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veci dona bosca

„Bim-bam… bim-bam!“ Odliali ma s jednou nedo-
konalosťou. Zrodil som sa v ohni, uliaty z medi
a cínu, ale so železným srdcom, aby môj hlas bol
jasný a zvučný. Svetlo sveta som uzrel v zlievarni
Mazzola v meste Valduggia v provincii Vercelli. Vá-
žil som 22 kilogramov a reverenda Volu, ktorý ma
dal uliať, som stál 88,5 lír. S ťažkým srdcom som si
však uvedomoval, že na prvý pohľad vidno, že som
malým zvonom. No aj tak som sníval o veži alebo
zvonici, odkiaľ by som oznamoval dôležité poduja-
tia a vystríhal pred nebezpečenstvom. Každý zvon
má udatné srdce. Nuž ale naozaj som nečakal, že
skončím na streche chatrče, upevnený na drsnom
architráve, čo visí na dvoch chvejúcich sa podpe-
rách. Jediný znak civilizovaného sveta bol kríž nado
mnou. Skutočne žalostný stav, no aj tak som na ma-
lej zvonici bol jediným zvonom iba ja. Mohlo to so
mnou dopadnúť horšie.
V jedno veľmi studené no-
vembrové ráno ma po-
kropil i

svätenou vodou a zoznámil som sa s mojimi bu-
dúcimi návštevníkmi. Moje mladé kovové srdce sa
naplnilo šťastím. Všetko to boli chlapci, plní života
a snov, a obzerali si ma v ozajstnom vytržení. Rov-
nako ako ten mladý kňaz, ktorý sa o nich staral ako
kvočka o kuriatka – z výšky mojej zvonice to presne
tak vyzeralo. Zhora som mohol počúvať slová, ktoré
don Bosco, tak sa mladý kňaz menoval, hovoril
chlapcom, keď im vysvetľoval dôvod, prečo sa po-
užíva svätená voda a aký význam má moja prítom-
nosť. „Teraz je náš krásny zvon súčasťou rodiny.
Bude nám pripomínať dôležité chvíle a bude ako
anjelský spev šíriť Pánovu zvesť. Bude zvolávať na
sviatky všetkých mladých v okolí, pôsobiť na nich tak
účinne ako nejaká pekná kázeň.“
Počul som, ako jedna dobrá pani hovorí: „Pri tomto
zvuku v predvečer sviatočnej vigílie naše deti ne-
dokážu postáť. Chcú najkrajší kabát a ráno sa budia
veľmi skoro. Vravia: „Musíme ísť na sväté prijímanie.“
Chlapci prichádzali zo všetkých strán. Pamätám si
na jedného z nich. Nemal ani domov, ani rodinu.
„Choď sa hrať s ostatnými,“ povedal mu don Bosco.

Večer ho doviedol k svojej dobrej mamke a tá sy-
novi povedala: „Ak budeš stále takto robiť

a privádzať mi do domu nových chlapcov,
nič ti neostane, keď budeš starý.“

„Vždy sa pre mňa nájde nejaké
miesto v Cottolengovej nemoc-

nici,“ odpovedal don Bosco, „no
tento proces je Božím dielom,

bude napredovať aj v bu-
dúcnosti.“
Bim-bam... Bim-bam!

Autor: José J. Gãmez Palacios

Prvý zvon

V novembri 1846 dal
don Bosco umiestniť

skromný zvon na
Pinardiho kôlňu.

V roku 1853 bol však
pre novú zvonicu

na Kostole svätého
Františka Saleského
primalý a gróf Cays

podaroval iný, zvuč-
nejší. V roku 1929 boli

oba zvony roztavené
a uliate spolu (MB II,

575 – 576).
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hlavný predstavený

Milí priatelia a čitatelia Bollettino Salesiano,
s radosťou sa s vami opäť schádzam na
tomto našom mesačnom stretnutí v časo-
pise, ktorý založil a tak veľmi miloval don
Bosco. Prostredníctvom Bollettino Sale-
siano chcel don Bosco šíriť poznanie dobra,
ktoré sa robí v saleziánskych domoch,
najmä v saleziánskych misiách. A ako bežne
robieval, osobne išiel s obrovskou dôverou
v ústrety ľuďom, ktorých stretával, pričom
dúfal, že nájde mnohých, ktorí by mu po-
máhali uskutočňovať jeho poslanie medzi
najchudobnejšími chlapcami a rodinami na
svete.
Chcem vám spomenúť tri sympatické prí-
hody, ktoré som zažil počas svojich návštev
medzi saleziánmi vo svete. Absolútnou jed-
notkou spomedzi nich je štóla.
Štóla je súčasťou kňazského a diakonského
oblečenia pri liturgických sláveniach. Je to
pás látky v liturgickej farbe daného dňa,
ktorý si kňaz dáva na plecia a spustí na
hruď. Ide o rozlišovací znak kňazskej dôs-
tojnosti a zasvätenia, pripomína príjemné
jarmo nášho Pána, záväzky kňazského
stavu a určitým spôsobom symbolizuje
ovce, ktoré dobrý pastier nesie na pleciach.
Počas týchto mesiacov mi darovali tri štóly,
ktoré majú pre mňa zvláštny citový význam.

Štóla jednej anonymnej ženy
Prvú štólu mi darovali počas sviatku Márie
Pomocnice 24. mája na Valdoccu. Je to

pekná štóla, ručne vyšívaná nádhernou zla-
tou niťou. Jej výroba si vyžiadala stovky ho-
dín práce. Istá pani, ctiteľka Márie Pomoc-
nice a dona Bosca, si želala, aby som ju
v ten večer mal na sebe počas eucharistic-
kej slávnosti a procesie Márie Pomocnice.
Bola ušitá s obetami, v skromnosti, s veľko-
dušnosťou a s veľkou láskou k Božej Matke.
S tou štólou som slávil Eucharistiu a mod-
lil som sa s ňou počas procesie. Všetku

modlitbu som obetoval za tisíce a tisíce
ľudí, čo tam boli, zvlášť práve za tú ženu
(ktorú som nepoznal, pretože to bol ano-
nymný dar), ktorej srdce bolo presiaknuté
láskou k Pomocnici a vierou v Pána.

Štóla mladých uprostred bômb
Druhú štólu som dostal v Damasku v Sýrii
v jedno popoludnie, keď boli v oratóriu
stovky chlapcov a dievčat. Slávili sme Eu-
charistiu s viac ako stovkou mladých vyso-

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

Tri štóly,
tri nádherné príbehy

a srdce, ktoré nezabúda

Musíme pripomenúť nevypočítateľnú hodnotu každého ľudského stretnutia,
či už krátkeho, alebo trvalého, hlbokého alebo rýchleho. Každé stretnutie zanecháva
v našej duši zvláštnu vôňu. Každé ľudské stretnutie prežívame špeciálnym spôsobom.

Ako tie tri, o ktorých vám porozprávam.

Ángel Fernández Artime
hlavný predstavený saleziánov

a X. nástupca dona Bosca

Ľudia sú ako struny
gitary – každá má iný
tón, ale spolu môžu

rozozvučať
nezabudnuteľné

súzvuky.
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hlavný predstavený

koškolákov animátorov. Vrúcne sme verili,
že pokoj je blízko a na konci omše sme mali
vypustiť jednu bielu holubicu, aby sme všet-
kým povedali, že sa dá radovať z pokoja.
Neďaleko nás však zarachotili silné rany
z mínometu.
Nuž v to popoludnie mi tí úžasní mladí ani-
mátori s hlbokým pohľadom a so skutočne
prežívanou vierou darovali sympatickú
štólu, na ktorej je vyšitý nápis v arabčine:
„Pamätaj na nás zakaždým, keď sláviš Eu-
charistiu.“

Štóla mladých väzňov
Tretiu štólu som dostal pred mesiacom po-
čas svojej návštevy v Brazílii v Mato Grosso.
Na konci istého stretnutia s mladými mi je-
den vychovávateľ daroval štólu, na ktorej je
na zadnej strane nezmazateľnou farbou
napísaných 56 mien a priezvisk chlapcov,
ktorí sú v tom saleziánskom dome. Nie sú
to chlapci s bežnými príbehmi. Sú to chlapci
odsúdení na život v zariadení, ktoré sa ke-
dysi volalo polepšovňa. Títo chlapci boli
zbavení slobody z dôvodu nejakého trest-

ného činu a po procese boli zverení nám.
Chlapci nemohli prísť na stretnutie, ale po-
slali mi štólu so svojimi menami a prosili
ma, aby som na nich nezabudol, pričom aj
oni sľúbili, že budú pamätať na mňa. Mô-
žem vás ubezpečiť, že každý deň na nich
pamätám pri Eucharistii.

Verím
Pevne verím v súlad a v spoločenstvo sŕdc.
Silne verím v modlitbu, najmä v modlitbu
jedných za druhých. Je to skutočné vy-
jadrenie lásky – modliť sa za iných ľudí, zná-
mych alebo neznámych –, ktorí však pri-
chádzajú bývať do nášho srdca vo chvíli,
keď si ich pripomíname. Počas týchto rokov
som stále jasnejšie chápal naliehanie, prečo
pápež František žiada, aby sme sa zaňho
modlili.
Preto vám chcem zanechať svedectvo o dô-
ležitej hodnote týchto troch štól.
Chcem vryť do svojej i do vašej pamäti ne-
vypočítateľnú hodnotu každého ľudského
stretnutia, či už krátkeho, alebo trvalého,
hlbokého alebo rýchleho. Každé stretnutie

zanecháva v našej duši zvláštnu vôňu. Mu-
síme zabezpečiť, aby každé ľudské stretnu-
tie bolo špeciálne. Tak sa náš život obohatí.
Ľudia sú ako struny gitary – každá má iný
tón, ale spolu môžu rozozvučať nezabud-
nuteľné súzvuky.
Chcem pripomenúť, ako viera dokáže po-
hnúť srdcia a vôle. Všímam si to všade na
svojich cestách po saleziánskom svete.
Zakaždým lepšie chápem výrok, ktorý don
Bosco napísal chlapcom na Valdoccu, keď
bol od nich vzdialený a nazval ich „zlo-
dejmi“. Áno, tak ich označil: „Všetci ste zlo-
deji…“ A potom dodal: „… pretože ste mi
ukradli srdce.“
Je dobré počuť, že srdce sa dá ukradnúť ta-
kým vľúdnym a láskyplným spôsobom, keď
sa hľadá iba dobro ľudí.
Všetkým vám žehnám a sľubujem vám, že
keď si najbližšie dám na seba jednu z týchto
štól, spomeniem si aj na vás, čo ste spolu so
mnou pochopili ich hlboký význam.

(Podľa Il Bollettino Salesiano, júl – august
2019)



panna mária

Spočiatku, kým oratórium nemalo vlastnú kaplnku, svojich chlap-
cov často zaviedol ku Consoláte, k turínskej Panne Márii Utešiteľke.
Pre zmenu s nimi putoval aj na vrch Superga, aby sa pri nebeskej
Matke po veselých hrách a dobrom olovrante pomodlili ruženec.
Ani neskôr jeho oratórium nestrácalo príležitosť navštevovať ma-
riánske svätyne po celom okolí. Všetky tieto púte boli ako zrniečka
Zdravasov obrovského spoločného ruženca.
Jeho vynaliezavá otcovská láska však išla ešte ďalej. Začal pre
chlapcov organizovať veľké jesenné výlety, akési trampovanie na vi-
dieku, ktorého cieľom bola Panna Mária v Becchi. Keď si totiž Jozef,
brat dona Bosca, mohol postaviť nový dom, pripravil v ňom miesto
aj pre neho. No nie iba izbičku na poschodí, ale aj malú kaplnku
pod ňou, ktorú zasvätili Panne Márii Ružencovej.
Netreba veľa fantázie na to, aby sme si predstavili turínskych chlap-
cov, ako veselo pobehujú po celom Becchi uprostred pestro sfar-
bených viníc. Aj to, ako sa s radosťou púšťajú do polenty, uvarenej
v kotle na voľnom priestranstve. Nami už možno trochu zabudnutá
Panna Mária Ružencová z rodiska dona Bosca sa stala svedkom za-
čiatkov Saleziánskej kongregácie. Veď v tejto kaplnke tesne pred jej
sviatkom v roku 1952 Michal Rua a Jozef Rocchietti prijali kňazskú
obliečku, keď sa rozhodli nasledovať svojho duchovného otca. Ur-

čite sa v nej o dva roky neskôr modlil aj Do-
minik Savio, keď sa mal prvýkrát stretnúť
s donom Boscom. Dokonca aj Janko Ca-
gliero sa chytil do jeho sietí pri týchto pú-
ťach za Pannou Máriou Ružencovou.
Don Bosco svojim chlapcom rád opakoval
svoj sugestívny sen o obrovskom hadovi,
ktorého premohlo lano sformované do Ave
Mária. Modlitbu svätého ruženca považoval
za jeden zo základných bodov svojej vý-
chovnej metódy. Raz poctil oratórium svo-
jou návštevou markíz Robert d'Azeglio,
osobný priateľ kráľa a senátor kráľovstva.
Don Bosco ho sprevádzal pri obhliadke ce-
lého domu. Markíz mu vyjadril svoj živý ob-
div k všetkému, čo videl, okrem jedného.
Čas, ktorý sa v oratóriu venoval modlitbe
ruženca, považoval za stratený. Radil mu
vynechať podľa neho už zastaranú mod-
litbu nudných Zdravasov. Don Bosco však
odvetil, že na tejto modlitbe je založené

celé jeho dielo a že by bol ochotný zanechať mnoho iných dôleži-
tých vecí, dokonca aj markízovo vzácne priateľstvo, ale nikdy nie
svätý ruženec.
Aj veľký úspech saleziánskych misií vo svete bol poznačený mod-
litbou ruženca, ako o tom hovorí don Bosco v jednom zo svojich
misionárskych snov: „Videl som, ako naši misionári napredujú k di-
vým hordám; vzdelávajú ich a ony radi počúvajú; učia ich a ony
všetko horlivo sledujú; napomínajú ich a ony prijímajú upozorne-
nia a uskutočňujú ich rady. Keď som si ich lepšie všimol, uvedomil
som si, že misionári recitovali svätý ruženec a divosi, ktorí sa zbie-
hali zo všetkých strán, ich zatiaľ sprevádzali pri putovaní a ochotne
na modlitbu odpovedali“ (MB X, 55).
Láska k svätému ružencu sprevádzala dona Bosca až po koniec
jeho života: „Keď mu bolesť hlavy, vysilená hruď a prižmúrené oči
znemožňovali niečím sa zaoberať, bolo bolestivé a zároveň po-
vzbudivé vidieť ho dlhé hodiny sedieť v šere, lebo jeho oči nezná-
šali svetlo, na svojej skromnej pohovke. Napriek tomu bol stále po-
kojný a usmievavý so svojím ružencom v ruke.“ A don Cerutti
dodáva: „Do hĺbky duše som presvedčený, že jeho život, najmä
v posledných rokoch, bol neustálou modlitbou k Bohu“ (MB XVII,
262).

Autor: Dagmar Kráľová FMA / Foto: Barbora Kullačová

Don Bosco a ruženec

Náš svätý zakladateľ neteoretizoval o úcte k Panne Márii
ani o modlitbe svätého ruženca. Láska k ružencu sprevádzala
dona Bosca až po koniec jeho života.
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rozhovor

Autor: Rastislav Hamráček SDB / Foto: archív SDB

Naša misia na SibíriNaša misia na Sibíri
Slovenskí saleziáni začali

od roku 1992 pôsobiť
na misii v Rusku na Sibíri.

Don Marián Peciar nám
v rozhovore priblížil

realitu tejto vzdialenej
misie.

