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veci dona bosca

Sme lavice kostola v Mornese, v peknej dedine na
kopcoch Monferrato. Tu vo vzduchu vždy cítiť dobré
víno a vôňu chutných jedál. Dokonca aj v kostole sa
dajú zavoňať.
Nás, rezervné lavice, používajú iba vtedy, keď príde
viac ľudí ako obvykle.
Stalo sa to v roku 1864, keď don Bosco prišiel so
svojimi chlapcami počas jesenných prechádzok,
keď organizoval výlety z Turína a zastavoval sa v de-
dinách a na kopcoch svojej krajiny.
Sme vyrobené z dobrého dreva a táto spomienka je
živšia ako čokoľvek predtým v našich starých ostrie-
ľaných uzloch.
Už je noc. Ľudia idú naproti chlapcom. Kapela hrá,
mnohí kľačia, a keď don Bosco prechádza, žiadajú
o požehnanie. Chlapci a ľudia vstupujú do kostola,
koná sa malá pobožnosť a po nej všetci idú na ve-
čeru.
A potom, povzbudení potleskom, chlapci dona
Bosca krátko koncertujú

a pochodujú s veselou hudbou. V prvom rade je 27-
-ročná Maria Mazzarellová, ktorej v piemontskom
nárečí hovoria Maìn. Nakoniec don Bosco povie
niekoľko slov: „Všetci sme unavení a moji chlapci sa
chcú dobre vyspať. Zajtra sa budeme rozprávať
dlhšie.“
Don Bosco sa v Mornese zdrží päť dní. Mária je
schopná počúvať „slovko na dobrú noc“, ktoré ho-
vorí svojim mladým každý večer. Prejde cez lavice,
aby sa dostala bližšie k tomuto mužovi.
Miestni klebetníci z dediny hneď zavrtia hlavou
a šomrú: „To nie je dobré!“ To veľké dievča medzi
deťmi?! Kto to kedy videl?! Ktosi jej aj vyčíta ne-
vhodné správanie.
Ona však odpovedá: „Don Bosco je svätý, cítim to.“
Keď si pomyslím na tieto slová, dostanem husaciu
kožu (zvláštne pre drevenú lavicu).
Je to viac ako len pocit. Koľkým ženám sa zmení ži-
vot? Stačí pohyb, jednoduchý pohyb tých, ktorí sa
pripodobnia deťom, keď sa vrhajú vpred s celou

svojou silou, bez strachu, že padnú alebo zomrú,
a zabúdajú na ťažobu sveta.

Ján a Mária Domenica milujú tou istou
láskou a navzájom si veľmi dobre ro-

zumejú. Vyrastali na rovnakých
kopcoch. Dvaja roľníci neko-

nečna. Jedna vec bola jasná:
títo dvaja sa navzájom pocho-
pili za behu.
Maìn a jej priateľky sa obliekli
za rehoľníčky, ale už pred-
tým žili duchovne. A svet sa
zmenil. V krátkom čase za-
čali prichádzať dievčatá
a chlapci zo všetkých strán.
Počuli sme príbehy o expedí-
ciách do vzdialených krajín,
o školách, ktoré začali rásť
ako huby, o svätých, o kon-
gregáciách.
Boli sme jediné, ktoré sme
poznali tajomstvo. Všetko sa
to stalo, pretože dvaja svätí
sa jednoducho pozerali je-
den druhému do očí.

Autor: Bruno Ferrero

Lavice
v Mornese
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hlavný predstavený

Je to kríž, je to symbol kresťanstva, ktorý
všetci poznáme, ale na tomto kríži nie je pri-
klincovaný náš Pán Ježiš Kristus, ale úbohé
dieťa. Posolstvo je jasné a veľmi silné: Ježiš
je ukrižovaný v ženách, v mužoch a v de-
ťoch „križovaných“ v našom svete každý
deň.
Moji drahí priatelia, nechcem vám robiť do-
datočné a lacné výčitky ani vo vás vyvolávať
daromný smútok. Ale chcem vám dať jednu
otázku, ktorá ma veľmi často trápi: „Naozaj
nie sme schopní uskutočniť spravodlivejší
svet? Nikdy to nedokážeme?“
Ja si myslím, že hej. Myslím si aj to, že v sú-
časnosti sa robí mnoho krokov dopredu,
ale cesta do cieľa je ešte taká dlhá! Hovorím
to preto, lebo počas týchto šiestich rokov
som musel cestovať po svete a videl som
mnoho ukrižovaní. Je to silné slovo, ale ne-
viem, ako by som inak definoval to, čo som
videl.
– Ukrižované boli deti ulice, ktoré som na-
šiel v saleziánskych dielach v Kolumbii,
v Srí Lanke, v Luande v Angole a v mnohých
iných krajinách. Aj v tejto chvíli sa kradmo
potulujú vyhnané ako myši v slumoch (prí-
liš!) mnohých miest vo svete.
– Ukrižovaní boli dospievajúci chlapci
a dievčatá, ktorých som stretol v Ciudad Don
Bosco v Kolumbii, ktorých násilne naverbo-
vali príslušníci gerily FARC (Revolučných
ozbrojených síl Kolumbie) a ktorí boli nútení
zabiť neraz aj členov svojej vlastnej rodiny.
– Ukrižované na kríži podobnom tomu, čo
mám vo svojej kancelárii, boli malé a dos-
pievajúce dievčatá, ktoré boli sexuálne
zneužívané vo Freetowne, hlavnom meste

Sierra Leone. Stretol som ich, keď už boli
v bezpečí v saleziánskom dome, ale mnohé
ďalšie boli na ulici alebo zajatkyne hrôzo-
strašných a krutých mafií.
– Ukrižované boli deti, ktoré som stretol
v dome dona Bosca v Ghane a ktoré za-
chránili pred mafiou zameranou na vybe-

ranie orgánov. V deň, keď som tam prišiel,
som stretol dve 9-ročné dievčatá „odsú-
dené“ na smrť. Našťastie, vďaka Prozreteľ-
nosti ich polícia v poslednej chvíli zachránila
a priviedla do saleziánskeho domu. Ale

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

Ježiš a ukrižovaní
tohto sveta

Vo svojej kancelárii v Ríme mám kríž, ktorý považujem za veľmi podmanivý. Darovali mi ho
saleziáni z Peru, keď som ich bol navštíviť.

