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veci dona bosca

Bola som jednou z najkrajších fariem v tejto oblasti.
Jedného dňa prišiel ten chlapec s veľkým kučera-
vým chumáčikom.
Janko mal trinásť rokov a tvár poznačenú slzami.
V ten deň veľa plakal. Popoludní dorazil na dvor veľ-
kého gazdovstva po tom, čo sa celé dni snažil nájsť si
prácu ako pomocník na iných statkoch v okolí.
Prvým, koho stretol, bol niekto z rodiny Mogliovcov.
Janko sa trochu chvel od chladu a únavy a na svo-
jich pleciach si niesol malý batôžtek s bielizňou,
ktorý obsahoval aj to, čo mal najcennejšie: dve
knihy. Vstúpil na dvor, kde celá rodina Mogliovcov
pripravovala prúty na viazanie viniča. Gazda ho zba-
dal a hneď sa ho opýtal: „Koho hľadáš, chlapče?“
„Hľadám Luigiho Mogliu.“
„To som ja. Čo chceš?“
„Posiela ma moja matka. Povedala mi, aby som
k vám prišiel ako stály pomocník.“
„Ale, úbohý chlapče, teraz je zima a paholkov sme

prepustili; berieme ich až koncom marca. Maj
trpezlivosť a vráť sa domov.“

Janko smutne sklonil hlavu. Únava a ťažoba dňa ho
premohli. Rozplakal sa: „Sadnem si tu na zem a už
sa nepohnem… Nie, nejdem preč!“
A začal s ostatnými zbierať prútie roztrúsené po
dvore.
Dorotea Mogliová, dojatá jeho slzami, presvedčila
svojho manžela, aby úbohého chlapca nechal
v dome aspoň niekoľko dní.
V ten večer bol Janko prekvapený, keď mu pani Do-
rotea ukázala jeho spálňu.
„Moja vlastná izba?“
Posteľ bola dobrá, ale spánok ťažký. Iba ja som ho
počula vzdychať: „Mama…“
Dobre tomu rozumiem. Je ťažké byť odtrhnutý od
rodiny. Ten chlapec mal veľmi citlivé srdce. Na druhý
deň už bol v práci. Rukávy mal vysúkané, vyčistil
stajňu, nakŕmil kravy a priviedol ich k žľabu. V na-
sledujúcich mesiacoch robil všetky typické práce
poľnohospodárskeho sveta toho času: staral sa o vi-
nič, pracoval motykou, kosil trávu, prevracal a hra-
bal seno, zbieral listy moruše pre priadky morušové
či zväzky dreva v lese, mlátil obilie a pestoval kuku-

ricu. Janko bol obľúbený a mal veľkú slo-
bodu, trochu voľného času na číta-

nie a modlitby. Každú nedeľu
išiel na prvú omšu vo farnosti
Moncucco a zhromaždil chlap-
cov z okolia. Hral sa s nimi,
modlil sa a rozprával im nád-
herné príbehy. Keď pršalo, za-
viedol ich do mojej stodoly.
Istý nevrlý starý muž ho jed-
ného dňa videl, ako sa modlí,
a vysmieval sa mu. Janko po-
kojne odpovedal: „Moja
matka ma naučila, že keď sa
modlíte, z dvoch zŕn vyrastú
štyri kukurice; ak sa, naopak,
nemodlíte, zo štyroch zŕn vy-
rastú iba dve kukurice. Rad-
šej sa tiež modlite!“
Istotne sa stane veľkým člove-
kom. Slovo farmy Mogliovcov.

Autor: José J. Gãmez Palacios

Farma Mogliovcov

Od februára 1828
do novembra 1929

Janko Bosco pracoval
ako pomocník

na farme Mogliovcov
(MB I, 191 – 206).

V súčasnosti je statok
zrekonštruovaný a je

miestom pre
stretnutia mládeže.
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hlavný predstavený

Milí moji priatelia, v názve som chcel vý-
stižne vyjadriť skúsenosť, ktorú som mal
minulý mesiac (v máji). Navštívil som sale-
ziánske diela v Mato Grosso a Južné Mato

Grosso v Brazílii. Prví saleziáni sem prišli
pred 125 rokmi do vtedajšej dediny
Cuiabá, z ktorej sa dnes stalo mesto so
600 000 obyvateľmi, brána k svetovému zá-
zraku, ktorým je Pantanal. Požiadal som
o stretnutie domorodé národy, s ktorými
saleziáni žili desiatky rokov: Ajorejov, Ma-
skojov a Čamakokov. Chcel som priniesť
svedectvo Kongregácie do legendárnych
misií v Mato Grosso. Za súmraku jedného
prekvapivého dňa som prišiel do osady in-
diánov Bororov v Meruri.

V roku 1894 synovia dona Bosca pod ve-
dením dona Giovanniho Balzola otvorili
novú misijnú stanicu v Mato Grosso, v Cu-
iabà, a začali prvú evanjelizáciu Bororov.
Založili Sacra Colonia (Posvätnú kolóniu)
v Coraçao. V roku 1906 bola vytvorená „Co-

lonia de Sangradouro“, ktorá následne po-
skytla prístrešie Šavantejom. Tí boli vyhnaní
a takmer vyhubení v oblasti Parabuburi.
Prvý pokus priblížiť sa domorodým Šavan-
tejom sa udial v novembri 1934. Zrodil sa
z krvi saleziánskych misionárov dona Gio-
vanniho Fuchsa a dona Pedra Sacilottiho,
obetí úkladnej pasce.

Už v roku 1926 bola realitou stabilná
a trvalá prítomnosť saleziánskych misio-
nárov medzi indiánmi Šavantejov a Bororov.
Diela ako Sangradouro, Sao Marcos a Me-
ruri sa ustálili až dodnes. Keď indiáni Ša-
vantejovia prišli do dediny Sangradouro,
kde ich prijali saleziáni a Bororovia, hoci
v dejinách boli znepriatelenými národmi,
celkový počet Šavantejov nebol ani 900.
Dnes vďaka zákonom o ochrane a rešpekte
k ich kultúre počet obyvateľstva dosahuje
30 000.

V Meruri nás prijali s láskou a s tradičnou
pohostinnosťou. Veľmi sa mi páčila aj mož-
nosť stretnúť sa so všetkými misionármi,
ktorí v súčasnosti prežívajú svoj život spolu
s týmito ľuďmi. Bolo tam prítomných 18 sa-
leziánov, 8 dcér Márie Pomocnice a dve
sestry z Kongregácie svätej Laury (známe
ako „lauritky“), sestry colombiánky, s kto-
rými spoločne pracujeme pre dobro našich
domorodých bratov a sestier. V nasledu-
júce dopoludnie sme prežili dva veľmi
pekné ľudské momenty, ktoré mali veľký
historický a duchovný význam.

Autor: Ángel Fernández Artime SDB / Preklad: Stanislav Veselský ASC / Foto: ANS

Tam, kde vyliata krv

rodí nový život

Veľmi živo a emotívne som prežíval stretnutie s mladými Borormi a Šavantejmi,
ako aj s misionármi, ktorí s nimi každodenne trávia svoj život, a celebroval som na mieste

mučeníctva tých, ktorí na ich obranu vyliali krv.

Ángel Fernández Artime
hlavný predstavený saleziánov

a X. nástupca dona Bosca

Je toľko dobra, ktoré sa
každodenne zasieva

a klíči, ale nedostáva sa
do správ. Preto musíme

byť šíriteľmi dobrých
správ.
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hlavný predstavený

Prvým bolo stretnutie so 40 mladými Ša-
vantejmi (chlapcami a dievčatami), ktorí pri-
šli, aby pri príležitosti našej návštevy prežili
deň spoločne s Borormi. Až dodnes sa Bo-
rorovia a Šavantejovia nikdy takto nestretli.
Mladí Bororovia a Šavantejovia urobili mož-
ným to, čo dospelí nikdy predtým neurobili.
Viedli sme dialóg, tancovali sme a spievali,
slávili Eucharistiu a spoločne sme jedli. Bola
nás asi stovka.
Druhý moment bol ešte dojímavejší. Slávili
sme Eucharistiu v strede dediny na mieste,
kde bol zabitý salezián otec Rudolf Lukem-
bein, nemecký misionár, a indián z kmeňa
Bororov Simao Cristino. Zabili ich vlastníci
veľkostatkov „facendeiros“, ktorí boli veľmi
nahnevaní na saleziánov, pretože bránili
práva domorodcov na ich územiach. Dňa
15. júla 1976 prišli do dediny a po diskusii
vystrelili na dona Rudolfa. Indián Simao ho
pribehol brániť, ale zavraždili aj jeho.

V deň mojej návštevy som mohol pozdraviť
jedného staršieho svedka tohto muče-
níctva, ktorý bol tiež zranený, ale lekári ho
zachránili. Hovoril som s ním a poďakoval
som sa mu. Počas našej Eucharistie bol
tam pokorne prítomný.

Kauza svätorečenia týchto našich dvoch
mučeníkov, Božích služobníkov, sa blíži ku
koncu.
Veľmi živo a emotívne som prežíval to, že
som mohol prísť do zeme Bororov, stretnúť
sa s mladými Borormi a Šavantejmi, ktorí
chceli stráviť tieto chvíle spoločne, stretnúť
bratov a sestry misionárov, ktorí každo-
denne prežívajú svoj život spolu s nimi,
a sláviť Eucharistiu na mieste mučeníctva
tých, ktorí na ich obranu vyliali krv. Heslo,
ktoré si Rudolf Lunkenbein zvolil pri svojej
vysviacke, bolo: „Prišiel som, aby som slúžil
a dal svoj život.“ Pri jeho poslednej návšteve
v Nemecku v roku 1974 ho jeho mama pro-
sila, aby si dával pozor, pretože ju informo-
vali o rizikách, ktorým sa jej syn vystavoval.
On odpovedal: „Mama, prečo sa znepoko-
juješ? Niet nič krajšieho, ako zomrieť pre
Boha. To by bol môj sen.“

Len čo sa začalo brieždiť, s celou komuni-
tou Bororov sme urobili malú procesiu až
k hrobom Simaa Cristina a Rudolfa Lukem-
beina a modlili sme sa za všetkých sale-
ziánskych misionárov. Myšlienkami som za-
letel do Afriky na okraj Burkina Fasso, kde
pred niečo viac ako dvoma mesiacmi náš-

mu saleziánskemu bratovi – španielskemu
misionárovi otcovi Césarovi Antoniovi Fer-
nándezovi– pretrhli niť života len preto, že
bol kňazom a misionárom.
Titulok môjho príhovoru sa týka práve tých-
to dvoch príbehov. Krv, ktorá sa vyleje a spô-
sobí toľko bolesti, zároveň rodí život. Kon-
štatoval som to v dedinách Bororov
a Šavantejov a vidíme to v Afrike, kde sa
každý deň konajú „zázraky života“. Cieľom tý-
chto riadkov je poďakovať za mnohé životy,
darované s neobmedzenou veľkodušnos-
ťou.
Vďaka toľkým vám, priatelia a čitatelia Bollet-
tino Salesiano, pretože naďalej dôverujete
v dobro, ktoré sa spoločne snažíme konať
v tomto svete. Svet stále potrebuje dobré
správy, ktoré potešujú srdce, a príbehy, ktoré
menia život. V tomto našom svete totiž ne-
jestvuje iba zlo. Naopak, je toľko dobra, ktoré
sa každodenne zasieva a klíči, ale nedostáva
sa do správ. Zlo, tragédie, násilie a smrť sa
však do správ dostávajú.Preto musíme byť ší-
riteľmi dobrých správ. Ako som vám práve
porozprával, aj v bolesti smrti sú skutočnosti,
ktoré rodia život.

(Podľa Il Bollettino Salesiano, jún 2019)



panna mária

Púť na saleziánske miesta
Organizáciu púte si vzali na starosť sestry saleziánky Gabika Baue-
rová a Helenka Gabrišová. Podporila ich aj sestra Monika Méryová.
Najvýznamnejším okamihom bola svätá omša v Bazilike Márie Po-
mocnice v Turíne, pri ktorej boli do združenia prijatí ôsmi noví čle-
novia. V rámci púte sa Slováci stretli aj s pánom Renatom Valerom,
prezidentom prvého materského strediska ADMY v Turíne.

„ADMA má na Slovensku 115 členov v štyroch strediskách: Micha-
lovce, Dubnica nad Váhom, Prešov a Námestovo. Ďalšie stredisko
postupne vzniká v Banskej Bystrici, členovia sa chystajú požiadať
o schválenie. Na celom svete sa ADMA naďalej rozširuje, za po-
sledný mesiac (apríl 2019; pozn. red.) dostali päť žiadostí od nových
skupín,“ priblížila predsedníčka dubnického strediska ADMY pani
Zuzana Čepelová.

Manželia Anna a Jaroslav Jenisovci sa v Turíne stali novými členmi
združenia. O púti povedali: „Stručne vyjadriť naše dojmy je veľmi
ťažké. Jednoducho by sme použili všetky známe superlatívy, pove-
dali by sme, že všetko bolo nádherné, neskutočné, dojemné
a krásne. Z Turína si obaja odnášame tie najúžasnejšie dojmy, z kto-
rých budeme ešte dlho čerpať ako zo zázračného prameňa.“

Oslavy v Dubnici nad Váhom
V sobotu 25. mája sa potom zišli členovia združenia ADMA, ma-
riánski ctitelia a ďalší členovia saleziánskej rodiny, aby oslávili Po-

mocnicu i výročie založenia ADMY. Slávnostnej svätej omši pred-
sedal provinciál saleziánov don Jozef Ižold. V kázni don Pavol
Grach, delegát pre saleziánsku rodinu, priblížil okolnosti vzniku
združenia: „Keď don Bosco v roku 1868 dokončil stavbu baziliky
Panny Márie Pomocnice, na jej otvorenie prišlo nesmierne množ-
stvo veriacich, Máriiných ctiteľov. A tu si uvedomil, že je dobré
usmerniť túto masu nábožných ľudí, dať im pole činnosti, kon-
krétne úmysly, ktoré môžu u Panny Márie vyprosovať…Predovšet-
kým to boli mladí ľudia a ich potreby. A tak o rok vznikla ADMA,
ktorá v roku 2019 slávi 150. výročie svojho vzniku.“

V priestoroch Katolíckeho domu sa potom okrem príhovorov
a predstavení stredísk ADMY konalo aj milé divadelné predstave-
nie o tom, „ako to asi vyzerá v nebi“. Malý Ježiško hral kalčeto,
Panna Mária najprv žehlila, ale potom to prenechala mame Mar-
gite a tiež sa išla hrať… Don Bosco pozýval prítomných na futbal,
svätý Anton nachádzal nebešťanom stratené veci a Ján Pavol II. zi-
šiel aj s ochrankou z balkóna medzi svojich. Celkovo účinkovalo v di-
vadle asi 60 svätých.