7

Ako by si sa predstavil čitateľom?
Volám sa Maroš Peciar, som salezián, tohto roku bolo pätnásť rokov od mojej kňaz-
skej vysviacky, z toho šesť rokov som strávil na misii v Jakutsku. Na túto skúsenosť som
sa pripravoval sedem rokov pastoráciou Rómov v Bardejove. Po troch rokoch v Bra-
tislave mi prišla ponuka ísť na Sibír. V júni 2013 som vycestoval a od júna 2014 som
tam farárom. Nachádzam sa v najväčšej farnosti na svete, čo sa týka rozlohy.
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rozhovor

Môžeš nám povedať niečo o histórii
Katolíckej cirkvi na tomto území?
Na území Jakutskej republiky bola takou pr-
vou neoficiálnou prítomnosťou katolíkov
prítomnosť poľských vyhnancov, ktorí boli
za čias cára účastníkmi Varšavského po-
vstania. Za trest ich potom poslali do tohto
väzenia bez mreží, ktorým bola Sibír. Takto
sa tu v 17. a 18. storočí dostali ľudia, ktorí
vyznávali katolícku vieru. Išlo väčšinou
o poľských trestancov alebo vyhnancov. Sú-
časne s touto individuálnou prítomnosťou
katolíkov je na tomto území organizovaná aj
masívna prítomnosť Pravoslávnej cirkvi. Od
roku 1917 boli počas komunizmu na toto
sibírske územie opäť posielaní do vyhnan-
stva viacerí ľudia s katolíckym vierovyzna-
ním ako trestanci z rôznych oblastí Soviet-
skeho zväzu.
No a potom je tu naša novodobá prítom-
nosť, ktorá sa začína od roku 1992. Otec
provinciál Jozef Kaiser vtedy poslal dona Jo-
zefa Pravdu, skúseného misionára z Afriky,
a mladého kňaza Jozefa Tótha, aby išli na
prieskum. Oni si potom aj po porade s pro-
vinciálom vybrali z niekoľkých možností to
najmenšie a najvzdialenejšie miesto. Bolo
to mesto Aldan. Takže prítomnosť Katolíckej
cirkvi v Jakutsku sa nezačína ani v hlavnom
meste tejto oblasti, ale v malom 20-tisíco-
vom meste Aldan, kde už predtým prišli
laickí poľskí misionári a založili maličké spo-
ločenstvo na byte.

Poďme teraz k činnosti. Aké typy činnosti
sa na misii rozvíjali odvtedy až doteraz?
Naši prví misionári zo Slovenska sa okrem
Aldanu presunuli aj do hlavného mesta Ja-
kutsk. V 90-tych rokoch minulého storočia

bola ich činnosť predovšetkým sviatostná
a taká oratoriánska. Pod tým rozumieme
súbor rôznych aktivít pre deti a mládež.
V Aldane dokonca spolubratia, ktorí prišli
neskôr, založili skautský oddiel. Mali s tým
skúsenosti zo Slovenska a veľmi pekne to

v 90-tych rokoch fungovalo. Dalo by sa po-
vedať, že v Aldane aj v Jakutsku prešli stovky
detí oratoriánskymi ponukami, ktoré väčši-
nou animovali dobrovoľníci. Za tých 27 ro-
kov sa na tejto misii podieľalo viac než 150
dobrovoľníkov. Niekedy tu boli traja, štyria,
piati dobrovoľníci, ktorí oratórium obohatili
rôznymi krúžkami, napríklad gitarovým, zá-
ujmovými skupinami, nejakými vystúpe-
niami, zborom, tancom. Toto všetko ani-
movali a deti boli schopné prichádzať každý
deň. Mnohí mladí alebo deti sa potom dali
aj pokrstiť. Život ich už potom rozniesol
kade-tade, čo je vlastne aj príčinou toho, že
máme babičku alebo mladú mamičku
s deťmi v meste, ktoré je tisíc kilometrov od
nás. Ďalšie žijú 400 kilometrov po rieke,
pretože kedysi boli študentkami v Aldane,
tam sa dali pokrstiť, potom sa vydali a odišli
do iných miest. Tým, že našou úlohou je za-
kladať cirkev na danom území, je tu zaují-
mavá geografická výzva, že nestačí byť iba
v Jakutsku a Aldane, kde máme kostol, ko-
munitu a kde sme stabilne prítomní, ale

duchovnú službu poskytujeme aj na širo-
kom okolí. Aspoň raz do roka alebo za nie-
koľko rokov dochádzame za tými ľuďmi, kto-
rých takto vzdialil život, a snažíme sa v nich
individuálne vzbudzovať vieru a pomáhať
im, aby necítili, že to bola iba nejaká krátka
epizódka v ich živote, nejaká „študentská
láska“, že som sa dobre cítil pri tej Katolíc-
kej cirkvi, ale že to naozaj ovplyvňuje celý ži-
vot. Máme príklady, keď mladý človek počas
študentských rokov nemal odvahu alebo
možnosť dať sa pokrstiť, ale urobil to po 14-
-15-tich rokoch už ako dospelý. Semienko,
ktoré je zasiate, nejakým spôsobom do-
zrieva, len naň nesmieme zabudnúť, pre-
tože samo nedokáže rásť.
Ako saleziáni máme možnosť a do istej
miery aj schopnosti odpovedať na rôzne
výchovné otázky ľudí, ktorí sú v rodinách
okolo nás, preto organizujeme aj pobyty
detí s rodičmi alebo zvlášť detí. Nocovačky,
nedeľné popoludnia, kde je niekedy pro-
gram osobitne pre deti a osobitne pre ro-
dičov, inokedy iba pre deti, tvorivé dielne, na
ktoré cielene pozývame aj deti, aj rodičov,
programy pre tínedžerov. Rodičia zasa nie-
kedy prichádzajú k nám ako na rodičovské
združenia. Znie to možno veľmi jednodu-
cho, ale naozaj v mnohom pomáhame de-
ťom a rodičom tráviť spoločne a kvalitne tú
trošku voľného času, ktorú si dokážu nájsť.

Kto sú vaši veriaci katolíci v Jakutsku?
Za tých 27 rokov môžeme pozorovať istú
dynamiku. Prejavuje sa v tom, že bratia za-
čali so skupinou veriacich, ktorí sa nejakým
spôsobom dostali k viere ešte kedysi
dávno. Hneď sa však okolo nich začala tvo-
riť skupina miestnych ľudí: Arméni, Jakuti,
Evenkovia, Rusi a bez ohľadu na národnosť
sa aj oni otvárajú pre vieru v Ježiša Krista,
pre krst v Katolíckej cirkvi. Z týchto ľudí je
taká základná komunita veriacich, veľmi roz-
manitých, mladších, starších, učiteľov aj jed-
noduchých ľudí, ľudí na nejakej pozícii, ale aj
chudobnejších. Žijeme teda v skutočnom
pocite katolíckosti, všeobecnosti, že Boh si
volá a pozýva každého. Títo ľudia žijú svoju
vieru, zažívajú komunitu v Katolíckej cirkvi.
Niektorí s takými striedavými úspechmi.
Majú aj ťažšie obdobia, potom sa zase vra-
cajú. Niektorí, najmä keď sa im v živote
niečo pobabralo, napríklad sa rozviedli
alebo sa s niekým pohádali, sa aj na nie-
koľko rokov vzdialia. Viera je naozaj
krehká. Iní ju zase žijú veľmi pekne a dáva
im jasný zmysel života. Vidím aj rozdiely

Ako saleziáni sme
zodpovední za územie,
ktoré je 60-krát väčšie

ako Slovensko.



rozhovor

medzi tými, ktorí majú približne 45-50 ro-
kov, sú starší. Oni akoby očakávali určitý
poriadok v Katolíckej cirkvi, istý systém, ne-
jaký súbor pravidiel, ako to máme robiť, ako
máme prežívať vieru. Chcú v tom mať jasno
a nejako usporiadane.
A potom sú tu mladí ľudia, ktorí majú 18,
20, 25 rokov, a tí akoby aj v Cirkvi hľadali zá-
žitok slobody, to, čo možno podvedome tú-
žia zažiť aj vďaka svojmu veku, ale aj vďaka
tomu, že systém a okolnosti v Rusku im to
nie vždy umožňujú. Ako keby práve toto
hľadali v Cirkvi. Niekedy je to zaujímavé a aj
trochu náročné skĺbiť tieto dve očakávania,
ktoré ľudia od Cirkvi majú, ale je to naozaj
pekné, že v tej rozmanitosti je práve Kristus,
ktorý si týchto ľudí priťahuje. Iste mnohí
odišli žiť do iných miest – do Moskvy, do Pe-
trohradu, niektorí za hranice. Toto je tam
bežné nielen medzi veriacimi, že keď majú
čo len trochu možnosť ísť niekam za lepším
a komfortnejším životom, odchádzajú.
Predsa Jakutsk je najchladnejšie mesto na
severnej pologuli. Človek sa preto ani ne-
čuduje, že s pribúdajúcimi rokmi alebo
s nejakou príležitosťou, ktorá sa ukáže, od-
chádzajú žiť inam. Nemajú až také silné ko-
rene v tom, že musíme tu zostať, lebo…
S niektorými ostávame v kontakte aj na
diaľku a teší nás, že žijú svoju vieru aj inde,
nielen v Jakutsku.

Sedem rokov si prežil v Bardejove
s misijnou skúsenosťou medzi Rómami
na Poštárke. Má niečo spoločné tvoja
skúsenosť na Poštárke s misiou
v Jakutsku?
Spoločné má napríklad to, že aj viaceré
dobre mienené rady alebo rozhovory sa
musia veľakrát opakovať. Treba si fakt vy-
súkať rukávy a s tým dotyčným človekom
odkráčať nie jednu ani dve míle, ale možno
aj tri alebo päť. V tomto bola taká škola
trpezlivosti či učenia sa sadiť alebo siať bez
toho, aby si čakal, že to niekto príde popo-
lievať alebo že to vôbec niekto príde žať. Asi
to, nebáť sa vchádzať do kontaktu aj s ta-
kými ľuďmi, ktorí sú chudobnejší alebo jed-
noduchší. A druhá podobnosť je nezištnosť
v tom, čo sa robí, bez toho, aby sme čakali
bezprostredný výsledok, pretože aj pri Ró-
moch, aj pri zakladaní cirkvi je to vždy
otázka niekoľkých generácií.

Ako by si popísal víziu budúcnosti vášho
ďalšieho pôsobenia v tejto sibírskej
misii?

My sme si to aj v našom saleziánskom stra-
tegickom misijnom pláne už trochu zadefi-
novali, že to, čo tam ako spolubratia aj
s dobrovoľníkmi robíme, je snaha zakladať
a rozvíjať tú mladú, maličkú Cirkev, ktorá je
prítomná na tomto území. A zároveň uka-
zovať rôzne tváre tejto Cirkvi, predovšet-
kým sociálne, výchovné. V tom chceme po-
kračovať. Je to aj isté samoučenie, že vždy
niečo skúšame, otestujeme a máme aj od-
vahu či smelosť niečo nové priniesť a niečo
nefungujúce zase utlmiť. Toto je asi jedna
z výziev, že aj spolu s novými bratmi, ktorí
prišli, si to spoločne rozdebatujeme. Čiže
pokračovať v procese rozlišovania, rozpoz-
návania, čo funguje, kam ďalej.
A druhou výzvou je nájsť spôsob, ako aj
miestnych ľudí, ktorí uverili v Ježiša Krista,
stali sa jeho učeníkmi a sú súčasťou jeho
Cirkvi, viesť k tomu, aby započuli slová Ježiša

„choďte a ohlasujte“. Aj oni sa totiž z uče-
níkov stávajú misionármi spolu s nami bez
toho, aby museli niekam vycestovať. Ale pre
nich je to často náročnejšie ako pre nás,
pretože mnohí v ich rodinách ich považujú
za bláznov, že naleteli nejakej katolíckej
sekte alebo že do toho vôbec išli, načo im to
je. Z tohto pohľadu je ich apoštolát a sve-
dectvo života možno ešte náročnejšie
a hrdinskejšie ako u nás, ktorí sme opustili
všetko a išli sme žiť na druhý koniec sveta.
Ale tí, ktorí sú doma, hľadajú svedectvo aj
svoju kresťanskú katolícku identitu. Zdá sa,
že keď sa nám v tomto podarí urobiť nie-
koľko krokov, aj oni by s odvahou svedčili
a boli misionármi spolu s nami. Aj pre sa-
motnú miestnu Cirkev to môže znamenať
veľký krok vpred.
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V klinickej a psychoterapeutickej praxi,
ktorú vykonávala v Ríme, v Trnave a v Mi-
chalovciach, sa zameriava na diagnostiku
a psychoterapeutickú pomoc deťom, dos-
pievajúcim a dospelým s rôznymi psychic-
kými ťažkosťami. Jednou oblasťou, ktorej
sa venuje, je aj diagnostika a terape-
utické intervencie pre deti s ADHD a ich ro-
dičov.
Šesť rokov pracovala v Psychiatrickej ne-
mocnici v Michalovciach a od roku 2016
pracuje v súkromnej Ambulancii klinickej
psychológie a psychoterapie. Napísala
rôzne články a dve knihy – Hyperaktívne
a nepozorné dieťa v rodine a Hyperaktívne
a nepozorné dieťa v škole. Dnes vám pred-
stavujeme prvú z nich.

Poznáte to?
V čakárni u detského lekára je rušno. Aj
keď väčšina detí sedí pokojne, o rozruch sa
postará asi 4-ročný chlapček. Približne za
minútu preliezol celú čakáreň, na chvíľu ho
zaujali hračky a šmýkačka v rohu, pár se-
kúnd venoval knihe, ktorou sa ho snažila za-
ujať stará mama, trikrát sa opýtal, kedy pôj-
du domov, dvakrát plakal, viackrát otvoril

a zatvoril dvere… Mamkin hlas už začína
naberať zúfalý tón. Ostatné deti sa chlap-
čeka stránia, možno sa ho boja. Ich rodičia
pohoršene dvíhajú obočie… Ten chlapček
sa volá Beny. Narodil sa predčasne a všetci
sa tešili, že je zdravý. Až časom si uvedomili,
že Benyho správanie sa už nedá skryť za „ži-

vosť“. S diagnózou ADHD bojujú na všet-
kých frontoch svojho i Benyho života.

Čo je to ADHD?
Ide o poruchu pozornosti sprevádzanú hy-
peraktivitou. Prejavuje sa nepozornosťou
a impulzívnym správaním, pri ktorom dieťa
nerešpektuje vami určené hranice. Pre ur-
čenie diagnózy ADHD je nevyhnutné, aby sa
symptómy u dieťaťa prejavovali aspoň

v dvoch prostrediach, napríklad v rodin-
nom a v školskom, v trvaní najmenej 6 me-
siacov. Je veľmi dôležitá správna diagnostika
tejto poruchy, pretože prejavy hyperakti-
vity a nepozornosti môžu mať deti, ktoré
prežívajú emočne náročnú situáciu (na-
príklad rozvod rodičov, konflikty medzi ro-
dičmi, cítia sa odmietaní rovesníkmi v škol-
skej triede…). Ale ak sa dané problematické
situácie ustália, ustáli sa aj prežívanie
a správanie dieťaťa. Pri poruche ADHD pre-
javy ADHD pretrvávajú aj počas dospievania
až do dospelosti.

Deficit pozornosti
Pre tieto deti je typická nízka schopnosť sú-
strediť svoju pozornosť na to, čo sa práve
deje. Ako rodičia to určite vnímate každý
deň napríklad pri písaní úloh. Vaše dieťa sa
nevydrží sústrediť viac ako 15 minút.

Hyperaktivita
Prejavuje sa výrazným nepokojom, stálym
nutkaním do pohybu a do aktivity, ktoré
dieťa nedokáže tlmiť a ovládať. V školskom
prostredí sú tieto detí živé a nadmerne po-
hyblivé. Intenzita prejavov hyperaktivity ne-
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Pre tieto deti je typická
nízka schopnosť
sústrediť svoju

pozornosť na to, čo sa
práve deje.

O výchove sa toho už veľa popísalo. Sestra Dott. Lívia Kvašná, PhD., je saleziánka, klinická
psychologička a psychoterapeutka. Študovala psychológiu na Pápežskej univerzite Auxilium
v Ríme. Od roku 2008 je členkou Komory psychológov v Taliansku aj na Slovensku. Doktorát

obhájila v roku 2013 na Trnavskej univerzite, v roku 2014 ukončila dlhodobý
psychoterapeutický výcvik a následne iné krátkodobé psychoterapeutické výcviky.

Je to dieťa nevychované
alebo má ADHD?

Spracovala: Viera Antalíková FMA / Foto: archív

Byť rodičom nie je ľahké. Byť dobrým rodičom je ťažké.
Byť dobrým rodičom dieťaťa so špeciálnymi výchovnými

potrebami je často nad naše sily.



klesá ani vo večerných hodinách, čo môže
súvisieť s nízkou schopnosťou regulovať
energiu a s ťažkosťami pri zaspávaní.

Impulzivita
U detí s ADHD sa impulzivita prejavuje ako
neschopnosť regulovať svoje správanie,
ktoré by zodpovedalo konkrétnej situácii. Jej
prejavy sú také, že dieťa napríklad vyhŕkne
odpoveď bez rozmyslenia alebo nenechá
vás dokončiť začatú vetu. To môže viesť
k nedorozumeniam a v školskom prostredí
často k nadmernému počtu
chýb. Môže ísť tiež o správanie,
keď sa deti bez rozmyslenia
púšťajú do rizikových situácií,
pričom si neuvedomujú nebez-
pečenstvo. S tým súvisí zvýšené
riziko úrazov – zlomeniny, zaší-
vaná hlava… Ďalšie problémy
týchto detí sú v oblasti emoci-
onality, motivácie či interperso-
nálnych vzťahov.