Ángel Fernández Artime
hlavný predstavený saleziánov

a X. nástupca dona Bosca

Na každom kontinente
a vo všetkých štátoch
som našiel ukrižované

ľudské bytosti.
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hlavný predstavený

koľko iných dievčat stratilo život v tomto
odpornom obchode? Koľko ich je aj teraz
predávaných a kupovaných či mrzačených?
– Ukrižovaní boli mnohí dospievajúci, kto-
rých bez akéhokoľvek procesu zatvorili na
niekoľko rokov do väzenia. Moji saleziáni
ich každý deň navštevujú, ale ich nádej je
minimálna. Medzi nimi som mohol vidieť
mladých, ktorí boli chorí a nachádzali sa
v poslednom štádiu života. Nemali nijakú
nádej. Iba Boha.
– Ukrižované boli dievčatá v rôznych štá-
toch, ktoré som navštívil, donútené praco-
vať dvanásť hodín denne v strašných pod-
mienkach. Vyjednávali sme, aby im dovolili
chodiť do školy, ale prví, kto bol proti, boli
ich rodiny, pretože strácajú plat (nezáleží na
tom, že nízky).
– Ukrižované boli dlhé roky rodiny národov
Bororov a Šavantejov, ktorým hrozilo, že
stratia svoje územia v Brazílii pre svojvôľu
vlastníkov pôdy. Náš spolubrat salezián don
Rudolf Lunkenbein a indián Simao (o kto-
rých som vám už hovoril) boli ukrižovaní
výstrelmi z pušky, keď sa ich snažili brániť.

– Stovky detí-sirôt, ktoré som stretol
v Aleppe, boli ukrižované. Pre nezmyselnú
vojnu, pre nich nepochopiteľnú, ktorá ich
pripravila o rodinu, o budúcnosť a o nádej.
– Ukrižovaní pre Ježiša boli v posledných
mesiacoch naši saleziáni César Antonio
a Fernando.
– Ukrižovaní týmto svetom sú muži, ženy
a deti utopené so svojimi snami v Stredo-
zemnom mori, opustení priekupníkmi po
zaplatení obrovských súm za „prevoz“ (aká
irónia nazývať túto plavbu prevozom!).
– Ukrižovaný je Óscar Alberto Martínez,
ktorý odišiel z El Salvadora a zomrel v Rio
Grande v objatí svojej dvojročnej dcérky
Valérie.
Na každom kontinente a vo všetkých štá-
toch som našiel ukrižované ľudské bytosti.
Chcel by som vám povedať jednu jednodu-
chú vec: musíme odporovať tomu, čo sa
nám zdá bežné, obvyklé a prirodzené. Mu-
síme odporovať tým, ktorí si myslia, že „toto
je cena, ktorú treba zaplatiť“. V pokryteckej
vojenskej terminológii používanej v čase
vojny existuje výraz „nevyhnutné vedľajšie

škody“, ale smrť, strata ľudského života, ne-
môže byť nikdy, NIKDY vedľajšou škodou!
A pred toľkými ukrižovaniami musíme mať
pohľad a svedomie také bdelé, že nám ne-
dovolia vidieť ich ako nevyhnutné. Musíme
byť takí bdelí, aby sme odsúdili všetko, čo je
odsúdeniahodné. Musíme byť takí aktívni,
aby sme videli, čo môžeme robiť, kde
a s kým môžeme zjednotiť svoje sily.
Veľkí ľudia dejín, veľkí a zároveň jednoduchí
svätci to robili. Počnúc naším milovaným
donom Boscom. Bojoval po celý život proti
každej forme nespravodlivosti a bezprávia.
Napokon, moji priatelia, keď budete nabu-
dúce rozjímať nad krížom, spomeňte si na
niektoré z týchto slov, pretože veľmi prav-
depodobne – a hovorím to s bolesťou –
ešte budú ukrižované ženy, muži a deti.

(Podľa Il Bollettino Salesiano, september 2019)



panna mária

Mária, keď čítame tieto slová, na prvý pohľad sa nám môže zdať,
že pre teba bolo ľahké uveriť takej lichotivej ponuke. Z evanjelia
však vieme, že tvoja viera bola obzvlášť záslužná, ak ju porovnáme
s inou, podobnou udalosťou.
Evanjelista svätý Lukáš nám totiž rozpráva aj o podobnom zves-
tovaní – o zvestovaní Zachariášovi v jeruzalemskom chráme. Za-
chariáš zazrel anjela po pravej strane oltára. Anjel mu oznámil akési
posolstvo, ktoré bolo preňho posolstvom mimoriadneho šťastia. Aj
on bude mať syna a ten bude Mesiášovým predchodcom. Hoci
tieto slová boli vo svojej podstate radostné a spĺňali Zachariášovo

najhorúcejšie prianie, odmietol im uveriť. Preto žiadal od anjela Ga-
briela viditeľný znak ako záruku pravdivosti jeho slov. Znak aj do-
stal, no vzápätí ako trest za svoju neveru onemel.
Zachariášov príklad nám pomáha lepšie pochopiť zásluhu tvojej
viery, Mária. Ty si ani na sekundu nezapochybovala o opravdivosti
slov mimoriadneho Božieho posla.
Tvoja viera bola počas zvestovania taká živá a úprimná, že ju aj sám
Boh pochválil ústami Alžbety, keď pri vašom stretnutí v Ain Karime
povedala:

„Blahoslavená, ktorá si uverila, lebo sa splní, čo ti oznámil Pán“ (Lk
1, 45).
Hoci si si, Mária, určite bola vedomá svojej nehodnosti prijať túto
výsadu, rovnako si vedela aj o Pánovej moci a dobrote, ktorá sa pre-
javuje absolútne nezávisle a nezaslúžene. Boh má moc odstrániť
ľudskú slabosť či malosť, jemu sa dokonca páči, keď robí svoje zá-
zraky na malých a slabých! Veď on sám sa stal malým a bezbran-
ným Dieťaťom, aby nám bol úplne blízky. Ty si teda uverila, že Boh
je dosť veľký a dobrý na to, aby ti mohol predložiť tento vznešený
návrh. A ak si dokázala uveriť anjelovmu posolstvu, je to preto, že

si bola presvedčená o Božej láske, ktorá vždy pre-
vyšuje to, čo si dokážeme o nej myslieť.
Keďže si mala takú pevnú a odvážnu vieru, Mária,
nauč aj nás viac veriť Božej láske. Daj nám oči viery,
ktoré by počas blížiacich sa Vianoc dokázali uvidieť
v malom betlehemskom Dieťati veľkého, mocného
a láskavého Boha!
Daj, aby sme ako ty spoznali v malom Ježišovi Svetlo,
ktoré prišlo, aby ožiarilo celý svet. Tvoja duša bola
týmto Svetlom úplne ožiarená. Vypros nám, Mária,
milosť, aby sme v toto Svetlo verili s rovnakým zá-
palom ako ty!

„Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, pri-
šlo na svet. Bolo na svete a svet povstal skrze neho,
a svet ho nepoznal“ ( Jn 1, 9 – 10).
My však, Mária, túžime mať dušu jednoduchú
a jasnú, ako je tá tvoja, ktorá toto Svetlo rozpoznala
a úplne ho prijala. Chceme získať lásku tohto Svetla,
s ktorým si sa spájala odvtedy, čo si ho po prvýkrát
prijala do svojho náručia. Od tejto chvíle si už počas
svojho života nevedela spustiť z neho svoje oči,
lebo Ježiš bol pre teba všetkým! Chcela si mať pred

sebou neprestajne jeho tvár! Pomôž nám, Mária, aby sme aj my
v našom živote stále hľadali Ježišovu tvár! Veď niet väčšieho po-
znania, väčšieho šťastia, ako poznať tvojho Syna! Pomôž nám, Má-
ria, aby sme počas tohtoročných Vianoc vedeli v slabom betle-
hemskom Dieťati jasnejšie objavovať znaky jeho všemohúcnosti.
Aby sme v ňom spoznali nášho Spasiteľa, Emanuela, ktorý chce
každý deň nášho života kráčať s nami a byť naším Svetlom, rozhá-
ňajúcim akúkoľvek tmu, ak mu budeme veriť tak, ako ty.

Autor: Gabriela Bauerová FMA / Foto: Jacob Iruppakkaattu

Predvianočný rozhovor s Máriou

„Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou! Počneš a porodíš
syna a dáš mu meno Ježiš.“
(Lk 1, 28, 31)
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rozhovor

Spracoval: Jozef Kupka SDB / Foto: archív Rastislava Hamráčka

Zapájať mladých

Medzi dôležité prvky
saleziánskeho apoštolátu

patrí aj práca v masmédiách.
Ako sú saleziáni prítomní
v tejto oblasti a aké majú

pred sebou výzvy, nám
porozprával Rastislav

Hamráček, provinciálny
delegát pre médiá.

Rastislav Hamráček SDB
Rok narodenia: 1975
Prvé sľuby ako salezián: 1996
Kňazská vysviacka: 2004
Špecializácie: inštitucionálna komunikácia (Rím)
Jazyky: taliansky, anglický, nemecký

7

Môžeš sa nakrátko predstaviť našim
čitateľom?
Pochádzam z Letanoviec na Spiši, moji ro-
dičia, bežní pracovití a veriaci ľudia, nás
pekne vychovali – dvoch chlapcov a jednu
slečnu. Z rodiny som si zaľúbil prácu okolo
domu a na záhrade, ale i lyžovanie, turistiku,
fotenie. Cez jarné prázdniny roku 1990 som
ako 14-ročný prvý raz stretol saleziánov.
Veci sa tak prirodzene vyvíjali, po gymnáziu
som nastúpil na civilnú službu do redakcie
saleziánskeho časopisu Svetlo a potom do
noviciátu. Keď si pripomínam, koľko ľudí sa
už od môjho detstva modlilo za mňa, som
veľmi vďačný za saleziánske a kňazské po-
volanie.

Ako si sa dostal k funkcii provinciálneho
delegáta pre médiá?
To je vždy na provinciálovi, ktorý „rozdeľuje
úlohy“. Ale asi treba povedať, že ako salezián
takmer celý svoj saleziánsky život žijem s mé-
diami. Začínalo sa to časopisom pre mini-
štrantov v rodisku, potom to bol časopis
Svetlo, združenie mladých katolíckych žurna-
listov, dva roky diaľkového štúdia pastorálnej
teológie so zameraním na médiá… A neskôr,
po roku novokňazskej skúsenosti medzi mla-
dými v Žiline, vtedajší provinciál rozhodol, že
sa mám venovať médiám ešte viac a poveril
ma úlohou provinciálneho delegáta.

Čo je to vlastne spoločenská
komunikácia?
Bežne sa povie, že niekto „robí v médiách“

Zapájať mladých
do nášho poslania v médiách
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rozhovor

a myslíme na novinárov, ktorí pripravujú
správy na internet, do novín, v televízii či rá-
diu. Ale v spoločnosti je mnoho ďalších pod-
skupín, ako napríklad občianske združenia,
Cirkev a v nej naša saleziánska rehoľa.
V týchto skupinách prebieha rôzna iná ko-
munikácia. Aj také farské oznamy alebo in-
ternetová stránka napríklad v saleziánskom
stredisku alebo dnes rôzne videá, ktoré ne-
prinášajú správy, ale iné „posolstvá“, po-
vzbudenie či zábavu… Toto všetko môžeme
označiť za spoločenskú komunikáciu.

V akých mediálnych oblastiach sú
slovenskí saleziáni v súčasnosti prítomní
a aktívni?
My saleziáni sme od dona Bosca dostali
príklad i výslovné odporúčanie nielen dobro
robiť, ale o ňom aj hovoriť. A hojne využívať
médiá k výchove v ľudskosti i vo viere. Takže
toto robíme cez knihy, časopis, cez správy,
informácie, videá, cez internetové stránky.
Na Slovensku máme Vydavateľstvo Don
Bosco, časopis Don Bosco dnes, máme we-
bové stránky, mobilné aplikácie, tvoríme vi-
deá – niektoré aj pre televízie, spolupracu-
jeme s inými médiami. Ako saleziánskej
rodine nám ďalej veľmi záleží na tom, aby
mladí dobre rozumeli médiám, aby aj vedeli
tvoriť dobré médiá a obsahy, preto ponú-
kame ako mimoškolské vzdelávanie projekt
s názvom Mediálna škola. Na našej Strednej
odbornej škole sv. Jozefa Robotníka v Ži-
line máme tiež štvorročný maturitný odbor
„grafik digitálnych médií“. Napokon, každé

naše stredisko má svoju internetovú
stránku a tiež sociálne siete a do toho sa
usiluje zapájať mladých.

Majú saleziáni šancu držať krok
s komerčnými médiami?
Odpoviem inou otázkou: potrebujeme kon-
kurovať komerčným médiám? Naše pôso-
benie v médiách sa odvíja podľa našich
reálnych možností, ale s jasným cieľom.
A tým je nie konkurovať iným, ale prinášať
cez médiá také obsahy, ktoré pomôžu ľu-
ďom, osobitne mladým, rásť v ľudskosti i vo
viere. Dnes si všetci môžeme vybrať, akému
médiu venujeme svoj čas a pozornosť. Aj
staré mamy na dedine majú možnosť po-
čúvať rôzne rádiá, pozerať viacero rôznych
televíznych kanálov. Do tejto ponuky
chceme prispieť aj my tým dobrým, čo pro-
speje ľudskosti a viere.

