
blahoslavenstiev:

1. Blahoslavená saleziánska rodina, ktorá
nachádza radosť v chudobe. Naplnená Bo-
žou milosťou bude konať zázraky medzi
chudobnými a na okraj vyčlenenými mla-
dými… Toto je svätosť!

Môžem vás uistiť – vďaka všetkému, čo som
zažil a videl počas týchto piatich rokov ani-
movania po celom saleziánskom svete (do
dnešného dňa v 85 národoch), že Boh ur-
čite každý deň naďalej robí skutočné „zá-
zraky života“ v životoch mnohých chlapcov,
dievčat a mladých, najmä tých najchudob-
nejších a najviac vylúčených.
Sú to zázraky, ktoré nemajú nič spoločné
s finančnými prostriedkami, ale s osobným,
veľmi autentickým zaobchádzaním, plným
lásky, prijatia a skutočného načúvania si-
tuácii každého mladého človeka, nezriedka
skutočne dramatickej.

2. Blahoslavená saleziánska rodina, ktorá
s miernosťou a láskou Dobrého Pastiera
prijíma a s láskavosťou sprevádza mladých,
vychováva ich k dialógu a prijímaniu dru-
hých… Toto je svätosť!

Aké sa mi zdá dôležité vychovávať mladých
k dialógu a k prijímaniu tých, čo sú odlišní!
Počas jednej z mojich posledných návštev

v Európe sa istá dospievajúca dievčina ve-
rejne modlila, aby „stratila strach z cudzin-
cov“. Pýtal som sa sám seba, čo zasievame
my dospelí a autority tejto spoločnosti, keď
spôsobujeme, že pätnásťročné dievča má
strach z niekoho, kto je jednoducho iba od-
lišný.

3. Blahoslavená saleziánska rodina, ktorá
stojí pri druhých, lieči rany toho, kto trpí,
vracia nádej tomu, kto ju stratil, a prináša ra-
dosť vzkrieseného Krista… Toto je svätosť!

Nádej je jedna z veľkých kresťanských
čností a slovom – talizmanom, ktorý nám

dnes tak veľmi chýba. Niekedy sa nedajú vy-
riešiť problémy ľudí, ale môžeme byť po ich
boku, odovzdávať im prijatie a úctu, mô-
žeme im pomáhať uzdravovať rany. Kto si
nenesie nejakú ranu v duši a v srdci a kto
neoceňuje gesto, aj to najmenšie, ktoré
zmierňuje bolesť rán života?

Autor: Ángel Fernández Artime SDB / Foto: ANS

Blahoslavenstvá
saleziánskej rodiny

V januári sme s ľuďmi pochádzajúcimi z 28 národov slávili Dni spirituality saleziánskej
rodiny. Je to formačné stretnutie, ktoré sa uskutočňuje už 37 rokov a je stále významnejšie.
Ovocím spoločného uvažovania počas týchto dní sú Blahoslavenstvá saleziánskej rodiny –
zasvätených, laikov saleziánskej rodiny z celého sveta a mladých.

Ángel Fernández Artime
hlavný predstavený saleziánov

a X. nástupca dona Bosca

Mladým chceme
darovať srdce priame,

otvorené a jasné, úplne
otvorené Bohu a iným,

aj za cenu, že bude
prebodnuté.
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hlavný predstavený

4. Blahoslavená saleziánska rodina, ktorá
hladná a smädná po spravodlivosti sprevá-
dza mladých pri uskutočňovaní ich projektu
plného života v rodine, v práci, v politickom
i sociálnom úsilí… Toto je svätosť!

Pýtal som sa všetkých mladých sveta, kto-
rých som stretol, či majú ideály života, sny,
plány, pretože život bez snov, bez plánov,
bez ideálov je vystavený riziku, že si mladí
zvyknú iba na „prežívanie“ a nebudú žiť na-
plno. Preto jednou z najkrajších vecí sale-
ziánskeho poslania je sprevádzať mladých,
všetkých mladých, nech je ich situácia aká-
koľvek, aby si razili cestu vo svojom malom
či veľkom, jednoduchom, krehkom alebo
pevnom pláne života. Sprevádzať ich pri
ukotvovaní svojho života o stĺpy, ktoré ich
posilnia a upevnia, aby odolávali všetkým
búrkam.

5. Blahoslavená saleziánska rodina, ktorá
prežíva skúsenosť milosrdenstva, otvára oči
a srdce pre počúvanie, pre odpustenie
a stáva sa domom, ktorý prijíma… Toto je
svätosť!

Dnes je jedným z najmenej používaných slov
„milosrdenstvo“. Aj preto, keď pápež Franti-
šek tak často hovorí o milosrdenstve, ihneď
prichádzajú tárať „proroci pohrôm“, že sú
to hlúposti a prejavy slabosti a že takto sa
neuskutočňujú správne cesty kresťanského
života. Ale, priatelia, náš spôsob vnímania ži-
vota a výchovy vychádza predovšetkým
z pohľadu plného porozumenia, súcitu, mi-
losrdenstva. Rodí sa z prijatia a počúvania.

6. Blahoslavená saleziánska rodina, ktorá sa
usiluje o autentickosť, bezúhonnosť a trans-
parentnosť, hľadí ďalej než len na vonkajšok
a rozpoznáva v každom človeku účinnú Bo-
žiu milosť… Toto je svätosť!

Vo svete, v ktorom prevládajú oportunisti,
protežanti, kariérni špecialisti, ľudia posad-
nutí rozkošou, ochotní pošliapať aj tie naj-
posvätnejšie zväzky, my sa zjednocujeme
s ľuďmi bez diskriminácie – s ľuďmi, ktorí ve-
ria v autentickosť, v transparentnosť, v čest-
nosť, ktorí konajú podľa jedinej lásky a je-
dinej viery. Chceme patriť k zástupu tých, čo
sú transparentní a dokážu žasnúť pred Bo-
hom a pred jeho slovom.

Mladým chceme darovať srdce priame,
otvorené a jasné, úplne otvorené Bohu
a iným, aj za cenu, že bude prebodnuté.

7. Blahoslavená saleziánska rodina, ktorá
vychádza z pravdy evanjelia, verná cha-
rizme dona Bosca sa stáva kvasom nového
ľudstva a s radosťou prijíma aj kríž pre Bo-
žie kráľovstvo… Toto je svätosť!

Neprestávame veriť, že charizma dona
Bosca – taká aktuálna a potrebná, akou
vždy bola – je Božím darom pre Cirkev a pre
svet. Pokorne veríme, že dnešnému svetu
by čosi chýbalo, ak by neexistovala sale-
ziánska charizma a tisícky saleziánskych diel
rozšírených vo svete v 134 národoch a me-
dzi miliónmi mladých a ich rodinami.
A neprestávame veriť, že ak jeden strom,
ktorý padá, narobí viac hluku ako les, ktorý
rastie v tichosti, chceme byť lesom, ktorý
rastie v tichosti, ale ktorý mnohých ochráni
vo svojom tieni. Preto vám želám, aby ste
boli blahoslavení a požehnaní.

(Podľa Il Bollettino Salesiano, apríl 2019)



pomocnica

ADMA (Associazione di Maria Ausiliatrice) – Združenie Márie Po-
mocnice – je spoločenstvo veriacich ľudí, ktorí prežívajú, rozširujú
a prehlbujú úctu k Eucharistii a k Panne Márii Pomocnici tak, ako
to ponúka sen dona Bosca „O dvoch stĺpoch“.

Don Bosco založil toto Združenie rok po posvätení Chrámu (dnes
Baziliky) Márie Pomocnice v Turíne. Po reholi saleziánov bola ADMA

druhou organizáciou ľudí, ktorú založil don Bosco pre pokračova-
nie a šírenie svojho diela. Chcel zapájať čoraz viac ľudí do du-
chovnosti a poslania saleziánskej kongregácie.

ADMA ponúka svojim členom cestu posväcovania a apoštolátu
v duchu dona Bosca, a to najmä prostredníctvom prežívania ado-
rácie Najsvätejšej Oltárnej sviatosti a úprimnej oddanosti Panne
Márii Pomocnici. Členovia majú podiel na odpustkoch, vyplývajú-
cich z členstva v Združení, ale aj na dobrách celej saleziánskej ro-
diny. Okrem toho majú podiel na účinkoch liturgie a modlitieb,
ktoré sa konajú v Bazilike Márie Pomocnice v Turíne.

Členovia Združenia sa usilujú o úctu k Márii Pomocnici najmä ži-
votom podľa evanjelia a každodenným nasledovaním jej čností: od
vytvárania kresťanského prostredia lásky vo vlastných rodinách až

po konkrétnu pomoc rodinám v núdzi a iným chudobným. Dôle-
žitou úlohou členov je aj povzbudzovať k živej viere ľudí vo svojom
okolí. Každodennou modlitbou vyprosujú Cirkvi a zvlášť salezián-
skej rodine nové kňazské, rehoľné i laické povolania. Špeciálnou
črtou Združenia je obnovovať a oživovať mariánske pobožnosti,
najmä modlitbu svätého ruženca, spomienku na Pannu Máriu Po-
mocnicu vždy 24. v mesiaci i modlitbu deviatnikov pred marián-
skymi sviatkami.

O prijatie do Združenia môžu požiadať všetci pokrstení katolíci,
ktorí majú aspoň 18 rokov. Formačná príprava trvá približne rok
a uskutočňuje sa v domoch saleziánov alebo sestier saleziánok.

ADMA mladých je životný
projekt pre mladých kres-
ťanov, ktorí túžia kráčať
k svätosti. Tento projekt
stojí na úcte k Eucharistii
a na dôvere k Panne Márii,
Nepoškvrnenej Pomocnici.
ADMA povzbudzuje mla-
dých žiť v Máriinej škole
evanjelium lásky vo veľko-
dušnej službe najmä naj-
biednejším a najnúdznej-
ším.

Autor: Gabriela Bauerová FMA / Foto: archív

Mária Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

Ctiť si Eucharistiu a Máriu
Pomocnicu – už 150 rokov

xAko osobitný prostriedok na „šírenie úcty k Najsvätejšej sviatosti a k Panne Márii Pomocnici
kresťanov“ založil don Bosco Združenie Márie Pomocnice (ADMA). Vzniklo pred 150 rokmi,
a to 8. apríla 1869 v Turíne.

ADMA NA SLOVENSKU
Na Slovensku má Združenie aktuálne 107 členov. Najprv vzniklo
v Prešove v roku 1996 pod vedením dona Jána Zaušku. Neskôr pri-
budli skupiny ADMY v Michalovciach (2004), v Námestove (2009)
a v Dubnici nad Váhom (2015). Pri 150. výročí založenia ADMY na
púti do Turína zložia 6. mája v Bazilike Márie Pomocnice prísľuby
ôsmi noví členovia Združenia z Banskej Bystrice i z Michaloviec.

Oslavy 150. výročia založenia sa na Slovensku uskutočnia v sobotu
25. mája v Dubnici nad Váhom, kde bude o 10.00 hod. svätá omša
v Kostole svätého Jakuba a po nej kultúrny program.

6

Členovia ADMY pri diskusii počas Dní spirituality v Poprade



rozhovor

Autor: Rastislav Hamráček SDB / Foto: archív

Ak žijeme verne svoje poslanie,
ľudia nás podporia

Ekonomika, chudoba a Božia prozreteľnosť u saleziánov

Z čoho žije mladý salezián v oratóriu, ako a prečo ide
dokopy chudoba a podnikanie, na čo všetko dávajú
a odkiaľ berú saleziáni peniaze, ako riešia
transparentnosť. Aj na tieto veci odpovedá v rozhovore
provinciálny ekonóm, ktorým je od leta 2017
Andrej Kňaze.
Prinášame časť rozhovoru. Celý rozhovor nájdete na www.saleziani.sk.

Andrej Kňaze SDB
Rok narodenia: 1976
Prvé sľuby ako salezián: 2000
Kňazská vysviacka: 2009
Špecializácie: softvérový inžinier
Jazyky: taliansky, anglický

7
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rozhovor

Krátko sa, prosím, predstav našim
čitateľom…

Narodil som sa v najkrajšej slovenskej de-
dine. Pre tých, ktorí nemali šťastie na dob-
rého učiteľa geografie, volá sa Bošany
(okres Partizánske). Som najmladší z troch
detí. Ako gymnazista som so skautmi zažil
prvé duchovné cvičenia a stretol som pr-
vého saleziána. Po príchode na vysokú
školu som sa zapojil do vysokoškolského
stretka (duchovná rada slovenského skau-
tingu) a zažil som krásu saleziánskej spiri-
tuality v takej miere, že som sa rozhodol
uprednostniť mladých pred počítačmi. Do-
teraz neľutujem! Moje poznávacie zname-
nie: som najvyšší (198 cm) slovenský sale-
zián.

Ekonóm v reholi je predsa len
odbornejšia úloha. Ako sa k tomu niekto
dostane?

Tomuto vlastne nerozumiem ani ja. Mne
sa to „stalo“ najskôr v komunite na Mama-
teyovej v Petržalke, kde mi prischla úloha
miestneho ekonóma. Ak mám byť úprimný,
vtedy som to bral trochu ako „nevyhnutné
zlo“ popri pastorácii vysokoškolákov – veď
niekto musí robiť aj byrokraciu a sledovať
materiálny rozmer života komunity a stre-
diska. A keď som dostal pred dvoma rokmi
„ponuku“ od otca provinciála do tejto úlohy,
najskôr som sa snažil nájsť dôvody, prečo
nie. Z istého hľadiska je vlastne úplne jedno,
čo človek robí, na akej stoličke sa snaží učiť
ozajstnej láske. Zisťujem, že táto práca pri-
náša do môjho života veľa zaujímavého,

spoznávam mnoho super ľudí a v tom všet-
kom vnímam dobrodružstvo Božej lásky.
No a technicky vzaté: u saleziánov nemáme
nijaké „výberové konanie“ ani sa nepíšu mo-
tivačné listy. Pred vymenovaním provinciála,

členov provinciálnej rady, provinciálneho
ekonóma, ale aj pred menovaním direktora
komunity sa robí „konzultácia“. Všetci bratia
majú možnosť vyjadriť písomne svoje vide-
nie vhodných kandidátov na tieto úlohy.
Predstavený potom rozhoduje aj s pri-
hliadnutím na tento „poradný“ hlas bratov.

Čo je teda konkrétne náplňou práce
provinciálneho ekonóma?