Možné príčiny ADHD?
Presná a jednoznačná odpoveď ne-
existuje. Na vznik a vývin tejto poru-
chy majú vplyv genetické, biologické
faktory, ale aj faktory rodinného pro-
stredia a štýl výchovy rodičov. Štúdie
potvrdzujú, že symptómy tejto poru-
chy sa prejavujú najmä v nepriazni-
vom rodinnom prostredí so psycho-
sociálnymi podmienkami a konfliktmi.

Diagnostika
Pri diagnostikovaní ADHD je nevyhnutné,
aby rodičia spolupracovali s tímom leká-
rov – pediatrom, pedopsychiatrom, ne-
urológom, ale aj psychológom a špeciál-
nym pedagógom a v škole s triednym
učiteľom. Diagnostika je náročný, no ne-
vyhnutný proces. Len tak sa dá stanoviť
vhodná pomoc pre dieťa i rodičov.

Terapia
Základným prvkom komplexnej starostli-
vosti o dieťa s určenou diagnózou ADHD je
kombinácia terapeutických metód a liekov.
Významne pomáha individuálna psychote-
rapia pre dieťa, ale veľmi potrebná, ba až
nevyhnutná je aj rodinná psychoterapia,
kde sú prítomní rodičia i dieťa. Rodičia a pe-
dagógovia oceňujú aj stretnutia so psycho-
lógom zamerané na riešenie konkrétnych
situácií, kde sú im poskytnuté výchovné
rady a usmernenia.

Ako na to v škole?
Dieťa s ADHD môže byť vzdelávané v bež-
nej triede ZŠ formou začlenenia ako dieťa
so ŠVVP (špeciálnymi výchovno-vzdeláva-
cími potrebami). Pedagógovia kladú zvý-
šený dôraz na individuálny prístup k dieťaťu
a zohľadňujú jeho potreby, napríklad žiaka
umiestnia do prvých lavíc, určia mu indivi-
duálne pracovné tempo, upravia prostre-
die… prispôsobia hodnotenie správania
a učebných výsledkov žiaka.

Ako na to doma?
Metafora bicykla – Výchova dieťaťa sa veľmi
podobá tomu, keď ho učíte jazdiť na bicykli.
Ako správne odhadnúť, kedy ho máte držať
a kedy ho môžete pustiť? Bicykel je, ob-
razne povedané, v našom prípade dieťa
a jeho potreba lásky, istoty, bezpečia. Ďal-
šou potrebou je potreba motivácie, seba-
realizácie a cieľa, čo môžeme priradiť k ria-
deniu bicykla. Kolesá a os sa zasa dajú
prirovnať k spolucíteniu s druhými, k spo-
lupatričnosti. Ďalšou potrebou je potreba
primeranej stimulácie a ocenenia, čo je

akoby krútenie pedálmi. Pomocné kolieska
sú akousi emocionálnou podporou a sve-
tlom na bicykli sú vyššie potreby.

Potreba lásky, istoty a bezpečia
Dieťa často na nedostatok lásky, záujmu,
konflikty a zmeny v rodinnom prostredí re-
aguje zhoršením symptómov ADHD. Ak
stráca dôležitú osobu alebo pri rodičov-
ských hádkach prežíva pocity smútku a ne-
istoty, narastá jeho úzkosť, nedokáže sa sú-

strediť. Ak pociťuje nedostatok
vonkajšej autority, rastie jeho hnev, im-
pulzivita, neschopnosť organizovať
svoje veci a potreba získať pozornosť
za každú cenu. Každé dieťa chce zís-
kať pozornosť pozitívnym spôsobom.
Keď sa mu to však nedarí, rýchlo zistí,
že to môže dosiahnuť aj inak – vykri-
kovaním, skákaním do reči, nereš-
pektovaním pravidiel.

Byť vľúdne dôsledným
Dôležité je správne prejaviť lásku
dieťaťu. Niekedy to nám dospelým
robí problém. Koľkokrát nás naše
dieťa s ADHD uhovorilo, uprosilo,
zmanipulovalo, niečo predstieralo,
aby nás „obmäkčilo“ a tak do-
siahlo, čo chce? Deti veľmi dobre
vedia o našich citlivých miestach
a majú vypracované „stratégie“,
čo na nás platí a ako nás získať na
svoju stranu. Zostať v tejto chvíli
vľúdne dôsledným v stanove-
ných pravidlách je umením.

Potreba motivácie,
sebarealizácie a cieľa
Matka 9-ročného syna Tomáša
s ADHD mi raz povedala, že
stačí len vysloviť Tomášovo

meno a on sa už strhne, divoko sa
otáča a kričí: „ Čo zase?“ Je to príklad die-
ťaťa, ktoré asi budeme ťažko motivovať,
prejavuje sa precitliveno, reaguje odmie-
tavo hneď na začiatku, zle interpretuje
dobre zamýšľané slová. Dôležité je, aby sa
rodičia aj vychovávatelia emocionálne pri-
pravili na takúto odpoveď a nereagovali
hneď netrpezlivo a s hnevom.
Viac sa o tejto téme dočítate v spomínanej
knihe, ktorú si môžete objednať na mailovej
adrese: economa.fma@gmail.com.

saleziánska rodina
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Počas týchto rokov sa niekoľkokrát zopa-
koval exodus odchovancov tejto misie a za-
čínalo sa vždy s novými ľuďmi. V detstve
chodia do pastoračného centra najprv kvôli
hre, neskôr ako mladí a dospelí kvôli spo-
ločenstvu, od ktorého preberajú hodnoty:
vzťah k Bohu, túžbu po vzdelaní a živote
v lepších sociálnych podmienkach. V prie-
behu ostatných rokov sa odsťahovalo viac
ako 100 osôb, s ktorými sme pracovali. Po-
mohli sme im pozerať sa na život inak
a pristupovať k nemu s väčšou zodpoved-
nosťou. Aj keď pre nás, ktorí s nimi pracu-
jeme, to znamená začať vždy odznova.

Za tie roky života saleziánov na Luníku IX sa
podarilo otvoriť bránu pre majoritu do geta
a pre minoritu z geta. Animátori, dobrovoľ-
níci, zamestnanci, návštevy spôsobili, že
dnes je bežné, že niekto z majority vstúpi
do tohto dnes už pologeta. Kedysi tu žilo
6 500 Rómov a sídlisko stále upadalo
a dnes tu žije cca 3 500 Rómov a sídlisko
vstáva z popola: nové verejné osvetlenie,
nové detské ihrisko, pribúdajú plastové
okna namiesto starých rozbitých. Samo-
správa sa snaží rozbehnúť projekt pre-
stupného bývania a pozýva nás k spolu-
práci.
Počas desiatich rokov pôsobenia sa poda-
rilo vybudovať pastoračné centrum, kostol
a ubytovanie pre dobrovoľníkov, ktorí pri-
chádzajú na ročnú misiu u saleziánov. Po-

darilo sa nám nájsť spôsob a formu práce
s rómskou komunitou, aj keď je potrebné,
aby sme boli stále otvorení pre nové formy
a spoluprácu s inými.
Chudoba na Luníku IX nie je len sociálna, in-
telektuálna, ale aj hodnotová. Nedostatok
výchovy sa dedí z generácie na generáciu:
nielen deťom, ale aj dospelým chýbajú zá-
kladné životné zručnosti. Viacročná skúse-
nosť nás naučila, že riešiť iba krízové situ-
ácie, ktorých je tu veľmi veľa, neprináša
zmenu situácie.
Ľudia žijúci na tomto sídlisku potrebujú ná-
dej, že aj oni sami sa môžu rozvíjať a meniť

svoju životnú situáciu. Najväčší vplyv má na
nich pozitívny príklad z ich radov. Ak
chceme dospieť k tomuto cieľu, potrebu-
jeme integrálnu a vyváženú pomoc v šty-
roch oblastiach: EVANJELIZÁCIA – VÝCHOVA
K HODNOTÁM, VZDELANIE, PRÁCA, BÝVA-
NIE.
Po rokoch skúsenosti práce a života na
tomto sídlisku sa nám najviac osvedčilo ve-
novať sa menšiemu množstvu detí a mla-
dých, ale intenzívnejšie. Ak chceme do-
siahnuť nejakú zmenu u mladého človeka,
je potrebné postupne zvyšovať mieru
vplyvu, množstvo tráveného času a latku
nárokov na neho.
V praxi sa to deje tak, že začíname so širo-
kou masou na ulici, ponúkame verejnosti
možnosť oprať si šatstvo. Deťom zase

umožňujeme dvakrát v týždni prísť do ora-
tória, kde môžu tráviť svoj voľný čas, čo pre
nich znamená prvý kontakt s pravidlami
a priateľstvom bez agresivity. Ani pravidelné
chodenie do školy nie je pre tieto deti sa-
mozrejmosťou, nie všetky zvládnu našu po-
nuku pravidelných týždenných stretiek
a krúžkov. Tých, ktorí absolvujú túto dlhu
cestu (2 až 3 roky), oslovujeme s možnos-
ťou vstúpiť do mentoringu.
Ako mentoring u nás prebieha? Každý z na-
šich jedenástich mentorov má jedného
alebo dvoch zverencov. V tomto školskom
roku začalo mentoring 8 chlapcov, 13 diev-

čat a 2 dospelí. Internátnu školu v Kremnici
navštevujú 3 chlapci a základnú a strednú
školu v majoritnom slovenskom prostredí
navštevuje 7 detí. Traja sa v priebehu roka
prestali s mentorom stretávať, ale pokra-
čujú v štúdiu.
Naši mentori sa so svojím zverencom stre-
távajú každý týždeň 1 – 3 hodiny. Je na nich,
či a akým spôsobom s nimi udržiavajú kon-
takt pomedzi stretnutia. Na začiatku škol-
ského roka si každý z nich stanoví ciele
v troch oblastiach: intelektuálnej, duchovnej
a ľudskej (materiálnej). O našich mentorov
sa staráme nasledovne: raz za dva mesiace
im ponúkame skupinovú supervíziu, dva-
krát do roka vzdelávanie a raz za mesiac
podporný rozhovor s koordinátorom men-
toringu.

Autor: Pavol Degro SDB a Zuzana Saloňová FMA / Foto: archív SDB

Mentori odpovedali na otázku

Pôsobenie Saleziánov dona Bosca na Luníku IX v Košiciach sa začalo v roku 2008.
Predtým tu pôsobili diecézni kňazi zhruba štyri roky.



správy

RÍM
Heslo 2020 „Dobrí kresťania a čestní občania“ pozýva odpovedať na výzvy meniaceho sa sveta

Hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime na záver letného zasadania
hlavnej rady saleziánov zverejnil tému Hesla pre saleziánsku rodinu na rok

2020. Heslo, ktoré reflektuje súčasné dejinné okolnosti, je aktuálnym a pastoračne
vhodným posolstvom desiateho nástupcu dona Bosca: „DOBRÍ KRESŤANIA
A ČESTNÍ OBČANIA.“
O motiváciách pre toto Heslo sám hlavný predstavený hovorí: „Po vypočutí si Kon-
zulty saleziánskej rodiny v máji som vybral túto tému aj s ohľadom na to, že sme
sprevádzali kroky Cirkvi s rodinami počas dvoch synod, videli sme realitu mladých
na synode a otvorili sme sa pre pekné výzvy, ktoré sú pred nami ako saleziánskou
rodinou: byť naďalej skutočnými evanjelizátormi-vychovávateľmi mladých k viere.“
Heslo 2020 ponúka príležitosť znovu oživiť, čo don Bosco myslel a aký bol jeho
spôsob konania medzi mladými.

KOŠICE
Chlapci z Troch hôrok zažili tábor na motívy Knihy Exodus

Kemp v Kopytovskej doline pri Branisku sa od 7. do 12. júla preme-
nil na vojenský štát Kattegard. Mladí chlapci zo saleziánskeho stre-

diska v Košiciach-Tri hôrky prežili tento týždeň príbeh prenasledova-
ného národa, ktorý hľadal miesto, kde by sa usadil. Tábor Run Away
2019 s motívom prebratým z biblického exodu reagoval na súčasné
globálne problémy emigrácie, náboženskej slobody a viery.
Fiktívny príbeh dejín národa Adygejcov s paralelou z biblického exodu,
ktorý od koreňa vymysleli animátori zo saleziánskeho strediska na
Troch hôrkach v Košiciach, sa stal na šesť dní reálnym dejom, ktorý
upútal vari každého chlapca. Cennejším je však pohnutie srdca a mysle
v dôležitých životných otázkach, ktoré ostáva viac ako mnoho dní.

RÍM
Dobrovoľníčky dona Bosca majú novú hlavnú
zodpovednú

Vporadí ôsme generálne zhromaždenie Sekulárneho in-
štitútu Dobrovoľníčok dona Bosca (VDB) sa konalo od

18. júla v Ríme. Generálne zhromaždenie sa venovalo téme
„Dnešné poslanie VDB“. Spolu 84 členiek zhromaždených
v Ríme z Ázie, Afriky, Latinskej Ameriky a Európy volilo aj
novú hlavnú zodpovednú a jej radu.
Dobrovoľníčky dona Bosca pôsobia v 60 krajinách sveta, in-
štitút má asi 1200 členiek rozdelených v 27 regiónoch. K ich
charakteristike patrí
tzv. rezervovanosť, že
v bežnom živote o svo-
jom zasvätení nedá-
vajú nič vedieť.
V piatok 26. júla gene-
rálne zhromaždenie
zvolilo novú hlavnú
zodpovednú, ktorou
sa stala doterajšia
členka hlavnej rady zodpovedná za región východnej Eu-
rópy, za Filipíny a anglicky hovoriace skupiny členiek. Zvo-
lené boli aj ďalšie členky hlavnej rady.
Inštitút VDB založil tretí nástupca dona Bosca blahosla-
vený Filip Rinaldi v roku 1917 v Turíne.
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Do článku sme oslovili niektorých mentorov
a ich zverencov, aby sa s vami podelili o svoj
pohľad:
Mentori odpovedali na otázku: „Aký v tom
vidíš zmysel?“
Zdenka, 42: Sprevádzanie, ukázať človeku
aj niečo iné. Ona vidí len svoj svet, nevidí, že
niektoré veci sa dajú robiť inak, nielen tak,
ako bola zvyknutá. Zmysel vidím aj v pod-
pore, že zvládne to, čo sa jej zdá nepreko-
nateľné. Iní to dokázali, nie je to nereálne.
Tiež je to ponúknutie priateľstva bez pred-
sudkov – medzi Slovákmi a Rómami.

Zuzka, 28: Prínos mentoringu vidím v tom,
že u dieťaťa sa rozvíjajú schopnosti a ko-
munikačné zručnosti – každodenná komu-
nikácia. Ďalej sa mení vzťah k učeniu a k pre-
beraným látkam, zvyšuje sa motivácia
a osobný záujem o učenie. Učebný plán
(množstvo a rýchlosť) sa prispôsobuje po-
trebám dieťaťa. Mení sa aj to, ako dieťa
vníma samo seba a odbúravajú sa nega-
tívne domnienky o sebe. Tým, že mento-
ring je dlhodobý, vytvára sa hlbší vzťah a po-
tom aj dieťa dokáže vytvárať dlhodobejšie
a dlhšie vzťahy. Je to pilier sociálnej opory pri
zvládaní náročných a záťažových situácií.