Saleziánka Gabika Bauerová na margo oslavy poznamenala: „Boli
sme na púti v Turíne a medzi nami boli aj mladí ľudia. Aj tí už dnes
patria medzi členov ADMA. Bolo by dobré, keby sme ich už v na-
šich strediskách pripravovali na vstup do niektorej zložky sale-
ziánskej rodiny. Má to obrovský význam pre ich duchovný rast a an-
gažovanosť.“

Spracoval: rhsdb / Foto: archív

Aj mladí sú členmi ADMY

Výročie 150 rokov vzniku tento rok oslavuje Združenie Márie
Pomocnice (ADMA). Don Bosco ho založil na „šírenie úcty
k Najsvätejšej sviatosti a k Panne Márii Pomocnici kresťanov“.
Začiatkom mája sa uskutočnila púť zo Slovenska do Turína
a v sobotu 25. mája sa v Dubnici nad Váhom konali samotné oslavy
Pomocnice i výročia založenia ADMY.
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Účastníci púte v Turíne pri soche dona Bosca

Slovenskí členovia ADMY na oslavách v Dubnici nad Váhom



rozhovor

Spracoval: Barbora Okruhľanská / Foto: archív Petra Kvasa

Naša saleziánska budúcnosť
je v zdravých rodinách
Životný príbeh, povolanie spolupracovníka

a úloha provinciálneho koordinátora

V minulom roku prevzal úlohu provinciálneho
koordinátora Združenia saleziánov spolupracovníkov
(ASC). O svojom živote, o tom, ako sa dostal
k saleziánom spolupracovníkom či ako ho zvolili do
provinciálnej rady a čo toto združenie plánuje
v najbližšom období, hovorí Peter Kvas.

Ing. Peter Kvas ASC
Rok narodenia: 1965
Salezián spolupracovník: od 1980
V manželstve: od 1988
Špecializácia: elektrotechnik
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rozhovor

Odkiaľ pochádzaš a komu vďačíš za dar
viery?
Som rodený Zvolenčan, no ocko sa narodil
v Békešskej Čabe ako dolnozemský Slovák
evanjelického vyznania. Mňa od malička vy-
chovávala mamka ako rímskokatolíka. Za
vieru vďačím obom rodičom. Aj keď boli
rôzneho vyznania, nikdy som v tejto oblasti
nepocítil napätie.

Pamätáš sa, kedy a prečo si sa začal
zamýšľať nad tým, že sa staneš
saleziánom spolupracovníkom?
Čo ťa na ASC oslovilo?
Tak toto je pre mňa v určitom zmysle tajom-
stvo. Ešte na základnej škole sa nám chlap-
com, čo sme chodili miništrovať, začali veno-
vať vysokoškoláci. Zo začiatku to boli výlety,
chaty a postupne pravidelné stretnutia. Až
neskôr som zistil, že vysokoškoláci, ktorí sa
nám venovali, mali za sebou saleziánov. Keď
som mal 15 rokov, s mojím najlepším kama-
rátom Vladom Slovákom sme dostali ponuku
ísť na duchovné cvičenia. Tu som sa dozve-
del, že v pozadí tohto všetkého sú saleziáni –
v tom čase Václav Kocian a neskôr Tibor Ja-
núch. Toto dobrodružstvo so saleziánmi som
už potom nikdy neopustil.

Si spolupracovníkom takmer 40 rokov.
Ako spätne hodnotíš, čo ti to povolanie
dalo a stále dáva?
Niekedy koncom novembra 1980 prišiel za
mojimi rodičmi don Tibor Janúch s prosbou,
či by ma nevypýtali na 8. decembra zo školy.
Neviem, ako to zdôvodnil, jednoducho sa
mu to podarilo. V deň slávnosti Nepoškvr-
neného počatia Panny Márie som teda ne-

šiel do školy. Prišli sme na faru v Kocha-
novciach, kde som aj s ďalšími za zamknu-
tými dverami zložil prísľub saleziána spolu-
pracovníka. Na tieto moje spomienky sa
treba pozerať v duchu doby, keď takéto ko-

nanie bolo možné len v prísnej utajenosti.
Ak mám byť úprimný, vtedajší môj vek (mal
som vtedy ani nie 16 rokov) a okolnosti skôr
svedčia o tom, že som nevedel, do čoho
idem a na akú cestu som sa dal. Bolo to po-
volanie od Pána a po rokoch zaň úprimne
ďakujem. Je to moja istota.

Povedz nám niečo o svojej rodine. Je aj
tvoja manželka spolupracovníčka?
Pokročme ďalej. Hoci nemám hudobné na-
danie, chodil som aj do farského mládež-
níckeho zboru. Na jednej silvestrovskej ak-
cii členov zboru, ktorú sme prvýkrát
zorganizovali aj s dievčatami, sa mi zapáčila
moja budúca manželka Janka. Po siedmich
rokoch sme mali veľkú svadbu a začala sa
pre nás nová spoločná etapa života. Bolo to
v mariánskom roku a Panna Mária nás
sprevádza celým naším manželstvom. Star-
šieho syna Lukáša sme krstili na sviatok
Panny Márie Lurdskej. Dcéra Mária nesie
meno Panny Márie a narodila sa v sobotu
(deň Panny Márie). Mladší syn Andrej bol

pokrstený na sviatok Panny Márie Kráľov-
nej. Zuzana sa narodila v mariánskom me-
siaci október a Terezka na slávnosť Ne-
poškvrneného počatia Panny Márie. Lukáš
a Mária už majú svoje rodiny. Lukášovi
a jeho manželke Aničke sa nedávno narodil
Filip. Mária s manželom Jakubom sú tiež
saleziáni spolupracovníci a tešia sa zo syna
Mateja. Andrej, Zuzana a Terezka zatiaľ štu-
dujú. Manželka Janka sa stala saleziánskou
spolupracovníčkou až neskôr.

Do provinciálnej rady ťa spolupracovníci
zvolili pred rokom. Ako si prežíval túto
voľbu a potom aj otázku prijatia služby
koordinátora?
Za celé roky mi ani len nenapadlo, že by
som mohol byť v provinciálnej rade. V miest-
nej rade v stredisku, to áno, bol som jej čle-
nom niekoľkokrát. Veľmi ma prekvapilo, že
som sa dostal na kandidátnu listinu volieb
do provinciálnej rady. Dozvedel som sa to
z telefonátu od Julka Tomaštíka – vtedaj-
šieho provinciálneho koordinátora. Práve
som bol služobne mimo domu. Mal som sa
vyjadriť, či súhlasím. Po telefonickom roz-
hovore s Jankou som Julkovi potvrdil, že sú-
hlasím s kandidatúrou. Od toho večera mi
neustále chodilo v hlave, čo ak budem do
provinciálnej rady zvolený. Uspokojoval som
sa s myšlienkou, že to stále budem môcť od-
mietnuť. Moje predtuchy sa potvrdili, no
voľbu som prijal. A potom pri voľbe koordi-
nátora (spomedzi členov provinciálnej rady;
pozn. red.) to bolo podobné.

Čo si považoval za najväčšiu výzvu
pre seba ako koordinátora?
Pýtal som sa, prečo a čo odo mňa žiada
Pán. Odpoveď je niekedy jasná, ale niekedy
potrebujem čas, aby som pochopil. Myslím
si, že túto otázku by si mal klásť každý sale-
zián, aby tak postupne spoznával svoju
úlohu. Don Bosco nám hovorí: „Odvahu
teda, moji drahí a milovaní synovia, položili
sme ruku na pluh, vytrvajme.“ Chcem teda
úprimne poslúžiť združeniu tak, aby sa
reálne naplnila túžba dona Bosca vidieť nás
všetkých šťastných tu i vo večnosti.

Mnohí nemajú predstavu o tom,
čo taký koordinátor saleziánov
spolupracovníkov robí, čo je jeho úlohou.
Máš to za ten rok u seba zodpovedané?
Asi nepatrím k tým, čo majú hneď vo všet-
kom jasno. Odpoveď som hľadal v našom
Projekte apoštolského života (stanovy; pozn.

Nedá sa spoliehať len
na ľudské sily, treba

nechať priestor Bohu
a jeho zámerom.
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red.). Koordinátor by mal budovať spolo-
čenstvo v rámci združenia, potom vo vzťahu
k širšej saleziánskej rodine, k Cirkvi a k spo-
ločnosti. Tiež má vyzrievať v duchovnom ži-
vote a rásť v saleziánskom poslaní.

Koordinátorstvo je dobrovoľnícka
služba, ktorá zaberá nemálo voľného
času. Musel si sa kvôli tomu aj niečoho
vzdať? Prípadne čo všetko ešte musíš
popritom stíhať, ktoré povinnosti si
plniť?
Dnešná doba je veľmi rýchla a vyžaduje si
veľkú disciplínu vo využívaní času. Uvedomil
som si to už na začiatku služby a snažím sa
to naučiť. Nie vždy to však zvládnem.
V tomto sa nedá spoliehať len na ľudské
sily, treba nechať priestor Bohu a jeho zá-
merom. Len on dokáže nahradiť čas, čo
odkrojím rodine. Všímam si, že niektoré
veci som nevedel vybaviť dlhé obdobie
a zrazu sa pohnú.

Ako si rozumiete v rámci provinciálnej
rady? Viete sa aj pohádať? Ako často sa
stretávate?
Tak toto spoločenstvo vnímam ako jedno
veľké pozitívum. Ďakujem za každého jed-
ného člena. Je nás desať radcov plus pro-
vinciálna delegátka FMA a provinciálny de-
legát SDB. Sme z rôznych kútov Slovenska,
máme rôzne povahy, vekovo od zrelej mlá-
deže cez rodičov až po starých rodičov, ale

táto rôznosť sa dopĺňa a je veľmi potrebná.
Áno, našli sa okamihy rôznych názorov či
pohľadov. O dôležitých veciach sa hlasuje,
výsledok potom jednotne rešpektujeme.
Stretávame sa pravidelne raz za mesiac
okrem letných prázdnin. Termíny si plánu-
jeme rok vopred. Niektoré stretnutia sú
špecifické, napríklad stretnutie provinciálnej
rady s miestnymi radami, stretnutie s ašpi-
rantmi, spoločné stretnutie českej a slo-
venskej provinciálnej rady. Zúčastňujeme
sa spoločných akcií s inými zložkami sale-
ziánskej rodiny.

Čo čaká Združenie saleziánov
spolupracovníkov najbližšie obdobie?
Čo plánujete?
Mám túžbu, aby sme v združení čo najlep-
šie využívali to, čo nám ponúka Projekt
apoštolského života a z neho vychádzajúce
dokumenty. Úprimná vďaka všetkým, ktorí
sa podieľali na dôslednom spracovaní tých-
to dokumentov. Na úseku formácie sa pri-
pravujú a organizujú duchovné cvičenia.
Pre tento rok je to téma o blahoslaven-
stvách, ktorú pre nás napísal a v januári aj
kázal don Lančarič. Do konca tohto roka je
pripravených niekoľko desiatok termínov
tak, aby sa podľa možností každý salezián
spolupracovník mohol na nich zúčastniť.
Duchovné cvičenia, ktoré nám ponúka
združenie, sú veľký dar, ktorý máme a treba
nám ho zachovať. Osobitné duchovné cvi-
čenia sú pripravované v rámci formácie pre

našich ašpirantov a predašpirantov. Pripra-
vujú sa témy duchovných obnov a témy na
formačno-animačné stretnutia.
Sľubne sa rozbieha tím mladých saleziánov
spolupracovníkov. Intenzívne na tom pra-
cujú radcovia pre mládež Peter Kertys
a Majka Čelková. Majú veľa dobrých nápa-
dov a na prvých stretnutiach tímu sa spoz-
návali a vzájomne sa obohacovali svojimi
skúsenosťami. Začiatkom novembra sa
v Čičmanoch uskutoční formačný víkend.
Program stretnutia sa postupne kryštali-
zuje.

Aký je aktuálne záujem o vstup
do združenia?
Keď na túto otázku odpoviem cez čísla, Pán
nám stále povolania dáva, za čo treba
úprimne ďakovať. Aj v tomto roku máme vo

formácii 32 ašpirantov a 19 predašpirantov.
Keď sa pozrieme, ako sú na tom v jednotli-
vých strediskách, vidíme výraznejšie roz-
diely v počtoch nových povolaní. Je to podľa
mňa prirodzené. Pozrime sa na dona
Bosca, dona Titusa Zemana či iných sale-
ziánov, ktorí sa nám vynárajú v pamäti. Ná-
znak duchovného povolania, ktorý si všimli
u nejedného mladíka, rozvíjali a sprevádzali
s veľkou pozornosťou. Vedeli, že povolanie
dozrieva, potrebuje čas. A ovocie prichá-
dzalo. Nešetrili prostriedkami, námahami
či obetami. Otázku nových povolaní vidím
v širších súvislostiach celej saleziánskej ro-
diny. Naša saleziánska budúcnosť je v zdra-
vých rodinách, vo výchove, v osobných kon-
taktoch a príkladnom živote. Treba sa nám
spoločne modliť za povolania do každej
zložky saleziánskej rodiny, lebo sa navzájom
potrebujeme.

Určite sa stretávaš aj ty s nesprávnym
chápaním ASC povolania. Tak ako to je?
Kto môže byť spolupracovníkom?
V prvom rade si treba uvedomiť, že byť sa-
leziánom spolupracovníkom je povolanie.
Povolanie ako vzácny dar od Pána. Naším
prvoradým cieľom je naša spása, ktorú mô-
žeme dostať ako dar jedine od Ježiša Krista.
Byť pravým saleziánom vo svete vyžaduje
mať saleziánskeho ducha, mať zmysel pre
spoločenstvo a spoluprácu. Nesmie mu
chýbať základná črta, a tou je láska k mla-
dým a silná túžba spolupracovať na za-
chraňovaní mladých, najmä chudobných
a opustených. Pozvánka od dona Bosca je
pre každého, komu záleží na svojej spáse
a na spáse mladých.

Treba sa nám spoločne
modliť za povolania do

každej zložky
saleziánskej rodiny,
lebo sa navzájom

potrebujeme.



Juniorát
Zahŕňa v sebe obdobie dočasných sľubov.
Trvá šesť až deväť rokov a jeho cieľom je
„pripraviť osoby na totálne zasvätenie seba
Bohu v nasledovaní Krista a v službe posla-
niu“. Roky medzi prvými sľubmi a definitív-
nym ÁNO Pánovi sa teda nazývajú juniorát.
Čo o tomto období hovorí dokument
V brázdach zmluvy? (Je to formačný projekt
pre sestry saleziánky.)
Juniorka je aktívne začlenená do komunity.
Osvojuje si evanjeliové rady chudoby, čis-
toty a poslušnosti v realite každodenného
života. V každej skúsenosti si mladá FMA
overuje byť vychovávateľkou v štýle pre-
ventívneho systému. Stále viac rozvíja ve-
domie ústrednosti Krista vo vlastnom ži-
vote. Učí sa životodarným stretnutiam
v modlitbe, v apoštoláte sa snaží spro-
stredkovať hodnoty saleziánskej spirituality

a preventívneho systému. Osvojuje si po-
hľad na vlastnú komunitu ako miesto rastu
a osobnej realizácie vo výchovnej službe. Je
to tiež obdobie, počas ktorého si sestry do-
rábajú vysokoškolské štúdiá či iné kvalifiká-
cie, aby kompetentne odpovedali na výzvy
poslania mladých.