Pôvodne som si myslel, že je to to isté, ako
byť miestnym ekonómom, iba s väčšími čís-
lami. Ale nie je to celkom tak. Saleziáni na
Slovensku pracujeme v 26 komunitách
a zároveň sme pred štátom jedna práv-
nická osoba. V provinciálnom dome na Mi-
letičovej máme akýsi „back office“, teda sku-
pinu spolubratov, ktorí riešia niektoré úlohy
za všetky komunity. Provinciálny ekonóm
zastrešuje napríklad mzdovú agendu, úč-
tovníctvo, kontakt s dodávateľmi služieb

(banky, energie, iné služby) a úradnú ko-
munikáciu so štátnymi inštitúciami. Keďže
tvoríme jednu právnickú osobu, tu sa pri-
pravujú a podpisujú všetky zmluvy nielen so
štátom, samosprávou, ale aj v rámci Cirkvi.
Ide o tímovú prácu odborníkov, laických za-
mestnancov aj dobrovoľníkov. Ja by som
mal byť ten salezián, ktorý ich v tom spre-
vádza.

A ako sa to líši od práce ekonóma
v bežnej komunite?

Miestny ekonóm sa stará o materiálny roz-
mer každodenného života konkrétnej sale-
ziánskej rehoľnej komunity (stravovanie,
platenie faktúr, nákupy), ale má na starosti
aj údržbu domu a pastoračných priesto-
rov. Spravuje tiež financie komunity. Re-
hoľný sľub chudoby pre nás saleziánov zna-
mená, že všetky osobné príjmy a mzdy
v komunite idú na spoločný účet, ktorým
disponuje práve miestny ekonóm spolu
s direktorom komunity. Miestny ekonóm
sa stará, aby bratom nič dôležité nechý-
balo a aby sa so spoločným majetkom še-
trne a rozvážne zaobchádzalo.

Je taký vtip, ktoré tri veci nevie ani
pápež: koľko je ženských reholí, čo si
myslia jezuiti (toto asi neplatí o pápežovi
Františkovi) a odkiaľ majú saleziáni
peniaze. To posledné sa núka celkom
logicky ako prvá otázka: odkiaľ teda
dostávajú či získavajú saleziáni peniaze?

Najväčšiu časť našich finančných pro-
striedkov tvoria dary dobrodincov. Pome-
nujem skúsenosť mnohých spolubratov: ak
žijeme verne svoje poslanie, vždy sa nájdu
ľudia, ktorí nás podporia. Počas šiestich ro-
kov v Petržalke som to zažíval naozaj týž-
denne. Deti a mladí sú vždy a všade vní-
maní ako naša budúcnosť. Ak pre nich
naozaj úprimne žijeme, ľudia to uvidia
a radi podporia. Hodnota výchovy je uni-
verzálna. Často sme zažívali, že účinná po-
moc prichádzala aj od iných než kresťanov;
individuálne alebo aj cez rôzne projekty
a granty. Iným jazykom sa to dá vyjadriť aj
takto: Pán sa stará. My sa máme iba usilo-
vať žiť dobre svoje povolanie. Ďalšiu časť
našich príjmov tvoria platy, ktoré dostávajú
spolubratia kňazi zo štátnej pokladnice pro-
stredníctvom biskupských úradov diecéz,
v ktorých sa komunita nachádza, plus platy
bratov, ktorí sú zamestnaní ako učitelia, vy-

Viackrát som počul a aj
sám zažil, že Božia

logika je prekvapujúca
a štedrým darcom nikdy

nič dôležité nechýba.
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chovávatelia alebo aj iné. Tretím zdrojom
príjmov sú komerčné prenájmy, čo sa oz-
načuje aj ako podnikateľská činnosť. Pán
sa stará. My sa máme iba snažiť žiť dobre
svoje povolanie.

Niekto môže byť prekvapený,
že saleziáni aj podnikajú. Ako to ide
dokopy so sľubom chudoby?

Nie vždy vieme napríklad priestory celého
strediska využiť úplne pre pastoráciu, ale
môžeme pomôcť pastorácii tým, že ich dá-
vame do prenájmu a zo získaných financií
podporíme pastoračné aktivity. Verím, že
aj takouto cestou nám Prozreteľnosť po-
máha. Nechceme byť takí bohatí, aby naše
priestory stáli nevyužité. Preto asi v šiestich
strediskách „podnikáme“ – dávame do pre-
nájmu naše (ne)hnuteľnosti. Ale nejde
o náš slovenský vynález. Don Bosco je nám
aj v tomto stále vzorom a kritériom.

Predstavujem si mladého saleziána,
ktorý je asistentom v oratóriu či
študentom filozofie alebo teológie:
z čoho žije salezián v oratóriu?

Počas rokov, v ktorých sa spolubrat iba pri-
pravuje na prežívanie poslania, nemôže byť
zamestnaný, je študentom, teda nemá pra-
videlný príjem. Žije však v komunite a v du-
chu ideálu, ktorý sa snažíme v reholiach
nasledovať (prvé kresťanské komunity „mali
všetko spoločné“), sa o neho stará komu-
nita. Samozrejme, formačné komunity štu-
dentov by to nezvládali bez pomoci iných
pastoračných komunít. Preto máme fond
solidarity, do ktorého prispievajú všetky ko-
munity, a z neho hradíme časť nákladov na
prípravu mladých saleziánov. V roku 2018
stál život a formačná príprava našich mla-
dých spolubratov 218 000 €, z toho skoro
tretinu sme uhradili zo spomenutého
fondu.

Na čo všetko – okrem živobytia – dávajú
saleziáni peniaze, ktoré dostanú alebo
získajú?

Veľa prostriedkov ide na pastoračné aktivity
s mládežou a na prípravu animátorov. Ani-
mátori a dobrovoľníci sú jedným z našich
najväčších pokladov. Napríklad v Bratislave
na Mamateyovej týždenne viac ako 120
dobrovoľníkov venuje minimálne dve ho-
diny svojho času pre deti a mladých. Sna-

žíme sa ich pripravovať,
organizujeme pre nich
formačné aktivity, výlety,
duchovné cvičenia. Toto
je súčasťou života kaž-
dého strediska. No toto
všetko má aj ekonomický
rozmer. Financujeme aj
formáciu mladých spo-
lubratov, potom je tu po-
merne masívna podpora
pre misie. A ďalej, po-
dobne ako don Bosco,
sa usilujeme žiť a praco-
vať najmä pre chudob-
ných mladých: existujú
rôzne formy chudoby
(vzťahová, kultúrna), ale
aj tá ekonomická. Nie je
vždy hneď viditeľná, no
ako saleziáni sa pri osob-
ných rozhovoroch často
stretávame aj s touto
materiálnou chudobou
a diskrétne sa snažíme
pomáhať.

Stalo sa bežným,
že ľudia očakávajú,
že ak darujú peniaze,
dostanú informáciu, ako s nimi bolo
naložené. Voláme to transparentnosť.
Ako to riešia saleziáni?

Vďaka za túto otázku. Sľub chudoby rehole
prežívajú podľa vlastnej charizmy. Sale-
ziánska chudoba nie je františkánska alebo
chudoba sestier Matky Terézie. Náš spô-
sob chudoby dobre vystihujú dve slová:
účelovosť a transparentnosť. Účelovosť:
Don Bosco sa nebál investovať napríklad do
najmodernejších dostupných tlačiaren-
ských strojov, aby sa mladí na nich mohli

odborne pripravovať na život. Slúžilo to po-
slaniu. Všetko, čo máme, má slúžiť poslaniu!
A potom transparentnosť: Peniaze, ktoré
používame, chceme čo najprehľadnejšie
spravovať. Máme centrálne účtovníctvo,
rozpočty komunít i provincie, schvaľovanie

investícií, jasne definované kompetencie na
rozhodovanie na jednotlivých stupňoch ria-
denia. Aj v účelovosti, aj v transparentnosti
sa snažíme napredovať napriek našim ľud-
ským krehkostiam a nedokonalostiam. Nie
vždy nám všetko vychádza na sto percent,
ale som si istý, že hovorím nielen za seba,
usilujeme sa o to. Ak majú čitatelia nejaký
konštruktívny postreh voči spolubratom
v tejto oblasti v našej ľubovoľnej komunite,
určite je dobré povedať to danej komunite,
dať spätnú väzbu. No a pracujeme aj na
tom, aby sme lepšie systematicky preuka-
zovali, ako používame milodary od indivi-
duálnych darcov.

Asi nie vždy sú hneď všetky peniaze po
ruke, napríklad na takú stavbu. Majú
saleziáni aj pôžičky z banky? Je to bežné
alebo skôr výnimočné, aby si rehoľa
brala úver?

Posledné desaťročie má naša provincia
skoro stále nejaký úver, čo nám pomáha
rýchlo zrealizovať väčšie investície a ná-
sledne ich zbierkami postupne splácať.
Takto sme postavili domy v Prešove, Koši-

Nechceme byť takí
bohatí, aby naše

priestory stáli nevyužité.
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ciach, opravili sme noviciát v Poprade. Ak-
tuálne máme jeden úver na prebiehajúcu
rekonštrukciu v Michalovciach a druhý bu-
deme ešte desať rokov splácať za opravu
rodinného centra Mamy Margity v Brati-
slave-Trnávke. Myslím si, že aj tento rok bu-
deme musieť vziať ďalší úver pre potreby
opravy Miletičovej.

Spomenul si zbierky ako súčasť príjmov.
Rehoľa má kostoly, kaplnky. Ako fungujú
zbierky?

Akákoľvek verejná zbierka podlieha schvá-
leniu na Ministerstve vnútra. Zbierky v kos-
toloch a kaplnkách podliehajú schváleniu
diecézneho biskupa. Toto je však vec, ktorú
nemám celkom naštudovanú, pre úplnú
odpoveď by som sa potreboval poradiť
o konkrétnostiach s niekým na našom eko-
nomickom oddelení.

Spomenuli sme aj rozmer solidarity
medzi komunitami na Slovensku. A čo
medzinárodná solidarita?

Solidarita je silná evanjeliová hodnota. Aj
saleziánska kongregácia sa snaží žiť soli-
dárne. Ako provincia ročne prispievame do
fondu hlavného predstaveného v Ríme su-
mou, ktorá je určená aj na základe toho,

ako sa nám aktuálne darí. Hlavný predsta-
vený potom prerozdeľuje financie podľa
potrieb kongregácie vo svete. Slovensko
tiež takto pred niekoľkými rokmi zopárkrát
čerpalo, keď sme mali ťažšie obdobie.
Okrem toho sa slovenský misijný delegát
snaží podporovať zmysluplné projekty
z prostriedkov, ktoré darcovia venujú na
podporu misií. Viackrát som počul aj sám
zažil, že Božia logika je prekvapujúca a šte-
drým darcom nikdy nič dôležité nechýba.
Snažím sa žiť v „mentalite hojnosti“ – na
svete je dosť zdrojov pre všetkých, ak ich
budeme dobre spravovať. Boh je naozaj
Otec, ktorý miluje všetky svoje deti. Boh –
Všemohúci, teda ten, ktorý v láske môže
všetko.

So saleziánmi sa spájajú aj organizácie
ako Domka, Savio či vydavateľstvo. Oni
majú samostatnú ekonomiku alebo je to
prepojené so saleziánmi?

Pre niektoré oblasti nášho poslania po-
stupne vznikli organizácie. V týchto troch
spomenutých prípadoch ide o pastoráciu
mládeže (Domka), rozvojové projekty, mi-
sijné dobrovoľníctvo (Savio) a edičnú čin-
nosť. Vzhľadom na zákony štátu sú to sa-
mostatné hospodárske jednotky, majú
vlastné IČO a sú registrované. Domka a Sa-

vio sú občianske združenia, vydavateľstvo je
účelová organizácia Cirkvi. Vo všetkých
troch je prítomný niektorý salezián.

Čitatelia časopisu Don Bosco dnes
podporujú rehoľu saleziánov aj
finančne. Čo by si im chcel na záver
povedať?

Úprimne chcem poďakovať všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom pomáhajú nášmu
poslaniu medzi mladými. Nielen finančne,
ale aj morálnou podporou, tak ľudsky: spo-
luúčasťou, všetkými formami dobrovoľ-
níctva a potom najmä modlitbou. Veď bez
neho nemôžeme naozaj nič urobiť (porov.
Jn 15, 5). Pre mňa osobne je zaujímavé zo-
stavovať na začiatku kalendárneho roku
rozpočet, v ktorom 75 percent príjmov zá-
visí od štedrosti dobrodincov. Na druhej
strane si myslím, že pracovať pre dobro
mládeže, vychovávať nasledujúcu generáciu
je niečo veľmi, veľmi dôležité. Niečo krásne
a vznešené. Vidieť a mať účasť na tom, ako
človek dozrieva pre dobro. Vidieť, ako rastie
v schopnosti mať rád a odpúšťať, ako sa
rozhoduje pre zodpovednosť. Je to nád-
herné dobrodružstvo a všetkým by som ho
prial. A všetci aj môžeme mať na ňom v is-
tej forme účasť. Veď mladí žijú všade!

Andrej Kňaze so zamestnancami ekonomického oddelenia
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Bolo to v hlavnom meste štátu Togo – Lomé.
Školský rok 1993/94 som prežil v bezpro-
strednej blízkosti s ním. On bol magister no-
vicov, mňa menovali za asistenta novicov.
V tom istom dome sa nachádzala aj komu-
nita spolubratov študentov filozofie, budú-
cich kňazov saleziánov. Do tohto veľkého
domu dochádzali aj externí študenti z iných
rehoľných spoločností z viac ako siedmich
francúzsky hovoriacich štátov západnej Af-
riky. Père Cèsar, ako ho všetci volali, bol člo-
vek mimoriadnych kvalít. Čo si ja cením, v pr-
vom rade bol človekom, bratom, priateľom,
ktorý načúval! Vždy vedel vypočuť a pocho-
piť. Bol spoluzakladateľ celého misijného
projektu saleziánov v štáte Togo. Prežil tam
37 rokov svojho života. Na staveniskách no-
vých domov si vyhrnul rukávy a spolu s do-
morodými novicmi ukladal tehly, prenášal
materiál na stavbu. Bol to muž teologicky
vzdelaný. Počúval som jeho Lectio Divina
pre novicov – vedel preniknúť do hĺbky evan-
jelia. On totiž to evanjelium plne žil a hlásal.
Pôvodom Španiel, veľmi dobre sa však naučil
miestny africký jazyk ewe, ktorým sa hovorí
v okolí hlavného mesta Lomé. Zvnútornil
v sebe kultúru tamojšieho ľudu. Nemal prob-
lém jesť vyslovene podľa afrického jedál-
neho lístka; mne to robilo spočiatku nemalé
problémy. Jeho asketická latka bola vysoko.
Mali sme izby vedľa seba. Raz som videl, že
namiesto postele používa jednu sklápaciu
dosku a ako prikrývku jednoduchý spací vak
(cez deň stočený do malého klbka). Neváhal
kráčať (aj naboso), keď nebolo auto. Veľmi
dbal, aby novici nenapodobňovali životný
štýl blahobytu bielych. Masmédiá už
v tom čase ukazovali na čiernobielej televízii,

ako sa žije v Európe. V tom bol otec César
naozaj veľmi dôsledný. Modlil sa jednoducho
a sústredene. V ničom nehľadal extrava-
gantnosť. Napriek jeho mimoriadnej du-
chovnej hĺbke nebudil pocit odstupu od bež-

ného človeka. Muž hlboko ľudský a zároveň
muž opravdivo Boží. Niekedy sme sa dob-
romyseľne zasmiali nad jeho šetrnosťou. Ale
bolo to také rodinné. On sa nikdy neurazil –
mal zmysel pre humor.