Darí sa uverejňovať správy
o saleziánskom živote aj v komerčných
médiách? Sú tieto médiá otvorené pre
cirkevné témy?
Nuž, každé komerčné médium má svoje ciele
a zväčša reaguje na to, čo chcú čitatelia, di-
váci, poslucháči, „čo teraz fičí“, povedia mladí.
Alebo ešte inak, čo prinesie sledovanosť
a zisk. Ak je nejaká vec zaujímavá pre širšiu
verejnosť, lebo je to napríklad čosi exkluzívne
alebo je to mimoriadna udalosť, celoštátna,
či dokonca to má širší než len cirkevný efekt,
vtedy sú niektoré médiá ozaj otvorené aj pre
správy zo saleziánskeho prostredia. Za všetky

prípady spomeniem putovanie relikvií dona
Bosca po Slovensku v apríli 2013. Pracoval na
tom celý tím a ľudia sa o tom mohli dozvedieť
aj cez svetské médiá.

Myslíš si, že saleziánske aktivity v oblasti
masmédií majú vplyv na vytváranie
určitej kultúry na Slovensku?
Za tých takmer tridsať rokov nášho pôso-
benia v slobodných podmienkach sme ako
saleziáni prispeli viac ráz niečím, čo malo
skutočne vplyv alebo to bolo čosi udávajúce
smer. V istom období, kedysi na začiatku
90-tych rokov, sme vo vydavateľstve v spo-
lupráci s niektorými našimi spolubratmi do-
kázali veľmi pružne a kvalitne pripravovať
preklady pápežských dokumentov. Po Jubi-
lejnom roku 2000 naše vydavateľstvo pri-
nieslo veľký desaťročný projekt „Sväté
písmo pre každého“. Táto edícia textov Svä-
tého písma s komentármi, kresbami, foto-
grafiami i s materiálmi pre menších čitate-
ľov isto prispela k tomu, že ľudia mali viac
v rukách Božie slovo, čítali ho, poznávali
ho… Do tretice spomeniem projekt mediál-

nej školy pre mladých v stredoškolskom veku.
Keď sa tento projekt pred desiatimi rokmi za-
čínal, nielen v Cirkvi, ale aj v širokej spoloč-
nosti to bolo niečo celkom ojedinelé – ne-
formálne, mimoškolské vzdelávanie
mladých ľudí ku kritickému, ale aj tvorivému
prístupu voči médiám. Áno, saleziánske me-
diálne aktivity vplývajú na kultúru ľudí na
Slovensku.

Čo považuješ za najväčší úspech
saleziánov v mediálnej oblasti na
Slovensku?
A podľa čoho by sme mali ten úspech hod-
notiť? Dalo by sa hodnotiť podľa toho, koľko
ľudí to videlo, čítalo, sledovalo. No môžeme
sa na to pozrieť aj inak – ak časopis Svetlo
vzbudil niekoľko duchovných povolaní, ak
projekt Sväté písmo pre každého prispel
k tomu, že ľudia viac rozumejú Božiemu
slovu a viac ho čítajú, ak videorelácia Viera
do vrecka a rovnako aj knižné brožúrky po-
môžu ľuďom v niektorých témach viery a ži-

Život dnešných mladých
je nemysliteľný bez

médií, bez sociálnych
sietí.

Na svetovom stretnutí zástupcov Saleziánskeho bulletinu (Rím máj 2019)



rozhovor

vota, ak mobilná aplikácia Zamyslenia slúži
tisíckam mladých, aby si každé ráno urobili
krátku meditáciu z Božieho slova – toto po-
važujem za úspešné pôsobenie saleziánov
v mediálnej oblasti. A iste poteší aj to, keď
veľké médiá, ktoré sledujú desaťtisíce či
stotisíce Slovákov, prinesú občas správy
o nás – napríklad príbeh dona Titusa alebo
putovanie relikvií dona Bosca, či našu prácu
medzi Rómami.

Sú slovenskí saleziáni zapojení aj do
nejakých medzinárodných mediálnych
aktivít?
Sme súčasťou celosvetovej saleziánskej ro-
diny a jedným zo spojení je aj časopis Bol-
lettino Salesiano, ktorý má na Slovensku ná-
zov Don Bosco dnes. Niektoré správy, články
a najmä príhovor nástupcu dona Bosca sú
spoločné pre všetky krajiny. To je niečo, čo
nám umožňuje cítiť, že patríme do veľmi veľ-
kej rodiny. A v časopise, no aj na internete
prinášame správy zo saleziánskeho sveta
a zasa aj my o nás dávame vedieť do sveta.

Uskutočňuje sa na Slovensku nejaká
spolupráca medzi rôznymi rehoľami
v oblasti masmédií?
Rehole na Slovensku majú spoločný časo-
pis Zasvätený život a rovnakú webovú
stránku. Iné väčšie spoločné mediálne pro-

jekty nemáme, ale spolupráca často pre-
bieha v rôznych drobných veciach. Za nás
saleziánov spomeniem napríklad aktívnu
účasť dvoch niektorých spolubratov – ako
školitelia – na spoločnom každoročnom
mediálnom školení pre zasvätených alebo
účasť nášho spolubrata pri tvorbe spome-
nutého časopisu Zasvätený život.

Ako by si zo svojho pohľadu hodnotil
prítomnosť slovenskej Katolíckej cirkvi
v masmédiách?
Myslím si, že je primeraná. Primeraná, keď
ide o médiá, ktoré vlastní a tvorí Cirkev:
máme skúsených ľudí z radov kňazov, re-
hoľníkov i spomedzi laických veriacich;
máme pestrú paletu rôznych médií v dob-
rej kvalite; máme už aj rozvinuté spôsoby,

ako to financovať. A po druhé, keď ide o to,
či zaznieva hlas Cirkvi aj prostredníctvom
svetských médií, aj v tomto sa mi to zdá pri-
merané. Iste, povedali by sme, že vždy je čo
skvalitňovať, a platí to aj tu. Tešiť sa však
treba aj z toho, čo sa už dosiahlo. Osobne
som vďačný za to, čo na tomto poli máme.

Čo považuješ za najväčšie výzvy pre
slovenských saleziánov v oblasti
masmédií pre nastávajúce obdobie?
Myslím na dve základné veci a obe sa týkajú
mladých ľudí. Prvá je, že mladí dnes veľa
času strávia s mobilom v ruke, sú pripojení
na sociálne siete, napríklad instagram, face-
book a iné. Život mladých je nemysliteľný
bez médií, bez sociálnych sietí. A toto zo-

stane a ešte sa to bude rozvíjať. Samo-
zrejme, že to veľmi ovplyvňuje spôsob ži-
vota mladých. Preto stojí pred nami sale-
ziánmi veľká výzva, ako brať do úvahy tento
fakt, keď chceme byť s mladými a sprevá-
dzať ich pri dozrievaní v ľudskosti i vo viere.
Druhú výzvu vnímam trochu technickejšie,
aby sme sa nevzdali zapojenia mladých do
nášho poslania v médiách. Obidve výzvy sa
mi zdajú nielen ako niečo, čo „treba robiť“,
ale že v našom rozmýšľaní potrebujeme
mať odvahu uvažovať inak, ako sme uvažo-
vali pred desiatimi rokmi. Dnes jednoducho
k dvom prvkom, ktoré sa ako magnety pri-
ťahujú – mladí a don Bosco –, nevyhnutne
potrebujeme brať do úvahy tretí prvok –
médiá.