Juniorské stretnutia
Juniorka okrem osobného štúdia či pomoci
z komunity a od duchovného sprievodcu

má počas tohto obdobia absolvovať aj ví-
kendové formačné stretnutia s provinciál-
kou a prizvanými hosťami, ktorí sprostred-
kúvajú tému saleziánskeho, duchovného či
ľudského dozrievania. Takéto stretnutie
býva raz za dva mesiace. Posledné roky je
raz v roku doplnené o tzv. interjuniorát, kde
sa stretajú sestry juniorky aj z iných reholí
zo Slovenska či Čiech a majú možnosť vy-
meniť si osobné skúsenosti, spoznať sa
i povzbudiť či utvrdiť vo vlastnej charizme.

Skladanie dočasných sľubov
V junioráte sa skladajú sľuby na isté obdo-
bie, hoci s úmyslom navždy. Prvé štyri roky

vždy na jeden rok, potom na dva roky
a opäť sa môže opakovať po jednom roku,
kým nepríde k odovzdaniu sa prostredníc-
tvom večných sľubov navždy. V tomto ob-
dobí, ak sestra rozpozná spolu s duchov-
ným vodcom a sprevádzaná provinciálkou,
že toto nie je jej životná cesta, tak odchádza
z inštitútu po vypršaní zložených sľubov.

Intenzívna príprava na večné sľuby
Zvyčajne posledné dva roky pred zložením
večných sľubov sestry odchádzajú v lete na
intenzívnu mesačnú prípravu do Talianska.
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Je to úžasné spoznávať
našu charizmu v iných

sestrách, kultúrach,
mladých.

Obdobiu noviciátu – čiže dvojročnej príprave, počas ktorej sa z novicky stane rehoľná sestra –
sme sa už v našom časopise venovali. Tentoraz by sme sa chceli pozrieť na to, ako sa zo sestry

s prvými sľubmi stane sestra s večnými sľubmi. Cieľom tohto obdobia je upevniť v sestre, dcére
Márie Pomocnice (FMA), život spojenia s Bohom a zmysel pre príslušnosť k inštitútu

a postupne ju začleňovať do mládežníckej pastorácie a pokračovať v jej osobitnej saleziánskej
formácii.

Cesta saleziánky
k večným sľubom

Spracovala: Viera Antalíková FMA / Foto: archív

Stretnutie junioriek v Šamoríne



Hovoríme tomu aj tzv. druhý noviciát. Slo-
venky sa ho zúčastňujú od roku 1995. Prí-
prava je medzinárodná a dorozumievacím
jazykom je taliančina – reč našich zaklada-
teľov. Koná sa na miestach, ktoré sú úzko
späté so zrodom našej charizmy.

Osobná skúsenosť sestry Evy Š.,
ktorá zložila večné sľuby v roku 2018
Z prípravy na večné sľuby som mala dosť
veľké obavy pre jazyk. Vďaka mesačnému
jazykovému pobytu i celoročnému štúdiu
taliančiny sa mi postupne odbúral stres.
Spätne hodnotím túto prípravu ako veľmi
pozitívnu skúsenosť, ktorá sa nedá ničím
zaplatiť ani nahradiť. Prvý mesiac tzv. dru-
hého noviciátu sme sa v Taliansku venovali
podstate rehoľného života, prežívaniu re-
hoľných sľubov z rôznych aspektov… Druhý
mesiac som si nazvala charizmatický: nav-
štívili sme miesta života dona Bosca

a matky Mazzarellovej, a tak som mala mož-
nosť preniknúť viac do hĺbky a nádhery po-
čiatkov našej charizmy. Bolo toho ne-
smierne veľa, čo sa ma dotklo, oslovilo, čo
ma nadchlo.
Veľmi pozitívne vnímam naše spoločenstvo,
medzinárodnú komunitu sestier, ktorú sme
mohli tvoriť spolu. Je to úžasné spoznávať
našu charizmu v iných sestrách, kultúrach,
mladých… Ešte viac som objavila bohatstvo
a krásu našej charizmy.
Tento čas prípravy v Taliansku je aj časom
stiahnutia sa z bežných povinností a mož-
nosti venovať viac času sebe a Ježišovi. Člo-
vek sa opäť vráti k počiatkom svojho povo-
lania, k motiváciám a má možnosť uvažovať
nad doterajším rehoľným životom aj počas
duchovných cvičení.

Osobná skúsenosť sestry Márie Bartovej
Na prípravu na večné sľuby sme nechodili

do Talianska, ako je to dnes, keďže som
sľuby skladala ešte za totality. Boli sme na
Slovensku, ale na dva mesiace sme sa
stiahli z apoštolátu. Dôkladne sme si prečí-
tali Stanovy, premodlili ich, rozprávali sa
s duchovným vodcom… Večné sľuby som
skladala na fare u dona Juraja Kyseľa v Kňa-
žej 5. októbra 1986. Pred sľubmi sme mali
duchovné cvičenia. Príbuzní nevedeli nič
o tom, čo ideme robiť. Mala som vtedy
40 rokov a bola som vnútorne šťastná. Pod-
statné pre mňa bolo, že patrím Pánovi.

Zloženie večných sľubov
Večné sľuby sestry saleziánky skladajú zvy-
čajne na Slovensku. Dlhé roky to bolo okolo
5. augusta, čo je deň vzniku Inštitútu dcér
Márie Pomocnice. Posledné roky sa upred-
nostňuje začiatok septembra z pastorač-
ných dôvodov, aby mladí, ktorí sú cez prázd-
niny na akciách a brigádach, sa mohli
zúčastniť na tejto slávnosti. Sestry sale-
ziánky si pri skladaní sľubov nemenia meno,
ako je to zvykom v niektorých iných rehoľ-
ných spoločenstvách, ale zostáva im krstné
meno.

saleziánska rodina

Zaujímavosti
Sestry saleziánky Slovenskej provincie pô-
sobia v 15-tich komunitách, z nich jedna
je medzinárodná v Azerbajdžane v Baku.
Je ich 87 a priemerný vek je 45,9.
Najviac sestier saleziánok pochádza
z Dubnice nad Váhom a z Bratislavy.
Zvyčajné zamestnania sestier FMA na Slo-
vensku: učiteľky v rôznych školách, kde
učia náboženstvo i profánne predmety.
Okrem toho sú aj sociálnymi pracovníč-
kami, vychovávateľkami na internáte či
riaditeľkami súkromných centier voľného
času alebo centra pre deti a rodinu, prí-
padne pôsobia ako psychologičky.
Najstaršia žijúca saleziánka na Slovensku
má 81 rokov, najmladšia 25 rokov. Naj-
staršou zosnulou sestrou bola sestra An-
tónia Hederová, ktorá mala 96 rokov,
a najmladšou za posledné obdobie ses-
tra Mária Futejová, ktorá zomrela ako 35-
ročná, krátko po večných sľuboch.
Sestry saleziánky nosia obvykle šedé re-
hoľné oblečenie. Môže byť v kombinácii
s čiernou či bielou farbou. V mnohých
krajinách však stretnete saleziánky aj v ci-
vile. U nás ich takto môžete stretnúť na-
príklad na horách či pri športovaní alebo
pri práci v záhrade.sestra Dagmara Čepelová skladá večné sľuby v roku 2016

Skladanie večných sľubov sestier Evy Šatkovej a Pauly Mäsiarovej
(september 2018 v Banskej Bystrici)
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VYSOKÉ TATRY
Saleziánky sa po čase opäť stretli

Počas posledného aprílového víkendu sa uskutočnilo stretnutie takmer ce-
lej provincie saleziánok na Slovensku. Vyše 70 sestier sa stretlo v Tatran-

skej Lesnej. Hlavnú tému „Komunizmus a vplyv na nás“ predstavila Kateřina
Lachmanová. Téma je impulzom pre 80. výročie príchodu saleziánok na Slo-
vensko, ktoré oslávia budúci rok. Sestry sa dozvedeli aj o nových projektoch
týkajúcich sa pastorácie, saleziánskej rodiny a spoločenskej komunikácie.
Tiež spoznali tému svojej 24. generálnej kapituly, ktorá sa inšpiruje biblickým
textom svadby v Káne. „To, čo potrebujeme v komunitách, je objaviť dary,
zdroje, ktoré má každá. Ďakovať za ne a vedieť ich aj oceniť, aby to nebolo tak,
že tí zvonku nás viac ocenia,“ vyjadrila provinciálka Monika Skalová FMA. /mp

BARDEJOV
Na Poštárke v Bardejove majú novú mozaiku

Vnedeľu 5. mája požehnal don Peter Bešenyei mozaiku
blahoslaveného Zefyrína Jimeneza Mallu, prvého bla-

hoslaveného Róma. Mozaiku vytvoril Vincent Staríček na
podnet už zosnulého dona Teodora Gavendu. Vyrábal ju
9 rokov a skladá sa zo 40 000 kúskov kamienkov. V centre
mozaiky je postava bl. Zefyrína s malou neterou Pepitou,
v ruke drží ruženec, ktorý ho sprevádzal v jeho živote i pri
mučeníckej smrti. Na vrchole je zobrazený kláštor v Bar-
bastre, kde žil, a pod ním je zobrazená rómska rodina
s chlapcom s košíkom – tak sa živil v detstve aj Zefyrín. Na
mozaike sú zobrazené tiež kone; Zefyrín sa živil ich pre-
dajom, a aj muž s gitarou, symbolizujúci hudobné nada-
nie rómskeho národa, ktoré však Zefyrínovi chýbalo. /mp

VATIKÁN
Radcom Vatikánu po prvý raz žena –
je to saleziánka

Pápežská komisia Vatikánskeho mest-
ského štátu sa skladá zo šiestich radcov,

jedného generálneho a piatich štátnych. Ich
úlohou je vykonávať zákonodarnú moc a re-
prezentovať pápeža. Prvýkrát zastáva túto
funkciu aj žena. Je ňou saleziánka Alessandra
Smerilli FMA, ktorú vymenoval pápež Franti-
šek. Sestra pôsobí okrem iného vo Vedec-
kom a organizačnom výbore sociálnych týžd-
ňov katolíkov, ktoré usporadúva Talianska
biskupská konferencia. Patrí tiež medzi ex-
pertov Národnej rady pre tretí sektor, čo je
orgán zriadený pri Ministerstve práce a so-
ciálnych vecí Talianskej republiky. /mp

ŽILINA
Saleziánska odborná škola znova získala prvé miesta

Cech predajcov a autoservisov SR pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu Slovenskej republiky usporiadal po 20.-krát v štyroch kategóriách:

autoopravár junior – mechanik a elektrikár, ka-
rosár, lakovník a autotronik. Počas 2. a 3. mája
mali študenti možnosť zmerať si sily a okrem
iného si prezreli aj Autosalón 2019 v Inchebe
v Bratislave. Študenti SOŠ sv. Jozefa Robotníka
v súťaži opäť dosiahli výnimočné úspechy. V ka-
tegórii mechanik a elektrikár získal prvé miesto
Filip Hajdúch a v kategórii lakovník bol prvý Ro-
man Kriško a piaty Štefan Blažej Cigánik. /mp
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BELUŠSKÉ SLATINY
Prvý ročník Teológie pre mladých mal tri kurzy

VRodinkove sa počas prvého júnového víkendu stretlo 19 mladých ľudí na už tretí kurz
projektu Teológia pre mladých. Ide o neakademické vzdelávanie, ktoré ponúkajú sale-

ziáni a sestry saleziánky. Témou tretieho stretnutia bola teologická náuka o človeku. Spo-
jovacím bodom jednotlivých prednášok sa stal veľkonočný paškál. Pomocou symbolov,
ktoré sú na ňom vyobrazené, previedli lektori mladých dejinami spásy, ale aj osobnými de-
jinami človeka. Priestor medzi prednáškami bol vyplnený živou debatou. Nechýbalo ani
spoločné slávenie očakávania Turíc. „Božie slovo, spev, atmosféra, sviečky, hudba… niečo
ako veľkonočná vigília v kruhu malého spoločenstva,“ opísal svoje dojmy Filip Morjak.
Účastníci projektu sa stretnú najbližšie v septembri na takzvanej „letnej škole“. /rh



správy

RÍM
Smutná správa
z Afriky

Hlavný predstavený
saleziánov don Án-

gel Fernández Artime
poslal saleziánskej ro-
dine krátku správu z Vý-
chodnej frankofónnej
Afriky. Oznámil smutnú
udalosť o zavraždení
misionára Fernanda
Hernándeza a ťažkom
zranení Germaina Pla-
koo-Mlapaa. Zároveň
vyzval všetkých na modlitby najmä za uzdravenie dona Germaina a tiež za odpustenie pre
vrahov. V krátkom čase je to už druhá vražda saleziána v tejto oblasti. Prvým bol vo februári
César Antonio Fernández. /mp

BRATISLAVA
Príbehy Bruna Ferrera uzreli novú podobu

Koraland je názov pre nový sedemdielny animovaný seriál na námety príbehov Bruna Ferrera. Prináša evan-
jeliové posolstvo a posolstvo lásky potrebnej v medziľudských vzťahoch. Príbehy stvárňuje rodinka korá-

lok: zásadový ocko Loio, rozvážna maminka Maty, malá a občas ľútostivá dcérka Mima, veselý syn Kori a ne-
vlastná, ale veľmi praktická dcéra Alia. O toto nové spracovanie sa réžiou a animáciou postaral salezián
spolupracovník Igor Barták. /mp

RAJEC
Pripomenuli si významného
rodáka

Druhú májovú sobotu si v Rajci pripo-
menuli rodáka saleziána dona An-

dreja Paulínyho. Štyridsať rokov pracoval
v exile ako redaktor a vedúci audiovizuál-
neho oddelenia vydavateľstva Elle Di Ci,
bol riaditeľom Malého seminára pri Slo-
venskom ústave sv. Cyrila a Metoda
v Ríme, profesorom tamojšieho gymnázia
i šéfredaktorom časopisu Slovenské hlasy
z Ríma. O jeho živote a diele porozprával
na Mestskom úrade hosť Dr. Jozef M.
Rydlo. Do programu patrila aj svätá omša
v Kostole sv. Ladislava, ktorú celebroval
don Štefan Turanský. Ten porozprával, ako
osobne poznal dona Paulínyho. /mp

MNÍCHOV
Stretli sa saleziáni z európskych vydavateľstiev

Od 2. do 5. mája sa v Mníchove stretli vedúci saleziánskych vyda-
vateľstiev pôsobiacich v Európe. Stretnutie viedol hlavný radca sa-

leziánov pre spoločenskú komunikáciu don Filiberto González. Za slo-
venské Vydavateľstvo Don Bosco sa zúčastnil jeho riaditeľ Rastislav
Sitár a delegát pre spoločenskú komunikáciu don Rastislav Hamráček.
Don Filiberto González pripomenul, že podelenie sa o poznatky s mla-
dými a o mladých, to je to, o čo saleziánskemu vydavateľstvu vždy ide.
„Preto je dôležité stretať sa, pracovať s aktuálnymi poznatkami o vývoji
kultúry, spirituality aj technológií v duchu dona Bosca“. Po skončení
všetci vyjadrili veľkú spokojnosť. Don Rastislav Sitár okrem iného po-
znamenal, že zo stretnutia sa všetci rozchádzali obohatení a veľmi po-
vzbudení pracovať na svojich dielach najlepšie, ako je v ich možnos-
tiach. /mp

DOLNÝ KUBÍN
KubCup už po 16.-krát, tentoraz aj eco friendly
a ešte viac rodinnejší

Začiatkom mája prišlo viac než 300 mladých na Kup Cup,
celoslovenský amatérsky turnaj zmiešaných družstiev

vo volejbale. V piatich kubínskych telocvičniach súťažilo dva
dni 36 tímov a staralo sa o nich takmer 70 dobrovoľníkov.
V kategórii PRO spomedzi 12 tímov zvíťazil domáci tím HI-
MYM, v kategórii JOY medzi 24 tímami sa napokon tešil z ví-
ťazstva tím Muro zo Šaštína, keď zvíťazil nad košickým tímom
Fuego. Kategóriu JOY veľmi silno charakterizovalo vzájomné
fandenie medzi tímami a priateľská rodinná atmosféra.
Účastníci dostali pred turnajom výzvu priniesť si svoju
vlastnú dózu na jedlo i hrnček a mnohí z nich tak spravili. „Aj
vďaka tomu sme mohli byť tento rok aspoň o trochu viac eco
friendly,“ s potešením skonštatoval jeden z organizátorov. /rh
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rozhovor

Ako sa slovenskí saleziáni na svojej
kapitule zhostili uvažovania nad troma
bodmi z témy generálnej kapituly?
A čo rezonovalo silnejšie?