Mentorované deti a mladí odpovedali na
otázku: „Čo ti dáva mentoring?“
Nikola, 19: Mentoring mi pomáha k tomu,
aby som bola viac motivovaná učiť sa pro-
stredníctvom doučovaní a rôznych stret-
nutí s mentorom.
Viviana, 13: Dozvedám sa viac a rozumiem
lepšie ako v škole. Je pri tom sranda.
René, 15: Pomáha v chodení do školy, po-
máha mi finančne.
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saleziánska rodina

Jubilejných 20 rokov oficiálneho pôsobenia
Združenia exallievov na Slovensku oslávili
členovia združenia, širokej saleziánskej ro-
diny i priatelia dona Bosca v sobotu 22.
júna 2019 v Šaštíne. Na ďakovnej púti sa
stretlo viac ako 650 pútnikov. Väčšinu pút-
nikov priviezol špeciálne vypravený vlak. Na
oslavách sa stretli členovia lokálnych stre-
dísk z Prešova, Bardejova, Partizánskeho,
Novej Dubnice, Piešťan, Čiernej Vody,
Trnavy, z oboch stredísk v Bratislave, z SOŠ
v Žiline, bývalí študenti z GJB v Šaštíne i naj-
starší exallievi – seniori.
Exallievov počas osláv sprevádzali aj nie-
koľkí saleziáni, sestry FMA, exallieve FMA,

saleziáni spolupracovníci i členovia VDB
a ADMA.
Počas slávnostnej svätej omše v bazilike,
ktorú celebroval provinciál saleziánov don Jo-
zef Ižold, exallievi prijali do svojich radov
ôsmich nových členov. Okrem šiestich exal-
lievov boli prvýkrát v histórii do združenia pri-
jatí aj dvaja priatelia dona Bosca, ktorí ne-
prešli saleziánskou výchovou, ale ich oslovila
charizma dona Bosca, sympatizujú so zdru-
žením a zúčastňujú sa aj na jeho aktivitách.
Exallievi po prvýkrát udeľovali ceny Alberta
Marvelliho, prvého blahoslaveného exal-
lieva. Laureátmi cien sa stali exallievi, ktorí
sa špecifickým spôsobom pričinili o šírenie
dobra v združení či v spoločnosti. Cenu za
rozvoj združenia získal súčasný svetový pre-
zident exallievov Michal Hort spolu s man-
želkou Martinou a Marek Slezák, dlhoročný
bývalý prezident exallievov, s manželkou Ja-
nou. Cena za sociálne aktivity bola udelená
Alexandre Mruk Papaianopol, iniciátorke
adventného sociálneho projektu Darujme

úsmev. V kategórii kultúra bol ocenený Mi-
chal Kĺč a za angažovanosť v spoločnosti si
prezval cenu šéfredaktor denníka Postoj
František Múčka. Cenu udelili exallievi aj
pánovi Jozefovi Fríbortovi, ktorý sa v roku
1990 pričinil o to, aby sa začali stretávať
exallievi seniori a bol ich tajomníkom viac
ako 20 rokov.
Členovia svetového výkonného výboru exal-
lievov sa prítomným prihovorili aj z pódia.
Okrem svetového prezidenta Michala Horta
a sekretára Petra Kováča sa na oslavách
zúčastnil aj delegát hlavného predstave-
ného don Eusebio Muñoz, svetový poklad-
ník a prezident maltských exallievov Bryan
Magro, prezident španielskych exallievov
Fernando Nuñez a viceprezident svetovej
konfederácie pre mladých exallievov Ángel
Gudiña. Pozvanie na oslavy prijali aj exallievi
z Thajska a Anglicka. Hlavný predstavený
saleziánov don Artime sa exallievom priho-
voril prostredníctvom videa. „Vy máte vo
svojom živote jednu veľmi vzácnu vec, nie
iba to, že ste boli v nejakom saleziánskom
dome, to samo o sebe nie je také dôležité,
dôležité je, že si vo svojich srdciach a vo
svojom živote nesiete hlboké evanjeliové
a saleziánske hodnoty, ktorým ste sa naučili
a ktoré ste v saleziánskych domoch žili.
Snažte sa byť neustále prítomní vo svete
s veľkou schopnosťou vydávať svedectvo,“
znel pozdrav dona Artimeho.
Dospelým zaspievala Anna Hortová, deťom
zasa Miro Jílo. Jeho koncert zakončil pro-
gram pre deti, ktoré sa zabávali na nafuko-
vacích hradoch a na stanovištiach s animá-
tormi. Oslavy sa niesli v duchu vďaky za dary,
ktoré skrze saleziánsku výchovu exallievi do-
stali. O týchto daroch hovoril aj súčasný pre-
zident združenia Róbert Mruk, ktorý tiež
zdôraznil túžbu a snahu exallievov z vďač-
nosti dávať… spoločnosti, komunitám, v kto-
rých žijú, mladým i samotným saleziánom.

Autor: Simona Hrabošová / Foto: Lukáš Mráz

20. výročie
exallievov na Slovensku
Noví exallievi, ceny Alberta
Marvelliho i zahraniční
hostia. O oslavách 20. výročia
exallievov na Slovensku vie
celý svet.



Starosť o Lucku
Naše prvé bábätko zomrelo v brušku týždeň
pred pôrodom. Keď sme čakali druhé, báli
sme sa, že sa stane niečo podobné. Môj
spovedník mi stále hovoril, že sa mám za bá-
bätko modliť k donovi Titusovi. A ja som sa
čudovala, prečo práve k nemu, nemala som
k nemu nijaký blízky vzťah. Dal mi aj jeho ob-
rázky. Povedala som si, dobre, budem sa
k nemu modliť. A obrázky som položila k fot-
kám z ultrazvuku. Vyšli mi veľmi zlé krvné
testy na Downov syndróm. Všetci lekári ma
pripravovali na postihnuté bábätko. Spo-
vedník mi opäť hovoril, že sa mám modliť

k donovi Titusovi, že aj on sa bude. Na mor-
fologickom ultrazvuku o mesiac sa Downov
syndróm nepotvrdil. Naše dievčatko Lucia
sa v júni 2018 narodilo zdravé. No nastal iný
veľký problém: často sa budila. Bolo to aj 10
až 15-krát za noc. Nebola hladná, prosto
len tak. Celé mesiace. Ja som už bola veľmi
vyčerpaná, na zrútenie fyzicky aj psychicky.
S manželom sme sa takmer nemali čas po-
rozprávať, pretože malá sa stále budila, či
cez deň, alebo v noci. Bola som zúfalá. Spo-
menula som si, ako nám Titus pomáhal po-

čas tehotenstva, tak som sa začala zasa
k nemu modliť. Aj som sľúbila, že o tom vy-
dám svedectvo, ak sa to zmení. Aj som mu
hovorila, že on isto vie, čo to je, keď ho v noci
zobudili v base na výsluch, že sa cítim po-
dobne, keď nemôžem spať v noci, že už fakt
nevládzem. On bojoval za povolania a naše
manželstvo sa takto rozpadne, keď s man-
želom ani nemôžem prehodiť pár slov. No
a zrazu sa naše dievčatko prestalo tak často
budiť… po siedmich-ôsmich mesiacoch trá-
penia. Ďakujem Bohu, že na príhovor dona
Titusa urobil pre nás veľké veci. Ja som pred
tým k donovi Titusovi nemala žiaden blízky

vzťah, napriek tomu sa stal naším veľkým
pomocníkom a vyprosil nám veľa milostí.
Jana

Barborkine dvojičky a záchvaty
Chcela by som sa podeliť s tým, ako sme
prežívali posledné mesiace minulého roka
2018 a ako Boh zasiahol do nášho života
cez dona Titusa Zemana a cez silu modlitby.
Jedného letného dňa k nám prišla dcéra
Barborka s manželom – žijú v Prešove –
a oznámili nám radostnú správu, že budú

mať bábätko. Veľmi sme sa potešili. Časom
sa zistilo, že to nebude jedno bábätko, ale
dvojčatá. Radosť bola o to väčšia. No počas
tehotenstva Baška dostala žlčníkové zá-
chvaty. Bolo to komplikovanejšie – mala
upchaté aj žlčovody a záchvaty boli dosť
ťažké. Týždeň bola v nemocnici, záchvaty sa
ustálili a lekári operáciu odložili až po pô-
rode. Bábätká rástli, hoci jedno bolo stále
oveľa menšie a slabšie ako druhé. Baška
porodila predčasne, v 27. týždni tehoten-
stva: Johanku a Jonáška. A tu sa začal boj
o život detí a tiež intenzívne modlitby za ne
a za mamku. Bola to veľká sila a pomoc
pre nás všetkých. Johanka žila iba dva
týždne, bola veľmi maličká (len 580 g) a ne-
mala vyvinuté pľúcka. Ale aj za tie dva
týždne ďakujeme. Jonáško je krásny zdravý
chlapček.
No to nebolo všetko. Barborke sa po šes-
tonedelí opäť ozvali žlčníkové záchvaty; bola
po cisárskom reze a stav bol akútny. Lekári
sa rozhodli vykonať ERCP (prečistenie žlčo-
vodov) a následne laparoskopicky odstrániť
žlčníkové kamene, aby to bolo šetrnejšie
pre pacientku. Lenže po zákroku nastali
komplikácie – veľké bolesti a zvracanie. Po
ďalších vyšetreniach lekári rozhodli otvoriť
brušnú dutinu. Čo sa zistilo, sme ani vo sne
nečakali: obštrukcia žlčových ciest s orgá-
novou komplikáciou. Bolo to veľmi vážne.
Báli sme sa o život našej dcéry. Začali sme
sa modliť deviatnik k donovi Titusovi Ze-
manovi. Už na šiesty deň deviatnika sa
Baške stav výrazne zlepšil, lekári boli pre-
kvapení, že sa tak dobre a rýchlo zotavuje.
Stal sa naozaj zázrak.
Toto píšeme, aby sme svedčili o sile spolo-
čenstva a o sile modlitby. Vďaka spoločen-
stvu, duchovnej rodine, našej rodine a všet-
kým ľuďom, o ktorých sa dozvedáme až
teraz, sme to obdobie zvládli v dôvere
v Božiu prozreteľnosť. Cez modlitby, ak Boh
dá, sa môžu diať veľké zázraky. Vďaka ti,
Bože.
rodičia Joščákovci
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t i tus zeman

Prinášame dve svedectvá o milostiach na príhovor blahoslaveného dona Titusa.

Ako don Titus vyprosuje milosti
Spracoval: rhsdb / Foto: archív rodiny Joščákovej
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mladí

Po niekoľkých rokoch sa opäť objavila my-
šlienka zopakovať takúto akciu pre animá-
torov, ktorí by mali možnosť stretnúť sa

a spoznať mladých z iných stredísk. Byť tak
kvázi odmenení spoločenstvom, ktoré vy-
tvárajú v jednotlivých strediskách, a naplniť
tentoraz Banskú Bystricu smiechom a ra-
dosťou mladých dona Bosca.

Aplikácia Akcia animátor
Takto vznikla Akcia animátor Banská
Bystrica AABB 2019 s heslom: „Objav
svety, kde sú svätí!“ Od 1. apríla 2019
si mohli mladí zo všetkých salezián-
skych stredísk stiahnuť do svojho
smartfónu aplikáciu Akcia animátor,
prostredníctvom ktorej sa spustila in-
tenzívna príprava na samotné podu-
jatie. Keď bolo po prvých týždňoch
vyše 400 stiahnutí aplikácie, organi-
zátorom bolo jasné, že počet účast-
níkov bude veľký. Ten sa na konci
mája ustálil a v Banskej Bystrici tak

o niekoľko dní očakávajú vyše 700 mladých.
Príprava prostredníctvom aplikácie spočí-
vala v plnení 10 okruhov tém s 10 úlohami.
Animátori mali „praskať bub-
liny“ svojho vlastného pohodlia
a prekročiť prah komfortu.
Každé dva týždne sa otvárali
nové a nové témy s úlohami
zameranými na rodinu, školu,
animátorský aj osobnostný rast
či prehlbovanie vzťahu s Bo-
hom. Okrem toho sa mohli ani-
mátori navzájom povzbudzo-
vať zdieľaním fotiek a videí na
sociálnych sieťach –
https://www.facebook.com/ak-
ciaanimator alebo Instagram #akciaanima-
tor.

„Objav svety, kde sú svätí!“
Heslo hlavného predstaveného na rok
2019 znie: „Svätosť je aj pre teba!“ Organi-
zátori naň nadviazali mottom, ktorým vy-
volávajú v mladých ochotu vyjsť zo svojho

pohodlia, prekročiť prah svojho vlastného
strediska, objaviť a lepšie spoznať aj iných
mladých. Čím žijú mladí na východe či zá-

pade, čo prežívajú na stretkách, ako sa im
darí na táboroch…
Všetci prihlásení mali možnosť získať „par-
ťáka“, s ktorým sa mohli od júla kontaktovať
a tak sa spoznávať už počas samotnej prí-
pravy.

AABB 2019
Pred desiatimi rokmi objasnil cieľ Ak-
cie animátor 2009 vtedajší provinciál
don Karol Maník takto: „Chceme mla-
dým účastníkom ponúknuť jasné ani-
mátorstvo ako štýl života, povzbudiť
ich k odvahe angažovať sa, nebáť sa
byť aktívny, zapájať sa do spoločen-
ského života a prehĺbiť si vieru.“ Po-
slanie a cieľ sa ani tento rok veľmi ne-
líšia. Akcia animátor bude stretnutie
všetkých animátorov saleziánskej ro-
diny z celého Slovenska. Je odmenou
pre všetkých animátorov formou ví-

Autor: Terézia Piknová / Foto: osobný archív tp; FB @akciaanimator

V istý októbrový víkend roku 2009 ste vo svojich strediskách márne hľadali schopných
animátorov. Všetci boli totiž v Bratislave na Akcii animátor 2009. Stretlo sa tam vtedy

800 mladých animátorov zo saleziánskeho prostredia, ktorí prežili víkend plný hier, zábavy
a spoločnej pomoci ostatným.

Akcia animátor
opäť po 10-tich rokoch

Tentoraz v Banskej Bystrici a s heslom: „Objav svety, kde sú svätí!“

Aj animátori zo Senice Animátori z Banskej Bystrice

Animátori z Bratislavy-Trnávky



mladí

Šíriť Božiu
lásku, poznanie

a radosť
Darovať

sa a slúžiť

Nezištne
venovať svoj

čas

Pomáhať DB
pri spáse duší, animovať,
oživovať prostredie, kde

chodím, a šíriť radosť

Spravovať
humeme.me

Zodpovednosť
a zábava
s deťmi

Dávať ďalej
lásku a vieru, ktorú
som dostal, a popri
raste „mojich detí“

dospievať

Logo AABB 2019
Autorom loga AABB 2019 je Martin Funiak,
animátor z Banskej Bystrice, ktorý sa venuje
grafike aj tvorbe webových stránok.

Čo sa skrýva v logu?
červená farba – farba krvi, zápalu, vášne
(don Bosco: „Pre spásu duší vrhám sa
vpred až po hranice nerozvážnosti.“);
áčko – akcia animátor;
pásik v strede – stred Slovenska alebo aj
rieka Hron, ktorá prechádza Banskou Bys-
tricou (preto je modrý);
zelené trojuholníky – okrem toho, že uka-
zujú písmeno „B“, čo znamená Banská Bys-
trica, symbolizujú hory, ktorými je toto
mesto obklopené.

Čo pre teba znamená „BYŤ
ANIMÁTOROM“?
V júni sa organizátori opý-
tali na sociálnych sieťach
mladých animátorov, čo
pre nich znamená „Byť ani-
mátorom“. Tu sú odpovede:

Spôsob, akým
môžem slúžiť

druhým ľuďom,
niečo im dať a aj sa

pri tom zabaviť

kendového stretnutia plného
zábavy, vzájomného zdieľania
a poďakovania Bohu za dar ani-
mátorského povolania. Je ur-
čená animátorom, ktorí trávia
veľké množstvo svojho voľného
času v práci s deťmi a mladými
v strediskách.

Organizačný tím, ktorý pozos-
táva z užšej skupiny animátorov
v Banskej Bystrici, členov sekre-
tariátu Domky a Laury a sale-
ziánskeho pastoračného tímu,
sa začal stretávať ešte v januári,
aby vytvoril toto jedinečné podujatie. Vznikla aj webová stránka www.akciaani-

mator.sk, kde pribúdali novinky o prípra-

vách a programe. Animátori
sa môžu tešiť na slávenie
svätých omší, oddychovú
zónu VALDOCCO, bar Ma-
my Margity, ale najmä na
sobotný program, ktorý
bude prebiehať v troch zó-
nach (duchovná, worksho-
pová a zážitková). Sami si
budú môcť zvoliť, čo je pre
nich najzaujímavejšie. Na
záver nebude chýbať sláv-
nostný galavečer.
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Naše prvé dieťatko je letné. Moje veľké ras-
túce bruško bolo vidno na verejnosti už od
jari. A vtedy som si prvýkrát všimla, že sa na
mňa ľudia len tak bezdôvodne usmievajú.
Chvíľku mi trvalo, kým som si uvedomila
prečo – nosila som v brušku bábätko! A po-
tom som sa potešila – veď to je úplná pa-
ráda, že deti dokážu šíriť radosť už vtedy,
keď sú ešte u maminky. Že sa z nich tešia
nielen ich najbližší, ale aj úplne bežní oko-
loidúci (OK, väčšinou okoloidúce ☺).
Niekedy ma však nadšenie druhých dostá-
valo do pomykova – napríklad keď mi ruku
na bruško kládli relatívne cudzí ľudia ako
obchodné partnerky v práci. Boli vo veku
mojej mamy a tvrdili, že ich vnúčatá sú za-
tiaľ v nedohľadne. Váhala som, ako reago-
vať. Mohla som sa uraziť. Odtiahnuť. Slušne
ich upozorniť, že narúšajú môj osobný
priestor. Alebo sa s nimi podeliť o radosť.
O dar, ktorý som dostala a rástol vo mne.