Tri veci sa priťahujú:
mladí, don Bosco

a médiá.
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S mladými kolegami z mediálnej redakcie počas návštevy pápeža Františka v Baku
(október 2016)



Narodila som sa v El Salvadore v Strednej
Amerike (krajina so 6-miliónmi obyvateľov,
ktorá má polovičnú rozlohu Slovenska). Pa-
trím k rodine s kresťanskými koreňmi, moja
matka sa volala Marta a nedávno odišla do
raja, môj otec sa volá Juan. Mám staršieho
brata Juana a staršiu sestru Martu. Sme
normálna rodina, zažívame utrpenia i ra-
dosti každodenného života. Naši rodičia
nám odovzdali náboženské a ľudské hod-
noty, ako je viera, sviatostný život, práca,
láska a veľkorysosť.

Štúdiá a prvé roky ako saleziánka
Moji rodičia nám umožnili štúdium na ka-
tolíckych školách, takže som bývalou štu-
dentkou Kolégia Márie Pomocnice v San
Salvadore, ktoré vedú saleziánky dona
Bosca. Do Inštitútu som vstúpila vo februári
1998 vo veku 17 rokov po tom, čo som

ukončila gymnázium. Svoje prvé sľuby som
zložila v Tegucigalpe (Honduras) 24. januára
2004. Večné sľuby v San Salvadore v roku
2010.
Ako rehoľníčka som pracovala v rôznych
domoch mojej Stredoamerickej provincie.
Žila som v El Salvadore osem rokov, v Gua-
temale tri roky a v Hondurase dva roky.
Stala som sa učiteľkou náboženstva, učila
som od materskej školy až po strednú
školu. Som aj učiteľkou literatúry a španiel-
skeho jazyka. Veľa som pracovala vo vý-
chovnej pastorácii a tiež aj s mladými v jed-
nej saleziánskej farnosti v indiánskej oblasti
Que´chí v Guatemale.

Misionárske povolanie
Oblasť Strednej Ameriky ponúka toľko vý-
ziev, pokiaľ ide o chudobu, nespravodlivosť,
problém uplatnenia sa mladej generácie,

ktorá sa snaží študovať, aby si našla dobrú
prácu a mala lepšie príležitosti pre svoj ži-
vot. Takže som sa cítila dobre vo svojej kra-
jine, lebo som vedela, že prostredníctvom
vzdelávania robíme dobro, ale v určitom
bode sa vo mne prebudil nepokoj a výzva,
aby som išla ďalej. Vnútri som počula Pá-
nov hlas, ktorý ma žiadal, aby som dala
niečo viac. V skutočnosti, keď som pove-
dala svojej provinciálnej predstavenej
o tom, čo som v sebe cítila, hovorila som
len, že môj duch sa cíti obmedzený vo
vzdelávacej štruktúre škôl.
Proces rozlišovania mojej ďalšej cesty nebol
ľahký, musela som sa vzdať svojich túžob,
svojich očakávaní, strachov a ustúpiť Božej
vôli. Verím, že každá duchovná cesta je vždy
hra medzi krehkou ľudskou hlinou a silou
Božej lásky, ktorá chce, aby sme zo seba
urobili džbán vody, aby sme dávali život

iným. Po čase modlitby a duchovného i psy-
chologického sprevádzania som si teda bola

istá, že som pozvaná na misiu ad gentes
v rámci nášho Inštitútu dcér Márie Pomoc-
nice.

V roku 2017 som odišla do Ríma, aby som
začala prípravu na misie. 24. septembra
2017 som v Bazilike Panny Márie Pomoc-
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Nebojte sa dať úplne
Ježišovi. Dá vám milosť

potrebnú na
uskutočnenie vášho

povolania.

Echo mimoriadneho misijného mesiaca októbra, ktorý vyhlásil pápež František, v nás ešte
rezonuje. Oslovili sme prvú misionárku, ktorá prišla do Slovenskej provincie sestier saleziánok,

sestru Lucíu Vasquez FMA, aby sa s nami podelila o cestu svojho misionárskeho povolania.

Cesta misionárskeho povolania
viedla až na púť po Slovensku

Autor: Lucía Vasquez FMA / Spracovala: Iveta Sojková FMA / Foto: archív FMA

Sestra Lucía Vasquez FMA počas návštevy na Slovensku



nice dostala misijný kríž a v decembri toho
istého roku mi určili misijnú destináciu –
Slovenskú provinciu sestier saleziánok,
ktorá má komunitu v Azerbajdžane, v Baku.
Teraz som teda v Baku, v mojej prvej desti-
nácii.
Keď som si podala žiadosť do misií, predo-
všetkým som prosila Pána, aby ma viedol
k najchudobnejším ľuďom, chcela som sa
s ním stretnúť v chudobe. Pri stretnutí sa
ma generálna matka spýtala: Lucia, čo my-
slíš, aký druh chudoby by si mohla nájsť
v Azerbajdžane? Odpovedala som, že chu-
dobu nájdem v sebe, pretože som vedela,
že Azerbajdžan je moslimský štát, takže
kresťania sú menšinou a v tomto svete sú
menšiny zvyčajne najchudobnejšie a mar-
ginalizované.

Boh nás vždy prekvapuje
Niekedy si myslíme, že kresťanský život je
ťažký, pretože od nás vyžaduje obety, ale
vo svojom živote som cítila, že to, čo Be-
nedikt XVI. povedal mladým ľuďom v Paríži
2010 pri príležitosti blahorečenia kardinála
Henryho Newmana, sa stalo skutočnos-
ťou: „Pýtajte sa Boha, čo s vami zamýšľa!
Požiadajte ho o veľkodušnosť, aby ste mu
povedali áno! Nebojte sa dať úplne Ježišovi!
Dá vám milosť potrebnú na uskutočnenie
vášho povolania.“
Takže môžem povedať, že je pravda, že
som dala svoj život Kristovi a musela som
opustiť svoju krajinu, svoju rodinu, priateľov,
mladých ľudí a mladých Stredoameričanov,
moju pôvodnú provinciu. Ale Boh bol taký
veľkorysý a dobrý, že vo všetkých vás, milé
sestry a členovia saleziánskej rodiny na Slo-
vensku, som našla novú rodinu – prijíma-
júcu a vernú Kristovi. Teraz patrím do Slo-

venskej provincie FMA, pretože ona otvorila
komunitu v Baku.