Je horúci deň, 15. február 2019. V Nahao,
v Burkina Faso, sa traja saleziáni blížia k col-
nici. Vracajú sa z Lomé v Togu a cestujú do
Ouagadougou. Banda ozbrojencov práve

zavraždila štátnych zamestnancov. Útočníci
prehliadajú auto saleziánov a dvom kážu
odísť k stromom, tretí zostáva pri aute. Muži
hovoria niečo medzi sebou tichým hlasom
a potom posielajú mladšieho rehoľníka
preč. Len čo sa otočil, počul za sebou tri vý-
strely. Ozbrojenci so všetkým, čo mohli re-
hoľníkom z auta vziať, nasadajú na motorky
a miznú v mračne prachu.

Bol práve piatok, tretia hodina. Veľký piatok
dona Césara. Ako Spasiteľ dostal namiesto
troch klincov tri rany: dve do hrude a jednu
do hlavy. Ako Kristus na Kalvárii ukončil
svoju životnú púť, svoje „áno“ Otcovi a svoje
darovanie sa ľuďom. Naplnil 72 rokov ži-
vota; 55 rokov rehoľných sľubov ako sale-
zián; 46 rokov ako kňaz; 37 ako misionár.
Jeho cesta, naplnená láskou k Bohu a k mla-
dým v Afrike, sa skončila.
Don César sa stal prvým mučeníkom kňa-
zom v roku 2019. V roku 2018 bolo na ce-
lom svete násilne zabitých 39 katolíckych
kňazov.

Počúval som jeho Lectio
Divina pre novicov –

vedel preniknúť
do hĺbky evanjelia.
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V polovici februára obletela celý saleziánsky svet smutná správa o vražde saleziána kňaza
a misionára v africkej krajine Burkina Faso. Don Antonio César Fernández bol zastrelený počas

cesty, keď sa vracal z provinciálnej kapituly do svojej komunity. Osobnú spomienku na neho
napísal náš spolubrat don František Polák, ktorý žije v Mullhouse vo Francúzsku a ktorý s ním

prežil v komunite v Afrike niekoľko rokov.

Prvým mučeníkom kňazom tohto
roka sa stal salezián

Autor: František Polák SDB / Foto: archív autora

Don Antonio César Fernández (vpravo) a slovenský salezián don František Polák (vľavo),
oblečení v africkom štýle
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ŽILINA
Otec Pavol Hudák sa prihovoril k študentom saleziánskej školy
Uprostred marca navštívila komunita saleziánov zo SOŠ svätého Jozefa Ro-
botníka v Žiline okrem iného aj Vysokú nad Uhom. Pomodlili sa pri hrobe bla-
hoslavenej Anky Kolesárovej, pozreli si kostolík a Domček. O dva dni mal otec
Pavol Hudák program v Žiline. „Môj čas je darovaný,“ odpovedal na otázku, či
by mohol prísť aj medzi študentov na saleziánskej škole. Večer 19. marca tak
zavítal medzi asi 50 mladých. „Viera v sebe obsahuje pochybnosť,“ povedal im
v úvode svojej prednášky. Rozprával im o svojom hľadaní vzťahu s Bohom
i o povolaní. Neskôr sa ho mladí pýtali na vzťahy aj na telesné prejavy náklon-
nosti. „Majte k sebe úctu, majte úctu k ženám,“ povedal v závere. Pri večerných
modlitbách potom predstavil príbeh blahoslavenej Anny Kolesárovej. /rh

BRATISLAVA
Mladí predstavili život mamy Margity
Manželia Juro a Broňa Caránkovci zo strediska v bratislavskej Trnávke spolu s krea-
tívnym tímom napísali scenár a zohnali vyše 60 mladých. Po štyroch mesiacoch prí-
prav a hudobných, herec-
kých či tanečných skúšok
vzniklo krásne divadelné
predstavenie Margita. Zo-
brazilo svätosť mamy za-
kladateľa saleziánov. Počas
osláv sviatku dona Bosca
divadlo odohrali šesťkrát.
Pritom zároveň slávnostne
otvorili novú sálu oratória.
/mp

KOŠICE
V Košiciach oslávili desaťročnicu
Stredisko Tri hôrky v Košiciach oslávilo desať
rokov od založenia. Počas celého roka pripra-
vovalo akcie, ktoré sa niesli v duchu výročia.
K dňu založenia, 21. februára, mediálny tím
pripravil gratulačné videá. Boli spomienkou,
poďakovaním a radosťou pre tých, ktorí ako-
koľvek prispievali k fungovaniu strediska. „Po
týchto dvoch rokoch na Troch hôrkach som

mal možnosť dozrieť a naučiť sa, čo znamená
každodenný saleziánsky život, a to by asi bolo
aj to, čo by som poprial stredisku do ďalších
rokov: aby každý, kto doň príde, mohol pomaly
alebo rýchlo dozrievať,“ povedal vo svojom
príspevku salezián Daniel Holúbek. Vrcholom
osláv bola svätá omša v nedeľu 24. februára.
Celebroval ju don Peter Varga, jeden z tých,
ktorí zakladali dielo na Troch hôrkach. /mp

DUBNICA NAD VÁHOM
Košičanky zvíťazili vo vybíjanej
V dňoch 22. – 23. februára sa v Dub-
nici nad Váhom uskutočnil turnaj vo
vybíjanej pre žiačky základnej školy.
Okrem tímu domácich sa na ňom zú-
častnili tímy z Banskej Bystrice, Dol-
ného Kubína, Košíc a Trnavy. Koši-
čanky získali prvé miesto, druhé boli
dievčatá z Trnavy a tretie miesto pa-
trilo Dolnému Kubínu. Podujatie spre-
vádzal aj spoločný duchovný program.
/mp
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VEĽKÝ BIEL
Chlieb ako pomoc pri rozlišovaní povolania
V posledný februárový víkend sa konal kurz o rozlišovaní povolania pre dievčatá pod
vedením tímu GPS. Heslom boli slová z evanjelia: „Ja som chlieb života.“ Dievčatá vyrá-
bali chlieb z kvásku, na ktorom si ukázali, ako sa samy majú darovať. „Pre mňa bol naj-
silnejší moment, keď sme mali pomlieť zrná na múku a boli sme bezradné, no potom
sme nabrali odvahu, otvorili oči a použili sme, čo sme mali. Presne ako v živote. Boh nám
dáva prostriedky na skúšky života, stačí nabrať odvahu a otvoriť oči,“ povedala Marianka
z Bratislavy. Upiecť chlieb však nebola jediná aktivita. Dievčatá mali za úlohu aj podeliť
sa s ním s rodinami v obci a stať sa pritom pozornými v načúvaní druhým. O povola-
niach prišli porozprávať Anička Baňasová so svojou rodinkou a sestra Gabika. /mp



správy

POPRAD
Saleziáni spolupracovníci chcú ponúknuť svätosť pre
svoje okolie
Tretí marcový víkend sa v Poprade stretli miestne rady saleziánov
spolupracovníkov so svojou provinciálnou radou. Obohatili sa
posolstvom a zážitkami z Dní saleziánskej spirituality v Turíne a
potom jednotliví radcovia predstavili svoje úseky, vízie a plány.
„Na svätej omši v Kostole svätého Egídia sme obdivovali okrem
zachovaných fresiek aj kázeň dona Pavla Gracha o nových vý-
zvach žitia kresťanstva a spolupracovníctva vo svete,“ povedal je-
den z účastníkov stretnutia. Popri práci v skupinách diskutovali
spolupracovníci aj o téme, ako môžu saleziáni spolupracovníci
(osobne a spoločne) ponúknuť svätosť pre svoje okolie. /rh

BRATISLAVA
Provinciálka sestier saleziánok na obede
u prezidenta
Dosluhujúci prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska
pozval desať významných žien na obed. Urobil tak pri prí-
ležitosti Medzinárodného dňa žien. Medzi nimi bola aj
provinciálna predstavená saleziánok Monika Skalová. „De-
sať výnimočných príbehov a každý jeden symbolizuje bež-
ného hrdinu, ktorý sa stretol so svojimi problémami. Mu-
sím povedať, že to boli dve úžasné hodiny. Rozprávali sme
sa o našej krajine, ale dotkli sme sa aj iných tém,“ opísal
stretnutie prezident Andrej Kiska.

RÍM
Saleziáni v digitálnom svete pre mladých
Hlavný radca pre spoločenskú komunikáciu saleziánov don Filiberto
González pozval do Ríma saleziánov a spolupracovníkov na stretnutie
svetovej konzulty. Počas štyroch dní riešili otázku, ako sa čo najlepšie
priblížiť mladým práve cez digitálny svet, ktorý im je taký blízky. Úlohou
účastníkov bolo pripraviť si pridelené témy v menších skupinkách a od-
prezentovať si ich navzájom. „Som presvedčený, že ak budeme moti-
vovať saleziánov, aby rástli v týchto témach, budeme môcť účinne
viesť dialóg s dnešnými mladými a s dnešnou spoločnosťou. A som si
istý, že budeme vedieť ponúknuť našej Kongregácii výborný materiál
pre formáciu a pastoráciu saleziána komunikátora v digitálnej dobe,“
zhrnul prácu konzulty hlavný radca don González. /mp

BUDAPEŠT
Vďaka DNA identifikovali relikvie
blahoslaveného koadjútora
Po dlhom procese štúdií a výskumov boli identifikované
a exhumované telesné ostatky maďarského blahoslave-
ného mučeníka saleziána koadjútora Štefana Šándora
(1914 – 1953). Blahorečený bol v roku 2013, ale v tom čase
nebolo presne známe, kde sa nachádza jeho telo. Pred vyše
rokom sa začali výskumné práce, až sa došlo k presvedče-
niu, že jeho telo by malo byť pochované s ďalšími na novom
verejnom cintoríne v Budapešti. V novembri 2018 boli z ur-
čeného hrobu vybraté kostrové ostatky šiestich tiel. Vďaka
DNA z jednej listovej obálky, ktorú zalepoval osobne Štefan
Šándor, sa podarilo spomedzi šiestich tiel identifikovať jeho
ostatky. Nasledovať bude príprava relikvií blahoslaveného
Štefana Šándora do slávnostného relikviára. /rh
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správy

Čoraz viac Prešovčanov sa začalo stotožňo-
vať s heslom „Z vďačnosti chceme dávať“.
Myšlienka postupne dozrievala a počas uply-
nulých dvanástich mesiacov naberala na in-
tenzite. Odchovanci saleziánov v Prešove sa
navzájom oslovovali, zisťovali záujem o člen-
stvo v Združení exallievov. Organizačne sa
pri zakladaní oficiálneho strediska najviac
angažoval Jozef Pekľanský, ktorý v Prešove
pôsobí ako regionálny zástupca exallievov.
Prebiehali mnohé rozhovory s exallievmi aj
so saleziánmi, ktorí pod vedením dona Mar-
tina Kačmáryho nápad nového strediska
v Prešove privítali s otvorenou náručou. Za
to im všetkým patrí veľké „ďakujeme“.

Don Bosco mal pekný zvyk zakladať nové
diela vždy na sviatok Panny Márie, preto aj

v Prešove padla voľba dátumu slávnosti na
8. december 2018, na slávnosť Nepoškvr-
neného počatia Panny Márie. V tento deň
bolo na slávnostnej svätej omši o 18.00
hod. založené nové lokálne stredisko exal-
lievov v Prešove. Do združenia vstúpilo 59
nových členov. Po prijatí dekrétov z rúk pre-
zidenta exallievov Róberta Mruka sa novo-
prijatí exallievi s veľkou radosťou spoločne
pomodlili modlitbu exallieva. Slávnosť pre-
behla v rodinnej atmosfére a okrem sale-
ziánov prišli aj saleziáni spolupracovníci
a zástupcovia združenia ADMA.

Po svätej omši nasledovalo agapé pre všet-
kých prítomných, ktoré pokračovalo vzá-
jomnými rozhovormi a občerstvením do
neskorého večera. Okrem spomínaného

prezidenta exallievov sa na slávnosti zú-
častnil aj sekretár exallievov Michal Nemček
a asistent prezidenta svetovej konfederácie
exallievov Peter Kováč. Prešovskí exallievi
v súčasnosti spolupracujú so saleziánmi
napríklad ako animátori stretiek, tréneri fut-
balu, mimoriadni rozdávatelia svätého pri-
jímania, hudobníci na bohoslužbách, zú-
častňujú sa modlitieb otcov či víkendov
otcov s deťmi. Pomáhajú pri rôznych mi-
moriadnych akciách saleziánskeho stre-
diska.

Hneď po slávnosti sa hlásili ďalší záujem-
covia o vstup k exallievom, takže veríme, že
dobré dielo bude v Prešove rásť. Don
Bosco, vďaka!

Autor: Martina Homzová / Foto: archív exallievov

Exallievi pôsobia v Prešove
už ako oficiálne stredisko

Prvá myšlienka o založení strediska exallievov aj v Prešove vznikla približne pred tromi rokmi,
keď sa niekoľkí odchovanci saleziánov stretli s vtedajším vedením exallievov na Slovensku.

Vstup k exallievom sa zdal byť vhodným poďakovaním za všetko, čo ako odchovanci
saleziánov v Prešove prijali, i možnosťou pokračovať v žití odkazu dona Bosca teraz,

v každodennom živote.

Členovia prešovského strediska exallievov



Ponuka najväčšieho gospelového festivalu
v strednej Európe je aj tento rok bohatá na
kvalitné hudobné vystúpenia, ako aj du-
chovný program. Na trnavskom Trojičnom
námestí si budú môcť účastníci zadarmo
vychutnať maďarskú päťčlennú chlap-
čenskú formáciu Altarive i mladučkú gos-
pelovú speváčku z USA Riley Clemmons.
Pódium ovládne aj waleský huslista žijúci na
Slovensku James Evans s projektom Gospel
Fest. Pred najočakávanejším vystúpením
gospelovej elity Hillsong Young & Free sa
predstavia aj Social Beingz z Veľkej Británie.