Pomóc, cudzí ľudia sa starajú do
môjho bábätka
Azda každá mamička pozná tieto situácie –
či už z tehotenstva, alebo z obdobia malých
detí. Rôzne cudzie panie sa chcú nadýchať
bábätkovskej vône, dotknúť sa toho voňa-
vého uzlíka, priblížiť sa k novému životu.
Chytiť si bábätko, pohladkať ho, prihovoriť
sa mu. Novorodeniatka skrátka majú svoje
čaro.
Nielenže chytajú cudzie deti, ale občas
majú i otázky a pripomienky, ktoré najmä
neisté čerstvé mamičky môžu vyviezť
z miery a pripadať im dotieravé. Nezadusí
sa v tej šatke? Nie je mu príliš teplo? Taký
veľký a ešte má cumeľ?
Nechať ich alebo si brániť svoj osobný
priestor?

Radosť rozdávaním rastie
Voľba reakcie je vždy v rukách nás matiek.
Keď sa môjmu kočíku začali prihovárať cu-
dzí ľudia a ja som váhala, ako zareagovať,

spomenula som si na radosť z vnúčatka
jeho starých rodičov. Ako im už aj krátke
stretnutie, zaslaná fotografia, správa či te-
lefonát dokážu vyvolať úsmev na tvári, roz-
žiariť oči a presvetliť celý deň.
A tak som si zvolila cestu rozdávania ra-
dosti. Má parádnu efektivitu – minimálny
vklad energie a hlboký prínos. Radosť sa
snažím rozdávať cielene. Ponúkam niekoľko
mojich zásad:
- V konaní druhých predpokladám dobrý
úmysel. („Nevhodné“ otázky napríklad vní-
mam tak, že druhá osoba sa zaujíma, nie,
že útočí.)
- Keď vidím, že niekoho bábätko upútalo,
komunikujem s ním.
- Keď vidím, že sa niekto na deti pozerá,
usmieva a má záujem o interakciu, po-
vzbudím k nej deti – aby mu zakývali,
žmurkli, pozdravili ho…
- Keď vidím, že sa niekto chce dotknúť
môjho maličkého bábätka, povzbudím ho,
poviem mu, že ho môže pohladkať naprík-
lad po nožičke, kde mi to z hygienického
hľadiska až tak neprekáža.

Poslanie matky – šíriť lásku
Hoci som roky pôsobila ako animátorka,

neuvedomila som si, že maličké detičky dá-
vajú svojmu okoliu až TOĽKO lásky. Že na-
ozaj zbližujú. Upevňujú vzťahy. A nemusia
robiť nič– dokážu to tým, že SÚ. A to už od
bruška. Vnímam, že teraz, keď som ma-
mou, je mojím poslaním šíriť túto lásku ďa-
lej. Všetkým mamám i budúcim mamičkám
chcem odkázať – nebojte sa deliť o dar,
ktorý vám dobrý Boh zveril. Radosť rozdá-
vaním rastie.

výchova detí

Hoci som roky pôsobila ako animátorka, neuvedomila som si, že maličké detičky dávajú
svojmu okoliu až toľko lásky. Že naozaj zbližujú. Upevňujú vzťahy.

Keď deti šíria radosť
Autor: Zuzana Petruľáková / Foto: Unsplash
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Musím sa priznať, že napriek môjmu od-
hodlaniu pozitívne myslieť, ani ja nemám
vždy dobrý deň a nie som otvorená pre
druhých. Každodenná realita môže byť to-
tiž pre mamičky ťažká – vyrovnať sa s po-
známkami cudzích ľudí, nárokmi starých
rodičov či dobre mienenými radami suse-
diek, a to všetko plná hormónov, neistoty,
únavy, nových povinností a nedostatku skú-
seností. Preto prosím, pristupujte k nám
láskavo, rešpektujúco. Majte pochopenie
aj pre naše občas skratové reakcie. Do-
prajte nám čas zohrať sa s bábätkom, po-
núknite pomoc, ale netlačte na nás. Len
spokojná mamina šíri okolo seba pohodu
a lásku.



šport

V skutočnosti otec vychováva syna, keď ho
učí jazdiť na bicykli, mama dcéru v kuchyni,
rodina vychováva svoje deti napríklad pri
učení či spoločnej modlitbe. Výchova je
vždy spojená s nejakou ďalšou činnosťou,
pri ktorej deti automaticky napodobňujú
vzory a preberajú dobré aj zlé vlastnosti
autorít.

Žeby aj futbal?
Saleziáni v Latinskej Amerike si pred viac
ako sto rokmi položili túto otázku. Môžeme
vychovávať aj pri takej činnosti, ako je fut-
bal? Obľúbený klub pápeža Františka San
Lorenzo, ktorý založil salezián v roku 1916,
je dôkazom toho, že odpoveď je áno.

Prečo som za
Futbal je svetový fenomén, hra, ktorá pre
svoju jednoduchosť je najviac rozšírená.
Kopať do lopty nájdeme chlapcov tak na
Islande, ako aj v Stredoafrickej republike
a neraz je to jediná dostupná zábava pre
milióny mladých ľudí. Futbal ponúka nie-

ktoré prvky, ktoré dobrý vychovávateľ môže
valorizovať. Ako každé umenie, aj futbal vy-
žaduje trpezlivosť, dlhodobý tréning, vy-
trvalosť v cvičení. Nikto nie je hrdinom za
dva dni. Učí chlapcov (aj dievčatá) cieľave-
domému konaniu a ruší ich naivnú pred-
stavu o tom, „aký som dobrý“ bez námahy.
Futbal vyžaduje osvojiť si schopnosť pod-
riadiť sa kolektívu a ochotu počúvať radu
a nariadenia trénera či starších. V nepo-
slednom rade futbal vytvára komunitu hrá-
čov trénerov, rodičov a fanúšikov, zapája
tak mladého človeka do prirodzených so-
ciálnych vzťahov. V súčasnej doby individu-
álnej sebastrednosti, v mentalite mať
všetko „teraz a hneď“ a v situácii, keď deťom
chýba pohyb, je futbal výchovná príležitosť,
ktorú by bolo trestuhodné nevyužiť.

… ale pozor
V roku 1938 hlavný predstavený saleziánov
don Ricaldone zakázal hranie futbalu v sa-
leziánskych strediskách. Zdôvodňoval to
„zlými emóciami, hrubosťou a drsnosťou“

tohto športu, ktorý mladých neviedol k vzá-
jomnému porozumeniu, ale k „nebezpeč-
nému súpereniu a vzájomnej nevraživosti“.
Táto úvaha už patrí minulosti, ale každý, kto
futbal hral, pozná, že dôvody vôbec nepo-
minuli. Ako každá ľudská aktivita, aj futbal
preukazuje negatívne znaky. Dobrý vycho-
vávateľ sa ich snaží poznať a eliminovať.
Každý rodič si je tak vedomý, že nestačí dať
dieťa na futbal, akoby to automaticky malo
prispieť k dobrej výchove. Naopak, iba spo-
ločné úsilie rodičov, trénerov a vychováva-
teľov môže priniesť dobré výchovné ovocie.
Iný športový nadšenec svätý Ján Pavol II. raz
povedal: „Prítomnosť dobrého trénera – vy-
chovávateľa sa javí ako blahodarná obzvlášť
vo veku dospievania a ranej mladosti, keď
sa osobnosť naplno rozvíja a hľadá vzory na
porovnanie a identifikáciu.“ Práve táto prí-
tomnosť premieňa každú činnosť na vý-
chovnú a vo futbale to platí zvlášť.

Kde je Ježiš?
Istý chlapec sa raz sťažoval, že celú omšu
v kostole premýšľa nad tým, ako bude po-
obede hrať zápas. Dobrý kňaz mu poradil:
„Zavolaj Ježiša na ihrisko.“ Chlapec sa na-
podiv nezlepšil vo futbale, ale náramne mu
to pomohlo pri prežívaní svätej omše. Nej-
de o nijaký zázrak. Ježiš nie je odložený iba
v kostole, ale mocou Svätého Ducha pre-
niká celé stvorenstvo. Preto kresťan do-
svedčuje Ježišovu moc aj na ihrisku. A neraz
to robí cez obyčajné ľudské cnosti: spra-
vodlivosť, férovosť, rešpekt k súperovi
a pod. Toto svedectvo je niekedy viac pre-
svedčivé ako siahodlhé kázanie.

Na záver
Takže smelo na ihrisko, ale nezabudnite za-
volať aj Ježiša!

Americký filozof Alasdair MacIntyre sa zamýšľa nad tým, kedy vlastne človek vychováva a je
vychovávaný. Zisťuje, že činnosť, ako je „výchova“ sama o sebe, v podstate ani neexistuje.

Futbal výchovne
Autor: Peter Ondrej SDB / Foto: archív autora
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mediálna výchova

Mobil dnes nie je iba šikovný bezdrôtový telefón do vrecka, z ktorého voláme a napíšeme SMS.
Dnes sa do mobilu „vmestí“ fotoaparát, kamera, internet, kino, rádio, televízia, obchod, banka,
noviny, časopisy, mapy, fotoalbumy, hry, najväčšia encyklopédia a tak ďalej. Hovoríme mu
vznešenejšie – smartphone. Nečudo, že za touto modernou zábavkou naše deti pištia
a len tak ľahko ju z ruky nepustia.

Prvý mobil pre dieťa.
Kedy?

Autor: Barbora Okruhľanská / Foto: Unsplash a Pexels

Ako na to? Zakázať mobil úplne? V ktorom
veku je vhodné dieťaťu kúpiť prvý mobil či
tablet? Čo netreba podceniť?
Je zbytočné nahovárať si, že dnes naše deti
dokážu žiť bez mobilu ako my starší kedysi

dávno. Iste, zvládnu to do istého veku, keď
im v tom pomôžeme. No nevyhneme sa
okamihu, keď ten mobil budú skutočne po-
trebovať a my rodičia budeme riešiť, či už je
ten správny čas.

Žiaden extrém nie je dobrý. Zakázané ovo-
cie predsa chutí najviac, preto aj tu platí, že
mobil deťom naveky nezakazujeme, ale ani
im ho vždy a všade (keď zaplačú) nedovo-
ľujeme.

Dnešným deťom odborníci hovoria „digi-
tálni domorodci“. Je to generácia, ktorá sa
už narodila do digitálnej doby, moderné
technológie sú pre nich samozrejmosťou.
Povedzme si úprimne, že len čo sa dieťa na-

rodí, hneď vyťahujeme mobil – fotíme ho,
kamerujeme, ťukáme správy o jeho naro-
dení. Odmalička tak dieťa vníma, že mobil
patrí k životu, keďže my dospelí ho máme
dosť často v rukách.

Digitálny cumlík?
Ak sa bavíme o malých deťoch do dvoch ro-
kov, predpokladám, že sa zhodneme, že im
skutočný mobil do ruky nepatrí. Nie je to
hračka. Ak už aj tu chceme využiť pravidlo,
že dieťaťu mobil striktne nezakazujeme, tak
mu kúpime mobil hračkársky alebo mu na
hranie vyčleníme nejaký starý mobil, ktorý
už nepoužívame. Naučíme ho, že toto je
mobil mamky, toto je mobil ocka a toto je
tvoj na hranie. Tento krok by mohol zmier-
niť dobiedzanie o rodičovský mobil.
Je pravda, že dnešné mobily (a ešte viac ta-
blety) vedia zaujať aj jednoročné deti, veď
sa im páči, že vydávajú zvuk, že si tam pre-
klikajú fotky, video, že to tam bliká, ťuká,
ozývajú sa odtiaľ hlasy… Dokonca existuje
množstvo aplikácií so zvieratkami či pes-
ničkami, ktoré sú určené pre takých drob-
cov. No ak si už v tomto veku nedáme po-
zor a deťom vopcháme do rúk takúto
elektroniku, môže sa to neskôr obrátiť proti
nám. Možno sa nám deti zdajú príliš hyper-
aktívne a radi by sme ich upokojili. Možno
by sme chceli mať trochu pokoj a nechali
ich pozerať si Youtube od rána do večera.
Možno toľko plačú a dobiedzajú, že nako-
niec ustúpime a dáme im ten „digitálny
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cumlík“. Áno, dá nám to zabrať. Zvládnuť vý-
chovu bez mobilov si vyžaduje najmä
správne nastavenie hodnôt u nás dospe-
lých. Často si rodičia nahovárajú, že sa dieťa
s mobilom v ruke samo naučí napríklad po
anglicky, zvlášť farby, zvieratká či čísla. No
určite by mu na vývoji neuškodilo, kebyže sa
to naučí neskôr doma či v škôlke. Dieťa
v tomto malom veku najviac potrebuje ne-
digitálne aktivity a blízkosť rodičov.

Zdravá miera
Posuňme sa teraz k škôlkarskému veku
okolo troch až štyroch rokov, keď sú deti
extra vnímavé, hravé a rýchlo sa učia. Určite
by som aj v tomto predškolskom veku ne-
pristúpila ku kúpe mobilu či tabletu, ktorý
by bol iba pre dieťa. Ak však rodičia majú
smartphone či tablet, môžu ho deťom po-
žičať s tým, že dieťaťu stanovia hranice. Ča-
sové aj obsahové. My dospelí sme zodpo-
vední za to, čo naše deti nasávajú a ako
trávia svoj čas na hranie. Mobil a tablet ich
vedia v tomto veku slušne zabaviť. No
najmä v tomto veku musíme dbať na to, aby
do obrazovky deti nehľadeli príliš dlho (na-
príklad nie viac ako 30 minút denne). Je tiež
dôležité, aby sme vedeli, čo naše deti s mo-
bilom robia, čo ich tam baví, aby sme
dohliadli na vhodnosť hier a videí. Mobil či
tablet odporúčam vytiahnuť najmä v kritic-
kých situáciách – na cestách, pri dlhom ča-
kaní alebo ako odmenu za upratanú izbu.
Rozprávka, pesničky, puzzle, pexeso v ta-
blete či mobile sa nám vtedy stanú extra
pomocníkom.

Najprv pohyb
Pri starších deťoch od päť rokov by som
najprv sledovala dostatok pohybu na čer-
stvom vzduchu, až potom by som dovolila
leňošenie s mobilom v ruke. Aj svetová
zdravotnícka organizácia WHO odporúča,
aby sme deti v prvom rade viedli k fyzickej
aktivite. Ľahko sa totiž môže stať, že ich ti-
chá digitálna zábava nám bude vyhovovať,

ale im bude v rozvoji škodiť. V tomto veku je
už možné deťom nastaviť pravidlá, ktorým
rozumejú. Napríklad, že hrať sa na mobile
môžu, keď si splnili povinnosti, na ktorých
sme sa dohodli, že ich musíme mať na
očiach a nemôžu sa s mobilom schovávať,
že nemôžu klikať na hocijaké ikonky, že sa
mobily odložia, keď k nám príde návšteva
a podobne. Základným odporúčaním je ne-
dovoliť deťom sledovať digitálne obsahy (te-
levízor, mobil, tablet, počítač) hodinu pred
spaním. Ovplyvňuje to ich mozog, teda aj
spánok a oddych.

Najžiadanejší darček
Tak kedy kúpiť prvý mobil? Najčastejšie sa
odborníci vyjadrujú o veku okolo 8 až 11 ro-
kov. Rodičia, ktorých deti sú na prvom

stupni základnej školy, túto otázku už určite
riešili, pretože tu má veľký vplyv okolie, deti
sa porovnávajú s inými. A tí druhí už zvy-
čajne svoj prvý mobil dostali. Ak sa všetci
spolužiaci a spolužiačky v triede chvália svo-
jím mobilom, nevidím dôvod na to, aby sme
nášmu dieťaťu spôsobovali zbytočné ťaž-
kosti preto, že jediné ostalo bez mobilu.
Týmto tvrdohlavým postojom mu môžeme
koniec koncov viac uškodiť, ako pomôcť.
V tomto prípade je lepšie, aby rodičia zvá-
žili, čo je pre jeho dieťa prospešnejšie. Nikto
nevraví, že deťom hneď musíme kúpiť naj-
novší model. Stačí im jednoduchý tlačid-
lový mobil bez internetu, z ktorého sa vám
dovolajú, pošlú správu či si niečo odfotia.
Jeho výhodou je nízka cena, takže aj keď ho
náhodou stratí, finančná ujma nebude až
taká veľká.