Generálna kapitula bude premýšľať o tom,
akí by mali byť saleziáni pre dnešných mla-
dých. Nie je to ľahká úloha. Treba sa zasta-
viť a my, možno trochu v európskom svetle,
sa potrebujeme pozrieť na to, k čomu nás
Boh dnes volá. Potrebujeme vidieť situáciu
mladých, ale aj našu vlastnú. Myslím, že
bratia sa toho chopili už v príprave v ko-

munitách, ktorá trvala niekoľko mesiacov.
Zhodnotiť situáciu našej provincie nám po-
mohli aj závery mimoriadnej vizitácie, ktorá
sa uskutočnila na jeseň minulého roka. Na
samotnom zasadnutí provinciálnej kapituly
zarezonovala z môjho pohľadu najviac
téma nášho života, osobného i komunit-
ného. Dnešná doba si žiada ľudí, ktorí vedia
počúvať, viesť dialóg, neboja sa prijať nové
riešenia, ale predovšetkým sú hlboko zako-
renení vo viere. A spoločne s druhými vy-
tvárajú také prostredie, kde mladý človek
môže rásť.

Čo teba osobne počas provinciálnej
kapituly prekvapilo, obohatilo tak
zvlášť?

Provinciálna kapitula nie je časom oddy-
chu. Práve naopak, prináša so sebou aj ná-
mahu uvažovania, rozmýšľania, reálne sa
chceme pozrieť na problémy zblízka. Preto
ma pozitívne povzbudila bratská klíma, prí-

stup bratov. Zvlášť v práci v skupinách bolo
vidieť, že všetci sa aktívne zapájali. Samo-
zrejme, boli aj chvíle uvoľnenia, bratské ve-
čery, rozhovory a tiež pekne prežívaná li-
turgia.

Kapitula uvažovala aj nad výzvami pre
našu provinciu, bolo ich celkovo sedem.
Ktorá z nich, možno jedna-dve, je podľa
teba najväčšou výzvou a prečo?

Medzi tými siedmimi výzvami sa jedna tý-
kala autentického bratského života, ďalšia
hovorila o tom, že v pastorácii mládeže by
sme nemali zostať uzatvorení, ale vychá-
dzať von, na periférie, k chudobným. Tieto

Spracoval: Rastislav Hamráček SDB / Foto: archív

Provinciál don Ižold:
Saleziánske poslanie môžeme plniť
iba v spoločenstve s laikmi

Vo februári a apríli sa uskutočnili dve zasadnutia provinciálnej kapituly slovenských
saleziánov. Delegáti kapituly sa venovali aj trom témam, ktoré budú obsahom najbližšej
28. generálnej kapituly na budúci rok v Turíne: priorita poslania k mladým, profil dnešného
saleziána, účasť saleziánov a laikov na spoločnom poslaní. Kapitula tiež rozmýšľala nad
situáciou Slovenskej provincie. O zhodnotenie po skončení kapituly sme požiadali provinciála
dona Jozefa Ižolda.

Provinciál Jozef Ižold pri otvorení druhého zasadnutia kapituly

Autentický bratský život
a poslanie k mladým sú
ako systola a diastola

srdca.



dve výzvy mi pripadajú ako pohyb srdca,
ktorý v rytme sťahovania a rozťahovania –
ako systola a diastola – umožňuje, aby krv
prúdila v tele. A aby tak bol celý organizmus
živý. Aj my potrebujeme ísť dovnútra
a hlbšie ako bratia, prežívať hlbokú vieru,
skutočné pravdivé bratské vzťahy, pocho-
penie aj bratské napomenutie; a z druhej
strany potrebujeme vychádzať von k mla-
dým, sprevádzať ich a spájať sa aj s laikmi.
S laikmi, by sme si uvedomili ich potenciál
a že saleziánske poslanie môžeme plniť iba
v spoločenstve s nimi.

Hovorilo sa aj o saleziánskej kultúre,
hovoril o tom aj tvoj vikár v závere
kapituly. Čo to vlastne je saleziánska
kultúra a aké sú jej typické prvky?

Kultúra ako taká je niečo, čo sa nedá tak
ľahko popísať. Zasahuje všetky stránky náš-
ho života. Hovorí sa o mládežníckej kultúre,
o dnešnej kultúre, ktorá sa mení, hovorí sa
o kríze kultúry, ktorá nie je len slušným
správaním a nie je to ani folklór. Kultúra
má význam vo formovaní identity človeka. Je
to spoločné zdieľanie pohľadu na svet, je to
štýl života, sú to vzory ľudí, ktorých máme
okolo seba. Ba viac, je to prostredie, kde sa

človek učí žiť, učí sa pomenovávať veci.
Stáva sa samým sebou. A keď ide o sale-
ziánsku kultúru – sú to tie prvky, ktoré nám
zanechal don Bosco: ako prežíval svoj vzťah
k Bohu, ako žil s bratmi, ako pracoval s mla-
dými, tiež slávenie sviatkov, slávenie svia-
tostí, bratský a láskavý prístup k druhým, ro-
dinný duch, ale aj drobné tradície ako
novény, ktoré nás pripravujú na veľké
sviatky, rozhovor s direktorom, asistencia
ako priateľská stála prítomnosť pri mladých,
večerné slovko. Skrátka, sú to prvky, ktoré
by sa mali nachádzať v každom našom
dome, takže keď mladý človek z jedného
strediska, kde prežil svoju mladosť, sa
ocitne v inom saleziánskom stredisku, lebo
šiel napríklad na vysokú školu, tak by tam
mal nájsť stále to, čo je typicky saleziánske.

Aké ovocie vidíš z tejto provinciálnej
kapituly pre Slovenskú provinciu?

Provinciálna kapitula je jednou etapou, jed-
nou kapitolou. Najkrajším ovocím by bolo,
ak by spolubratia pokračovali v tom, v čom
sa naštartovali pri uvažovaní o téme gene-
rálnej kapituly: aby naďalej premýšľali
v modlitbe a súčasne robili aj kroky pre
skvalitnenie osobného a bratského života,
prístupu k mladým i v spolupráci s laikmi.

Ďakujeme za rozhovor.

15

rozhovor

PRVKY SALEZIÁNSKEJ KULTÚRY
Čo nám zanechal don Bosco:
ako prežívať vzťah k Bohu,
ako žiť v spoločenstve s bratmi,
ako pracovať s mladými,
slávenie sviatkov,
slávenie sviatostí,
bratský a láskavý prístup k druhým,
rodinný duch,
novény ako príprava na veľké sviatky,
rozhovor spolubrata s direktorom,
asistencia ako priateľská stála prítom-
nosť pri mladých,
večerné slovko…

SEDEM VÝZIEV PRE SLOVENSKO
� autentický bratský život
� saleziánska kultúra
� permanentná formácia
� nastavenie animácie saleziánskej
rodiny
� zverovanie zodpovednosti laikom
� digitálny svet
� ísť na perifériu k najchudobnejším
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mladí

„Kristus žije. On je našou nádejou a najkrajšou
mladosťou tohto sveta. Všetko, čoho sa do-
tkne, stáva sa mladým, stáva sa novým, na-
pĺňa sa životom. Preto prvé slová, ktorými sa
chcem obrátiť na každého mladého kresťana,
sú tieto: Kristus žije a chce, aby si bol živý! Je
v tebe, je s tebou a nikdy neodchádza. Ty sa
síce môžeš vzdialiť, no vedľa teba je Vzkriesený,
ktorý ťa volá a čaká na teba, aby si začal od-
znova. Keď sa pre svoje smútky, žiale, obavy,
pochybnosti alebo zlyhania cítiš starý, on
bude pri tebe, aby ti znovu dodal silu a nádej“
(CV 1).

Dokument sa začína vyjadrením úmyslu
otvoriť dialóg s mladými ľuďmi. Pápež Fran-
tišek neoddeľuje mladých ľudí od zvyšku

Cirkvi, ale chce cez mladých osloviť všet-
kých kresťanov. Mladí sú protagonistami
našej doby a aktívnymi členmi Cirkvi.

Ak sa mladí a starí otvárajú Duchu Svätému,
spolu vytvárajú nádhernú kombináciu.
„Starí snívajú a mladí majú vízie“ ( Joel 3,1; CV
192).

Načúvanie realite
V prvých troch kapitolách je východiskovým
bodom Božie slovo a najmä mnohé stret-
nutia mladých ľudí s Pánom. O nich hovorí
prvá kapitola. Pán je živé Slovo, on robí
všetko nové. On je večne mladý (pozri CV
13). „Mladosť je skôr stav srdca než vek“ (CV
34).

Druhá kapitola prelína toto Slovo s našimi
životmi: v každom veku vrátane nášho je to
práve stretnutie s Ježišom, ktoré osvetľuje
život mladých a život celej Cirkvi. Tak sa stá-
vame schopnými prísť do styku s mladými
ľuďmi v čase, keď mnohí nepovažujú Cirkev
za dôležitú pre seba, „žiadajú, aby ich ne-
chala na pokoji“ (pozri CV 40).

Na druhej strane sú to práve mladí, ktorí
dokážu Cirkev evanjelizovať a pomáhajú jej
udržiavať sa mladou, aby neupadla do ko-
rupcie a nestala sa sektou, ale aby bola au-
tentickým chudobným a pokorným sve-
dectvom:
„Sú to práve mladí, ktorí jej môžu pomôcť zo-
stať mladou, neskorumpovať sa, nezastaviť

Spracoval: Ján Holubčík SDB / Foto: internet

Na sviatok Zvestovania Pána 25. marca pápež František v Lorete, na veľmi symbolickom mieste
v domčeku Svätej rodiny, podpísal apoštolskú exhortáciu Christus vivit (Kristus žije; CV).
Je to ovocie minuloročnej Synody o mladých. Text je venovaný tak mladým kresťanom

z celého sveta, ako i celému Božiemu ľudu.

KRISTUS ŽIJE
Predstavujeme posynodálnu exhortáciu Svätého Otca Františka

Christus vivit



17

mladí

sa, nespyšnieť, nezmeniť sa na sektu, byť chu-
dobnejšia a schopná vydať svedectvo, byť na-
blízku posledným a vyradeným, bojovať za
spravodlivosť a s pokorou prijímať, keď od
nej žiadajú vysvetlenie“ (CV 37).

Mladosť Ježiša a vytrvalá novosť evanjelia sa
silne prejavujú v živote Márie a v živote
mnohých mladých ľudí, ktorí sú schopní
dosiahnuť svätosť. Cieľom tretej kapitoly je
zabrániť riziku, aby sme rozmýšľali o mla-
dých abstraktným alebo stereotypným spô-
sobom, a zamerať sa na ich reálny život
(pozri CV 71). Exhortácia predstavuje tri
skutočnosti, ktoré radikálnym spôsobom
ovplyvňujú život mladých: Prvou je rastúca
všadeprítomnosť digitálneho prostredia
s potenciálom a príležitosťami na stretnutie
a dialóg, ale má to aj riziká manipulácie
a zneužívania (CV 86 – 90); druhou skutoč-
nosťou je stav migrantov (CV 91 – 94) a tre-
ťou je realita zneužívania mladistvých.

Jadro exhortácie
Druhá časť v troch kapitolách predstavuje
srdce a osnovu celej exhortácie. Každému
mladému človeku v konkrétnych situáciách
nemá Cirkev ponúknuť nič iné než stretnu-
tie sa so živým Bohom, ktorého zažíva ako
lásku, ako spásu a ako zdroj života.

Pápež František sa vo štvrtej kapitole pri-
hovára mladým takto: „Boh ťa miluje. Kristus
z lásky obetoval seba sa-
mého, aby ťa spasil. On žije.
A môže byť naozaj prítomný
v tvojom živote.“

Pápež ďalej povzbudzuje
mladých, aby nezostávali
na balkóne alebo na po-
hovke, ale aby sa nebáli
riskovať aj za cenu chýb:
„Prosím vás, nedopusťte,
aby protagonistami zmien
boli iní! Vy ste tí, čo majú
budúcnosť! Vaším prostred-
níctvom vstupuje do sveta
budúcnosť. Žiadam vás, aby
ste boli protagonistami tejto
zmeny. Naďalej premáhajte
apatiu a ponúkajte kres-
ťanskú odpoveď na sociálne
a politické nepokoje, ktoré
sú prítomné v rôznych čas-
tiach sveta. Žiadam vás, aby
ste boli budovateľmi sveta,

aby ste sa pustili do práce za lepší svet“ (CV
174).

Toto pozvanie však vyžaduje, aby sa mladí
nedostali do pasce, ktorú im svet pred-
kladá: zničiť väzby s vlastnými koreňmi
a skúsenosťami tých, ktorí im predchádzali
(šiesta kapitola). Na synode mladý muž zo
Šalamúnových ostrovov predstavil obraz
Cirkvi ako kanoe plávajúce v oceáne, ktoré
môže dosiahnuť cieľ iba vtedy, ak starí ľudia,
ktorí poznajú hviezdy, udržujú kurz, a mladí,
ktorí majú silu, veslujú (pozri CV 201).

Perspektívy záväzku
Tretia časť má tri kapitoly a zameriava sa na
realizáciu toho, čo bolo povedané. Mladí
ľudia a cirkevné komunity sú vyzvané urobiť

konkrétne rozhodnutia. V siedmej kapitole
je Cirkev pozvaná na skutočnú cestu obrá-
tenia, aby sa stala príjemnejšou a schopnou
evanjelizovať, najmä vďaka sile vzťahov,
ktoré ju tvoria. Cirkev stojí pred veľkými vý-
zvami v oblasti pastorácie mladých. Bude
musieť urobiť veľké kroky v rozmýšľaní aj

v praxi, aby sa priblížila svetu mladých. So-
ciálne a kultúrne zmeny si vyžadujú úplne
nové formy evanjelizácie.

Posledné dve kapitoly sa zaoberajú témou
povolania a rozlišovania. Ôsma kapitola
predstavuje základ povolania: priateľstvo
s Ježišom a účasť na Božom diele stvorenia
a vykúpenia. Toto sa uskutočňuje v službe
druhým (pozri CV 253 – 258) a práve pri nej
vznikajú dve otázky, ktoré sa týkajú všet-
kých mladých: otázka lásky a otázka práce.