Zo slovenských interpretov sa festivaloví
nadšenci môžu tešiť na známe mená z mi-
nulých ročníkov: speváčku Janais, projekt
Godzone, Bystrík bandu a novinkou bude
vokálno-inštrumentálne hudobné teleso
BL-Gospel aj cimbalová ľudová hudba Fidli
Canti. Piatkovú Worshipnight povedú Lá-
mačské chvály a kapela ESPÉ.

Počas sobotného dopoludnia budú môcť
účastníci využiť ponuku workshopov
a prednášok v platenej XL zóne. Súčasťou
bude talkshow Rýdzo slovenské či napríklad
tanečný workshop. Popoludní zavíta do
Trnavy herec Michal Kubovčík so svojím je-
dinečným hudobným projektom Baštrng
známym z kanála YouTube vďaka originál-

nym prvkom stand-upu, scénok alebo ani-
mácie, ktoré približujú diela slovenskej lite-
ratúry.

Nabité dva dni odštartuje v piatok 7. júna
popoludní svätá omša v kostole františká-
nov. Návštevníkom festivalu bude po celý
čas k dispozícii Rehoľná kaviareň, detský

kútik aj Služba ucha. Pre mladých i pre ro-
diny s deťmi poslúži na oddych, hry a zá-
bavu aj DOMKA stan, priestor pre stretnu-
tia saleziánskej rodiny. Na záverečnej omši
v sobotu 8. júna neskoro večer v katedrále
zakončí festival kapela Spektrum. Trojičné
námestie, mestská hala, radnica, Mariánska
sála, Kino Hviezda, Stejdžík na nádvorí aj
priestory kostolov budú dejiskami du-
chovne aj kultúrne pestrého programu Fes-
tivalu Lumen, ktorý už po 27.-krát organi-
zuje Združenie saleziánskej mládeže
DOMKA spolu so Saleziánmi dona Bosca
a mestom Trnava.

Austrálska worshipová skupina Hillsong Young & Free bude headlinerom 27. ročníka Festivalu
Lumen. Na Trojičnom námestí v Trnave vystúpia 7. – 8. júna 2019 zvučné mená z Ameriky,
Británie aj gospelové hviezdy zo Slovenska. Organizátori postupne kompletizujú program.

Festival Lumen:
Autor: Martin Ondruš / Foto: archív Festivalu Lumen

Headlinerom je Hillsong Young & Free

15
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fotoreportáž

Spracoval: rhsdb / Foto: archív

Svätosť je aj pre miništrantov
Téma svätosti „Svätosť je aj pre teba“ sa stala leitmotívom už druhého stretnutia miništrantov
zo saleziánskych stredísk, ktoré sa uskutočnilo prvý marcový víkend v Žiline. Chlapci sa zišli
od Humenného až po Bratislavu. Komunita mladých saleziánov si pre nich pripravila pestrý

program. Chlapci si cvičili miništrantské zručnosti, spoločne si zasúťažili, pri spoločnom
večernom programe sa dozvedeli niečo aj o štyroch chlapcoch svätého života, nechýbali

spoločné sväté omše či adorácia. A tréning svätosti spočíval napríklad aj v nesení si určitých
„bremien“ počas mestskej hry.
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t i tus zeman

Božie slovo – Z knihy Exodus
(Ex 3, 7 – 10)

Pán povedal Mojžišovi, keď sa mu zjavil v ho-
riacom kríku: «Videl som utrpenie svojho ľudu
v Egypte a počul som jeho volanie pre pra-
covných dozorcov. Viem o jeho utrpení. Preto
som zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci
Egypťanov a vyviedol ho z tej krajiny do kra-
jiny krásnej a priestrannej, do krajiny, ktorá
oplýva mliekom a medom… Preto poď, po-
šlem ťa k faraónovi! Vyvedieš môj ľud, Izraeli-
tov, z Egypta!»

Meditácia – Vyvedieš môj ľud
z Egypta

Po barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950
boli rehoľníci poslaní do sústreďovacích tá-
borov, mladých poslali domov, na vojenskú
službu alebo na stavby mládeže, kde museli
podstúpiť ideologické prednášky a odrá-
dzanie od viery a povolania. Don Titus Ze-
man pocítil v sebe silu a odhodlanie zú-
častniť sa na záchrane povolaní svojich
mladších spolubratov. Bolo ich treba zor-
ganizovať, vybrať najodhodlanejších, aby
opustili krajinu, kde bolo ich povolanie
ohrozené, a aby odišli ta, kde by mohli na-
plniť svoje povolanie. Don Titus týchto mla-

dých spolubratov navštevoval, povzbudzo-
val, tajne vysluhoval sviatosti a organizoval
i sprevádzal ich ilegálne prechody.

Prosby

- Pane, pomôž nám, aby sme v našej krajine
vedeli viesť kultivovaný dialóg aj pri rôznosti
názorov a aby sa vždy rešpektovala dôstoj-
nosť človeka a jeho základné práva.
- Prosíme ťa, Pane, za duchovných pastie-
rov Cirkvi a za cirkevné spoločenstvá na
Slovensku, aby pastoráciu mladých a du-
chovných povolaní vždy viac vnímali ako je-
dinú možnú cestu do budúcnosti.
- Prosíme, Pane, za Cirkev a za jej spolo-
čenstvá a hnutia, aby odvážne a príťažlivo
predkladali hodnoty evanjelia súčasnej spo-
ločnosti a nepodľahli strachu, že sa náš
Otec nepostará o silu pre pokorných a mi-
lujúcich.

V Nedeľu Dobrého Pastiera,
v tomto roku aj 50. výročia
smrti blahoslaveného
Titusa, sa chceme aj cez
neho obrátiť k Ježišovi,
Dobrému Pastierovi
a Pánovi žatvy, aby pre
svojich verných a pre svet
poslal dobrých pastierov
a horlivých robotníkov pre
dielo evanjelizácie.

Don Titus, oroduj
u Dobrého Pastiera!
Spracoval: rhsdb

Blahoslavený don Titus,
oroduj za nové

duchovné povolania!

SPRÁVY
Relikvia dona Titusa na pútnickom
mieste
Od 17. februára si môžu veriaci uctiť relikvie
dona Titusa Zemana aj v Rajeckej Lesnej.
Slávnostnú svätú omšu odovzdania relikvií
celebroval don Jozef Luscoň. V kázni po-
ukázal na blahoslavenstvá v živote svätca.

Apoštolské breve o blahorečení
Oficiálny dokument zo Štátneho sekreta-
riátu Svätej stolice obsahuje životopis, in-
formáciu o procese blahorečenia a o dá-
tume liturgickej spomienky blahoslaveného
aj o slávnosti blahorečenia. Je to právny do-
kument o ukončení beatifikácie. Breve pod-
písal štátny sekretár Svätej stolice kardinál
Pietro Parolin a je označené pečatným prs-
teňom pápeža Františka. Dokument bude
uchovávaný v archíve generálnej postula-
túry Saleziánskej spoločnosti v Ríme.

Nový relikviár na Troch hôrkach
V košickom saleziánskom stredisku Tri hôrky
v nedeľu 24. marca požehnali nový krásny
relikviár blahoslaveného Titusa v tvare pla-
meňa. Vytvorila ho sklenárka Ing. Zuzana
Bobrovská, autorka výzdoby okolo miest-
neho svätostánku. Plameň ako symbol Božej
lásky, ktorá rozpaľovala srdce dona Titusa
a viedla ho obetovať život za duchovné po-
volania, je hlavným prvkom relikviára. Relik-
viár pripomína aj kvapku krvi ako znak mu-
čeníckej smrti a tiež gitaru – don Titus ako
nástroj v Božích rukách. Červená a zlatá
farba symbolizujú mučeníctvo a Božiu slávu.
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výchova detí

Ponúkať a vytrvať

Do niektorých oblastí samostatnosti deti
„tlačím“, hoci sa im až tak veľmi nechce –
napríklad obliekanie, kŕmenie, upratovanie
hračiek… Zvládanie samoobslužných čin-
ností primerane veku považujem za pod-
statné. Niekto nadobudne zručnosti rých-
lejšie a ľahšie, iný sa vytrápi viac. Ale
každodenný tréning robí divy. Navyše, ča-
som sa isté procesy stanú rutinou, a tak už
dnes oveľa menej počúvam „ty ma ob-
leč/obuj/nakŕm/umy“.

Druhý typ aktivít sú tie, do ktorých deti po-
zývam, ale ak sa chcú hrať, nenútim ich po-
máhať. Ide najmä o práce v kuchyni či upra-
tovanie. Občas sa zapoja, občas nie. Nič to,
prvý kontakt majú za sebou. Ešte sú malí,
služby si ich počkajú.

No a potom sú tu veci, pri ktorých si
samostatnosť aktívne pýtajú. Naj-
novším hitom je naberať si po-
lievku. V prvom momente som si
predstavila paradajkovú polievku na
stole i pod ním. Potom som však
stopla negatívne myšlienky, vzala to
ako výzvu, povedala som si, že stôl už
zažil aj horšie veci a s dôverou som im odo-
vzdala naberačku. Ešte musia trochu dola-
diť techniku, ale na prvý pokus to zvládli pa-
rádne.

Dôležité

Pri odovzdávaní „zodpovednosti“ deťom sa
treba vyzbrojiť v prvom rade veľkou trpezli-
vosťou – nezasahovať im do ich pomalého
a nemotorného tempa; povzbudzovať ich
a motivovať, aby vytrvali; pripraviť pod-
mienky, aby mohli aktivitu robiť sami (na-
chystať potrebné veci, vysvetliť), zmieriť sa
s dlhotrvajúcim procesom a nedokonalým

výsledkom. Áno, je to náročné, ale inak ako
praxou sa to nenaučia.

Vidím, že keď deti môžu robiť veci samy,
rozvíja to v nich:
motoriku, koordináciu – už len pri obyčaj-
nom obliekaní zapájajú celé telo, kým na
seba navlečú tričko a tepláky, po-
nožky sú zasa parádny ná-
cvik jemnej motoriky;
uvažovanie – samy si
musia rozmyslieť, čo
a ako spravia; že pri

obliekaní trička strana s lístočkom patrí na
chrbát, a kým sa to stane rutinou, moz-
gové závity pracujú na plné obrátky;
precíznosť – keď chcú niečo robiť samy,
snažia sa spraviť to najlepšie, ako vedia;
zodpovednosť;
sebadôveru – keď niečo zvládnu, sú na
seba hrdé; vidia, že aj my rodičia sme na
ne pyšní;
radosť – zdá sa to možno ako nepodstatná
vec, ale vedieť sa tešiť z dobre odvedenej
práce je dôležité.
Ak ich budeme obskakovať, kde sa to na-
učia?

Deti si všetky nadobudnuté zručnosti na-
kladajú do svojho „batôžka“, ktorý si po-
nesú životom. Môžu ich podržať v neistote
puberty, budú z nich čerpať i v dospelosti.

P. S.: Hoci píšem o maličkých drobcoch,
podľa mojich animátorských skúseností

sa všetko dá smelo aplikovať aj
na staršie deti. A navyše,

samostatné deti od-
bremenia maminu.
A tá môže byť „spo-
kojnou maminou“.

Autor: Zuzana Petruľáková / Foto: Pixabay

Samostatnosťou k sebadôvere
Moji dvaja škôlkari majú teraz obdobie, že chcú veci skúšať sami. Zísť po schodoch paneláku
a počkať ma pri vchode. Naberať si polievku. S radosťou občas umyjú záchod i umývadlo,
a dokonca aj na dovolenku si základné oblečenie zbalia sami podľa ťaháka, ktorý som im
pripravila. Vidím, že sa z toho veľmi tešia. A ja s nimi.

Samostatnosť dáva deťom viac, než sa na
prvý pohľad zdá. Zažívajú pocity úspechu,
že niečo zvládli samy vlastnými silami. Na-
cvičujú si to v jednoduchých každoden-
nostiach a vidím, že robia pokroky. Predsa
len osvojenie každej novej zručnosti trvá
istý čas. A tak model, ako sa veci učíme, za-
žívajú na vlastnej koži už odmalička. Pevne
verím, že aj v budúcnosti sa rady pustia do
učenia sa nových zručností, lebo si budú
dôverovať, že to zvládnu. Odmenou im
bude dobrý pocit a radosť.



výchova v škole

Učím na gymnáziu. Do niektorých tried si
chodím „oddýchnuť“, do iných idem s báz-
ňou a už po chodbe sa modlím o silu a v du-
chu žehnám žiakov, pred ktorých sa o nie-
koľko sekúnd postavím.

Často sa pýtam: čo je dôležitejšie – dať mla-
dému človeku vedomosti alebo ho vycho-
vávať? Skúsenosť mi ukazuje, že oboje je
rovnako dôležité. Dokonca niekedy sa mi
zdá, že výchova a odovzdávanie pravých
hodnôt má prioritu.

Časy, keď bol učiteľ autoritou len preto, že
bol učiteľom, sú preč. Dnes mladí potre-
bujú v osobe učiteľa sprievodcu a priateľa.
Oceňujú, keď učiteľ žije to, o čom im hovorí,
keď je jeho život založený na hodnotách,
ktoré nie sú plytké, ale je pevný v názoroch.

Mladý človek je často stratený v spleti ná-
zorov, v rozmanitých ponukách, ktoré nevie
posúdiť, ohučaný hudbou, reklamami, pre-
sviedčajú ho zo všetkých strán, že jeho hod-
nota spočíva v tom, čo má a čo dokáže.
Žiaľ, často je v hĺbke opustený (niekedy aj
od najbližších), prázdny, nevypočutý, ne-
všimnutý. Tu má pedagóg – priateľ veľkú
úlohu. Byť pozorný k svojim žiakom, vší-
mavý, počúvať ich – ušami a ešte lepšie
srdcom. Niekedy poteší úsmev, „slovko do
ucha“ cez prestávku na chodbe, zísť zo
svojho „piedestálu“ učiteľa a prihovoriť sa
ako prvý. Tak budujem dôveru a vzťah
a môžem byť aj prísna, aj mať požiadavky.

Nemať odstup od žiakov a mať s nimi
osobný vzťah je moja dlhoročná skúsenosť.
Presvedčila som sa, že takto žiaci cítia, že mi
záleží nielen na ich vedomostiach, ale aj na
nich samotných. Samozrejme, ak mám

k žiakom osobný vzťah, stávam sa zraniteľ-
nejšou. Napriek tomu neviem a nechcem
učiť inak.

Keď mám niekedy pocit, že mám „navrch“,
pripomínam si, že v očiach Otca máme
všetci rovnakú cenu, len ja mám väčšiu zod-
povednosť – Boh mi zveril svoje deti. Uve-
domujem si, že nemám právo posudzovať
ich, môžem posudzovať len ich správanie.
Nemám právo vyvyšovať sa, ale mám po-
vinnosť pomáhať im rásť. Nemám právo
podceňovať ich, no mám ich sprevádzať pri
objavovaní ich skutočnej hodnoty. Sú aj si-
tuácie, keď nie som dosť trpezlivá, keď uro-
bím chybu. Presvedčila som sa, že je dobré
byť voči žiakom úprimná, chybu si priznať,
ospravedlniť sa.