Ja chcem smartphone!
Ak máte staršie dieťa a chcete mu kúpiť
prvý smartphone, treba pamätať na to, že
mu túto „hračku“ nemôžeme zveriť len tak
bez pravidiel. So smartphonom sa ľahko
pripojí na internet, zahrá si hry, presurfuje
rôzne stránky, môže minúť dáta, kredit,
paušál… Preto je veľmi dôležité dohodnúť
sa s dcérou či synom na spôsobe využitia
mobilu vonku a doma. Zároveň tým deti
učíme primeranej zodpovednosti. Článok
o konkrétnych pravidlách a tipoch pre ro-
dičov nájdete v budúcom čísle.

Článok vznikol v spolupráci s portálom
sprevádzajúcim rodiny na ceste viery
www.zastolom.sk.

Je veľmi dôležité
dohodnúť sa s dcérou
či synom na spôsobe

využitia mobilu vonku
a doma.



na strane pápeža

Kde je dnes Kána? Tam, kde je Mária…
Veľmi zaujímavú skutočnosť povedal pápež František o Káne: „Ak
sa Mária v Káne Galilejskej prihovorila u Ježiša, aby vykonal prvý zá-
zrak, teraz bdie a prihovára sa v každej svätyni nielen u svojho Syna,
ale aj u každého z nás (každé sviatostné manželstvo je svätyňa,
v ktorej je prítomný Máriin Syn), aby sme si nenechali odcudziť brat-
stvo tými hlasmi a ranami, ktoré vyvolávajú rozdelenie a štiepenie.
Na komplikované a smutné zážitky z minulosti netreba zabúdať
alebo ich popierať, ale nemôžu byť ani prekážkou či argumentom,
ktorý bráni vytúženému bratskému spolunažívaniu.

Putovať znamená veriť Pánovi – Mária, krajčírka
budúcnosti
Putovať znamená mať podiel na onom trochu chaotickom prúde,
ktorý sa môže premeniť na skutočnú skúsenosť bratstva a ne-
prestajne solidárnu karavánu budujúcu dejiny. Putovať znamená
vidieť nielen to, čo by mohlo byť (a nebolo), ale skôr všetko to, čo
nás čaká a čo nemožno ďalej odkladať. Putovať znamená veriť Pá-
novi, že prichádza a je medzi nami, podchytáva a stimuluje soli-
daritu, bratstvo a túžbu po dobre, pravde a spravodlivosti. Je to zá-
väzok k zápasu, aby tí, ktorí včera zostali vzadu, sa zajtra stali
aktérmi, a aktéri dneška aby sa zajtra neocitli vzadu. To vyžaduje re-
meselnú prácu spolu formovať budúcnosť. Sme tu preto, aby sme
povedali spoločne: Matka, nauč nás zošívať budúcnosť.

Rodičia si musia pamätať, že sú na začiatku dialógu
svojich detí s Pánom
„Toto je dôležité: povolanie nie je intelektuálne presvedčenie.
Voľba povolania sa musí zrodiť z dialógu s Pánom, nech už ide o aké-
koľvek povolanie. Pán dáva vnuknutie vydať sa určitou cestou.
A v tom spočíva krása apoštolátu hľadania: napomáhať tomuto di-
alógu. Je jasné, že ak sami s Pánom nevedieme dialóg, je ťažké učiť
takémuto dialógu druhých.“ Preto sa oň musia usilovať všetci, ktorí
majú sviatosť poslania.
V predhovore ku knihe „Drahý biskup…“ s podtitulom „Sto mladých
píše a biskupi odpovedajú“ pápež František tvrdí, že pracovať
s mladými vyžaduje mnoho trpezlivosti a umenie načúvať. Rovnako
treba omladnúť, to znamená venovať mladým čas a naučiť sa ich
jazyku, či skôr spôsobu ich uvažovania. Ich jazyk je chudobný na ko-
munikáciu. Oni sa vedia kontaktovať, ale nevedia komunikovať.
Práve komunikácia je teda výzvou, pred ktorou stojíme. Je po-

trebné ich sprevádzať, viesť a pomáhať im, aby cez stretnutia s Pá-
nom našli svoju vlastnú cestu.

Boli ste už v Žiline u Urbaníka?
Zberateľ posvätných ikon Milan Urbaník zo Žiliny začal svoju
zbierku ikon kúpou ikony Mária, ustavične horiaci ker. Pápež Fran-
tišek vysvetľuje túto skutočnosť takto: „Božia láska je Duch Svätý,
ktorý prúdi z Kristovho Srdca. On je ,duchovnou skalou’, ktorá
sprevádza na púšti Boží ľud, aby z nej mohol cestou čerpať vodu
a tíšiť smäd (porov. 1 Kor 10, 4). Ker, ktorý nezhorí, zobrazuje
Pannu a Matku Máriu a predstavuje vzkrieseného Krista, ktorý sa
nám prihovára a dáva Ducha Svätého. Nabáda nás, aby sme zo-
stúpili k svojim a počúvali jeho volanie, posiela nás, aby sme otvo-
rili priechod chodníkom slobody, ktoré vedú do krajín zasľúbených
Bohom. Duch Boží otriasa všetkým a umožňuje nám vyjsť nie od
začiatku, ale novou cestou.“
Nechajme sa teda vziať za ruku Duchom a nechajme sa viesť mes-
tom a našimi rodinami, aby sme počuli krik a stonanie ľudí. Mojžišovi
Boh hovorí, že toto skryté volanie ľudu doľahlo až k nemu, vyslyšal

ho a pozrel na ich útlak a utrpenie… Rozhodol sa zasiahnuť a poslal
Mojžiša… Mojžišovo srdce, podobne ako Božie srdce, sa musí stať
pozorným a vnímavým voči utrpeniu a túžbe ľudí, k tomu, po čom
v kútiku srdca volajú, keď pozdvihujú ruky k nebu, pretože na zemi
už nemajú záchytný bod. Je to stonanie Ducha a Mojžiš musí počú-
vať nie sluchom, ale srdcom. Dnes sa od nás kresťanov žiada, aby
sme sa naučili počúvať srdcom. A Majstrom tohto načúvania je
Duch. Jemu treba otvoriť srdce, aby nás naučil počuť srdcom.

Autor: Marián Valábek SDB / Foto: © Servizio Fotografico – Vatican Media

Pápež neprestajne
pripomína pamäť a jej úlohu

Dnes sa od nás kresťanov žiada, aby sme sa naučili počúvať srdcom. A Majstrom tohto
načúvania je Duch. Jemu treba otvoriť srdce, aby nás naučil počuť srdcom.
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sväté písmo

V roku 1868 don Bosco takto kázal svojim
chlapcom, takto im vysvetľoval evanjelium
tejto nedele. Myslím, že nepotrebuje veľký
komentár, ponorme sa do jeho slov a pre-
cíťme jeho lásku a úsilie, aby sa duše mla-
dých v jednoduchosti oslobodili od hrie-
chu a chránili sa pýchy. A nech nám v tom
na jeho príhovor Pán pomáha.

Náš Pán Ježiš Kristus kázal na vysokom
vrchu, ale keďže nie všetci boli schopní vy-
stúpiť tak vysoko a on túžil, aby všetci počuli
jeho slovo a spasili sa, zostúpil na rovinu.
Tam stretol toho chudáka zasiahnutého
malomocenstvom, chorobou, ktorá je jed-
nou z najodpornejších a vylučuje človeka
spomedzi ostatných. Tento nešťastný člo-
vek, odkázaný na to, aby sa túlal mimo obý-
vaných miest, hľadal si obživu a zažíval od-
por a odháňanie ľudí, počul o Ježišovi a jeho
zázrakoch. Keď sa dopočul, že Ježiš zostu-
puje z hory na rovinu, prišiel k nemu a po-
klonil sa mu. Prichádza k Ježišovi a klania sa
mu. Z toho môžeme usúdiť, že ho považo-
val za Boha, lebo len Bohu sa treba klaňať.
My si ctíme svätých, anjelov i Pannu Máriu
a prosíme ich o príhovor, ale neklaniame sa
im.
Zaiste Ježiš, ktorý bol taký súcitný a mi-
losrdný voči ľuďom, sa ho láskavo spýtal na
mnohé veci, odkiaľ je, akých má príbuzných,
aké má bolesti, ako sa cíti. Evanjelium však
toto všetko nespomína. Prináša nám len
prosbu malomocného: Pane, ak chceš, mô-
žeš ma uzdraviť. Iba keď on chce. A volá ho
Pán, čím ho uznáva za Kráľa kráľov a Pána
pánov. Ak chceš, môžeš. Všimnite si, aká je
to viera. Nehovorí, ak chceš, ja sa uzdravím.
Nehovorí, ak sa prihovoríš za mňa u Otca,

tak sa uzdravím na tvoju modlitbu. Ježiš,
keď vidí jeho dobre pripravené srdce (lebo
Ježiš chce srdce), rozhodne sa vyplniť jeho
prosbu a odmeniť jeho vieru. Rozkáže mu:
Chcem, buď čistý! Chcem, uzdrav sa! Len čo
to povedal, rany tohto človeka sa pokryli
chrastami, ktoré opadli, a jeho pokožka
bola biela a čistá. Predstavte si, aké šťastie
prežíval ten uzdravený malomocný. Aké po-
ďakovania mu vyslovil! Ježiš mu však pove-
dal: Choď a ukáž sa kňazovi, aby ťa pozrel.
Týmto akoby povedal: Je pravda, že ja som
ťa uzdravil, ale pod podmienkou, že sa uká-
žeš kňazovi, inak zostaneš taký, aký si bol
predtým. Treba vedieť, že v tých časoch
chorí na malomocenstvo boli vylúčení z ľud-
ského spoločenstva kňazom a museli bývať
na opustených miestach. Teda aj pri návra-
te musel kňaz preveriť uzdravenie a povo-
liť im návrat medzi ľudí. Malomocenstvo
predstavuje hriech a hriech robí našu dušu
takou odpornou, že Pán nás musí vylúčiť
spomedzi svojich detí. Je to niečo strašné
v očiach Pána, keď sme v hriechu. A ako sa
zbaviť tohto malomocenstva? Ukáž sa kňa-
zovi, hovorí Pán. Ak chceme byť uzdravení
z tejto strašnej choroby, ktorou je hriech, je
potrebné prísť ku kňazovi, ktorý má od
Boha moc odpúšťať hriechy, očistiť nás.
Mohol Ježiš povedať: Buď čistý a nedodať
k tomu nič? Zaiste mohol. Ale neurobil to
tak, aby nám povedal, že hoci on odpúšťa
hriechy aj bez toho, aby sme išli ku kňazovi,
napriek tomu neodpúšťa, ak sa neukážeme
pred kňazom a nevyznáme mu úprimne
naše hriechy. Mnohí povedia: Pán nepo-
trebuje, aby sme išli a hovorili kňazovi v spo-
vedi naše hriechy, môže nám odpustiť aj
bez toho. Pán, povedal by som, ak tu ná-

hodou sú takí, ktorí si to myslia, by tiež mo-
hol urobiť, aby obilie vyrástlo zrelé a aby
samo išlo do stodoly a toľko roľníkov by sa
nemuselo tak namáhať. Veď je všemohúci
a z ničoho stvoril všetko, na nebi aj na zemi.
Určite by to vedel pre nás spraviť. Prečo to
nerobí? Opýtajte sa ho! On vám to povie.
Uisťujem vás však, že ak sa chcete oslobo-
diť od hriechu, nemáte iný prostriedok ako
svätú spoveď. Boh je pripravený odpustiť
vám akékoľvek previnie, keď prídete a po-
korne sa vyznáte kňazovi, Božiemu služob-
níkovi.
Napokon si všimnite Ježiš príkaz, aby malo-
mocný o uzdravení nikomu nehovoril. Tu si
všimnite Ježišovu skromnosť. Taký úžasný
zázrak a on nechce, aby o ňom niekto ve-
del.
Skutočná lekcia pre všetkých tých, ktorí tak
veľmi túžia, aby za to málo dobra, čo robia,
boli okamžite chválení a oslavovaní. Ideme
hneď k jednému, druhému, tretiemu pove-
dať naše čnosti, aby nás považovali za dob-
rých, aby sme boli ctené osoby. Ježiš to tak
nerobil, on vedel, že stačí, že o tom dobre,
ktoré urobil, vie Otec. Tak aj my, nerobme
dobro preto, aby nás videli, chválili, ale len
preto, aby sme sa páčili Bohu, a nakoľko je
možné, skrývajme to pred ľuďmi. A ak sa
stane, že sa to dozvedia, buďme opatrní,
aby sme nespyšneli, lebo zničíme to, čo
sme spravili (Memorie biografiche zv. 6, ka-
pitola XII).

Autor: Pavol Grach SDB / Foto: © Missioni Don Bosco

Robiť dobro,
ale nie pre ľudskú pochvalu

Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. Tu prišiel k nemu istý malomocný, poklonil sa mu a vravel: „Pane,
ak chceš, môžeš ma očistiť.“ On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: „Chcem, buď čistý!“ A hneď bol očistený od ma-
lomocenstva. Potom mu Ježiš povedal: „Daj si pozor a nikomu o tom nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetný
dar, ako predpísal Mojžiš – im na svedectvo“ (Mt 8,1 – 4).
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misie

Pre túto snahu priniesť ľudom Ježiša spô-
sobom, ktorý by ich oslovil a zaujal, sa po-
užíva názov „prvotné ohlasovanie“. Je ne-
vyhnutné ponúknuť Ježiša všetkým, lebo
len on môže naplniť naše túžby. K čomu na
týchto stretnutiach dospeli? Ako roznietiť
v srdciach ľudí a zvlášť mladých záujem o Je-
žiša Krista? Nie je to otázka techník, ale
môjho živého vzťahu s Ježišom. Ak sme
s ním, jeho Duch v nás prinesie ovocie a uvi-
díme nesmierne veľké možnosti pre ohla-
sovanie, ktoré nám dnešný svet ponúka.
Ježiš nečakal, kým ľudia prídu k nemu. On
sám chodil a navštevoval každé mesto a de-
dinu (Mt 9, 35). Pozýval ľudí vykročiť za ním:
„Poďte a uvidíte“ ( Jn 1, 39). Prví kresťania
boli presvedčení, že je to Duch, ktorý ich
podnecuje a umožňuje im hlásať Krista
a zároveň pre neho pripravuje srdcia po-
slucháčov. Jedine osobné stretnutie s Kris-
tom môže zrodiť vieru v neho. Tento trošku
technický pojem „prvotné ohlasovanie“,
ktorý sa pre túto snahu používa, nie je od-
vodený od toho, že sa nachádza na za-
čiatku, že je prvé, ale ako hovorí pápež Fran-

tišek, od toho, že je základné, že každý z nás
na ňom musí stavať a opakovane sa mu
otvárať. Znamená to povzbudiť ľudí, aby vy-
kročili za Ježišom a on sa o nich už postará.
„Odvahu, neboj sa, vstaň, volá ťa! (porov. Mk
10, 49). Je to ako zaľúbiť sa. Vedie to k snahe
byť spolu a spoznať sa. Sú to kroky, ktoré
predchádzajú vyznaniu „mám ťa rád“. Tak
ako nemáme v pláne zaľúbiť sa, ani prvotné
ohlasovanie nemôže byť dopodrobna zor-
ganizované. Je to ako iskra, ktorá sa niekoľ-
kokrát opakovane objaví a nakoniec sa roz-
horí plamienok. Je to čas milosti, pre ktorý
sa majú vytvoriť podmienky. Tie sa vytvárajú
svedectvom života, osobným vzťahom
a dialógom. Je to život žitý ako stála misia.
Ako dievča, ktoré hľadá vhodný okamih na
vyjadrenie svojich citov. A to nie je koniec,
ale začiatok. A tiež to nie je povedané na-
posledy. Bez tohto ohlasovania naša viera
nemá základy. Prvotné ohlasovanie rodí
osobné obrátenie. Je to napomáhanie všet-
kému, čo môže prispieť k sprostredkovaniu
zážitku Ježiša. Je to štýl života. Sú to aj pas-
toračné aktivity. Existuje aj druhé prvotné

ohlasovanie alebo druhé ohlásenie, a to
pre tých, čo sa považujú za kresťanov, ale
nie sú fascinovaní Kristom. Globalizácia
zmiešava národy i ľudí, čo sťažuje formáciu,
ale zároveň vytvára nové možnosti pre
ohlasovanie. V silne sekularizovanom svete
predsa vidíme záujem o duchovno. Možno
s tým pracovať, no treba prejsť od senzácie
k osobnému stretnutiu s Kristom. Nebáť
sa nových vecí, nájsť v nich nové možnosti.
Nebáť sa toho, čo je odlišné, rôznosť vidieť
ako šancu pre obohatenie. Zmeniť mesto
na ľudskejší priestor, kde bude žiariť Boh.
Nadšenie pre ohlasovanie, ktoré bolo prí-
tomné v prvotnej Cirkvi. Aj katechizácia
môže byť ustavične prepájaná s ohlasova-
ním. Nekonečná túžba po Bohu je v kaž-
dom srdci. Nevnucovať pravdu, ale lákať
k pravde.