Doma na každom mieste
V prvom rade chcem poďakovať provinciál-
nej predstavenej sestre Monike Skalovej
a sestrám rôznych komunít provincie za to,
že v priebehu niekoľkých májových a júno-
vých dní tohto roka sa mohla uskutočniť
moja púť po Slovensku. V skutočnosti som
sa ocitla doma na každom mieste.
Môžem povedať, že ste skutočným darom
saleziánskej charizmy, ste tvárou charizmy
takej originálnej, veľmi blízkej každodennému

životu, mladým ľuďom, rodinám, rôznym for-
málnym a neformálnym vzdelávacím pro-
strediam, páči sa mi váš štýl rešpektovania in-
dividuality každého človeka, ktorý neriskuje
stratu jednoty v spoločnom evanjelizačnom
výchovnom projekte. Našla som pokojné ko-
munity, kde cítiť rodinnú, ľudskú atmosféru

modlitby, kde možno vnímať jednoduchý
vzťah dialógu a počúvania. A tiež sviežosť
mladej provincie.

História viery na Slovensku
Veľmi ma prekvapuje história vašej viery,
ktorá má svoje korene vo svätom Cyrilovi
a Metodovi, veľkých misionároch prvých
storočí kresťanstva. Stále môžem cítiť silu
a život viery a modlitby na mnohých mies-
tach Slovenska, najmä vo farnostiach
a v rodinách. Potom ma tiež udivuje ver-
nosť, s akou žilo toľko kresťanov, kňazov
a rehoľníkov kresťanskú vieru v utajení v ča-
soch komunizmu až tak, že tú vieru nestra-
tili. A táto odvaha riskovať v akomkoľvek ne-
bezpečenstve a nikdy nestratiť cestu spásy
v Kristovi je pre mňa skutočným pokladom!

Slovenským mladým
Chcem sa im poďakovať za ich prítomnosť,
privítanie a záujem o moju kultúru. Buďte si
istí, že vás ponesiem vo svojom srdci a vo
svojej modlitbe.
A rada by som im zopakovala pozvanie pá-
peža Františka pri modlitbovej vigílii v Pa-
name (pred adoráciou): „Stojac pred Ježi-
šom tvárou v tvár majte odvahu, nebojte sa
otvoriť mu svoje srdce, lebo on vo vás ob-
novuje oheň svojej lásky; aby vás nadchol
prijať život s celou jeho krehkosťou, ale aj

s celou jeho veľkosťou a krásou. Nebojte sa
povedať Ježišovi, že aj vy sa chcete podieľať
na jeho príbehu lásky vo svete, veď ste boli
stvorení pre niečo „viac“!
A ja by som dodala… aj vy sa staňte misi-
onármi medzi mladými, pretože náš život je
poslaním!

saleziánska rodina
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správy

ŽILINA
Berlu pre Mons. Feketeho vyrobil študent saleziánskej školy

Saleziánsky biskup Mons. Vladimír Fekete, apoštolský prefekt Azerbajdžanu, má novú
biskupskú berlu. Tento znak pastierskej moci biskupa preňho vyrobil jeden z absol-

ventov saleziánskej Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka Daniel Fečo zo Zlatých
Moraviec.
Mons. Fekete pred viacerými mesiacmi požiadal, či by niekto šikovný na Slovensku nevy-
robil pre neho biskupskú berlu. Požiadavka bola, aby bol pastorál z viacerých častí, žeby
bol prenosný aj pri cestovaní lietadlom. Direktor saleziánskeho domu v Žiline don Pavol
Dzivý navrhol túto úlohu talentovanému študentovi Danielovi, ktorý sa jej rád zhostil. „Po-
tešil som sa, že študent zvládol vyplniť moju objednávku na výrobok, ktorý nie je až taký
štandardný, a že prácu odviedol precízne a kvalitne,“ zhodnotil Mons. Fekete.

BADÍN
Prvý ročník kurzu Teológia pre mladých

Skupina dvadsiatich mladých z celého Slovenska sa 1. – 5. septembra
zúčastnila na letnej škole saleziánskeho kurzu Teológia pre mladých,

ktorý sa konal v Badíne. Hlavnou témou stretnutia boli iniciačné sviatosti.
Prvý prednášateľ predstavil rôzne pohľady na pojem symbol a načrel aj
do symboliky v kresťanstve. Ďalší prednášajúci rozvinul tému umenia ako
symbolu. Rôzne obrazy, ikony a mozaiky sprevádzali celý kurz.
V nasledujúcich dňoch sa účastníci naplno ponorili do témy troch ini-
ciačných sviatostí a postupne sa dozvedali viac o krste, sviatosti birmo-
vania a Eucharistii z historického, teologického i praktického hľadiska.
V rámci ďalšieho liturgického ateliéru účastníci nakukli do sakristie. Oboz-
námili sa s týmto liturgickým priestorom. Spoznali význam a použitie
jednotlivých predmetov a nevynechali ani liturgické knihy a krátky exkurz,
ako a podľa čoho sa v nich orientovať.

BRATISLAVA
Slávnosť doživotných sľubov saleziánov

Piati mladí saleziáni zložili v sobotu 7. septembra
v Kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave doživotné

rehoľné sľuby. Rehoľné sľuby poslušnosti, chudoby a čis-
toty zložili saleziáni do rúk provinciálneho vikára Petra Bu-
čányho SDB. Peter Boško, Ján Butkovský, Daniel Holúbek
a Jozef Peržeľ sa ďalej budú pripravovať na kňazstvo štú-
diom teológie v Turíne, piatym, ktorý zložil doživotné
sľuby, je Jozef Martinek, koadjútor – rehoľník bez kňaz-
ského svätenia. Ako heslo slávnosti si saleziáni zvolili ci-
tát, ktorý inšpiroval aj mučeníctvo blahoslaveného Titusa
Zemana: „Aj my sme povinní dávať život“.
Na záver obradu skladania sľubov dostali saleziáni rehoľný
kríž s vyobrazením Dobrého Pastiera a so slovami zakla-
dateľa saleziánov dona Bosca: „Snaž sa, aby ťa mali radi.“

ŠAŠTÍN
95 rokov od začiatku saleziánskeho diela na Slovensku

Ôsmeho septembra si saleziánska rodina pripomenula 95 rokov od
začiatku saleziánskeho diela na Slovensku. V Národnej svätyni,

v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, slávili saleziáni ďa-
kovnú svätú omšu. Hlavným celebrantom bol provinciálny vikár don Pe-
ter Bučány a homíliu predniesol don Pavol Grach.
„Spolubratia z Talianska, prví dvaja, prišli práve sem. Tu zastali pred ba-
zilikou a povedali, že sú doma. Tešíme sa z toho, že deväťdesiatpäť ro-
kov tu táto charizma žije. Každý môže zakúsiť, že Boh má mnohorakú
tvár svojej lásky a ďakujeme mu za to,“ povedal pre Rádio Lumen don
Bučány. Ďakovnú svätú omšu koncelebrovalo sedem saleziánov. Medzi
nimi i najstarší salezián na Slovensku – 96-ročný don Jozef Hrdý. Litur-
giu spevom sprevádzal spevácky zbor z Galanty-Hodov Cantate Deo.
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ŽILINA
Spoločenstvo modlitby – formačné stretnutie ADMA

Na sviatok sv. Jána Zlatoústeho začali členovia a kandidáti ADMY (Združenia Má-
rie Pomocnice) z celého Slovenska svoje prvé spoločné formačné stretnutie.