No a obracajú sa na mňa so všeli-
jakými otázkami. Okrem predmetov, ktoré
učím, sa pýtajú napríklad, či som bola na
protestnom pochode, aký mám názor na
súčasnú politickú situáciu, ako som sa „do-
pracovala“ k svojmu vzťahu k Bohu, či som
ostrihaná, alebo mám niečo nové na sebe,
a podobne.

Veľmi vzácne sú pre mňa chvíle, keď sa
prídu poradiť pri výbere vysokej školy. S via-
cerými som aj po rokoch v kontakte. Pri-
nesú promočné alebo svadobné oznáme-
nie, porozprávame sa, pospomíname. A tiež
sa mi stáva, že sa žiaci potrebujú podeliť
o to, čo prežívajú: problémy z rodiny, bolesti
zo vzťahov doma, neistoty alebo aj zážitky,
plány, čo sa im podarilo.

Rozhovory s rodičmi sa vždy začínajú pri
prospechu, pokračujú spontánnym hod-
notením správania dieťaťa a končia sa do-

hodou o „ťahaní za jeden povraz“. Takmer
pravidelne rodičia neveria, keď im hovorím
o vzornom správaní, ochote a milote ich
ratolestí. Niekedy zopakujú meno, či hovo-
ríme o tom istom žiakovi. Je normálne, že
dospievajúci chlapec či dievča niekde musia
ventilovať emócie. A tak máme v škole
„úplne iné“ dieťa, aké je doma. Inokedy sa
dozviem od rodičov niečo, čo mení môj po-
hľad na žiaka i môj prístup k nemu. S ro-
dičmi sa navzájom povzbudzujeme s pu-
bertiakmi vydržať. Veď aj pubertiaci musia
vydržať s nami.

Pre mňa moja práca nie je iba zamestna-
ním, ale povolaním žiť pre mladých. Je to
krásne (hoci náročné) dobrodružstvo, ktoré
každý deň prináša niečo nové. Nepredví-
dateľné situácie, bohatstvo vzťahov, nádej
do budúcnosti.

19

Lesana (meno je fiktívne) je 20 rokov učiteľkou v okresnom meste. Denne hľadá spôsoby, ako
mladým ľuďom ponúkať nielen vedomosti, ale aj zdravé postoje, názory a pravé hodnoty.

Učím gymnazistov:
výchova je pre mňa prioritou

Autor: vdb
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Žiť život. Žiť ho v jeho plnosti, v jeho plnej „paráde“, žiť ho ako dar a výzvu súčasne. Mladí mu
chcú stáť zoči-voči a objavovať jeho tajomstvá, jeho čaro, nájsť odpovede na otázky, na ktorých
sa dá budovať budúcnosť. Nejde o to, mať zo života iba niekoľko pocitov, ktoré sú na chvíľku
neuveriteľne fajn, ale len „na chvíľku“. Chcú ho zažiť v reálnom svete, v spoločenstve priateľov.
V saleziánskom prostredí tomu hovoríme stretká.

Päť etáp,
ako rastú chlapci

Autor: Peter Naňo SDB a Eva Rušinová FMA / Foto: Unsplash

Ako to uchopiť? Aké princípy v tom všetkom
fungujú, aby sme objavili širšie súvislosti
toho, kde sa mladí nachádzajú, čo nimi
hýbe, ktorým smerom potrebujú ísť a čo za-
kúsiť? Tím ľudí o tom všetkom dlhý čas roz-
mýšľal, prizýval do debaty iných ľudí, aby sa
dalo dokopy bohatstvo roztrúsené v sale-
ziánskom prostredí. Cenné pohľady ponúkli
aj odborníci. A tak vznikol program Cesty
zrenia, ktorý mnohí poznajú aj pod ná-
zvom „Itineráre“ (v preklade plán cesty).

Cesty zrenia, ktoré mladým ponúkame,
tvorí päť na seba nadväzujúcich etáp –
úsekov. Tie zodpovedajú piatim vekovým
kategóriám s vystihujúcimi názvami. V na-
sledujúcich riadkoch vám ich predstavíme.

V jednotlivých etapách sú vystihnuté odliš-
nosti úloh u chlapcov a dievčat. Chlapcovi
umožňujú objaviť, ako sa stať zrelým mu-
žom, a dievčaťu, ako sa stať zrelou ženou.
Program je vytvorený ako „stavebnica“, po-
číta s tvorivými formami, ktoré sme ako inš-
piráciu ponúkli aj v tlačenej forme ako me-
todický materiál.

Vychovávateľ nikdy nevie, na čo v dieťati
alebo v mladom človeku narazí. Predsa náš
výchovný program Cesty zrenia vychádza
z niektorých prameňov, na ktoré v istom
veku u detí a mladých zvyčajne narážame.
A nielen narážame, ale chceme využiť ich
energiu, chceme ju usmerniť k dobru a pri-
viesť tak dieťa a mladého k dozrievaniu.

Dozrievanie chlapcov sme si rozdelili
do týchto etáp:

1. Hrdinovia – vidieť a bežať
Chlapci vo veku 11-12 rokov už nie sú malé
deti, ktoré žijú v rozprávkach, ale majú
v sebe konkrétnejšie túžby a sny. Túžia po
hrdinoch a vzoroch– futbalisti, hokejisti,
vedci, výskumníci, umelci, speváci, niekedy
tým vzorom môže byť aj niekto z príbuz-
ných… Ale ešte nie sú schopní dosiahnuť to.
Ich priestor objavovania sveta sa rozširuje.
Sú už schopní chodiť sami a zažiť niečo.
Postupne sa vzďaľujú od rodiny a vytvárajú
si svoju rovesnícku partiu. Dobrodružstvá,
o ktorých snívajú, chcú prežívať spolu s nie-
kým. Vyvstáva potreba učiť sa, deliť a po-
čúvať sa navzájom. Sú fascinovaní tajom-
stvom (ako malé deti), ale už sa to
tajomstvo musí týkať reálneho sveta.
Skrýše, noc, hľadanie, objavovanie nezná-
mych oblastí. Určite netúžia po tom, aby
sme ich obalili ochranným polystyrénom,
len aby si neublížili.
Dnes je veľkým rizikom, že sa ich túžba od-
haľovať tajomstvá zúži na virtuálny svet. Ten
im ponúka veľkú šírku takýchto podnetov.
Ak dieťa v tomto veku trávi veľa času za po-
čítačom, je to výzva odstrihnúť ho od siete,
aby sa rozbehol za skutočnými fascinujú-
cimi vzormi a snami.
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2. Bojovníci – povstať a bojovať
Chlapci vo veku 13-14 rokov majú v sebe
túžby viac zamerané na víťazstvá v bojoch,
v ktorých si už reálne môžu vyskúšať svoje
sily. Túžia po serióznejšom boji, v ktorom si
siahnu na svoje limity. Súvisí to aj s prebu-
dením ich mužskej sexuality ako veľkého
zdroja energie. A chlapci si energiu neraz
ešte pridávajú energetickými nápojmi, takže
jej majú na rozdávanie.
Ísť na svoje hranice, zažiť boj, kde to aj za-
bolí, zvládnuť zranenie, možno aj krvácanie,
je veľmi dôležité. Keď hovoríme o boji, tento
boj sa môže rozvinúť v rôznych oblastiach:
šport, hudba…, ale aj v intelektuálnej ob-
lasti. Vždy je dôležité podať výkon a chcieť
dokázať vlastnú silu.
Chlapci v tomto veku sú veľmi citliví na ne-
spravodlivosť, ale často vidia veci veľmi
čierno-bielo. Už nechcú byť ako malé deti,
chcú, aby ich brali vážne. Chcú robiť niečo
„dospelácke“.
Väčšina takýchto vecí v živote súvisí s tré-
ningom a ten je v tomto veku pre nich veľmi
dôležitý.

3. Objavitelia – odísť, objavovať
a nebyť sám
U chlapcov vo veku 15-16 rokov nastáva
obdobie veľkých zmien. Stávajú sa sami
sebe otázkou. Trápia ich otázky: A načo to
budem robiť? Prečo to mám robiť? Ako sa
to týka mňa? Aký to má zmysel? Čo ma
v skutočnosti baví? Aký mám názor na danú
vec? Kým v skutočnosti som?
Ak sa už pre niečo rozhodnú, dokážu podať
heroické výkony. Vedia splniť aj primerané
úlohy, ktoré sa im dajú. Sú veľmi citliví na
svoju slobodu. Vstupujú do rôznych nových
prostredí, v ktorých sa musia zorientovať
(napríklad na strednej škole). Niekedy si za-
kladajú na svojich istotách, ale strácajú zem
pod nohami hneď, ako sa im na ne siahne

(mobil, vreckové).
Majú radi otázky, lebo
cez ne si môžu vytvá-
rať vlastný názor. Ve-
dia veci nadľahčiť
a radi „zafrajeria“,
najmä pred dievča-
tami. Radi sa prispô-
sobujú partii, preto je
dôležité, aby tá partia
bola dobrá. Ak má
o nich nejaké dievča
záujem, vedia byť
zrazu veľmi citliví. Na
všetko dokážu mať

ironickú poznámku a komentár. V niekto-
rých oblastiach rozumejú dnešnému svetu
viac ako dospelí. Vnímajú ako veľmi dôležité
prezentovať sa vo virtuálnom priestore,
ktorý sa stáva priestorom ich uznania.

4. Vodiči – putovať s vlastnou
tvárou
Mladíci vo veku 17-18 rokov ešte viac roz-
víjajú svoju vlastnú autonómiu. Symbolom
ich samostatnosti môže byť získanie vodič-
ského preukazu. Dáva im to pocit, že majú
veci v rukách a riadia ich.

Túžia byť sami sebou a nechcú sa prispô-
sobovať predstavám niekoho druhého,
najmä autoritám. Majú potenciál stať sa
zodpovednými a šikovnými. Vedia zvládnuť
už aj náročnejšie úlohy a zodpovednosti.
Potrebujú sa v niečom zmysluplnom anga-
žovať a rozvíjať. V našom prostredí sú to
často animátori, ktorí sa starajú o skupinky
detí. Niekedy sa cítia stratení a neistí, preto
potrebujú, aby sme ich stále povzbudzovali.

Potrebujú cítiť, že im niekto verí.
Prehlbuje sa v nich schopnosť sebareflexie
a abstraktného myslenia a čakajú ich veľmi
dôležité životné rozhodnutia. Chcú si vy-
tvoriť svoj vlastný životný štýl. Rastie v nich
túžba zdieľať svoje vnútro. Je to vek silných
priateľstiev v partii, s dievčatami, s kňazom…
Chcú mať vzťah s dievčaťom a spoznávať
reálny svet ženského srdca.

5. Partneri – vstupovať do životných
zväzkov
Toto sú už dospelí mladí muži. Po 18-tke.
Sčasti sa ich sny napĺňajú a sčasti narážajú
na realitu. Potrebujú vo svete dospelých
zaujať nové roly. Nestačia im už vzťahy v ro-
vesníckej skupine, ale čím ďalej, tým viac tú-
žia po hlbších individuálnych priateľstvách,
najmä s opačným pohlavím. Boha nechcú
len zažívať, ale aj hlbšie spoznať. Dokážu
prevziať zodpovednosť aj za väčšie akcie
a sprevádzanie samotných animátorov.
Chcú odovzdávať svoje skúsenosti ďalej.
Potrebujú pri sebe niekoho mať, kto ich
osobne sprevádza.

Stále viac si už vedia pomenovať, aké
osobné zranenia z detstva, z rodiny ich

brzdia. Môžu ich už prijať a vydať sa na
cestu uzdravenia. Otvárajú sa pre partner-
stvo v práci, v škole, vo vzťahu…
Muži už robia rozhodnutia nielen za seba,
ale aj za tých, ktorí sú im zverení. Prijímajú
svoje dary a talenty, ale zároveň poznajú
a vedia prijať aj svoje nedostatky a prehry.

V ďalšom čísle časopisu predstavíme etapy
dozrievania dievčat.



na strane pápeža

V prvom sa ocitol 8. marca pri stretnutí so 40-člennou delegáciou
amerických Židov na rokovaní o dôležitosti výchovy budúcich ge-
nerácií k židovsko-kresťanskému dialógu. Realitu vzťahov ilustroval
pápež František týmto príbehom:
„Pestovanie dobrých bratských vzťahov je dar a Božie povolanie. Jedna
príhoda: Mladý katolík bol vyslaný na front a prežil v prvej línii hrôzy

druhej svetovej vojny. Keď sa vrátil domov, začal investovať do rodiny.
Tvrdou prácou sa zmohol na kúpu domu od istej židovskej rodiny. Na
vchodových dverách bola židovská Mezuza (schránka s citátmi z Tóry
„Šemá Israel“ – Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný!“). Otec ne-
chcel, aby ju pri rekonštrukcii domu dali preč. Musela zostať presne
tam, pri vchode. A deťom zanechal ako dedičstvo dôležitosť tohto
znamenia. Povedal im – jeden z nich je kňazom –, že na ten malý „ob-
dĺžnik“ na dverách sa treba pozrieť pri každom príchode či odchode
z domu, pretože uchováva tajomstvo, ako udržať rodinu pevnú a ako
urobiť ľudstvo jednou rodinou. Písalo sa tam totiž, aby z generácie na
generáciu nezabúdali: milovať Pána celým svojím srdcom, celou svo-
jou dušou a celou silou (Dt 6, 4).