V deviatej kapitole Svätý Otec pozýva všet-
kých rozpoznávať a hľadať Božiu vôľu v na-
šich životoch. Pripomína, že ide o náročnú
cestu, ktorá si vyžaduje ochotu riskovať.

V závere Svätý Otec žiada mladých, aby krá-
čali stále dopredu a neostali stáť. Nebojí
sa povzbudzovať ich, aby boli predchod-
cami Cirkvi tretieho tisícročia:

„Drahí mladí, budem šťastný, keď vás uvidím
bežať rýchlejšie ako tí, čo sú pomalí a ustrá-
chaní. Bežte «priťahovaní Svätou tvárou, ktorú
tak milujete a ktorú adorujeme v Najsvätejšej
sviatosti a spoznávame v tele trpiaceho brata».
Nech vás Duch Svätý poháňa vpred v tomto
behu. Cirkev potrebuje váš elán, vašu intuíciu,
vašu vieru. Potrebujeme ich! No a keď dobeh-
nete tam, kam sme sa my ešte nedostali, majte
trpezlivosť a počkajte nás“ (CV 299).

„Mladosť je skôr stav
srdca než vek.“

(CV 34)
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4. blahoslavený Jozef Kowalski;
zomrel (1942) v Osvienčime

7. blahoslavená
Mária Romerová-Menesesová, panna

15. Boží služobníci Rudolf Lunkenbein
a Simão Bororo; zabití (1976)
v Meruri, Brazília

20. blahoslavený Antonio Fernàndez
Camacho a Giuseppe Limòn Limòn;
zabití (1936) v Seville, Španielsko

21. blahoslavený koadjútor
Jozef Bianco Salgano; zabitý (1936)
v Seville

21. Boží služobník Ignác Antonowicz;
zomrel (1941) v Auschwitzi

23. blahoslavený klerik
František Saverio Bordas Piferrer,
zabitý (1936) v Barcelone,
blahoslavený klerik Viktor Fernàndez
Reinoso a koadjútor Emil Aree Dìez;
zabití v Madride

24. blahoslavený Anton Torrero Luque,
zabitý (1936) v Seville

27. blahoslavený Jozef Castell,
Jozef Caselles Moncho,
klerik Filip Hernàndez Martìnez,
klerik Zachariáš Abadìa Buesa
a koadjútor Jakub Ortiz Alzueta;
zabití (1936) v Barcelone;
blahoslavený Andrej Jiménez Galera;
zabitý v Madride

28. blahoslavený Michal Molina De La Torre,
Pavol Caballero Lòpez,
klerik Honor Hernàndez Martin
a klerik Giovanni Luigi Hernàndez
Medina; zabití (1936) v Seville;
blahoslavený
Sabino Hernàndez Laso;
zabitý v Madride

29. blahoslavený Joze Calasanz Marques;
zabitý (1936) vo Valencii

30. blahoslavený Sergio Cid Pazo;
zabitý (1936) v Barcelone

30. Boží služobník Mons. Oreste Marengo;
zomrel (1998) v Ture, India

31. blahoslavený koadjútor
Jakub Buch Canals; zabitý (1936)
vo Valencii, Španielsko

AUGUST

2. blahoslavený Augustín Czartoryski, kňaz
2. blahoslavený Anton Mohedano La Riva;

zabitý (1936) v Seville; blahoslavený
koadjútor Mikuláš De La Torre Merino;
zabitý v Madride

3. blahoslavený
František Bandrés Sanchez a koadjútor
Ergidio Rodicio; zabití (1936)
v Barcelone

4. blahoslavený Jozef Batalla Parramòn
a koadjútor Jozef Rabasa Bentanachs;
zabití (1936) v Barcelone

9. blahoslavený koadjútor
Jozef M. Celaya Badiola; zabitý (1936)
v Madride

10. blahoslavený Ján Martorell Soria;
zabitý (1936) vo Valencii

11. blahoslavený klerik
Michal Domingo Centra;
zabitý (1936) vo Valencii

13. Jozef Bonet Nadal; zabitý (1936)
v Barcelone

14. Boží služobník
Mons. Antonio de Almeida Lustosa;
zomrel (1974) v Carpine, Brazília

16. blahoslavený Jakub Bonet Nadal;
zabitý (1936) vo Valencii, a blahoslavený
spolupracovník Anton Rodrìguez
Bianco; zabitý v Seville

19. blahoslavený klerik Peter Mesonero
Rodrìguez; zabitý (1936) vo Valencii,
a blahoslavený František Mìguez;
zabitý v Seville

24. blahoslavený František Canut Isus,
Emanuel Fernanàn dez Ferro,
koadjútor Štefan Garcìa; zabití (1936)
v Seville, a Felice Gonzàlez Tejedor;
zabitý v Madride

24. blahoslavení mladíci z oratória
František Kesy, Eduard Klinik,
Jarogniew Wojciechowski,
Ceslao Józwiak a Eduard Kazmierski;
zabití (1942) v Drážďanoch

25. blahoslavená Mária Troncattiová,
panna

25. blahoslavený klerik Felice Vivet Trabal;
zabitý (1936) v Barcelone

26. blahoslavený Zefirín Namuncurà
30. ctihodná sr. Laura Meozzi, panna;

zomrela (1951) v Pogrzebien, Poľsko
31. blahoslavený Felice Paco Escartin

a koadjútor Tomáš Alfonz Sanjuàn;
zabití (1936) v Seville

Augustín Czartoryski sa narodil v Paríži
2. augusta 1858 rodičom, ktorí tam žili
v exile: otec bol poľským princom a matka

dcérou španielskej kráľovnej. Nikdy ho ne-
priťahoval život na šľachtickom dvore. Pô-
sobenie milosti v jeho duši ho viedlo k zriek-
nutiu sa svetských majetkov a k serióznemu
duchovnému životu.

Ako chlapec študoval v Paríži a potom v Kra-
kove, ale pre zlý zdravotný stav musel štú-
dium prerušiť. V máji 1883 bol don Bosco
vo Francúzsku. Augustín ho viac ráz navští-
vil a naliehavo prosil, aby mu umožnil stať sa
saleziánom, ale odmietal. Zdôveril sa preto
pápežovi Levovi XIII. a ten povzbudil dona
Bosca, aby ho prijal. V júli 1887 sa Augustín
zriekol majetkov a výsad dvora a napriek
mienke rodiny vstúpil do noviciátu.

Po začatí štúdia filozofie sa však dostavila
tuberkulóza. Napriek chorobe mu don Rua
umožnil študovať teológiu a schválil mu aj
žiadosť o prijatie sviatosti kňazstva. V San
Remo bol 2. apríla 1892 vysvätený za
kňaza.

Zomrel 8. apríla 1893. Život i utrpenie obe-
toval za dobro mladých a Kongregácie.
Ján Pavol II. ho blahorečil 25. apríla 2004.
Jeho telo je uložené v Przemysli v Poľsku.

Sviatok: 2. augusta

Blahoslavený

Augustín
Czartoryski

Hagiografický kalendár
Svätí, blahoslavení, ctihodní

a Boží služobníci saleziánskej rodiny
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výchova det í

Chystali sme sa na karneval. Odchádzali
sme z bytu, škôlkari už volali výťah a tanco-
vali pred ním, drobec sa vrtel v kočíku. Ja
som zamykala, ale najmä v duchu kontro-
lovala a prepočítavala, či máme všetko. Pri
neustálom rapotaní detičiek je pomerne
ťažké udržať si niť myšlienok. Navyše, opäť
sme zápasili s časom. Nervozita rástla. As-
poň moja. Vtom mi tá najdôležitejšia taška
s maskami spadla na zem. BUM! Čas sa za-
stavil. Dokelu! To bude kriku, pripravovala
som sa v duchu na scénu. A vtedy som
utrpela šok. Najstarší päťročný syn mi na-
miesto očakávaného revu súcitne povedal:
„To nevadí, mama, však?“ a pomohol mi
tašku zdvihnúť. Čoo? S takouto reakciou
som fakt nepočítala. Situácia sa mi vryla
hlboko do srdca, ale nemala som čas za-
oberať sa ňou, bežali sme ďalej. Až vo chvíli
pokoja som sa hlbšie zamyslela, čo sa to
vlastne stalo.

Ako sa rozprávame s našimi deťmi
V ušiach mi stále zneli Kubkove slová: „To
nevadí, mama.“ Odkiaľ ich má? Keďže ja
som s deťmi najčastejšie, začala som sa
počúvať. Nebolo treba dlho čakať. Onedlho
deti vyliali v kuchyni vodu. V predsieni si vy-
sypali piesok z topánok. A moja reakcia?

Nevadí, choď si zobrať handru a utri to. Ne-
vadí, zoberieme vysávač a povysávame pie-
sok. Priznávam, že nie vždy to bolo vyslo-
vené s pokojom Angličana, ale obsah bol
totožný. Stalo sa? Nevadí, uprac si po sebe
a ideme ďalej. Väčšinou totiž nejde o zlý
úmysel, len o nepozornosť či nešikovnosť.
A koľkokrát sa podobná nehoda prihodí aj
mne, najmä pokiaľ riešim x vecí súčasne.

Sú dni, keď je takáto situácia poslednou
kvapkou, a vtedy vyletím – kričím, občas
niekomu capnem, rozčuľujem sa. Hoci
dobre viem, že agresia nemá zmysel. Komu
tým pomôžem? Vybijem si síce energiu, ale
za akú cenu… Často je i samotným deťom
ľúto, že sa im opäť čosi nepodarilo. A tak sa
snažím zvládať podobné situácie v pokoji.
Radšej sa len zhlboka nadýchnem, drobcov
povzbudím a pošlem po handru.

Čomu ich učíme
Okrem samotných slov sa od nás deti učia
aj reakcii. Môžem ich udrieť, nakričať na ne,
niečo im zakázať. Alebo ich poľutovať, po-
mojkať. Či naučiť prijať zodpovednosť za
svoje správanie. Keď rozlejú, nerobím
z toho vedu, ale musia si po sebe poupra-
tovať. Väčšinou s mojou pomocou, ale ich

aktívna spoluúčasť je základ. Úplne odma-
lička. Verím, že im tento pohľad na riešenie
problémov ostane. Občas sa niečo pokazí,
ale nevadí. Pozbieram sily, opravím, čo sa
dá, poučím sa a idem ďalej. Aj dnes, aj zaj-
tra, pozajtra to možno konečne zvládnem.
Zdá sa mi, že je to pomerne užitočný prí-
stup k životu.

Je krásne sledovať, ako sa od nás deti učia
zvládať situácie, reagovať na svoje okolie. Sú
sťa nepopísaný čistý list papiera a je na nás,
aby naň pribudli prvé čiarky tým správnym
smerom.
Máme v rukách veľkú moc. Ukazujeme na-
šim deťom cestu, ako bojovať s problé-
mami, ako prežívať radosť, blízkosť, ako žiť
svoj každodenný život. A popri tom všet-
kom bojujeme so svojimi chybami, zrane-
niami a nedostatkami. Ony od nás všetko
nasávajú plnými dúškami, to správne i to
horšie.

A tak nám všetkým držím palce, aby sme
boli dobrými rodičmi. Ako ktosi vtipne po-
znamenal – modlime sa za naše deti, aby
z nich vyrástli dobrí ľudia nie vďaka našej vý-
chove, ale aj napriek našej výchove.

O tom, ako sa s našimi deťmi rozprávame a čomu ich tým učíme.
Zamyslenie vyvolané pozitívnym šokom.

Nevadí, mama, však?
Autor: Zuzana Petruľáková / Foto: Pixabay
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Na to, aby sa pred nejakým mladým mužom zjavila príťažlivá žena, schopná byť jeho
partnerkou, prijímať a rozvíjať život (5. etapa – Vyvolené), potrebuje mať naozaj ženské srdce,
schopné nezištne milovať (4. etapa – Očarujúce). Predpokladom toho však je, aby sa sama
s radosťou autenticky prezentovala ako žena a v tomto zmysle bola prijímaná a oceňovaná
(3. etapa – Modelky). Preto potrebuje prijať samu seba vo svojom vnútri ako ženu, objaviť
vznešené poslanie prinášať život. A aby toho bola schopná, potrebuje získať vnútornú citlivosť
voči tajomstvám života, jeho kráse a poriadku (2. etapa – Johanky). Na to je kľúčová vzájomná
láska jej rodičov a osobná láska otca, ktorý ju prijíma a chráni (1. etapa – Alenky). Ako na to?
Vstúpme do dobrodružného sveta vyzrievania dievčat.

Päť etáp,
ako rastú dievčatá

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

Dozrievanie dievčat sme si rozdelili
do týchto etáp:

1. ALENKY – behom cez lúku sveta
Vytiahnuté jedenásť-dvanásťročné stvorenia, malé
slečny s detským pohľadom. Začínajú tušiť rôzne
veci o svete a sebe a špekulovať nad tým. Ich fantá-
zia dokáže byť veľmi veľká, ale potrebujú si aj všeličo
reálne odskúšať. Večne štebotavé, ľahko putujú vo
svojej predstavivosti, ktorá sa prelína s realitou. Po-
trebujú snoriť, skúmať, objavovať, zisťovať, zorien-
tovať sa. Sú čoraz vnímavejšie a dá sa s nimi viac-me-
nej diskutovať. Ich devízou je energia, takže sa
dokážu zapáliť zvlášť pre vzory a idoly, ktoré bez-
hlavo obdivujú. Ich krehkosť spočíva v povrchnom
vnímaní, sklonoch ohovárať, odpisovať a vylúčiť
z partie, ktorú práve v tomto veku veľmi potrebujú.
Majú možnosť investovať svoju energiu, kreativitu
pre skrášlenie sveta okolo, naučiť sa vidieť šancu
pomáhať a stáť pri inom človeku, nemyslieť len na
seba. Prekonávanie drobných či väčších konfliktov
v sebe i vo vzťahoch s inými im pomáha prijať aspoň
menšiu zodpovednosť za niečo konkrétne. Je pre
ne výzvou nechať priestor v komunikácii druhým, ve-
dieť počúvať. Čo im pomáha rásť, je fungovanie
v realite, aby pochopili, že tak ako všetko rastie a roz-
víja sa, rozvíjajú sa aj ony. Majú cit pre rytmus,
hudbu, šport, estetiku, a ak ich to baví, dokážu vyvi-

20



21

výchova

núť veľkú energiu, lebo to začnú brať ako
show. Ešte jedna „maličkosť“: potrebujú,
aby v tom bol niekto s nimi.