Autor: Štefan Kormančík SDB / Foto: archív autora

Ako podnietiť záujem o Krista?

Nad touto otázkou sa počas deviatich niekoľkodňových študijných stretnutí v priebehu rokov
2010 až 2018 zamýšľali saleziánky (FMA) a saleziáni (SDB). Stretnutia sa uskutočnili
postupne na všetkých kontinentoch. Nešlo len o študijné stretnutia, ale najmä o modlitbové,
ktoré dávali priestor aj na výmenu skúseností.
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misie

Pri ceste do komunity Kashaints nás čakalo
menšie prekvapenie. Most, ktorý bol po-
stavený len nedávno, bol už znova zvalený.
Voda je tu dosť nepredvídateľná. Na druhý
deň bol sviatok komunity, a tak miestni hrali
futbal proti hráčom z komunity Kapitian.
Počas zápasu začalo silno pršať. V hre sa
však pokračovalo bez ohľadu na počasie.
Tak to tu väčšinou chodí, niekedy prší aj
pol dňa, neoplatí sa teda čakať. Neviem,
ako to znášajú hráči, ale trávnik býva po ta-
kejto hre v blate často zničený. Tentoraz
hráči nemali k dispozícii nijaký trávnik, preto
mali o problém menej. Najskôr viedli hostia,
no nakoniec vyhrali domáci.
V komunite Kapitian vzhľadom na sviatok
v Kashaints nebolo veľa ľudí. Kaplnka
a menší farský dom boli pomerne zaras-
tené, a tak som mal na druhý deň ráno
dosť práce s kosením trávy a sekaním ne-
jakých menších stromov. Už nám neostalo
veľa jedla, preto som sa pripravoval na to,
že sa budem postiť. Jedna rodina nás však
pohostila raňajkami. Na omšu prišli predo-
všetkým deti. Potom sme išli do komunity
Kaniats.

Na návšteve rodiny, ktorá bývala po ceste,
nás pozvali na obed. Ponúkli nám banány,
kamote (niečo ako zemiaky), varené vajcia
a veľké larvy. Otcovi Antonovi sa larvy veľmi
nepozdávali, tak som zjedol aj jeho. Do-
máca Elena poprosila otca Antona, aby od-
slúžil omšu ešte večer. Na druhý deň ráno
potrebovala ísť do mesta Macas. A tak sme
omšu naplánovali na večer. Pred omšou
znova prišla a ponúkla nám ďalšie jedlo.
Bola to slepačia polievka s banánmi a yu-
kou. K tomu uvarila aj ayampako. Ayam-
pako z kurčaťa sa tu väčšinou pripravuje
z takých častí, ktoré u nás na Slovensku
nikto neje. Je tam väčšinou časť kuracej
nohy s pazúrmi, hlava a vnútornosti. Elena
tam dala také chutné bylinky, že som radšej
nepozeral na to, čo jem, a zjedol som skoro
všetko. Na omšu prišlo aj dosť veľa domá-
cich.
O pár dní sme boli znova na cestách. Ten-
toraz sme mali namierené viac na juh do
komunity Pukar. Ich kaplnka bola zvonka
v celkom dobrom stave. Vo vnútri však bolo
množstvo netopierov, po ktorých tam
ostalo veľa odpadu. Mali sme čo robiť, kým

sme to ako-tak upratali. Našlo sa tam nie-
koľko detí, ktoré sa pripravovali na sviatosti,
a tak otec Anton na druhý deň niektoré
z nich pokrstil.
Hore riekou Kusuim sa dá dostať do ko-
munity Kusuim, ktorá tiež patrí do farnosti
Tuutin Entsa. Otec Anton tam ešte nikdy
predtým nebol. V komunite sme stretli deti
zo školy a rozprávali sme sa s učiteľmi. Väč-
šina obyvateľov sú evanjelici. Jediná kato-
líčka, ktorú sme stretli, bola učiteľka. Otec
Anton na seba nechal kontakt pre prípad,
že by niekto potreboval katolíckeho kňaza,
a vrátili sme sa k rieke.
Počas návštev komunít sa mi podarilo zlo-
miť si zub. Tak som pri najbližšom stretnutí
saleziánov išiel s otcom Antonom do Ma-
casu k zubárke. V tom istom čase mal po-
hreb padre Siro, ktorý sa významne zaslú-
žil o pastoráciu Šuarov. Mal na starosti
seminár, kde sa vzdelávali. Teraz medzi sa-
leziánmi nie je nikto, kto by mohol nastúpiť
na jeho miesto. Našťastie s kurzami pre
Šuarov pomáhali sestry saleziánky, ktoré
teraz budú pokračovať.

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

Vodný futbal
Keď som sa prihlásil na ročnú prípravu saleziánskeho misijného dobrovoľníctva, myslel som si,
že pôjdem do Ruska či na nejaké miesto bližšie k Slovensku. Boh však mal so mnou iné plány
a dnes už pôsobím na opačnom konci sveta v Ekvádore. Väčšinu času teraz trávim v malých

komunitách roztrúsených v pralese, ktoré navštevujem spolu s otcom Antonom Odrobiňákom.
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Pochádzal z obce Ratkovce v okrese Trnava.
V rodnej dedine vychodil ľudovú školu,
strednú školu začal študovať v Malackách.
V roku 1937 vstúpil do saleziánskeho novi-

ciátu vo Svätom Beňadiku a 6. augusta
1938 zložil prvé rehoľné sľuby a stal sa sa-
leziánom. Saleziánsky ponoviciát absolvoval
v Moravskej Ostrave a v Trnave, asistentskú
prax prežil v Bratislave a v Nitre, teológiu
študoval vo Svätom Beňadiku a Svätom

Kríži nad Hronom, kde ho Mons. Dr. Škrábik
29. júna 1947 vysvätil za kňaza. Jeho pr-
vým, no krátkym pôsobiskom bolo orató-
rium v Michalovciach. Po tom, ako tento
dom komunisti v máji 1949 zrušili, pôsobil
don Paulík v Bratislave. Po zrušení reholí sa
aj on 8. apríla 1951 pokúsil prejsť rieku Mo-
ravu v tretej Titusovej skupine. Zatkli ho
a v súdnom procese 22. februára 1952
v Bratislave bol odsúdený na 14 rokov vä-
zenia. Prešiel väznicami v Ilave, Mírove, Já-
chymove a Leopoldove, odkiaľ ho v roku
1960 prepustili na amnestiu. V ďalších ro-
koch pracoval najprv ako skladník a trakto-
rista v rodných Ratkovciach, neskôr ako
technik v Trnave v Štátnej poisťovni.
Popri tom všetkom tajne vypomáhal pri
svätých spovediach v okolí Piešťan. Organi-
zoval stretnutia saleziánov a tajné du-
chovné obnovy v Trnave a Bratislave. V roku
1976 postavil za podpory futbalistov a mlá-
deže na Bezovci v Ábelovej doline pri Pieš-
ťanoch chatu, kde sa konali duchovné cvi-
čenia a stretnutia pri rôznych výročiach
a jubileách saleziánov i okolitých kňazov
z farností okolo Piešťan. Udiala sa tam aj
oslava 50. výročia príchodu saleziánov na
Slovensko. Rovnako sa tam stretali mini-
štranti či speváci z rôznych farností.
Po smrti dona Jána Vizváryho v roku 1985
ho trnavský apoštolský administrátor bis-
kup Mons. Július Gábriš poslal ako duchov-
ného do Nižnej pri Piešťanoch, kde pôsobil
17 rokov. Don Paulík mal rád ľudí a svoje
povolanie a usiloval sa podľa svojich mož-
ností byť čo najviac užitočný a aktívny. Zo-
mrel 28. novembra 2007 v Beckove, po-
chovaný je v rodných Ratkovciach.

Don Vendelín Sabo pochádzal zo Šúroviec.
Dve jeho sestry vstúpili do Kongregácie
Božského Spasiteľa. Mal ešte ďalších troch
súrodencov. Dostal sa k saleziánom a 16.
augusta 1939 zložil prvé rehoľné sľuby. Jeho
život bol odvážnym podnikaním medzi mla-

Spracoval: Rastislav Hamráček SDB / Foto: archív SDB

S futbalistami
postavil chatu

Bol „pán
kaplán“ až
do 90-tky

Bolo to za normalizácie. A na tej chate sa konali tajné
stretnutia spolubratov i mladých aj oslava 50 rokov príchodu
saleziánov na Slovensku. Ako penzista ešte 17 rokov pôsobil
v pastorácii. Don Jozef Paulík prišiel na svet 21. októbra pred
sto rokmi.

Don „Vendelko“, ako ho
spolubratia volali, bol
horlivým kňazom a aktívne
uvádzal závery Druhého
vatikánskeho koncilu
do praxe. Prišiel aj s nápadom
jasličkovej pobožnosti.
Narodil sa 24. októbra
pred sto rokmi.
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Jeho rodiskom je Vrbové. Odtiaľ pochádzal
aj biskup Jantausch či Móric Beňovský. Ka-
rol sa narodil v chudobnej rodine. V 17-tich
rokoch nastúpil do noviciátu vo Svätom Be-
ňadiku a 31. júla 1937 zložil prvé rehoľné
sľuby. Už v tom čase začal tvoriť aj poéziu.
Teológiu študoval v rokoch 1943 – 1946 vo
Svätom Beňadiku a vo Svätom Kríži nad
Hronom, kde 29. júna 1947 prijal kňazskú
vysviacku. Potom začal pôsobiť v salezián-
skom dome v Žiline, no prihlásil sa aj na mi-
sie. V roku 1948 teda odcestoval do Ta-
lianska. V Indii, kam ho predstavení určili na
misie, ho lekári ešte celé mesiace zachra-

ňovali zo zdravotných ťažkostí, ktoré spô-
sobil pokus otráviť ho. „Podstúpil viac ako
sto operácií a do konca života trpel obrov-
skými bolesťami,“ uvádza v jeho životopise
spisovateľ Štefan Chrappa. Hoci mu jed zni-
čil sietnice, lekársky nevysvetliteľne videl.
Do Indie pricestoval 30. októbra 1948, svoju
misionársku činnosť začal v Shillongu
v štáte Assam, kde pôsobil prvých šesť ro-
kov. Potom ho preložili do prímorského
mesta Bandel Church v Západnom Ben-
gálsku. Pätnásť rokov pôsobil aj v Kalkate.
Práci sa venoval aj viac ako osemnásť hodín
denne. Zakladal školy, budoval charitatívne

diela, písal dramatické
skladby, skladal aj piesne.
Napokon, ťažko chorý, sa
odišiel liečiť do Spojených
štátov, odkiaľ mu už nedo-
volili vrátiť sa do Indie. A tak
v roku 1970 získal občian-
stvo USA a zostal tam pô-
sobiť. Všetko, čo zarobil, po-
sielal na podporu misií
v Indii. Okrem iného aj auto-
rsky prispieval do rozličných
časopisov v Indii aj v USA.
Zomrel 25. júna 1984 v se-
minári v meste Goshen
v štáte New Jersey, kde je aj
pochovaný. Z tváre sa mu
nikdy nevytrácal úsmev.
V roku 2011 vyšiel na Slo-
vensku z pera Štefana
Chrapu jeho životopis pod
názvom „Skutočný človek“.

dými. Ako saleziánsky asistent pôsobil
v Bratislave na Trnávke, kde sa venoval aj
miništrantom, chodil s nimi na výlety po
okolí. V čase prechodu frontu, 11. apríla
1945, kronikár oratória zapísal: „Klerik Sabo
s dvoma chlapcami išli zakopať dvoch pad-
lých, ktorí boli len nedostatočne prikrytí ze-
mou, takže im nohy trčali von.“ Boli to
skutky milosrdenstva, ktoré v jeho živote
nikdy neprestali, ani keď sa 29. júna 1949
stal kňazom. Komunisti už preberali moc,
preto aj don Sabo musel po primíciách zo-
stať ešte dva mesiace doma. Chodil po oko-
litých dedinách, zoznamoval sa s chlapcami
a hovoril im o donovi Boscovi. Tí potom
prichádzali k nim domov a jeho mama sa
o týchto chlapcov starala. Dokonca s nimi
podnikol aj púť do Šaštína v nádeji, že sa im
tam zapáči a pôjdu tam študovať. V sep-
tembri 1949 ho predstavení poslali do
Trnavy na Kopánku. Aj tu horlivo vyučoval
náboženstvo, spovedával dlho do noci
a pracoval medzi mladými v oratóriu. Or-
ganizoval pre nich futbalové turnaje a aj
ich zapájal do misijnej podpory. Štátna moc
ho kvôli tomu vypočúvala. Po „barbarskej
noci“ sa aj on dostal do Podolínca a ne-
skôr do PTP. Po návrate v roku 1953 sa stal
kaplánom vo Vrbovom, od roku 1962 pô-
sobil v Skalici a potom v Malackách. V roku
1969 prišiel do Holíča a netušil, že tu strávi
42 rokov života a kňazskej služby. „Pán kap-
lán“, tak ho tam volali, hoci mal už skoro 90-
-tku. Mnohých učil náboženstvo a vysluho-
val im sviatosti. Zaviedol tam aj jasličkové
pobožnosti a pomá-
hal otvárať sa pre
usmernenia Dru-
hého vatikánskeho
koncilu. Stále niečo
podnikal a vymýšľal
pre mladých. Bol
verný modlitbe, mal
veľkú úctu k Sedem-
bolestnej Panne Má-
rii a tešil sa z času
stráveného medzi
spolubratmi. Zomrel
12. novembra 2008
v Holíči, pochovaný
je v Šaštíne.

S chatrným zdravím
pracoval 18 hodín
denne
V roku 1948 chcel ako mladý salezián odísť na misie.
Československá komunistická moc sa ho chcela zbaviť
a pri zdravotnej prehliadke mu podali smrtiacu injekciu.
Duchaprítomná zdravotná sestra ho zachránila. Misionár
Karol Nižňanský sa narodil 4. novembra pred sto rokmi.



saleziánski svätí

Albert Marvelli sa narodil 21. marca
1918 v talianskej Ferrare. Keď sa celá
rodina presťahovala do Rimini, začal
navštevovať saleziánske oratórium. Stal
sa katechétom a animátorom – pravou
rukou saleziánov. Za vzor si vzal Domi-
nika Savia a Pierra Giorgia Frassatiho.

Vstúpil do oratoriánskej skupiny Azione
Cattolica (Katolícka akcia) a onedlho sa
stal prezidentom farského klubu spomí-
nanej organizácie. V Bologni študoval za
inžiniera a aktívne sa zapájal do aktivít
FUCI, pričom každý deň šiel na svätú
omšu, aj keď ho to niekedy stálo veľa
obety. Po ukončení vysokej školy v roku
1942 začal pracovať v Turíne vo Fiate.
Do vojenskej služby nastúpil v Terste a tu
sa mu podarilo pritiahnuť k Eucharistii
veľa svojich priateľov.
Počas druhej svetovej vojny apoštolo-
val medzi utečencami a pre chudob-
ných bol skutočným prejavom Božej
prozreteľnosti. Prijal ponuku na voleb-
nej kandidátke kresťanských demokra-
tov. Biskup ho menoval za prezidenta
vysokoškolsky vzdelaných katolíkov.

Zomrel 5. októbra 1946, zrazil ho vo-
jenský kamión. Bol taký, ako to chcel
don Bosco: dobrý kresťan a čestný ob-
čan angažujúci sa v Cirkvi a v spoloč-
nosti so saleziánskym srdcom. V mla-
dosti sa riadil podľa hesla: Buď žiť tak,
aby som rástol, alebo zomrieť.
Za blahoslaveného bol vyhlásený
5. septembra 2004 v Lorete.

Blahoslavená Alexandra da Costová,
saleziánka spolupracovníčka, sa na-
rodila 30. marca 1904 v Balasare
v Portugalsku. Po ukončení základnej
školy pracovala ako roľníčka.

Ako štrnásťročná vyskočila z okna do
záhrady pri ich dome, aby si zachrá-
nila svoju čistotu pred žiadostivosťou
ľudí so zlými úmyslami. Po piatich ro-
koch, ako si pri tomto páde porušila
chrbticu, zostala úplne nehybná. To ju

donútilo byť na lôžku viac než tridsať
rokov.
Spočiatku robila všetko pre to, aby sa
uzdravila, ale neskôr prijala účasť na
saleziánskej charizme v jej trpiteľskej
forme. Ponúkla sa ako obeť Kristovi
za obrátenie hriešnikov a pokoj vo
svete: „Nemám žiadny iný cieľ okrem
toho, aby som vzdala slávu Bohu
a pomohla spasiť duše.“ Bola veľkou
mystičkou a zažívala extázy a zjavenia.