Konalo sa v dňoch13. – 15. septembra v internátnej budove SOŠ sv. Jozefa Ro-
botníka v Žiline. Cieľom stretnutia bolo prehĺbiť identitu spoločenstva, nájsť spô-
sob, akým sa ešte viac priblížiť k Bohu a stať sa spoločenstvom modlitby.
V nedeľu 15. septembra počas slávnostnej svätej omše zložila svoje prísľuby do
Združenia Márie Pomocnice nová členka – Marika Telekyová z Michaloviec. Hoci
je na Slovensku v súčasnosti iba päť stredísk ADMY (v Prešove, Michalovciach, Ná-
mestove, Dubnici nad Váhom a vznikajúce v Banskej Bystrici), môžeme spolu so
svätým Jánom Zlatoústym povedať: „Miestom sme vzdialení, ale láska nás spája.“

ŽILINA
Deň otvorených dverí

Vpiatky 15. novembra a 6. decembra
2019 už tradične otvoríme dvere na-

šej školy! Stredná odborná škola sv. Jozefa
Robotníka v Žiline je tu takmer 30 rokov.
Poskytuje vzdelanie v odboroch: auto-
opravár – lakovník, autoopravár – mecha-
nik, autoopravár – elektrikár, stolár, mu-
rár, grafik digitálnych médií, stavebníctvo
a dopravná prevádzka.
SOŠ sv. Jozefa Robotníka patrí medzi naj-
prestížnejšie školy na Slovensku. Jej žiaci
získavajú nielen vzácne víťazstvá v domá-
cich a medzinárodných súťažiach, ale
najmä výborne sa uplatňujú na trhu
práce. Život školy je veľmi pestrý, napo-
kon, presvedčte sa sami!

NOVÁ DUBNICA
Duchovné cvičenia na začiatku školského roka

Osem mladých ľudí zo saleziánskeho strediska v Novej Dubnici prijalo po-
zvanie na duchovné cvičenia a spolu s donom Markom Michalenkom strá-

vili dni od 12. do 15. septembra v tichu, rozjímaní a modlitbe. V pokojnom pro-
stredí podhorskej obce Zubák, v pastoračnom centre tamojšej farnosti, mali
možnosť uvažovať nad posolstvom Matúšovho evanjelia, kde sa nechali inšpi-
rovať príbehom Petra kráčajúceho po hladine mora za Ježišom. „Ak chceš krá-
čať po vode, musíš vystúpiť z lode.“ V dvoch úvahách dopoludnia a jednej po-
poludní ich don Marek vovádzal do tajomstva odovzdanosti do Ježišových rúk,
i keď to niekedy nemusí byť práve v súlade s našou ľudskou skúsenosťou.

SMIŽANY
Provinciálna kapitula
sestier saleziánok

V dňoch 22. – 27. 10. 2019 sa
v Smižanoch uskutočnila pro-

vinciálna kapitula sestier salezi-
ánok v rámci prípravy na 24. ge-
nerálnu kapitulu Inštitútu FMA,
ktorá sa bude konať v Ríme (sep-
tember – november 2020). Úlo-
hou provinciálnej kapituly bolo
štúdium témy, ktorú navrhla ge-
nerálna rada Inštitútu FMA pre 24.
generálnu kapitulu a ktorá znie:
„Urobte všetko, čo vám povie“ ( Jn
2, 5). Životodarné komunity v srdci
súčasnosti. Sestry zídené na pro-
vinciálnej kapitule sa zaoberali aj
rôznymi inými témami, ktoré majú
pre provinciu a výchovné posla-
nie medzi mladými mimoriadnu
dôležitosť. Tiež hodnotili a overo-
vali prejdenú cestu provincie za
posledných šesť rokov a spoločne
hľadali nové línie cesty, na ktorú
ich pozýva Pán v službe mladým.
Na provinciálnej kapitule sa volila
aj delegátka na 24. generálnu ka-
pitulu a jej náhradníčka.

ŠAŠTÍN
Odhalenie a požehnanie pamätnej
tabule

Vnedeľu 8. septembra 2019 sa v Šaštíne-Strá-
žach uskutočnilo požehnanie a odhalenie pa-

mätnej tabule na dome nebohej pani Boženy
Ožvoldíkovej, ktorá poskytla prvé ubytovanie se-
strám saleziánkam v Strážach v roku 1968. Na pa-
mätnej tabuli sú mená sestier, ktoré v tom čase
tvorili komunitu: sestra Anna Lukáčová – direk-
torka, sestra Terézia Vavrovičová zo Stráží, sestra
Hedviga Morávková z Borského Mikuláša a sestra
Júlia Reháková z Kuklova. Po dvoch rokoch sa ko-
munita sestier presťahovala do domu v Šaštíne,
kde v tom čase žil Anton Mihálik SDB, a tu zotrvali
až do roku 1982.
Pamätnú tabuľu po požehnaní odhalila provin-
ciálna vikárka sestra Beáta Franeková FMA. Oso-
bitné poďakovanie patrí autorke myšlienky osa-
denia tabule pani Mgr. Ľudmile Machovej, ktorá
sa postarala o realizáciu celej oslavy.
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Vyrastal si v saleziánskom prostredí.Ako
to ovplyvnilo tvoj život?
Takmer celú základnú školu som vychodil
u saleziánov v centre Bosco Boys. Tam som
mal aj možnosť naučiť sa niečo zo sale-
ziánskeho spôsobu života. Videl som, aký
vplyv má ich systém založený na vzdelá-
vaní, spiritualite, vytrvalej práci na život mla-
dého človeka. Popri týchto princípoch to
bola i hra, ku ktorej nás povzbudzovali.
Ihrisko je miesto, kde sa môžu prejaviť
mnohé talenty detí. U mňa sa tam rozvinula
láska k futbalu. Aj dnes sa snažím nájsť si
naň čas aspoň raz do týždňa. Neskôr som
pokračoval na saleziánskej strednej škole.
Tam sa sformovala podstatná časť mojej

osobnosti. Za to, aký som dnes, preto vo
veľkej miere vďačím práve saleziánom.