Druhý dom, Máriin domček v Lorete, sa stal dôležitým z dvoch dô-
vodov: tradícia ho spája so zvestovaním Pána v Nazarete
a v tomto roku v ňom pápež 25. marca podpísal exhortáciu o mla-
dých „Kristus žije“. Tento Máriin domček je domom mladých, do-
mom rodiny, domom chorých. Pápež František z Loretského domu
volá: „V citlivej situácii každodenného života má rodina založená na
manželstve medzi mužom a ženou zásadný význam a poslanie. Je po-
trebné znovuobjaviť plán načrtnutý Bohom pre rodinu. V nazaretskom
dome prežívala Mária mnohopočetné rodinné vzťahy ako dcéra, snú-
benica, nevesta a matka. Preto každá rodina so svojimi rozličnými
členmi tu nájde prijatie, inšpiráciu, ako má žiť svoju identitu. Z do-
mácich skúseností Panny Márie vyplýva, že rodina a mladí nemôžu
byť dvoma paralelnými sektormi pastoračnej starostlivosti v na-
šich komunitách, ale musia ísť v úzkom spojení, pretože veľmi
často mladí sú tým, čo im dala rodina počas obdobia rastu. Táto pers-
pektíva vnáša celistvú jednotu do pastorácie povolaní, ktorá dbá o to,
aby vyjadrovala Ježišovu tvár v jej mnohých aspektoch, ako kňaza, ako
ženícha, ako pastiera.
Dom Márie je domom chorých. Odtiaľto im posielam všetkým, kde-
koľvek na svete, vrúcnu myšlienku a hovorím im: vy ste v centre Kris-
tovho diela, pretože zdieľate a veľmi konkrétnym spôsobom nesiete
v jeho šľapajach každodenný kríž. Vaše utrpenie sa môže stať spolu-
prácou rozhodujúceho významu pre príchod Božieho kráľovstva.“

V tomto domčeku zvestovania teda pápež podpísal exhortáciu
o mladých „Kristus žije“: V udalosti zvestovania sa predkladá dy-
namika povolania vyjadrená v troch momentoch, ktoré vymedzili
Synodu o mladých: 1) načúvanie Božiemu slovu-plánu; 2) rozlišo-
vanie a 3) rozhodnutie.

Žena v Cirkvi – obdiv

Pri spomenutom stretnutí s komunitou Židov 8. marca František
povedal: „Žena je tá, ktorá robí svet krásnym, ktorá ho chráni
a udržiava pri živote. Prináša mu milosť, ktorá obnovuje, objatie,
ktoré začleňuje, odvahu sebadarovania. Pokoj je žena. Rodí sa a zno-
vuzrodzuje z nehy matiek. Preto sen o pokoji sa uskutočňuje pri po-
hľade na ženu. Nie je náhoda, že v rozprávaní Knihy Genezis je žena
vzatá z mužovho rebra počas jeho spánku (porov. Gn 2, 21). Žena má
teda pôvod v blízkosti srdca a v spánku počas snívania. Preto prináša
do sveta sen lásky. Ak nám leží na srdci budúcnosť, ak snívame o bu-
dúcnosti pokoja, musíme dať priestor žene.“

Autor: Marián Valábek SDB / Foto: ANS

Dva domy
pápeža Františka

Nie, pápež František si nekúpil dva domy, iba ich pripomína.
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sväté písmo

Všetky štyri evanjeliá nám hovoria, že pred
Ježišovým verejným pôsobením vystúpil Ján
Krstiteľ a pritiahol k sebe mnohé zástupy.
On býval najprv na osamelých miestach
a neskôr pri rieke Jordán, kde jeho poslu-
cháči mohli prijať krst na znak pokánia. Mô-
žeme povedať, že mnohé formy kresťan-
ského pustovníckeho a mníšskeho života
odzrkadľujú tento prístup. Ľudia prichá-
dzajú a stretávajú sa s osamelými pustov-
níkmi alebo navštevujú kláštory, kde pro-
stredníctvom zasvätených stretávajú Božiu
milosť.

Saleziánska charizma, podobne ako mnohé
iné spoločenstvá zasväteného apoštol-
ského života, sa inšpiruje viac Ježišom, ktorý
si na rozdiel od Jána Krstiteľa nevyberá ne-
jaké konkrétne miesto, kde by ho ľudia
mohli vyhľadať. Naopak, on chodí po mes-

tách a dedinách, stretáva sa so zástupmi na
rôznych miestach.

Túžba stretnúť človeka a ísť mu v ústrety
pobáda Ježiša a mala by pobádať aj sale-
ziána. Nechceme len čakať, robíme prvé
kroky, približujeme sa. Tento náš pohyb by
mal priniesť aj pohyb ľudí, ktorí nás zase vy-
hľadávajú a chcú počuť Božie slová.

Druhá charakteristika saleziánskeho ducha,
ktorý sa skrýva v tejto stati, je súcit a túžba
byť pastierom tých, ktorí sú unavení
a skleslí. Byť pastierom znamená viesť na
pastviny a priviesť ovce do bezpečia, starať
sa o človeka a chrániť ho, najmä mladého
človeka. Pre saleziána byť pastierom zna-
mená byť v službe ľuďom.

V tejto krátkej stati však nachádzame aj tre-
tiu skutočnosť, ktorá sa odzrkadľuje v ži-
vote dona Bosca, totiž jeho túžba zapojiť
čím viacerých do poslania voči tým skles-
nutým a unaveným. Ježiš chce zapojiť mno-

hých a prosí tých, ktorí sú už zapojení
s ním, aby sa modlili o ďalších. Don Bosco
chcel mať okolo seba veľké spoločenstvo,
ktoré sa spojí, lebo unavených a sklesnu-
tých je mnoho.

Tri saleziánske charakteristiky, ktorých pra-
meň objavujeme v tejto krátkej stati, patria
k abecede kresťana v súčasnom svete.
Lebo stretnúť človeka tam, kde žije, súcitiť
s ním a dodávať mu radosť a nádej a tiež
spájať sa pre jeho dobro, to je proroctvo
pre všetky časy i pre tie dnešné.

Autor: Pavol Grach SDB / Foto: Pixabay

Charakteristikou
saleziánskeho ducha je

aj súcit a túžba byť
pastierom

Stretnúť človeka
a dodávať mu radosť

A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý
neduh a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera.
Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov
na svoju žatvu“ (Mt 9, 35 – 38).
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Samotní apoštoli zaznamenali rôzne odpo-
vede na ohlásenie tejto zvesti:
- Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce
a povedali Petrovi a ostatným apoštolom:
„Čo máme robiť, bratia?“ (Sk 2, 37)
- Keď to počuli, pukali od zlosti a chceli ich
zabiť. (Sk 5, 33)
- Ako počuli o vzkriesení z mŕtvych, niektorí
sa posmievali, iní hovorili: „Vypočujeme ťa
o tom inokedy.“ (Sk 17, 32)

Nie sú nám tieto postoje známe? Veď všetci
môžeme niečo prijať, odmietnuť alebo aj
prehliadať a nezaujať nijaký postoj. Toto je
presne ten svet, ktorý tak dôverne po-
známe a v ktorom odjakživa žijeme. Svet,
ako ho Boh stvoril, a spôsob, ako v ňom on
najčastejšie pôsobí. Boh totiž obyčajne ne-
používa buldozér, aby zrovnal so zemou
všetkých svojich odporcov. Boh nás pozýva,
prihovára sa nám, volá nás. Ako hneď na za-
čiatku histórie s Kainom.
- Tu povedal Pán Kai-
novi: „Prečo sa hneváš
a prečo sa ti zamračila
tvár? Či nie je to takto:
Ak robíš dobre, môžeš
sa vystrieť, ale ak dobre
nerobíš, číha hriech pri
dverách a sleduje ťa jeho
žiadostivosť, a predsa ty
ju máš ovládať?“ (Gn 4,
6 – 7). Sú aj chvíle po-
topy, súdu a trestu.
K tým však prichádza až
po mnohých výzvach
a pozvaniach k dobru.
A veľmi dôležité upozor-
nenie: Ježiš nás poveril
hlásaním zvesti o jeho
vzkriesení, ale úlohou

súdiť a trestať nás nepoveril. Tú si Boh vy-
hradzuje pre seba. - Nepomstite sa sami,
milovaní, ale ponechajte miesto hnevu; veď
je napísané: „Mne patrí pomsta, ja sa od-
platím,“ hovorí Pán (Rim 12, 19). Boh je
ochotný ísť do krajnosti, aby nás pozval na
cestu dobra. Boh o nás zápasí a nevzdáva
to.

Je na nás, ako sa rozhodneme. Je na poslu-
cháčoch, ako sa rozhodnú. Tu nejde o jed-

noduché neutrálne ohlásenie akejsi infor-
mácie. Ide o pozvanie vykročiť na cestu. Ak

ľudia uveria tomu, že existujú mimozem-
šťania, to na ich živote nič nemení, všetko
môžu robiť ako predtým. Ale ak uveria slo-
vám, že Ježiš vstal z mŕtvych, to je najväčšia
revolúcia života. Už nič nemôže byť také isté
ako predtým. Musia svoj život meniť radi-
kálne, nie raz, ale neprestajne. Týmto sa za-
čína ich cesta, ich vzťah so živým Kristom.

Tu je koreň, v našej slobode. Lebo Boh to
takto chcel, keď tvoril tento svet. Chcel
lásku, lebo on je Láska. A láska je iba slo-
bodná odpoveď na lásku. V takejto nád-
hernej službe sa nachádza misionár, teda
každý pokrstený. V službe ohlasovania Lás-
ky. A tak ani my nemôžeme čakať, že naše
ohlasovanie bude ako buldozér zrovnávať
všetko okolo nás, že bude podmaňovať ľudí
hlava-nehlava. To by sa misionárčenie pá-
čilo všetkým mocichtivým ľuďom. Tu by už
vôbec nešlo o lásku, ale o akúsi despotickú
vládu.

Hlásanie tejto zvesti pre-
verí v prvom rade nás,
jej hlásateľov, nakoľko
my sami veríme v Lásku,
nakoľko my sami žijeme
Lásku, z Lásky a pre
Lásku.

Bolo by pekné, ak by si
každý čitateľ tohto
článku hneď teraz spra-
vil plán: Komu a ako
ohlásim, že Láska je
živá?

Autor: Štefan Kormančík SDB / Foto: archív

Kerygma
Misionár hlása „kerygmu“, zvesť o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní. Túto správu netreba
dokazovať, lebo jej sila, jej presvedčivosť je v tom, že je pravdivá. Zmŕtvychvstalý Kristus ju
silou svojho Ducha robí živou a účinnou. Ako je potom možné, že týmto slovám niekto
neuverí?

Ježiš nás poveril
hlásaním zvesti o jeho
vzkriesení, ale úlohou

súdiť a trestať nás
nepoveril.



25

misie

Počas našich voľných dní sme mali možnosť
navštíviť viaceré slumy a vidieť ten kontrast
medzi bohatstvom a chudobou v krajine.
Slum Kariua je pre dielo Bosco Boys veľmi
významný, je to totiž miesto, kde sa celé
dielo začalo, kde saleziáni pozháňali nejaký
priestor a začali sa starať o chlapcov z ulice.
Bosco Boys sa síce už presunulo ďalej, ale
ešte stále tam duch Bosco Boys dýcha –
funguje tu škôlka a bývalí chlapci z Bosco
Boys zriadili a spravujú malý plechový dom-
ček s niekoľkými posteľami, a keď vidia, že
nejaký chlapec z ulice je vážne chorý, ra-
nený, zoberú ho tam, zabezpečia mu
stravu, ubytovanie, kým sa necíti lepšie.

Mladíci, ktorí nám toto miesto ukázali, si
sami prešli životom na ulici. Zažili, že ich
mamy boli vo väzení, a preto sa museli po-
starať sami o seba, ale Pán Boh ich privie-
dol do Bosco Boys a vyrástli z nich mladí
muži, ktorí momentálne študujú na vyso-
kých školách a pomáhajú – či už v Bosco
Boys, alebo v iných projektoch pre chu-
dobných. Nie všetci bývalí Bosco chlapci sa
rozhodli v živote takto bojovať. Niektorí
z nich skončili opäť na ulici, podľahli drogám
či alkoholu, zarábali si krádežami, skončili vo
väzení, zomreli pre chorobu či boli zavraž-
dení. Ako oni sami hovoria, je na každom,

akú cestu si vyberie. Ako sa tak rozprávame,
do miestnosti vstúpi ďalší mladík: „Toto je
Kevin. Keby si počula jeho meno v minu-
losti, utekala by si preč, s partiou kamarátov
kradli, zbraň im nechýbala.“ Kevin pokra-
čuje: „Keď sme chodili a kradli, mnohých
mojich kamarátov zabili. Raz som si uvedo-
mil, že to sa môže stať aj mne. Rozhodol
som sa odovzdať svoj život Bohu a Boh ma
zachránil. Prestal som kradnúť, začal som
sa venovať boxu (ako športu, nie ako nási-

liu) a teraz chodím medzi mladých a hovo-
rím im svoj príbeh, aby sa ním inšpirovali
a neurobili v živote hlúposti.“

Slum Mathare sa nachádza trocha ďalej od
centra, stále sa rozrastá a patrí medzi tie
horšie slumy. Práve odtiaľto pochádzajú
mnohí chlapci z Bosco Boys. Taktiež tu pô-
sobia rehoľné sestry, ktoré „dohadzujú“
chlapcov do Bosco Boys. Jeden z chlapcov

nám urobil „prehliadku“ slumu, zaviedol nás
do domov niektorých chlapcov – malých
tmavých plechových búdok, ktoré sú záro-
veň kuchyňou, spálňou, obývačkou. A tak,
keď sa na ohni varí obed, sa neraz stane, že
dieťa spadne a popáli sa (a tých popálenín
mali veru naši chlapci dosť). Rany na tele sa
predsa len hoja ľahšie ako rany na srdci,
ktoré si tu každý nesie, či už z nekomplet-
ných rodín, nedostatku lásky, násilia, zneu-
žívania, alebo… Tak ako všade, aj tu sme
našli miesto, ktoré dáva mladým ľuďom ná-
dej. Prirovnala by som to k centru voľného
času, kde majú deti a mladí možnosť zapo-
jiť sa do rôznych aktivít a kurzov. My sme vi-
deli napríklad kurz fotografovania, ktorý je
sponzorovaný jednou známou firmou.
Mnohí mladí sa tam učili robiť fotky, videá,
ďalej ich spracovať. Verím, že táto skúse-
nosť a zručnosť môže aspoň niektorým
z nich otvoriť dvere k zaujímavej práci.

Ďakujeme Bohu a všetkým vám za akúkoľ-
vek podporu a naďalej prosíme o modlitby
do nášho ďalšieho misijného dobrodruž-
stva – noví chlapci v centre.
Ak by ste chceli podporiť Bosco Boys a da-
rovať deťom ulice lepšiu budúcnosť, mô-
žete tak urobiť prostredníctvom adopcie
na diaľku na www.darujlavicu.sk/kena.

Text a foto: dobrovolnici.saleznia.sk

„Keď sme chodili a kradli,
mnohých mojich kamarátov zabili“

Jana Laštíková z Námestova patrí medzi saleziánskych misijných dobrovoľníkov, ktorí sa
rozhodli rok života venovať misijnej službe. Spolu s Prešovčankou Veronikou Olejníkovou

v súčasnosti venujú svoje sily službe v africkej Keni. Vyberáme z ich blogu.