2. JOHANKY – prejdeš ohňom
U týchto trinásť-štrnásťročných dievčat za-
budnime na hravé stvorenia. Sú v období
monumentálnych zmien, aké sa už v ta-
komto rozsahu nikdy nezopakujú. Najdôle-
žitejšou úlohou je prechod do dospieva-
nia. Keďže ide o prechod, je to spojené so
stratami, traumou, neistotami, ale aj
ziskom. Strácajú bezstarostnosť, ale
získavajú oheň, ktorý je dar. Ne-
môžeme teda čakať že natra-
fíme u nich na pokojné ja-
zierko, keď je realitou
plameň, a teda predpo-
kladom boj a rebelstvo.
Hlavný boj sa týka iden-
tity ženy v nich, ktorý sa
odohráva najmä vstupom
do menarché a s tým spoje-
nými hormonálnymi hurikánmi. Táto realita
však dievčatá dokáže priviesť ku koreňom
tajomstva života a smrti, obety a boja. Po-
trebujú sa často konfrontovať s výbuchmi
depresií, ale aj zažiť veľké víťazstvá a exta-
tické oslavy.
Toto netreba pretrpieť, ale prechádzať cez
to ako cez isté neopakovateľné okamihy
premeny. Potrebujú zároveň intelektuálne
pochopiť, ale aj prežiť, že ide o obeť v mene
života. Preto sa im blízkym stáva postava Je-
žiša, trpiaceho za druhých.
V tomto kontexte sú pre ne vhodné ex-
trémne zážitky (samota, momenty tvorivosti
a chaosu, hľadaní riešení), rituály prechodu,
tréningy zodpovednosti, stretnutia s výni-
močnými ženskými vzormi (záchranárky,
misionári…), filmy a vzory žien silných aj vo
svojej zraniteľnosti (príbeh Johanky…).

3. MODELKY – zastavíš sa pred
zrkadlom
Pätnásť-šestnásťročné dievčatá sú konfron-
tované rôznymi zmenami: stoja pred voľ-
bou strednej školy, prechodom zo základ-
nej školy do stredoškolského prostredia,
menia kolektív a zdá sa, akoby začínali
v mnohom od začiatku. To sa len zdá. Boje,
ktorými prešli, ich vyzbrojili schopnosťou
zorientovať sa v novom prostredí. To však
neznamená, že to dajú. Sú v pokušení sply-
núť s väčšinou a zaujať rolu „mŕtveho chro-
báka“ alebo zaujať post odboja. Záleží,
v akej skupine rovesníkov sa nachádzajú.

Tvoria a objavujú svoj štýl prezentácie svo-
jej ženskosti, svojho imidžu, skúšajú rôzne
roly. Sledujú nové trendy v hudbe, tanci, ja-
zyku, hrách a športoch. V tom dokážu pri-
nášať svieži pohľad a poukazovať na trendy
veci. Tým sa chránia pred skostnatením,
lebo okrem podstaty je pre ne dôležitý aj
štýl.
Zvládajú aj náročnejšie úlohy, ak im to zverí
niekto, kto bude rešpektovať ich tvorivosť
a slobodu. Potrebujú o živote a o tom, čo
zažívajú, s niekým veľa diskutovať. Sú ešte
krehké, preto potrebujú uistenie. Vstupujú
do vzťahov s chlapcami, ale veľmi im záleží,
aby sa nezosmiešnili. Sú intenzívne prí-
tomné vo virtuálnom svete, kde hľadajú po-
tvrdenie seba, ale ten svet sa pre ne môže
stať pascou, „hrou na dve tváre“: tej vysne-
nej a tej reálnej. Preto potrebujú prijať isté
pravidlá a poriadok (prekonávanie nar-
cizmu a subjektívnosti), angažovať sa ako
dobrovoľníčky alebo začínajúce animátorky,
poznávať seba a svoje hodnoty.

4. OČARUJÚCE – v dialógu so srdcom
Sedemnásť-osemnásťročné dievčatá sú
v etape druhej adolescencie. Výstižným slo-
vom pre toto obdobie je cesta. Hlavné
otázky sú: „Kto som?“ „Kam kráčam?“ Po-
trebujú nájsť odpovede formou komuniká-
cie a dialógu s priateľkami, keď pomenúvajú

skutočnosti, ktoré prežívajú.
Utvárajú tak navzájom silné
a trvalé priateľstvá. Ideálne je
citlivé sprevádzanie dospelou
osobou. Obraz cesty vyjadruje
potrebu postupného dozrie-
vania a napredovania, zhostiť
sa úlohy stať sa osobnosťou.
Ich jednoznačným snom je
komunikácia s chlapcami
a postupné vstupovanie do
vzťahov.
Je pre ne dôležité angažovať
sa pre iných, vedia zaujať zod-
povedné postoje a zvládnuť
väčšie úlohy. Dokážu byť skvelé
animátorky, ktoré v spolupráci
s inými pripravujú veľa kreatív-

nych vecí pre deti a užívajú si
možnosť sebarealizácie.

Zároveň majú sklon pod-
ceňovať sa. Preto hľa-
dajú istoty a majú po-

trebu uznania. Sú však na
ceste postupného vnútorného

upokojovania sa s upevňovaním toho, čo si
osvojili v predchádzajúcich obdobiach.

5. VYVOLENÉ – vstupovať do
zväzkov života
V nasledujúcich rokoch dievčatá vstupujú
čoraz viac na partnerskej úrovni do vzťahu
s rodičmi a zároveň sa potrebujú postupne
osamostatniť. Niekedy ich brzdia osobné
zranenia z detstva, ktoré si bolestivo uve-
domujú. Je tu výzva prijať existenciu zra-
není a nastúpiť na cestu uzdravovania, od-
pustenia a prijatia. Vtedy sa dokážu do
hĺbky otvoriť pre službu a pochopenie
iných. Majú predstavu o svojej budúcnosti
a postupne jej začínajú dávať reálny roz-
mer. Sú pripravené neuzavrieť sa do vlast-
ného, bezpečného sveta, ale darovať svoje
talenty. V saleziánskych strediskách sú sú-
časťou miešaných rovesníckych skupín, na-
plno angažované, často sprevádzajúce
mladších animátorov a podieľajúce sa na
ich vzdelávaní.
Nastupujú cestu reálneho partnerstva,
ktorej vyústenie môžu ovplyvniť svojimi roz-
hodnutiami a aktivitou. Potrebujú sa nie-
čoho vzdať, niečo prijať, načúvať, rešpekto-
vať, spolupracovať. Úlohou je prijať
zodpovednosť a znášať dôsledky. Oceňujú
podporu a vzájomnosť.



na strane pápeža

Ochrana života je všeľudská služba
Pápež František hovorí: „Niekedy začujeme – ,Ach, vy katolíci ne-
akceptujete potrat, to je problém vašej viery.‘ Nie, nie je to vec
viery… Je to problém pred-náboženský. Nezhadzujme na vieru
niečo, čo jej neprislúcha v prvotnom zmysle. Je to problém ľudský.
Stačia dve vety, aby sme to dobre pochopili, dve otázky. Prvá: je do-
volené vyhasiť ľudský život na vyriešenie nejakého problému?
Druhá: je dovolené najať vraha na vyriešenie problému? Odpo-
vedzte si. Toto je ten kľúčový bod.“
Čo poviete, mohli by sme vyzvať aj našich priateľov, susedov, ľudí
z nášho okolia vyjadriť túžbu chrániť život od počatia až po priro-

dzenú smrť aj účasťou na Pochode za život s témou, že pochodu-
jeme „za najmenších z nás“.

Viera je „Cesta“
Pri inom stretnutí František povedal: „Ježiš nechce, aby Cirkev bola
akýmsi perfektným vzorom, ktorý sa teší z vlastnej organizácie
a dokáže si ubrániť svoje dobré meno. Evanjelium je naším pro-

gramom života, tam je všetko. Učí nás, že otázky sa neriešia vopred
hotovým receptom. Viera nie je dopravný grafikon, ale je ,Cesta‘ (Sk
9, 2), ktorou treba ísť spoločne, s duchom dôvery.“

Máme chodiť s deťmi do kostola?
„Dieťa potrebuje byť prijaté, milované a opatrované,“ hovorí pápež
František. „Vždy! Aj keď plače… Možno si niekto pomyslí: Veď robí
hluk, odnesieme ho preč. Nie: toto je muzika, ktorú všetci musíme
počúvať. Nuž, dieťaťu treba načúvať, aj keď nás trošku obťažuje.
Vždy, aj v kostole. Keď deti v kostole zaplačú, chvália Boha! Nikdy
neodháňajte dieťa preto, že plače.“

Nobelova cena blahoslavenstvám
„Nemôžeme urobiť nič dobré, evanjeliové, ak máme strach z ne-
rovnováhy. Musíme uchopiť nerovnováhu do rúk: evanjelium – ve-
rím, že mi rozumiete – je nerovnovážna náuka. Vezmime si blaho-
slavenstvá, zaslúžia si Nobelovu cenu za nerovnováhu. Evanjelium
je také.“
A na inom mieste pápež doplnil: „Eucharistia a chudobní, svätos-
tánok stály a svätostánky mobilné: tam zostávame v láske a ab-
sorbujeme mentalitu rozlámaného Chleba.“

Šport je škola
František pochválil aktivity, ktoré sa organizujú pre mladých: „Šport
je veľkou školou pod podmienkou, že ho človek prežíva so seba-
kontrolou a s rešpektovaním druhého, v takom úsilí o zdokonale-
nie, ktoré učí oddanosti a vytrvalosti. A v súťaživom duchu, ktorý
nezabúda na úsmev a trénuje človeka aj v prijímaní prehry. Pravidlá
sú nevyhnutné pre spolužitie, šťastie sa nenachádza v rozhára-
nosti, ale vo vernom sledovaní svojich cieľov. Učíte sa, že človek sa
necíti slobodnejším vtedy, keď nie sú žiadne limity, ale keď pri
vlastných limitoch vydá maximum. Musíme byť pánmi našich limi-
tov, a nie ich otrokmi.“

František povzbudzuje mladé manželské páry
„Pokračujte aj po svadbe v duchovnej formácii na spôsob kate-
chumenátu, nech sprevádza prvé obdobie, prvé roky manželstva.
Rád vidím, že sa to takto robí. Je to veľmi dôležité…“

Autor: Marián Valábek SDB / Foto: archív

Pápež a deti –
aj v kostole

Chystáme sa na Pochod za život, ktorý bude 22. septembra 2019 v Bratislave. K problematike
ochrany života pápež František povedal: „Každé dieťa, ktoré sa hlási k životu v lone ženy, je
darom, ktorý mení dejiny jednej rodiny: otca, matky, starých rodičov i malých súrodencov.

A toto dieťa potrebuje byť prijaté, milované a opatrované. Vždy!“
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sväté písmo

Svätí často robia výklad evanjelia nielen slo-
vami, ale aj svojím životom. Don Ceria v 14.
zväzku Životopisných spomienok (Memorie
Biografiche) prináša nasledovné svedectvo
človeka, ktorý prežil kus svojho života s do-
nom Boscom: Don Bosco bol akoby živý
obraz Ježiša z Nazareta: príjemný, tichý,
dobrý, pokorný, skromný. Pomyslel som si:
Takýto musel byť Ježiš (MB 14, 479).

Ježiš sa v evanjeliu dal ako príklad nasledo-
vania: Učte sa odo mňa, lebo som tichý
a pokorný srdcom (Mt 11, 29).
A don Bosco vstúpil do tejto jeho
školy, učil sa nepoužívať inú moc,
iba moc lásky.

V tejto svojej dobrote a láske sa
Ježiš stáva Dobrým pastierom,
ktorý aj život dá za svoje ovce (Jn
10, 14 – 15), on sa obetuje
Otcovi, ale aj pozná svoje ovce,
volá ich po mene, chce byť od
nich milovaný, aby ich priviedol
na dobré pastviny, zároveň hľadá
tie stratené, privádza ich späť
a je ochotný aj život dať za každú
jednu z nich.

Dobrota a láskavosť boli progra-
mom dona Bosca, ktorý už ako
9-ročný v sne dostal povzbude-
nie privádzať všetkých k Bohu
dobrotou a láskou. Rozhodnúť
sa pre lásku vo výchove je veľmi
náročné, lebo to vyžaduje zriek-
nutie sa seba, znamená to byť
láskavý a trpezlivý aj tam, kde sa
stretávame so slabosťami, s ne-

pochopením, ba i s odporom a odmietnu-
tím. Je to však len láska, ktorá môže zvíťaziť
a premeniť srdce človeka.

Žiť v saleziánskom duchu znamená dať do
stredu svojho života tento Kristov obraz
a veriť, že láska je zdrojom nádeje, že trpez-
livá láska je sila, ktorá tvorí a premieňa. Don
Bosco hovorieval: Kto je milovaný, dosiahne
všetko, zvlášť od mladých (MB17,111). Toto
platí vždy a všade. Aj v časoch veľkého boja
za kresťanské hodnoty, ba i v časoch pre-
nasledovania sme povolaní veriť na dob-
rotu a lásku a nikdy sa neuchyľujme
k tvrdým slovám.

Je pravda, že sám Ježiš v istej
chvíli povedal farizejom a zá-
konníkom tvrdé slová (Mt 23).
Nepovedal nám však, že sa to
máme od neho naučiť. Tie
slová možno zaznievajú tak
tvrdo v evanjeliu preto, aby
sme ich uplatnili na nás sa-
mých, ktorí evanjelium čítame,
na farizejstvo a zákonníctvo,
ktoré tak často ohrozovalo Je-
žišových učeníkov. Chráňte sa
kvasu farizejov (Mt 16, 6. 11 –
12).

Naším výkladom evanjelia je
don Bosco a toľkí iní svätí, ktorí
porozumeli, že evanjeliová
dobrota a pokora je to jediné,
čo môže svet priviesť k Bohu
a k novému životu aj za cenu
toho, že sa zriekame nášho ži-
vota.

Autor: Pavol Grach SDB / Foto: internet

Tichý a pokorný srdcom
ako Ježiš, Dobrý pastier

Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju
dušu. (Mt 11, 29)
Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život polo-
žím za ovce. ( Jn 10, 14 – 15)

„Kto je milovaný,
dosiahne všetko, zvlášť

od mladých.“
don Bosco
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misie

Klasickým príkladom toho sú naši predkovia
na území Veľkej Moravy, ktorým bolo ohla-
sované evanjelium, ale v jazyku, ktorému
nerozumeli, a preto sa ohlasovaniu neot-
vorili. Po ohlásení evanjelia v jazyku, kto-
rému rozumeli, sa k nemu primkli a dodnes
pri ňom verne zotrvávame napriek mno-
hým snahám o to, aby sme ho zanechali.

Alebo aj moja vlastná skúsenosť z Azerbaj-
džanu, kde som pôsobil pätnásť rokov. Po
úvodnom zoznámení s kultúrou, jazykom,
keď som sa naučil rozpoznávať spätnú
väzbu, som si uvedomil, že ja ako človek
z Európy som pre väčšinu obyvateľstva ne-
hodnoverným svedkom pre morálne
otázky. Európu alebo aj všeobecne Západ
tam totiž poznávajú prostredníctvom fil-
movej produkcie, pop kultúry, reklamy. Ako
hlavné vystupuje do popredia násilie, alko-
hol, drogy, pornografia, korupcia. Ľudia si
myslia, že na Západe vládne mravný rozklad

a úpadok, rodiny odmietajú deti, vlády pri-
jímajú zákony, ktoré sú v rozpore s morál-
nymi hodnotami.

Iný príklad veľmi rozšírenej príčiny, prečo
evanjeliová zvesť nedôjde k poslucháčovi, je
jeho záujem o materiálny zisk – priamo fi-
nančný alebo aspoň spoločenský postup,
prípadne nejaká výhoda.