Stala sa saleziánkou spolupracovníč-
kou a vravievala: „Cítim veľkú jednotu
so saleziánmi a spolupracovníkmi
z celého sveta. Milujem kongregáciu.
Milujem ju veľmi a nikdy na ňu neza-
budnem ani tu na zemi, ani v nebi.“

Dňa 13. októbra 1955 zomrela v Ba-
lasare, kde je aj pochovaná. Za bla-
hoslavenú ju vyhlásil Svätý Otec Ján
Pavol II. dňa 25. apríla 2004 v Ríme.

Sviatok: 5. októbra

Blahoslavený

Albert
Marvelli

Sviatok: 13. októbra

Blahoslavená

Alexandra
Mária
da Costová

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

SEPTEMBER
3. ctihodná Terézia Valsè Pantelliniová, panna;

zomrela (1907) v Turíne
6. blahoslavená sr. Carmen Moreno Benitezová

a sr. Amparo Carbonell Munozová;
zabité (1936) v Barcelone

9. blahoslavený klerik Teodulo Gonzàlez;
zabitý (1936) v Madride

15. blahoslavený klerik Ján Codera Marques;
zabitý (1936) v Madride

16. blahoslavený Salvatore Fernanàndez Pérez;
zabitý (1936) v Madride, a spolupracovníčka
Terézia Cejudo Redondo; zabitá (1936) v Seville

18. blahoslavený koadjútor Valentín GilArribas;
zabitý (1936) v Madride

21. blahoslavený Antonio Pancorbo Lòpez;
zabitý (1936) v Seville

22. blahoslavený Jozef Calasanz Marqués a Henrich
Saiz Aparicio, kňazi, a 93 spoločníkov, mučeníci

22. Boží služobník Vladimír Szembek;
zomrel (1942) v Auschwitzi

23. blahoslavený klerik Štefan Cobo Sanz a ašpirant
Federicon Cobon Sanz; zabití (1936) v Madride

24. blahoslavený Emanuel Gomez Contioso a koadjútor
Raffaele Rodriguez Mesa; zabití (1936) v Seville

25. blahoslavený ašpirant Tomáš Gil De La Cal
a koadjútor Anton Cid Rodrìguez; zabití (1936) v Madride

29. blahoslavený oratorián Bartolomej Bianco Marqués
a Jozef Villanova Tormo; zabití (1936) v Seville

30. Boží služobník Andrej Majcen;
zomrel (1999) v Ľubľane

OKTÓBER
1. Boží služobník Elia Comini;

zabitý (1944) v Pioppe di Salvaro, Taliansko
1. blahoslavený ašpirant Igino; zabitý (1944) v Madride
2. blahoslavený Alvaro Sanjuàn Canet; zabitý (1936)

vo Valencii; a koadjútor Matúš Garolera Masferrer;
zabitý (1936) v Madride

5. blahoslavený Albert Marvelli, laik
6. ctihodný Vincent Cimatti;

zomrel (1965) v Chofu, Japonsko
8. ctihodný Jozef Vandor; zomrel (1979)

11. blahoslavený koadjútor Angelo Ramos Velàsquez;
zabitý (1936) v Barcelone

13. blahoslavená Alexandrína Mária da Costová, panna
22. Boží služobník kardinál Augustín Hlond;

zomrel (1948) vo Varšave
23. blahoslavený Henrich Sàiz Aparicio,

subdiakon Carmelo Pérez Rodrìguez,
klerik Peter Artolozaga Mellique a klerik Emanuel
Borrajo Mìguez; zabití (1936) v Madride

23. ctihodný Jozef Quadrio; zomrel (1963) v Turíne
24. svätý Alojz Guanella, kňaz
29. blahoslavený Michal Rua, kňaz
29. blahoslavení klerici Virgílius Edreira Mosquera

a František Edreira Mosquera; zabití (1936) v Madride28



abeceda dona bosca

Oratórium

Don Bosco prežíval svoju
pastoračnú skúsenosť vo
svojom prvom oratóriu.

Sám hovorieval, že dielom ora-
tória sa odlišuje od iných rehoľ-
ných kongregácií. V prvých ro-
koch začínal so „sviatočným
oratóriom“, ktorého cieľom bolo
ponúknuť chlapcom hodiny ná-
boženstva a spoločné hry. Vzhľa-
dom na to, že nemalo svoje stále
miesto, don Bosco sa s chlap-
cami stretával na lúkach pri Tu-
ríne, až sa usadil na Valdoccu,
kde vzniklo prvé oratórium. Po-
stupne sa vybudovala štruktúra,
aby zahŕňalo v sebe všetky štyri prvky sale-
ziánskeho oratória. Stalo sa pre chlapcov
domovom, ktorý prijíma, farnosťou, ktorá
evanjelizuje, školou, ktorá pripravuje do ži-
vota, a dvorom, kde sa priatelia stretávajú
a žijú vo veselosti. Donovi Boscovi záležalo
na tom, aby v ňom vládol rodinný duch
a radosť. Hovorieval: „Oratórium bez hudby
je ako telo bez duše.“ V saleziánskej tradícii
bolo oratórium určené pre deti a pre star-
šiu mládež sa nazýva mládežnícke stre-
disko.

Práca

„Práca a miernosť privedú sale-
ziánsku kongregáciu k rozkvetu“,
kým vyhľadávanie pohodlia budú

pre ňu znamenať smrť. Tieto slová sú ži-
votným programom dona Bosca, ktorým
nadväzujú na jeho motto „Daj mi duše…“
Don Bosco nerozlučne spája prácu s mier-
nosťou, pričom práca sa javí ako skutoč-
nosť pozitívneho rázu. Uisťoval saleziánov,
že budú mať vždy prácu, chlieb a nebo. Kto

chcel vstúpiť do kongregácie, musel milovať
prácu. Vytrvalá a obetavá práca je aj kon-
krétnym prejavom saleziánskej chudoby.
Pod prácou sa rozumie plnenie každoden-
ných povinností v akomkoľvek životnom
stave: učenie, remeslo, umenie… Dbal na
to, aby sa mladí naučili pracovať, lebo leni-
vosť bola na Valdoccu považovaná za naj-
horší hriech, pretože privádzala k nude
a vymýšľaniu. Don Bosco vravel: „Diabol sa
viac bojí domu, kde sa pracuje, ako domu,
v ktorom sa modlí. Veľakrát v takomto
dome panuje lenivosť.“

Rodina

Saleziánska rodina sa vyznačuje rodin-
ným duchom. Don Bosco chcel, aby sa
v jeho prostredí cítil každý „ako doma“.

V saleziánskych stanovách v článku 16 sa
píše: „Saleziánsky dom sa stáva rodinou,
keď sa láska spláca láskou a keď sa všetci
spolubratia i chlapci cítia prijímaní a zod-
povední za spoločné dobro. V ovzduší vzá-
jomnej dôvery a každodenného odpúšťania
sa zakúša potreba deliť sa o všetko, ako aj

o radosť z toho. Vzájomné
vzťahy sa tu riadia viac srdcom
a vierou ako odvolávaním sa
na predpisy.“ Vďaka tejto ro-
dinnosti je každé saleziánske
dielo rodinou. Don Bosco
spravoval oratórium ako otec
svoju rodinu a chlapci necítili
rozdiel medzi oratórium a ich
otcovským domom. V orató-
riu sa žilo bez akéhokoľvek
strachu a radostne. Dýchalo
sa tam ovzdušie, ktoré sa vy-
značovalo veselosťou. Don
Bosco doprial chlapcom
všetku slobodu, ktorá neohro-
zovala disciplínu a morálku.

Spoveď

„Zlomte rožky diablovi s dvoma kladi-
vami: spoveďou a svätým prijíma-
ním.“ Pre dona Bosca boli sviatosť

zmierenia a Eucharistia základné stĺpy,
o ktoré opieral svoj preventívny systém.
Dbal na to, aby v príhovoroch, večerných
slovkách a kázňach bola aspoň krátka
zmienka o svätej spovedi. V mnohých svo-
jich „snoch“, ktoré hovorieval ako večerné
slovká, opisoval dôležitosť dobrej svätej
spovede. Tá spočívala nielen v častom pri-
stupovaní k nej, ale aj v jej ovocí. To záležalo
na dobrom predsavzatí, ktoré don Bosco
považoval za veľmi dôležité. Ak sa niekto
spovedal a nestával sa lepším, znamenalo
to, že si neplnil predsavzatie alebo si dával
zlé. Veľmi odporúčal mať stáleho spoved-
níka, mať k nemu absolútnu dôveru a riadiť
sa jeho radami. Dona Bosca nazývali aj
apoštolom svätej spovede, pretože prese-
del v spovednici mnohé hodiny, aby chlap-
cov priviedol k Bohu.

Autor: František Kubovič SDB / Foto: Barbora Kullačová

O + P + R + S
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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nekrológ

Don Jozef Kabina, syn Jozefa a Anny Kabinovej, pochádzal z Lovče.
Narodil sa 2. decembra v roku 1973. Detstvo prežil v Lovči, kde cho-
dil aj na prvý stupeň základnej školy. Tu, v Kostole svätého Filipa
a Jakuba, prijal sviatosti kresťanskej iniciácie. Druhý stupeň absol-
voval už v Žiari nad Hronom.
Stredoškolské štúdiá, ktoré ukončil maturitnou skúškou, absolvo-
val na SPŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. K športu
a najmä k futbalu mal veľmi blízko. Šesť rokov súťažne hrával fut-
bal za TJ Lovča.
Vo svojom životopise pred vstupom do obdobia kandidátskej skúš-
ky sám píše: „Pre moje povolanie mali veľký význam moje prvé du-
chovné cvičenia v roku 1990, keď som prvýkrát začal rozmýšľať, či
náhodou nemám duchovné povolanie.“
Obdobie kandidátskej skúšky prebehlo v saleziánskom dome v Ži-
line, po ktorom v lete 1992 vstúpil do saleziánskeho noviciátu
v Poprade. Prvé rehoľné sľuby zložil 14. augusta 1993. Nasledovali
štúdiá filozofie a pedagogiky v Žiline. Po ich ukončení pôsobil ako
saleziánsky asistent v Bratislave-Trnávke, kde okrem iného bol pri
založení futbalového klubu SDM Domino a zároveň študoval na Pe-
dagogickej fakulte UK dejiny a občiansku náuku. Od 1. júna 1999
nastúpil na ZSV – Hradná stráž. V roku 2000 začal štúdium Teoló-
gie na CMBF UK v Bratislave a za kňaza bol vysvätený 12. júna 2004.
Ako kňaz pôsobil v Bratislave-Trnávke, kde v rokoch 2007 – 2009
vykonával službu vikára, potom v roku 2009 bol menovaný za di-
rektora saleziánskej komunity v Bratislave-Miletičovej. Túto službu
vykonával do roku 2013, keď bol vyslaný do Ríma na štúdiá sale-
ziánskej spirituality na Pápežskú saleziánsku univerzitu. Po ná-
vrate zo štúdií pôsobil v Žiline, v komunite mladých saleziánov –
študentov filozofie, jeden rok v Poprade, kde dokončieval licen-
ciátsku prácu, ktorú úspešne obhájil v Ríme na jeseň roku 2018.
V tom istom roku pokračoval znovu v komunite ponoviciátu v Žiline.
Priťahovala ho mystika. Jeho veľký záujem o diela svätého Jána
z Kríža ukazoval na hĺbku jeho duchovnosti. Venoval sa kázaniu du-
chovných cvičení a v rámci permanentnej formácie ponúkol kurz
saleziánskej spirituality. Veľmi mu záležalo na prekladoch sale-
ziánskych prameňov, v čom sa aj intenzívne angažoval. Vedel si vy-
tvoriť dobrú syntézu z vecí, ktoré študoval, a mal talent systema-
ticky vysvetliť aj zložité a náročné pasáže.
Pri svojom pôsobení medzi mladými saleziánmi v Žiline na-
plno rozvinul svoje duchovné otcovstvo. Prijímal a snažil sa po-
chopiť každého. Pokojný, seriózny, usporiadaný, hlboký… aj na
svetské veci sa pozeral duchovnými očami. Na svojich konferen-
ciách veľa hovoril o Božom živote, ktorý je v nás a na ktorom
máme účasť. Stal sa vyhľadávaným spovedníkom a duchovným
vodcom, ozajstným otcom pre mladých saleziánov.
Téma jeho licenciátskej práce bola „Saleziánska identita podľa ži-
votopisov prvých zosnulých saleziánov“. V nej sa venoval predo-

všetkým charakteristickým črtám saleziána podľa dona Bosca.
Opustil nás náhle 23. júna 2019 v talianskom meste Vieste.
Don Jozef Kabina zavŕšil svoj život vo veku 45 rokov života, 25 ro-
kov rehoľných sľubov a 15 rokov kňazstva. Pochovaný bol v Brati-
slave 2. júla 2019.
Ako uviedol provinciál saleziánov don Jozef Ižold: „Naša provincia
stráca jedného vynikajúceho spolubrata. Jozef a jeho nadšenie
pre prehlbovanie duchovného života, jeho chuť pre štúdium i jeho
nadobudnuté poznatky zo saleziánskej spirituality, ktoré vedel
presvedčivo odovzdávať, nám budú chýbať.“

Text a foto: archív SDB

Don Jozef KABINA SDB salezián kňaz

* 2. 12. 1973 † 23. 6. 2019
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Cirkev špiónov
Pápežova tajná vojna proti Hitlerovi

Mlčanie Vatikánu o nacistických zločinoch je stále
ostro diskutovanou témou. Historici obvinili
pápeža Pia XII.
zo spolupáchateľstva
na holokauste a nazvali ho
Hitlerovým pápežom... Ako
to bolo naozaj? Mark
Riebling podrobne
preštudoval dostupné
historické pramene
a zostavil strhujúci príbeh,
ktorý odhaľuje jedno
z najpozoruhodnejších
období v histórii
pápežstva.

Historický náhľad do dejín slovenských saleziánov
Od dona Bosca do roku 1924

Po dlhých rokoch náročného bádania prichádza na svet toto vzácne dielo
ako príspevok k blížiacemu sa 100. výročiu príchodu saleziánov na Slovensko.
Kniha predstavuje skutočné korene, z ktorých od roku 1924 vyrastá u nás
rozsiahle saleziánske dielo, ako ho poznáme dnes. Salezián Zlatko Kubanovič
zachytáva prvé kontakty našich predkov s osobou a charizmou zakladateľa
rehole dona Bosca, aktivity saleziánov v Uhorsku pred prvou svetovou vojnou
aj počas nej. Osobitne sa venuje činorodému obdobiu rokov 1920 až 1924,
keď sa podarilo otvoriť slovenské saleziánske dielo v Rímskej saleziánskej
provincii a súkromné slovenské saleziánske gymnázium v severnom Taliansku.
Kniha spĺňa náročné odborné kritériá, zároveň je však napísaná veľmi
zrozumiteľne a čitateľsky atraktívne.

„Som presvedčený, že jednotlivec môže porozumieť saleziánskemu spôsobu
života a cítiť sa v saleziánskej rodine ako doma iba vtedy,
keď porozumie, z akých tradícií vychádza.
Potom vzniká myšlienková a duchovná
spriaznenosť a vzťah k tejto rodine,“
vyznáva autor.

EXKLUZÍVNE!
Diár 2020 pre veriacu ženu
Pomocník na každý deň

Diár z dielne saleziánok spolupracovníčok je vhodný
pre všetky veriace ženy – vydaté, slobodné, študentky
na vysokej aj babičky na
dôchodku. Obsahuje
zamyslenia, povzbudivé
myšlienky, inšpiratívne
postrehy
aj priestor na zapísanie
vlastných poznámok.
Samozrejmosťou sú
liturgické čítania na
každý deň i vyznačené
cirkevné sviatky.

Knihy si môžete objednať v internetovom kníhkupectve www.donbosco.sk,
mailom na objednávky@donbosco.sk alebo telefonicky na čísle 02/555 722 26.

Jesenné novinky
z nášho Vydavateľstva DON BOSCO db

Cena 16,90 eur
Cena pre členov Knižného klubu DON BOSCO
14,37 eur

Cena 7,90 eur
Objednávka možná len do 15.10.2019.

Cena 28,90 eur
Cena pre odberateľov časopisu DON BOSCO DNES 19 eur
Ponuka platí len do 15.10.2019.
Pri objednávke uveďte do poznámky heslo: výročie.
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V budúcom čísle
vám prinesieme:
Rozhovor:
Don Rastislav Hamráček – delegát pre
spoločenskú komunikáciu
Fotoreportáž:
Stretnutie animátorov AABB
Výchova:
Mediálna výchova v rodine

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.