„Aj tu sme našli miesto,
ktoré dáva mladým

ľuďom nádej.“
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Prekvitajúce začiatky

História Inštitútu dcér Márie Pomocnice na
Slovensku sa začína rokom 1922, keď prvé
dve slovenské dievčatá – Jozefína Barto-
šová a Dorotea Hudáková – odišli do Turína,
aby sa stali saleziánkami. Od roku 1922 do
roku 1936 odišlo zo Slovenska desať skupín
dievčat; z nich sa 32 stalo saleziánkami. Po
dokončení formácie nemali dom na Slo-
vensku, preto pôsobili v rôznych častiach
Európy (Belgicko, Poľsko, Taliansko, Fran-
cúzsko, Rakúsko, Maďarsko) a na misiách
(Zaire, Brazília, Argentína, Nikaragua, Hon-
duras, Guatemala, Kostarika aj inde).
Pohnuté obdobie Slovenského štátu sa
ukázalo ako priaznivé pre založenie diela
FMA, keď od 16. júna 1940 sa ich prvým pô-
sobiskom stal saleziánsky konvikt v Trnave
na Hollého ulici a dievčenské oratórium
v Trnave na Kopánke (1944). Ako v klasic-
kom dennom saleziánskom oratóriu, aj tu
prebiehali náboženské, sociálne, rekreačné,
zábavné, divadelné a hudobné aktivity.
V tom istom roku bol otvorený dom v Nitre,
jeho súčasťou sa stal dievčenský internát,
odborné kurzy pre staršie dievčatá a ora-
tórium, od roku 1948 slúžil aj ako noviciát
pre adeptky na saleziánsky rehoľný život.

Hoci novootvorené oratórium v Dolnom
Kubíne trvalo iba dva roky (1947 – 1949),
navštevovalo ho množstvo dievčat, robot-
níčok i dospelých žien. Z prameňov sa do-
zvedáme, že každú nedeľu sa tu hrávalo
bábkové divadlo, saleziánky spolupracovali
so Ženskou katolíckou jednotou, pomáhali
vojnou postihnutým rodinám, pripravovali

balíky pre chudobných, staršie dievčatá
viedli skupinky mladších a pripravovali pre
ne hry, ale aj poučenia o výchove.

Strastiplné putovanie na krížovej
ceste

V roku 1948 bolo na Slovensku 20 sestier,

Autor: Adriana Sárközyová FMA / Foto: archív FMA

Dcéry Márie Pomocnice
na Slovensku

Ján Bosco založil v Turíne v roku 1859 Spoločnosť svätého
Františka Saleského (SDB – saleziáni) a spolu s Máriou
Dominikou Mazzarellovou v roku 1872 v Mornese pri Janove dal
zrod výchovnému inštitútu pre dievčenskú mládež, ktorý nazval
Inštitút dcér Márie Pomocnice (FMA – saleziánky). Saleziánske
inštitúcie sa zakrátko rozšírili do celého Talianska i do sveta
a dnes pôsobí 14 474 saleziánov a 12 959 saleziánok na piatich kontinentoch. Slovensko sa
príchodom SDB (1924) a FMA (1940) zaradilo k ostatným vyše 90 štátom, v ktorých
saleziánska výchova zapustila korene a efektívne vplýva na tisícky detí a mládeže. Sestry
saleziánky budú v roku 2020 oslavovať svoje významné jubileum – 80. výročie príchodu
na Slovensko.

Noviciát v Nitre v roku 1948

Súrodenci Mária a Rafael Černí
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18 noviciek, 11 postulantiek a 18 ašpiran-
tiek. V zahraničí pôsobilo 14 slovenských
sestier saleziánok na misiách. Prekvitajúce
dielo však zastavil komunistický prevrat.
Najprv z protištátnej činnosti obvinili a zatkli
sestru Štefániu Bokorovú, direktorku domu
v Trnave, následne boli násilne rozpustené
všetky štyri komunity.

Akcia R (zrušenie ženských reholí) 29. au-
gusta 1950 spustila rozsiahly masový pre-
sun rehoľných sestier do pracovných tábo-
rov v rámci Československa. Saleziánky boli
počas 18 rokov internované na 14 miestach
na Slovensku (Beckov, Pruské, Ladce, Dolné
Voderady, Sládečkovce, Jasov…) a v obci
Úpice v Čechách, preto oprávnene nazý-
vame putovanie týchto sestier na 14 zasta-
veniach skutočnou krížovou cestou.
Namiesto výchovy mládeže boli zaradené
do pracovných táborov v textilnej výrobe,
šili bielizeň pre nemocnice, tkali vrecia,
osem až šestnásť hodín denne pracovali
namiesto väzenkýň na štátnych majetkoch,
či na hydinárskej, zeleninovej, alebo včelej
farme.

Dobrodružná ilegalita

Vďaka zmene politických pomerov sa v ro-
koch 1968 – 1870 vytvorilo päť komunít sa-
leziánok: v Sládečkovciach, Šoporni, v Šaš-
tíne, v Trnave na Kopánke a v Novej
Ľubovni. Ich výchovná činnosť spočívala vo
výučbe náboženstva na základných ško-
lách, v príprave na sviatosti vo farnostiach
či v starostlivosti o fary ako gazdiné. Keďže
politická situácia sa opäť začala zhoršovať,
postupne museli zo škôl odísť a opustiť aj
svoje nové pôsobiská.

Napriek „normalizácii“ sa pre saleziánky
otvorili nové možnosti pôsobenia. Po od-
porúčaniach generálnej predstavenej
z Ríma matky Ersilie Canty sa zaradili do ob-
čianskeho života, a tým sa začalo ich pôso-
benie v podzemnej cirkvi. Zorganizovali svoj
tajný rehoľný život, vyvíjali ilegálnu výchovnú
činnosť s deťmi a mládežou. Od roku 1976
sa Inštitút začal rozrastať o nové členky
vďaka tajnej formácii. Preto po páde ko-
munizmu môžeme na Slovensku počítať 53
saleziánok, z toho 15 vstúpilo do rehole
pred rokom 1950 a 38 vstúpilo v rokoch
1970 – 1990.

Pôsobenie v súčasnosti

Dnes má Slovenská provincia 87 sestier
s priemerným vekom 45,7 rokov. Pôsobia
v 16 komunitách, z toho jednu otvorili
v azerbajdžanskom Baku v roku 2017.
Sestry prežívajú svoje poslanie v katechéze,
farskej pastorácii, v mládežníckych stredis-
kách a oratóriách, v troch centrách voľného
času, v animácii materských centier, ani-
mácii rovesníckych skupín (stretiek)
a v koordinácii skupín saleziánskej rodiny.
Dve komunity sa venujú rómskej pastorácii,
jedna má krízové centrum pre deti a jedna
komunita animuje cirkevnú materskú školu.
Saleziánske dielo reprezentuje, rozvíja
a podporuje Združenie Laura, mládežnícka
nezisková organizácia s centrami takmer
vo všetkých komunitách.

Sestry v pracovných táboroch, vpravo sestra Vilma Šutková
Sestry počas totality, zľava: Emília Kubicová, Vilma Šutková,

Štefánia Bokorová, Marienka Rajtárová, Marienka Černá

Vedeli ste, že…
� v rokoch 1970 – 1990 saleziánky vystrie-
dali takmer 40 podnájmov po celom Slo-
vensku a na týchto bytoch sa odohrávali
dôležité udalosti a stretnutia, dokonca aj vý-
chovná činnosť.
� za trestný čin opustenia republiky podľa
§ 109 boli odsúdené tri sestry: Rozália Mre-
nová a Magda Cerovská emigrovali za úče-
lom ísť na misie, Anna Jaňáková nastúpila
do formácie v Taliansku: „Obžalovaná Anna
Jaňáková […] je vinná […] a odsudzuje sa na
trest odňatia slobody vo výmere 2 /dvoch/
rokov nepodmienečne. Podľa § 39a ods.
2 písm. a/tr. z. sa obžalovaná pre výkon
tohto trestu zaraďuje do I. nápravnový-
chovnej skupiny“ (podľa AUPN, fond: KS
ZNB S ŠtB Banská Bystrica).
� v spisoch ŠtB nájdeme hlásenia agentov,
ktorí sledovali sestry. Na ilustráciu uvá-
dzame správu agenta o sestre Vilme Šut-
kovej (vtedajšej tajnej provinciálnej pred-
stavenej) z roku 1986: „Šutková Vilma po
krátkom odmlčaní opätovne pokračuje
v nelegálnej činnosti, konkrétne sa podieľa
na výchove mladého noviciátu. Dňa
7. alebo 8. 6. 1986 sa v Orovnici konal po-
hreb jej otca Jána Šutku, ktorý zomrel. Na
pohrebe sa zúčastnilo u Šutkov asi 10 no-
viciek, medzi nimi zrejme aj tajné rehoľné
sestry, s ktorými udržuje kontakt. Niektoré
z nich tajný spolupracovník videl aj v Orov-
nici v kostole, kde chodievajú v sobotu
alebo v nedeľu na bohoslužby. V kostole
obyčajne stoja pod kazateľnicou. Pohrebu
sa zúčastnili aj dvaja saleziáni, a to Butaš zo
Sebechlebov, druhého tajný spolupracov-
ník nepoznal. Šutková pripravuje na svo-
jom byte noviciát.“
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MÁJ

6. svätý Dominik Savio, mladík
11. blahoslavený Zefirín Namuncurá;

zomrel (1905) v Ríme
13. svätá Mária Dominika Mazzarellová,

panna, spoluzakladateľka Inštitútu
dcér Márie Pomocnice

14. svätá Mária Dominika Mazzarellová;
zomrela (1881) v Nizze Monferrato,
Taliansko

14. Boží služobník Karol Golda;
zomrel (1942) v Auschwitzi

16. svätý Alojz Orione, kňaz
18. svätý Leonard Murialdo, kňaz
19. ctihodný Mons. Alojz Olivares;

zomrel (1943) v Pordenone, Taliansko

24. Panna Mária Pomocnica kresťanov,
hlavná patrónka

29. blahoslavený Jozef Kowalski, kňaz,
mučeník

30. Boží služobník František Miśka;
zomrel (1942) v Dachau

JÚN

8. blahoslavený Štefan Šándor,
koadjútor, mučeník

12. blahoslavený František Keşy
a štyria spoločníci, mučeníci

20. ctihodný Mons. Štefan Ferrando;
zomrel (1978) v Janove, Taliansko

23. svätý Jozef Cafasso, kňaz
27. Boží služobníci Ján Swierc,

Ignác Dobiasz, František Harazim
a Kazimír Wojciechowski; zomreli (1941)
v Auschwitzi

JÚL

4. blahoslavený Jozef Kowalski;
zomrel (1942) v Osvienčime

7. blahoslavená
Mária Romerová-Menesesová, panna

Svätá Mária Dominika Mazzarellová (1837 –
1881) je spoluzakladateľka Inštitútu dcér
Márie Pomocnice. Dcéra roľníckej rodiny
každé ráno neľutuje námahu, len aby stihla
rannú omšu v kostole vzdialenom tri štvrte
hodiny cesty. Stala sa členkou združenia
Dcéry Nepoškvrnenej. Ako 23-ročnú ju tý-
fus oberá o všetky sily. Spolu s priateľkami
sa začne starať o opustené dievčatá a ako
27-ročná spoznáva dona Bosca. Spoločne
5. 8.1872 zakladajú inštitút, pre ktorý don
Bosco napísal prvé pravidlá a Máriu Domi-
niku menoval za predstavenú.

Svoju úprimnú a konkrétnu lásku k Bohu
a k blížnym prejavovala hlavne vynaliezavou
prácou na spáse a celkovej výchove dievčat
a na formácii svojich spolusestier. Hlavným
poslaním saleziánok bolo vyučovanie, ale
ochotne sa zhostili aj iných diel pre dobro
detí v duchu preventívneho systému dona
Bosca.

Mária Dominika spolu so sestrami hrdinsky
prekonáva počiatočné ťažkosti, nestráca
nadšenie a posiela ich na ďalšie miesta, a to
až do Južnej Ameriky. Zomiera 14. mája
1881 ako 44-ročná a ponúka svoj život ako
obetu za rozvíjajúce sa dielo.

Pápež Pius XII. ju kanonizoval v roku 1951.

Nič nezaložil ani nevybudoval, ale vychoval
zakladateľov a budovateľov. Jozef Cafasso
sa narodil v Taliansku v Castelnuovo d’Asti
15. januára 1811. Don Bosco ho po prvý-
krát stretol ešte ako seminaristu v prvom
ročníku v Morialde, kde bolo všade plno
zábavy, kaukliarov, hier a predstavení, kým
on čakal na otvorenie kostola. Kňazom sa
stal už ako 22-ročný, mal dobré teologické
základy. Vstúpil do „cirkevného konviktu“
v Turíne ako žiak a už z neho nikdy neodi-
šiel, stal sa z neho učiteľ morálky, duchovný
vodca a rektor. Aj keď mal slabučký hlas, na-
priek tomu ho pozývajú kázať na rôzne
miesta. Bol aj duchovným vodcom dona
Bosca a pomáhal mu v namáhavom hľa-

daní povolania a pri prekonávaní mnohých
ťažkostí rodiaceho sa oratória.

Chodili sa za ním radiť odchovanci, ktorí sa
stali biskupmi a kardinálmi. V Turíne bol
obľúbený a populárny pre svoje dielo me-
dzi väzňami, ktoré nespočívalo len v náv-
števách, dobrých slovách a v cigaretách,
ale zahŕňalo pomoc rodinám a pomoc po
prepustení, aby sa väzni opäť nedostali do
ťažkostí.

Zomrel v Turíne 23. júna 1860. Pápež Pius
XII. ho svätorečil v roku 1947 a vyhlásil ho
za patróna väzňov.

Svätý

Jozef
Cafasso

Sviatok: 13. mája
Sviatok: 23. júna

Svätá

Mária
Dominika
Mazzarellová

Hagiografický kalendár
Svätí, blahoslavení, ctihodní
a Boží služobníci saleziánskej rodiny



abeceda dona bosca

Hriech

Don Bosco vo svojich rečiach a ko-
naní, najprv ako chlapec a potom
ako dospelý, vedel o zničujúcich dô-
sledkoch hriechu, preto bol hriech

pre neho niečím nepochopiteľným a ška-
redým. Vo výchove nechával chlapcom
veľkú slobodu, pričom sa obával len jednej
veci – hriechu. Nikdy sa nebál pomenovať
zlo zlom a hriech hriechom. „Som ochotný
plaziť sa s vyplazeným jazykom až na Su-
pergu (*), ak by to malo poslúžiť tomu, aby
sa zabránilo hriechu.“ Hriech vnímal ako
urážku Boha a prejav neposlušnosti voči
nemu, ktorý so sebou prináša pohoršenie.
Jeho páchanie prirovnával k „najhoršiemu
prejavu nevďačnosti“, „malomocenstvu
duše“, „stávaním sa otrokom Satana“. Heslo
Dominika Savia „Radšej zomrieť, ako zhre-
šiť“ vyjadruje vrchol výchovného projektu,
v ktorom je boj proti hriechu východisko-
vým bodom. Don Bosco si osvojil výrok svä-
tého Filipa Neriho: „Buďte veselí, nechcem
škrupule ani melanchóliu, stačí mi, ak ne-
budete hrešiť.“
* Superga: 672 m n. m. – vrch s bazilikou
nad Turínom, kam don Bosco chodieval
s chlapcami na vychádzky.