Pre ohlasovanie je dôležité byť si vedomý
týchto skutočností. Moje ohlasovanie môže
ísť úplne mimo schopnosti poslucháčov po-
chopiť ho. Potrebujeme hľadať mosty, ktoré
spravia naše posolstvo zrozumiteľným
a hodnoverným. Neustále byť na to citlivý
a preverovať si, či sa táto zrozumiteľnosť
upevňuje alebo stráca. Toto nie je otázka
nejakej komunikačnej techniky alebo trikov.
Je to otázka mravnej hodnovernosti a dô-
very, ktorá sa dá získať len úplným nasade-
ním.

Ježiš predtým, než začal hlásať evanjelium,
prežil tridsať rokov ako jeden z nich. Priho-
voril sa im ako rodák ich jazykom. Výborne
poznal ich kultúrne a náboženské zázemie
a opieral sa oň. Toto hlásanie podoprel nie-
len úplným svedectvom svojho života, ale
predovšetkým svojou obetou na kríži, svo-
jou smrťou a zmŕtvychvstaním. Keď nám
dával svoj hlavný príkaz, mohol jednoducho
vysloviť: Nové prikázanie vám dávam, aby
ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja
miloval vás (Jn 13, 34).

Hoci kerygma – ohlásenie Ježišovho zmŕt-
vychvstania – má silu sama v sebe a ne-
treba ju dokazovať, predsa sa však toto
ohlásenie nemusí uskutočniť. Povedať slová
môže byť stále málo. Ako elektrický prúd
v elektrickom vedení, ktorý pôsobí a dáva
veci do pohybu. Ale kábel pripojený k zá-
suvke môže byť bez prúdu, ak je poškodený.
Vtedy ním prúd neprejde. Nie je tam kon-
takt.

Tak aj pri ohlásení kerygmy sa môže stať, že
poslucháča neosloví, nezasiahne, nie je tam
kontakt, a to pre nejakú prekážku, ktorú
treba najprv zistiť a potom odstrániť. Toto je
veľká časť práce misionára. Hľadať, skúmať,
modliť sa, aby sa našli vhodné spôsoby
ohlasovania evanjelia pre daný národ, pre
danú kultúru.

A toto má byť aj našou veľkou vášňou. Ako
hlásať evanjelium ľuďom u nás? Ako, kedy
a kde sa im prihovoriť, aby mali otvorené uši
aj srdce pre túto zvesť, ktorú tak bytostne
potrebujú, ale nevedia o tom.

Autor: Štefan Kormančík SDB / Foto: archív autora

Prvotné ohlasovanie
Čo si treba uvedomiť predtým, než sa kerygma ohlási

Ježiš vstal z mŕtvych! Aleluja!
Táto správa môže byť prijatá alebo odmietnutá. Možno k nej zaujať ľahostajný postoj.
Ale môže sa stať aj to, že pre rôzne kultúrne, rasové, morálne či jazykové prekážky ostane
nepočutá či úplne nepovšimnutá. Napriek tomu, že bola ohlásená, poslucháč ju môže
nezachytiť. Pavlova otázka „A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli?“ (Rim 10, 14) je tu teda
v takomto prípade úplne na mieste.



misie

Keď sme skončili, išli sme sa umyť k menšej
rieke. Išiel s nami aj chlapec menom Josiel.
Hovoril nám, že predtým tam niekoho
chcela zožrať veľká boa a že odvtedy sa
tam ľudia boja chodiť v noci. Keď sme sa
umyli, vrátili sme sa do kaplnky. Nevedeli
sme, kde si uvariť jedlo na večeru. Josiel
nám povedal, že má nejaké banány a že
môžeme ísť k nemu. Tak sme išli. Povedal
nám, že mama aj s nevlastným otcom odišli
na finku. Vraj nevie, kedy sa vrátia, ale asi sa
zdržia viac ako týždeň. Bol to čudný pocit
byť ako hosť v dome s mladým chalanom.
Otec Anton mu pomáhal s domá-
cimi úlohami. Nebol na tom
inteligenčne zle, ale ná-
sobilka mu veľmi ne-
šla. Neskôr vytiahol
tlačidlá z rozbitej
kalkulačky, s tla-
čidlami sa mu
počíta lepšie.
Ja som išiel vy-
pnúť banány
a zatiaľ som
r o z m ý š ľ a l
nad tým, čo
som videl. Ve-
del som, že vo
svete žijú deti
bez rodičov
a že je veľa detí,
ktoré žijú v chu-
dobe. Teraz som
to však všetko videl
zblízka. Kým vychladli

banány, hrali sme s Josielom dámu. Vytiahol
šachovnicu z papiera a tlačidlá z rozbitej
kalkulačky teraz slúžili ako figúrky.

Bol som prekvapený, ako môže jedenásť-
ročný chalan ostať doma sám tak dlho. Už
predtým nám hovoril, že vie sám variť a že
v mnohých veciach je samostatný. Teraz
som začal chápať, prečo je to tak. Hovoril
mi, že jeho nevlastný otec sa k nemu správa
zle a že chce ísť bývať k svojmu otcovi alebo
si postaviť vlastný dom. Josiel nechcel jesť
banány, hovoril, že nie je hladný. Keď však

otec Anton doniesol konzervu s mäsom,
zjedol ju celú. Povedal, že je to najlepšie, čo
kedy jedol.

Keď sme sa vracali do kaplnky, Josiel išiel
s nami. Museli sme mu viackrát povedať,
že už je čas, aby sa vrátil domov a šiel spať.
Ukázal sa skoro ráno. Zjavne nechcel byť
sám. Otec Anton išiel do miestnej školy. Na
moje prekvapenie Josiel nedával počas
omše veľmi pozor a dosť často vyrušoval.
Keby som ho nestretol skôr, nebol by som
z neho nadšený. Teraz som už chápal, prečo
sa snaží upútať pozornosť. Po omši nás po-
zvala na obed jedna rodina a prišiel aj Josiel.

Realita medzi Šuarmi je taká, že v ro-
dinách väčšinou majú viac ako päť

detí. Častý problém býva, že páry
spolu žijú bez toho, aby sa sobá-
šili, a neraz sa rozchádzajú a dá-
vajú dokopy s niekým iným. Deti
nie vždy poznajú svojich rodi-
čov. Niekedy poznajú len jed-
ného, inokedy ani jedného.
Našťastie sa väčšinou v rodine
nájde niekto, kto sa o ne pos-
tará. Raz je to babka, inokedy
teta alebo strýko. Napriek ne-
istej rodinnej situácii a skrom-

ným životným podmienkam vy-
zerajú väčšinou šťastné. Často

im však chýba potrebná výchova
a vzdelanie. Chcel by som vás po-

prosiť o modlitby za tieto deti a ich
rodičov.

Text a foto: Peter Krivda/dobrovolnici.saleznia.sk

Deti
Šuarov

Na začiatku mojej služby misijného dobrovoľníka v Ekvádore som väčšinu času trávil
dovážaním materiálu na kostol a inými manuálnymi prácami. Teraz, po niekoľkých mesiacoch,

väčšinu času trávime s otcom Antonom Odrobiňákom v malých komunitách roztrúsených
v pralese. Tentoraz sme sa plavili hore po rieke Wchimi až ku komunite Shiramentsa, kde sme

išli dať do poriadku kaplnku. Počas upratovania k nám prišlo veľa malých detí.
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Január 1930

Mesačník DON BOSKO začala zdarma vy-
dávať „Správa saleziánskych spolupracov-
níkov a spolupracovníčok v Šaštíne s povo-
lením patričných úradov“. Tak to uvádza
obálka prvého čísla. Saleziáni boli prítomní
na Slovensku už viac než päť rokov: v Šaš-
tíne od septembra 1924 a od mája 1929 aj

vo Svätom Beňadiku. V duchu a štýle svojho
zakladateľa – don Bosco začal vydávať Bol-
lettino Salesianov roku 1877 – sa rozhodli aj
na Slovensku vydávať pre horlivých spolu-
pracovníkov a dobrodincov časopis, „ktorý
by ich obšírnejšie oboznamoval o našom
sociálnom diele v prospech chudobnej mlá-
deže a poukazoval im nové obzory kres-
ťanskej lásky a obetavosti“. Tak sa píše

v texte „Láskavým čitateľom“ hneď na dru-
hej strane prvého čísla. Slovenčina sa stala
v poradí desiatym jazykom saleziánskeho
bulletinu (dovtedy taliansky, francúzsky,
španielsky, portugalský, anglický, nemecký,
maďarský a slovinský).

„Časopis bude prinášať svojim láskavým či-
tateľom zaujímavé a poučné čítanie o bla-

Spracoval: Rastislav Hamráček SDB / Foto: archív

Už 50 rokov šírime poznanie
saleziánskeho ducha a činnosti

V januári 1930 vyšlo na Slovensku prvé číslo časopisu DON BOSKO. Časopis saleziánskych
spolupracovníkov a dobrodincov, ako znel podtitul, sa v roku 1937 premenoval na
SALEZIÁNSKE ZVESTI a vychádzal až do začiatku roku 1949. Obnovený ako DON BOSCO DNES
začal opäť vychádzať v roku 1990 ako „časopis saleziánskej rodiny“. Tento rok teda vydávame
už 50-ty ročník nášho časopisu. Za toto jubileum sme vďační Bohu i donovi Boscovi.
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histór ia

hoslavenom Don Boskovi, o ťažkých po-
čiatkoch a podivnom vývine jeho diela;
oboznamovať ich bude s apoštolským du-
chom Don Boskovým, ktorého oni majú
uplatniť v živote a rozširovať tam, kde práca
Saleziánov nesiaha; povzbudzovať ich ku
kresťanskej dobročinnosti a obetavosti pre
chudobnú mládež, ktorá najviac je vysta-
vená mravnej a hmotnej skaze.“

Prvé číslo prinieslo články Blahoslavený
Don Bosko (blahorečenie bolo 2. júna
1929), Saleziánske misie, Štatistika sale-
ziánskych misií, Milosti Panny Márie Po-
mocnice kresťanov, Kronika. Kronika pozos-
távala zo zápiskov z denníka jedného
chovanca v Šaštíne. Čitatelia sa tak naprík-
lad dozvedeli, že 8. septembra 1929 „sme
prakticky oslávili Edisona, vynálezcu žia-
rovky. Bolo totiž inaugurované v našom
ústave a v pútnickom chráme elektrické
osvetlenie“.
V prvom ročníku časopis informoval na-
príklad aj o oslavách piatich rokov pôsobe-
nia saleziánov v Šaštíne, o smrti salezián-
skych mučeníkov Alojza Versigliu a Kalixta
Caravaria v Číne 24. februára v tom roku,
v septembri priniesol fotografiu prvých Slo-
veniek Dcér Márie Pomocnice kresťanov,
v októbri zasa fotku prvých saleziánskych
novicov v Hronskom Svätom Beňadiku.

Saleziánske zvesti ako úradný
názov

V prvom ročníku vychádzal časopis ako me-
sačník, v nasledujúcich rokoch zväčša ako
dvojmesačník. Od januára 1937 sa nazýval
Saleziánske zvesti a bol opäť mesačníkom:
„Tým, že sme zmenili doterajšie meno náš-
ho časopisu, sme sa chceli iba priblížiť k jed-
notnému – úradnému menu ostatných sa-
leziánskych časopisov, ktoré vychádzajú

v rozličných jazykoch…“ napísal vtedy čita-
teľom zodpovedný redaktor salezián Leo-
nard Tikl. Keď prišli vojnové roky, odrazilo sa
to aj na skromnejšej grafike a tlači; od roku
1942 časopis vychádzal opäť iba ako dvoj-
mesačník.
Sídlom redakcie bol v prvom roku Šaštín,
potom Hronský Svätý Beňadik a v roku
1935 sa redakcia presťahovala do sale-
ziánskeho domu v Bratislave na Miletičovej.

Na konci vojny, v apríli 1945, keď už bolo cí-
tiť vplyv komunistov, museli všetky katolícke
časopisy zastaviť vydávanie a nanovo po-
žiadať o povolenie. Saleziánske zvesti do-
stali povolenie až v máji 1946. V tom roku
vyšlo, zdá sa, jediné číslo označené ako Sa-
leziánske zvesti, ročník XVI. – XVII., číslo 7. –
10. Od prvého čísla v roku 1940 až do
konca roku 1948 je uvádzaný ako zodpo-
vedný redaktor priamo provinciál Jozef Bo-
kor. No je pravdepodobné, že pri jeho úlo-
hách obsah pripravoval iný salezián,
ktorého tým poveril, meno/mená však ne-
poznáme.
V tých rokoch časopis prinášal predovšet-
kým správy o saleziánskom diele na Slo-
vensku – ktoré sa rozrastalo – a listy z misií
od slovenských saleziánov, tiež listy o zís-

kaných milostiach, informácie o nových kni-
hách a pripomienky rôznych výročí.
Koncom roka 1948 z rozhodnutia komu-
nistickej vlády boli zrušené všetky katolícke
časopisy. Saleziánske zvesti mali vtedy ná-
klad 15 000 výtlačkov.

Obnovené vydávanie v moderných
podmienkach

V roku 1990 saleziáni opäť začali vydávať
svoj časopis, zaregistrovali ho na Minister-
stve kultúry, tentoraz s názvom DON
BOSCO DNES a s podtitulom „Časopis sa-
leziánskej rodiny na Slovensku“. Prvé číslo
s obálkou na žltom papieri a s kresbou por-
trétu dona Bosca sa venovalo predstaveniu

zložiek saleziánskej rodiny a pohľadu na
históriu saleziánov na Slovensku. Časopis
mal hneď okrem zodpovedného redaktora
aj svoju redakčnú radu.

SALEZIÁNI V ÚLOHE ZODPOVEDNÉHO
REDAKTORA:

1930 Cyril Guniš (prešiel k piaristom)
1931 Jozef Stašo
1932 Viliam Vagač
1932 Marcel Horniak
1935 Leonard Tikl
1936 Ľudovít Žilka
1938 Anton Varga (prestúpil do Trnavskej
diecézy)
1940 Anton Macák
1940 – 1950 Jozef Bokor (provinciál)
1990 Jozef Kaiser (provinciál)
1994 Štefan Sandtner
2000 Jozef Kupka
2010 Rastislav Hamráček
2019 Jozef Kupka

POSLANIE SALEZIÁNSKEHO
BULLETINU

Bollettino Salesiano, ktorý založil don
Bosco, šíri poznanie saleziánskeho ducha
a činnosti, najmä misijnej a výchovnej. Za-
ujíma sa o problémy mladých, povzbudzuje
k spolupráci a usiluje sa prebúdzať povola-
nia. Okrem toho je prostriedkom formácie
a putom jednoty medzi rozličnými skupi-
nami saleziánskej rodiny. Je redigovaný
podľa smerníc hlavného predstaveného
a jeho rady v rozličných vydaniach a jazy-
koch (saleziánske Pravidlá 41).



V roku 1991 už vnútro časopisu dostalo
dvojfarebnú podobu a takto to bolo až
do roku 2000. Prvá farebná obálka sa
objavila hneď v čísle 2/1991 pri príležitosti
návštevy hlavného predstaveného dona
Egidia Viganá na Slovensku. Aj v tom roku
napokon vyšli len tri čísla časopisu. V na-
sledujúcom ich už bolo päť a časopis sa
stal dvojmesačníkom. Obsah začal byť
oveľa pestrejší aj s témami o mladých
a ich výchove. Veľa článkov sa preberalo
z talianskeho Bollettina Salesiana. V roku
1997 sa časopis spojil s mariánskym ča-
sopisom, ktorý vychádzal v Šaštíne, takže
Don Bosco dnes vychádzalo s prílohou
„mariánske zvony“. Pod vedením zodpo-
vedného redaktora Štefana Sandtnera
v 90-tych rokoch obsah časopisu odrážal
dianie v Cirkvi i v saleziánskej rodine, pri-
nášal témy výchovy, spirituality, správy
aj nekrológ.

Jubilejný rok 2000 znamenal novú mladú
tvár v úlohe zodpovedného redaktora,
stal sa ním don Jozef Kupka, časopis zväč-
šil svoj formát a kvalitu grafiky a od roku
2001 aj strany vnútri časopisu začali byť
plnofarebné.

V súčasnosti náš časopis vychádza
ako dvojmesačník, má náklad približne
13 000 výtlačkov, bezplatne ho posielame
všetkým, ktorí oň majú záujem. Trikrát do
roka čitatelia nájdu v časopise šekovú po-
ukážku, ktorou môžu prispieť aj na vydá-
vanie časopisu. Na internetovej stránke
saleziani.sk, tiež na facebook.com/sale-
ziani.sk a na youtube.com/saleziani uve-
rejňujeme informácie a ďalší obsah aj v po-
dobe videa, nielen o živote a činnosti
saleziánov doma i vo svete.
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ZAUJÍMAVOSTI O NAŠOM ČASOPISE:
– v rokoch 1932 a 1933 mal časopis v každom čísle rovnakú
obálku
– v roku 1933 začína uverejňovať listy misionára Viliama Va-
gača z Brazílie, ktorý tam odišiel rok predtým
– číslo 5 – 6 v roku 1934 malo len články o svätorečení dona
Bosca (uskutočnilo sa 1. apríla v Ríme)
– na 10. výročie príchodu saleziánov do Šaštína, v septembri
1934, bol celý obsah časopisu o slovenskom saleziánskom
diele a o slovenských misionároch
– celý rok 1938 boli publikované články „Dojmy zo španielskej
vojny“ o tamojšej občianskej vojne a prenasledovaní Cirkvi
– v roku 1940 vyšli v časopise prerozprávané životy Dominika
Savia, Michala Magoneho a Františka Bessuca
– v roku 1941 sa začínajú objavovať aj kreslené grafické prv-
ky
– dvojčíslo november-december 1941 bolo venované sto-
ročnici oratória, jedna strana bola venovaná mape zobraze-
nia ôsmich saleziánskych domov na Slovensku a podrobne
bola opísaná história a činnosť týchto oratórií
– v čísle 7 – 10 v roku 1946 bol uverejnený pozdrav provin-
ciála Bokora z Turína z 24. augusta, kam šiel podať hlav-
nému predstavenému správu o stave saleziánov na Slo-
vensku za ostatných sedem rokov (teda čas, odkedy bol
provinciálom)
– tri čísla v roku 1990 mali obálku na žltom, oranžovom a ze-
lenom papieri a text vnútri bol pripravený/napísaný na písa-
com stroji
– rok 1993 bol rokom saleziánskych misií v Afrike, každá
obálka časopisu mala africkú tému
– v roku 1999 sa časopis venoval aj oslavám 75 rokov prí-
chodu saleziánov na Slovensko a v čísle 6/1999 bol publiko-
vaný pozdrav pápeža Jána Pavla II. k tomuto výročiu
– v roku 2011, keď mal v septembri prísť na Slovensko deviaty
nástupca dona Bosca don Pascual Chávez, časopis s ním pri-
niesol v čísle na júl-august veľký exkluzívny rozhovor
– v roku 2013 bolo druhé číslo na marec-apríl celé venované
putovaniu relikvií dona Bosca na Slovensku
– mimoriadne číslo 5/2017 bolo pripravené k blahorečeniu
Titusa Zemana, vyšlo v náklade 30 000 výtlačkov a rozdávalo
sa aj účastníkom slávnosti blahorečenia



abeceda dona bosca

Komunita

Don Bosco chcel, aby saleziáni žili a pra-
covali spoločne v komunitách. Brat-
skou láskou sa snažia vytvárať jedno

srdce a jednu dušu, zachovávajú evanje-
liové rady čistoty, chudoby a poslušnosti
a spoločne sa podieľajú na apoštolskom
poslaní. Komunitu sa snaží budovať každý
spolubrat tým, že do nej vkladá svoje dary,
schopnosti, čas a zároveň prijíma aj nedo-
konalosti bratov a ťažkosti života. Sale-
ziánska komunita má mať spravidla aspoň
šesť bratov. Predstavený sa nazýva direktor,
zastupuje Krista a animuje komunitu, aby
žila podľa saleziánskych stanov a rástla
v jednote. V komunite žijú kňazi a bratia
nekňazi – koadjútori. V každej komunite je
vikár, ktorý zastupuje direktora, ekonóm,
ktorý zabezpečuje materiálny chod domu,
a brat poverený za vedenie pastorácie.
Okrem toho v každej komunite sú služby
podľa zamerania diela. Všetky miestne ko-
munity vytvárajú provinciálnu komunitu
a zároveň cítia, že sú súčasťou celosvetovej
komunity.

Láskavosť

„Láska a láskavosť sv. Františka Sales-
kého ma budú viesť vo všetkom.“
To bolo predsavzatie dona Bosca,

keď sa stal kňazom. „Touto láskavosťou
budú saleziáni priťahovať k Ježišovi Kris-
tovi.“ Toto bola zase apoštolská rada, ktorú
dostal vo sne pre svojich misionárov. Riadil
sa Františkovou láskavosťou napríklad aj
v trpezlivom počúvaní. František Saleský vy-
počul každého bez prerušovania, aj keď išlo
o bezvýznamné záležitosti. Neznervózňoval
sa nad tým, že strácal drahocenný čas. Ho-
vorieval: „Málo času má len ten, kto má
málo lásky.“ Pri výbušnej povahe Františka

a aj dona Bosca išlo o sústavné cvičenia sa
v láskavosti a trpezlivosti. Jeho láskavosť
bola praktická: „Ak vám ide skutočne
o lásku, snažte sa byť voči všetkým vľúdny.“
Ďalšie tri myšlienky sv. Františka Saleského:
„K vedeniu duše je potrebné lyžicu náuky,
vedro ostražitosti a oceán trpezlivosti.“
„Dobrota môže zúrodniť každé prostredie.“
„Viac múch sa chytí na kvapku medu než na
sud octu.“

Mladí

Motto dona Bosca „Da mihi animas,
cetera tolle“ (Daj mi duše, ostatné si
vezmi) vyjadruje jeho absolútnu lásku

a dôveru k mladým. Pán mu vo sne
z deviatich rokov ukázal, že jeho prvými ad-
resátmi sú chlapci, najmä tí najchudobnejší.
Prijímal ich takých, akí sú, presvedčený, že
v každom z nich je niečo dobré. U každého
objavil niečo dobré a na tomto bode začal
rozvíjať jeho dary a schopnosti, kým nedo-
siahol plnú zrelosť. „Tu medzi vami sa cítim
dobre. Byť s vami, to je vlastne môj život,“
hovorieval, čím vyjadroval základný postoj
preventívneho systému: sympatiu k mla-
dým a vôľu stretávať sa
s nimi. Saleziáni pokra-
čujú v tomto štýle
a dbajú o integrálny roz-
voj mladého človeka, aby
sa z neho stal „čestný ob-
čan a dobrý kresťan“. To,
čo mladí nadobudli, odo-
vzdávajú mladším ako
animátori, čím sa spolu-
podieľajú na spoločnom
poslaní výchovno-pasto-
račnej komunity.

Napomenutie

Donovi Boscovi veľmi záležalo na ro-
dinnom a pravdivom ovzduší v orató-
riu na Valdoccu. Tak ako v každom

spoločenstve, aj medzi chlapcami boli
hádky, nepochopenie a iné neresti. Ponúkol
dva spôsoby, ako s láskou napomenúť vin-
níka a s láskou ho upovedomiť, že urobil
niečo zlé. Večerné slovko a slovko do uška.
Počas dňa sa zastavil a pre každého mával
nejaké slovko, povzbudenie, pozdrav alebo
pre niektorých aj otcovské napomenutie za
nedobré správanie – slovko do uška. Avšak
každý to prijímal, lebo vedel, že je úprimne
milovaný. Večerné slovko spočívalo v tom,
že vždy večer, prv než sa išlo späť, na konci
jednoduchej modlitby sa im prihováral nie-
koľko minút. Povedal nejakú radu, úvahu
o udalosti, ktorá sa stala počas dňa, drobnú
udalosť, z ktorej čerpal nejaké poučenie,
no neraz pri tej príležitosti vyrozprával je-
den zo svojich „snov“, svoje videnia budúc-
nosti a svoju pedagogickú skúsenosť. Don
Bosco vedel, že v takejto pokojnejšej ho-
dine, keď je duša a telo pred odpočinkom,
sú chlapci viac disponovaní.

Autor: František Kubovič SDB / Foto: Unsplash

K + L + M + N
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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výročie

V Indii strávil 60 rokov obetavého života. Zomrel 1. júla 1994 v po-
vesti svätosti. Michal Čahoj sa narodil 19. novembra 1911 v Rus-
kovciach. Najmladší zo štyroch súrodencov, vyučil sa za kováča, no
priťahovali ho misie. Saleziánov spoznal vo Fryštáku na Morave.
V Hronskom Beňadiku potom prežil noviciát a 31. júla 1934 zlo-
žil prvé sľuby ako koadjútor. O dva mesiace odišiel na misie. Bol
to rok svätorečenia dona Bosca. „Cítiac silnú túžbu nasledovať
jeho život v drobnej službe, naplno sa vložiť do Božieho náručia
som nasadol na ,vlak dobrodružstva s Ježišom‘,“ napísal neskôr.
Do indickej Kalkaty pricestoval 8. decembra 1934. Výborne sa
uplatnil vo viacerých úlohách, bol staviteľ misijných škôl aj eko-
nóm. Svojou obetavou prácou pre Božiu slávu a spásu duší aj
vľúdnou povahou si vedel získať dôveru a priateľstvo druhých. Pô-
sobil v mestách Shillong, Kurseong, Sonada, Tezpure a Tura.
V Shillongu pôsobil viac ráz i posledné roky života, keď bol v ko-
munite Savio Juniorát medzi ašpirantmi na saleziánsky život.

Jeho posledný direktor o ňom povedal: „Je veľký preto, lebo uro-
bil Boha veľkým vo svojom živote. Nech nás inšpiruje jeho život
jednoduchosti, skrytosti, hlbokej úcty a lásky k Bohu a jednoty
s Bohom.“ A jeho dlhoročný priateľ, vtedy biskup, dnes Boží slu-
žobník Oreste Marengo o ňom vyhlásil: „Bol svätým rehoľníkom.
Pracoval a modlil sa. Dokončil veci, ktoré sa iným nepodarilo
urobiť. Nemôžem na neho zabudnúť. Nie pre prácu a službu,
ktorú pre mňa vykonal počas 35 rokov, ktoré sme spolu strávili,
ale pre jeho dobrý príklad. Bál sa jednej veci –urážky Pána Boha.
Teraz je s Bohom. Modlite sa k nemu.“

Na sviatok Navštívenia Panny Márie, druhého júla, pripadá výro-
čie narodenia nášho vzácneho spolubrata Jozefa Kosmála, ktorý
žije v komunite v Dubnici nad Váhom. Vyprosujeme mu hojné mi-
losti a Božie požehnanie!

Don Kosmál pochádza z obce Klátovce v okrese Trnava, kde sa na-
rodil v roku 1929. Jeho rodičia Anton a Františka boli roľníci. Na-
rodilo sa im celkovo päť detí, dve im odišli do večnosti v mladom
veku. Jožko ako 13-ročný bol na púti v Šaštíne. „Videl som chlap-
cov – študentov gymnázia, ktorí sa hrali na dvore, večer hrali di-
vadlo, čo sa mi páčilo. Matka sa ma pýtala, či by som tam chcel
študovať. Súhlasil som,“ spomína si náš deväťdesiatnik. Od 1. sep-
tembra 1942 prežil v Šaštíne päť rokov, potom nastúpil do novi-

ciátu v Hronskom Svätom
Beňadiku, kde 16. au-
gusta 1948 zložil svoje
prvé sľuby. Po barbarskej
noci strávil asi mesiac
v Podolínci a potom sa
dostal aj s inými na
stavbu Priehrady mlá-
deže. No začiatkom sep-
tembra 1950 ich poslali
domov. Po vojenčine pra-
coval od roku 1954 ďal-
ších dvadsať rokov v Bra-
tislave. Popri tom žil

tajným rehoľným životom a doštudoval teológiu. Za kňaza ho vy-
svätil tajný biskup Ján Korec v Bratislave 5. októbra 1959. Ako tajný
mladý kňaz pracoval aj ako vychovávateľ na internáte Bratislav-
ského stavebného podniku. V roku 1974 vymohol preňho ni-
triansky biskup súhlas pracovať v pastorácii, a tak sa don Kosmál
stal kaplánom v Ilave. O tri roky ho urobili farárom v Adamovských
Kochanovciach, kde pôsobil až do roku 1995. Vtedy ho provinciál
Ernest Macák určil do Dubnice nad Váhom. Štyri roky ešte vy-
učoval učňov náboženstvo, dlhé roky bol aj delegátom pre sale-
ziánov spolupracovníkov.
„Ďakujem Pánu Bohu za všetko dobré, čo mi dal, za to, že som sa
stal saleziánom, že som sa stal kňazom a že som mohol praco-
vať na spáse duší. Modlím sa za šťastný koniec môjho života.“ (don
Jozef Kosmál)

Text: rhsdb / Foto: archív SDB Text a foto: SDB Dubnica nad Váhom

Misionár
svätého života

Mladý
deväťdesiatnik
don Jozef Kosmál,
blahoželáme!

Michal Čahoj zomrel
pred 25 rokmi

30



Cena 4,49 eur
Cena pre členov Knižného klubu DON BOSCO
3,82 eur

Cena 12,90 eur
Cena pre členov Knižného klubu DON BOSCO
10,97 eur

Posledný list

Malé príbehy pre potešenie duše

Táto knižka od Bruna Ferrera obsahuje krátke

príbehy na zamyslenie zakončené malou

myšlienkou a farebné ilustrácie Juraja

Martišku.

Sexuálne oslobodená

mládež
(nie tak celkom)

Banalizovanie „kultúry porna“, honba za

výkonom, posadnutosť sexuálnou orientáciou…

Čo sme to spravili so sexuálnym oslobodením?

Kniha Thérèse Hargotovej, známej filozofky

a sexuologičky, je určená všetkým rodičom

a vychovávateľom.

Knihy si môžete objednať na stránke www.donbosco.sk, na čísle 02/5557 2226
alebo kúpiť vo svojom obľúbenom kníhkupectve.db

Knižné novinky
z nášho saleziánskeho Vydavateľstva DON BOSCO
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V budúcom čísle
vám prinesieme:
Rozhovor:
Rozhovor o našej misii
v Aldane a Jakutsku
Výchova:
Médiá v rodine
Mladí:
Stretnutie animátorov AABB

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.