Chudoba

Don Bosco prežíval chudobu ako od-
pútanie srdca od pozemských hod-
nôt s veľkou dôverou v Božiu pro-
zreteľnosť. Na druhej strane celkom

konkrétne miloval chudobných, najmä mla-
díkov, a obetoval svoj život ich službe pre
ich hmotné a morálne povznesenie. „Ak
chceme žiť chudobu, treba ju mať najprv
v srdci.“ Misionárom idúcim do Argentíny
povedal: „Nech svet vidí, že ste skromní
v odievaní, stravovaní a bývaní. Tak budete

bohatí pred Bohom a získate si srdcia ľudí.“
Okrem iného pripomínal saleziánom: „Za-
pamätajte si dobre: to, čo máme, nie je
naše, ale chudobných, beda nám, ak to bu-
deme zle používať.“ Napriek osobnej chu-
dobe a chudobe saleziánov sa mu podarilo
vybudovať veľké diela, často najmodernej-
šie v tých časoch. Bol to znak jeho dôvery
v Božiu prozreteľnosť. Nehanbil sa chodiť
žobrať, len aby nejakým spôsobom získal
peniaze pre svojich chlapcov v školách,
v dielňach a internátoch.

Inštitúty

Základom saleziánskej rodiny sú tri
zložky, ktoré založil sám don Bosco
(saleziáni, sestry saleziánky a saleziáni
spolupracovníci). Patrí k nej ďalších

27 zložiek, ktoré spája charizma dona
Bosca.
Saleziáni dona Bosca (SDB) alebo aj Spo-
ločnosť svätého Františka Saleského vznikli
v roku 1859 a podľa želania dona Bosca
udržiavajú jednotu ducha saleziánskej ro-
diny a povzbudzujú k spolupráci pre väčšiu
apoštolskú plodnosť. Saleziánky, dcéry Má-
rie Pomocnice (FMA), sú ženská rehoľa,
ktorá sa venuje najmä výchove dievčat. Don
Bosco ju založil spolu s Máriou Dominikou
Mazzarellovou v roku 1872. Združenie sa-
leziánov spolupracovníkov (ASC) vzniklo
v roku 1876 z potreby mať veľa pomocníkov
a priateľov diela dona Bosca. Patria doň
laici i diecézni kňazi. Okrem týchto troch
inštitúcií na Slovensku pôsobia aj: Združe-
nie Márie Pomocnice (ADMA), vznik v Turíne
v roku 1869; Dobrovoľníčky dona Bosca
(VDB), vznik v Turíne v roku 1917;Združenie
bývalých chovancov dona Bosca (exallievi),
vznik v Turíne v roku 1870, 1908; Dobro-
voľníci s donom Boscom (CDB), vznik v Ríme

v roku 1994 a Kontemplatívna fraternita
Márie z Nazareta, vznik v Uruguaji v roku
1981.

svätý Jozef

Don Bosco ho zaradil medzi patró-
nov rehole. On sám chcel mať v ora-
tóriu Družinu svätého Jozefa. V kaž-
dom kostole, ktorý vybudoval, mu

venoval jeden oltár. V oratóriu sa po me-
sačnej príprave slávil jeho sviatok 19. marca
ako nedeľa, pričom v Piemonte sa tento
sviatok neslávil ako prikázaný. Predstavoval
ho vždy ako vzor a ochrancu učňov i mla-
dých robotníkov, pokladal ho za príklad dô-
very v Božiu prozreteľnosť, za ochrancu
všeobecnej Cirkvi a za patróna dobrej smrti.
Chlapcom a saleziánom hovorieval:
„Chcem, aby ste sa všetci zverili do jeho
ochrany. Ak ho zo srdca poprosíte, on vám
vymôže akúkoľvek duchovnú i časnú mi-
losť.“ A pripomínal: „Po Ježišovi a Panne
Márii milujte svätého Jozefa! Ak chcete, po-
radím vám jednu formu ľudovej nábožnosti
na počesť svätého Jozefa. Denne sa modlite
počas tohto mesiaca (marec) jedenkrát
Otče náš a Zdravas‘, Mária, zdá sa to síce
málo, ale prinesie vám veľkú radosť.“

Autor: František Kubovič SDB / Foto: Unsplash

H + CH + I + J
V abecednom poradí spoznávame význam vybratých slov, ktoré sú pre dona Bosca veľmi

typické, dôležité: asistencia, blahoslavenstvá, Cirkev, čistota, duch, evanjelizácia, František,
gaštany, hriech, chudoba, inštitúty, Jozef, komunita, láskavosť, mladí, napomenutie, oratórium,

práca, rodina, spoveď, šomranie, tresty, umŕtvovanie, výchova, Zdravas‘.
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Florbal je na Slovensku veľmi obľúbený,
najmä v saleziánskych strediskách. Vznikol
až okolo roku 1970, takže sa stále pokladá
za jeden z najmladších. Cieľom hry nie je len
trafiť malú plastovú loptičku do bránky ho-
kejkou na florbal, ale ide najmä o spolu-
prácu hráčov, keďže ide o tímovú hru.

„Florbal ma učí vedieť znášať prehru a sprá-
vať sa kolektívne, a teda nehľadieť len na
svoje potreby, ale dosahovať spoločné ciele

spoločne,“ vyjadrila sa
hráčka Dorota Dobo-
šová.

Prečo je tento nový
druh športu obľúbený
medzi mladými? Odpo-
veď priblížila hráčka
Klaudia Drdúlová: „Flor-
bal ma veľmi baví a na-
pĺňa. Hlavne keď všetky
úspechy a neúspechy
prežívame ako tím.“ Pre
mládež je teda atrak-
tívny najmä čas, ktorý
môžu stráviť
v spoločnosti

svojich kamarátov, možnosť vyvetrať
si hlavu a vybiť energiu či naučiť sa
niečo nové. Hoci na ihriskách vládne
rivalita, často počuť veselý smiech.
Dá sa teda povedať, že florbal vy-
zýva hráčov tvoriť nové priateľstvá
a taktiež formuje osobnosť.

Na Slovensku sa organizujú mnohé
turnaje a nezaostávajú ani sale-
ziánske strediská. Jedným z nich je

napríklad Tituscup (organizujú ho v Trnave),
na ktorom sa v januári zúčastnili tímy z pia-
tich stredísk. „Zorganizovať turnaj nie je
ťažké. Športových nadšencov je vždy dosť
a rovnako aj dobrovoľníkov. Jediný problém
je, že kvôli kapacite nemôžeme privítať všet-
kých, ktorí by sa chceli zúčastniť,“ vyjadrila
sa saleziánka sestra Lamiya Jalilova.

Hlavným dôvodom, prečo tímy prichádzajú
na turnaj, je logicky porovnávanie si florba-
lových zručností, no ako býva na salezián-
skych akciách zvykom, vznikajú tu nové pria-
teľstvá a obnovujú sa tie staré.

Spracovala: Petra Červeňanská

Aký šport pre mladých je „in“?

Z každej strany sa dozvedáme, že mladí ľudia nešportujú. Saleziánska mládež však vždy tak
trochu plávala proti prúdu. Pomerne novo vymyslený šport florbal si získal už mnohé srdcia.

Krátke správy
zo saleziánskeho športu
Florbal: V Košiciach na Troch hôrkach sa v sobotu 23. marca zišli
chlapci zo stredísk z východného Slovenska, aby si zahrali florbal. Pri-
šli hráči z Prešova, Popradu, Bardejova, Humenného, Michaloviec
a domáci – v ich tíme súťažili aj dve dievčatá. V kategórii mladších vo
finále vyhral Poprad nad domácimi Košicami. U starších o víťazovi
rozhodli až samostatné nájazdy: Bardejov porazil Popradčanov. Pod
Tatry putovali aj ceny za najlepších strelcov v oboch kategóriách. Naj-
lepší brankár u starších bol z tímu Bardejova a u mladších to bola do-
máca brankárka.

Kalčeto: Tretí marcový víkend sa v žilinskom oratóriu usku-
točnil už tretí ročník turnaja v kalčete – Savio Cup. Hralo vyše
30 hráčov v 18 tímoch. Osem tímov v staršej a desať v mlad-
šej kategórii sa rozdelilo po dvoch skupinách, kde hral každý
s každým. V jednej i druhej kategórii postupovali do finále
prvé dva tímy zo skupín.
U mladších hrali semifinálové zápasy chlapci proti dievča-
tám, aby napokon o tretie miesto bojovali čisto dievčenské
tímy a vo finále zasa chlapčenské.
U starších v prvom semifinále hral aj tím organizátorov,
v druhom zasa zmiešané družstvo s tímom, ktorý vznikol
krátko pred turnajom. Vo finále tím organizátorov podľahol
nováčikom 2 : 0 na sety.
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V deň lurdskej Panny Márie, 11.
februára, zomrel v Turíne sale-
zián kňaz, autor mnohých živo-
topisov saleziánskych svätých –
don Teresio Bosco.
Narodil sa v Montemagno
v provincii Asti. Saleziánsky no-
viciát absolvoval vo Villa Moglia
a 16. augusta 1947 zložil prvé
rehoľné sľuby. Filozofiu študoval
vo Foglizzo a saleziánsku prax
prežil v Mirabello. Po štúdiu teo-
lógie v Bolengu bol 1. júla 1957
vysvätený za kňaza. Od roku
1962 pôsobil v Turíne vo vyda-
vateľstve ElleDiCi, kde pracoval
až do roku 2011. Odvtedy pre
zdravotné problémy a po-
trebnú starostlivosť žil v komu-
nite na Valdoccu. Zomrel vo
veku 87 rokov, 71 rokov bol sa-
leziánom a 61 rokov kňazom.

Don Teresio sa stal známym
najmä ako autor mnohých živo-

topisov nielen saleziánskych
svätých. Mal výnimočný rozprá-
vačský talent. Jeho „Don Bosco –
Nový životopis“ sa stal azda naj-
známejšou biografiou turín-
skeho svätca, bol preložený do
mnohých jazykov, do slovenčiny
v roku 1991. Rovnako známou
sa aj na Slovensku stala kni-
žočka Dominik Savio. Don Te-
resio pripravil autorsky aj veľa
katechetických materiálov. Tri
roky viedol aj časopis Bollettino
Salesiano. Miloval dona Bosca
a mladých, celý svoj život veno-
val Pánovi, Cirkvi a Saleziánskej
spoločnosti a s pasiou a profe-
sionalitou uplatnil svoje talenty.

„Som presvedčený, že don
Bosco je náš veľký a špecifický
poklad. Musíme ho teda chrá-
niť. Kto nám vezme dona Bosca,
vezme nám jediný poklad, je-
diné bohatstvo saleziánov.“

Na slávnosť svätých Cyrila
a Metoda si pripomíname 100.
výročie narodenia saleziána
kňaza Cyrila Rakovického. Po-
chádzal z obce Stráže pri Kra-
kovanoch. Tam absolvoval aj ľu-
dovú školu. Mal jednu sestru.
V roku 1931 nastúpil na gym-
názium v Šaštíne a po piatich
rokoch vstúpil do salezián-
skeho noviciátu. „Jeho rodičia
(Martin a Katarína) sú nábožní
a dobrí ľudia, sú chudobní, ale
statočne si vyrábajú,“ napísal
jeho farár Vojtech Žilinčan 19.
mája 1936 vo svedectve k žia-
dosti o vstup do rehole. Prvé
sľuby zložil Cyril vo Svätom Be-
ňadiku 31. júla 1937 ako člen
Československej provincie. Filo-
zofiu študoval ešte v spoloč-
nom ponoviciáte v Ostrave,
asistenciu prežil v Žiline v ro-
koch 1940 – 1942 a teológiu
študoval v Bratislave a vo Svä-
tom Beňadiku. Za kňaza ho vy-
svätil biskup Michal Buzalka 29.
júna 1946 v Beňadiku spolu
s Ernestom Macákom či Štefa-
nom Olosom. V Beňadiku don
Cyril Rakovický pôsobil ako kňaz
až do roku 1950, bol kateché-
tom a kaplánom, s chlapcami sa
venoval aj futbalu či dychovke.
Po barbarskej noci bol až do
konca roku 1950 sústredený
v Podolínci, v rokoch 1951 –
1954 bol s niekoľkými ďalšími
saleziánmi v PTP (pracovných
technických práporoch) – v Kar-
lových Varoch, v Mimoni a v Pra-

he. Chlapci i veriaci z Beňadika
ho v Prahe navštívili, čo do-
svedčujú fotografie. Po roku
1954 pracoval až do roku 1968
na Jednotnom roľníckom druž-
stve v Krakovanoch. Fotografie
z tohto obdobia ho ukazujú na
stavbe potrubia, pri meraní výš-
ky Váhu či pri kontrole technic-
kých zariadení. Tiež z nich po-
znať, že aj v civile sa usiloval žiť
ako rehoľník: pri maringotke sa
modlil breviár, zúčastnil sa so
spolubratmi na chate na du-
chovných cvičeniach, na stret-
nutí pri návšteve dona Ter
Schureho v roku 1968 či počas
tajnej návštevy dona Gaetana
v roku 1980. V roku 1978 je ve-
dený v záznamoch ako kaplán
v Pezinku, v rokoch 1980 –
1985 ako duchovný otec vo far-
nosti Bohdanovce nad Trna-
vou. Zomrel v Trnave 21.
októbra 1988. Pochovaný je
v Krakovanoch.

Text a foto: ANS

Text: rhsdb / Foto: archív SDB

Teresio Bosco
* 25. marca 1931 – † 11. februára 2019

Storočnica
Cyrila
Rakovického
* 5. júla 1919 Krakovany – † 21. októbra 1988 Trnava
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V budúcom čísle
vám prinesieme:
Rozhovor:
Rozhovor s provinciálom
po provinciálnej kapitule
História:
50. ročník saleziánskeho bulletinu
na Slovensku
Výchova:
Päť etáp, ako rastú dievčatá

Milí čitatelia,
ak nám potrebujete oznámiť
zmenu vašej adresy
či počtu kusov časopisu
alebo ak už nechcete dostávať náš časopis,

napíšte nám na našu adresu:
Don Bosco dnes
Miletičova 7
821 08 Bratislava

alebo nám napíšte email na:
donboscodnes@sdb.sk

alebo nám počas pracovného dňa
zavolajte na tel. číslo:
02/50 23 13 81.

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.