Po strednej škole si sa do Bosco Boys
opäť vrátil a po takmer dvoch rokoch si
nastúpil na medicínu. Kedy sa v tebe
zrodila táto myšlienka?
Bosco Boys je dielo, ktorého myšlienka je
zameraná predovšetkým na pomoc dru-
hým. Namiesto predstavy o jednotlivcovi,
ktorý sa vždy snaží mať všetko pre seba,
sme boli vedení k tomu, aby sme urobili
niečo, hoci i malé, pre niekoho druhého.
Počas štúdia, ako aj v čase, keď som u sa-
leziánov pracoval ako dobrovoľník, som
stále premýšľal, aká je moja cesta. Ako by
som najlepšie mohol pomáhať ľuďom. Tam
niekde som začal uvažovať o medicíne. Sa-
mozrejme, že som chcel aj niečo pre seba,
zároveň som chcel pomáhať okolo seba,
snažiť sa o nejakú zmenu v spoločnosti.
Cez saleziánske princípy som pochopil, že
to nebolo a nie je iba o mne.

O čom to teda je?
O pozitívnom vplyve na tých, ktorí sú okolo
mňa. Neskôr som na to prišiel, hoci na za-
čiatku som chcel z Bosco Boys odísť.

Prečo?
Nechcem povedať, že Bosco Boys nebola
normálna škola, ale spolu s deťmi z tzv.
dobrých rodín tam študovali a študujú chu-
dobní chlapci, ktorým saleziáni pomohli do-
stať sa z ulice. Tieto deti sú v mnohých sme-
roch stigmatizované. S týmito chlapcami
som študoval. Ako dieťa som sa preto neraz
dostal do rečí svojich kamarátov a suse-
dov. Im sa toto prostredie javilo ako veľmi

problémové. Ak by som v tom čase spravil
nejakú chybu, určite by to pripisovali to-
muto prostrediu. To na mňa veľmi silno
vplývalo a skutočne som chcel najprv odísť.

Čo ťa nakoniec prinútilo zostať?
Bola to moja mama. Tá mi vtedy povedala
veľmi rázne: „Nikam nepôjdeš. Budeš na-

ďalej chodiť do tej školy, pretože chcem,
aby si vedel, o čom je skutočný život.“ Ve-
dela, že nás to zmení. Aj dnes nám to
zvykne pripomínať. A naozaj, v Bosco Boys
sme získali iný pohľad na život. Tam sme sa
naučili, čo znamená pomáhať ľuďom, ktorí
nemajú vôbec nič.

Rok si študoval medicínu v Nairobi,
potom prišla ponuka študovať na
Slovensko. Aké boli tvoje začiatky v úplne
cudzej krajine?
Začiatky boli veľmi náročné. Musel som sa
začať učiť slovenský jazyk, ktorý je veľmi
pekný, ale ťažký. Potom som sa potreboval
vyrovnať s vaším vnímaním času (smiech).
Veľmi rýchlo som pochopil, že tu sa naň
všetko viaže. U nás v Keni je to odlišné. Po-
znáš to príslovie: Hakuna matata. Z ničoho

Spracovala: Veronika Rendeková/ Foto: SAVIO

Šťastie vychádza z nášho vnútra
Keď to pochopíme, všetky vonkajšie veci zaujmú svoje pravé
miesto.

Pochádza z Kene. Študoval na saleziánskych školách a takmer dva roky pracoval s chudobnými
chlapcami v centre Bosco Boys v Nairobi. Jeho snom bolo pomáhať ľuďom ako lekár. Vtedy
ešte netušil, že medicínu vyštuduje u nás. O jeho živote pred a po príchode na Slovensko,
o našich rozdieloch i o šťastí sme sa porozprávali s Dicksonom Munyalom.

V čase, keď som
u saleziánov pracoval
ako dobrovoľník, som

stále premýšľal, ako by
som najlepšie mohol

pomáhať ľuďom.

Dickson Munyal počas promócie
na Slovensku



si nerob starosti. U nás sa nikto nikam ne-
ponáhľa. Vy Slováci ste v tomto oveľa kon-
zervatívnejší.

Máš nejaký konkrétny zážitok?
S tou konzervatívnosťou? Áno. Raz sme ces-
tovali traja kamaráti v autobuse a veľmi
hlasno sme sa spolu zhovárali. Ľudia, ktorí
ticho sedeli okolo, sa na nás pozerali veľmi
zvláštne. V tej chvíli som si uvedomil, že asi
pôsobíme dosť divne. U nás je bežné, že aj
úplne cudzí ľudia sa pustia spolu do kon-
verzácie. Nemusím ťa poznať, aby som ťa
pozdravil alebo s tebou prehodil niekoľko
slov. Najprv som si myslel, že je to zlé, ale
časom som prijal, že vaša kultúra je iná a ja
sa musím prispôsobiť. Pochopiť, že ľudia
tu potrebujú čas, aby ťa spoznali a pod. Na
margo ešte tých odlišností, Keňania, na-
opak, stále meškajú (smiech).

Existuje niečo, čo si si obľúbil alebo čo si
sa u nás naučil?
Iste. Veľmi som si obľúbil vašu prírodu, hory,
ale aj hrady a zámky. Taktiež vaše tradície,
ako vianočné koledovanie alebo pravá veľ-
konočná olievačka a šibačka, ktorú som za-
žil na východe Slovenska. Mám rád Brati-
slavu, kde je premávka v porovnaní s Nairobi
oveľa rýchlejšia. Slováci sú veľmi pracovití
ľudia, život tu je v niečom oveľa náročnejší.
A to je možno aj to, čo som sa u vás naučil.
Sústrediť sa na prácu a byť usilovnejší.

O Slovákoch sa však hovorí, že pracujú
priveľa…
Nechcel by som porovnávať život v Keni so
životom tu na Slovensku. Je to odlišné.
U vás majú ľudia iné ťažkosti a zodpoved-
nosti. Musia tiež tvrdo pracovať. Čo však
vnímam ako dôležité, je otázka šťastia. Ľu-

dia často hľadajú šťastie a mnohí ho hľa-
dajú vo vonkajších veciach, teda mimo
seba. Často vidím ľudí, ktorí sú nespokojní.
A chápem to. Je normálne byť frustrovaný
z práce. Myslím si však, že šťastie a spokoj-
nosť vychádzajú z nášho vnútra. Keď to po-
chopíme, všetky vonkajšie veci zaujmú
svoje pravé miesto. U nás som častejšie
stretol ľudí, ktorí nemajú pomaly nič, sú
však vnútorne spokojní a vyrovnaní. Nejde
tu teda o materiálnu otázku, koľko vecí
máme, ale v čom vnímame skutočné bo-
hatstvo.

V čom ho teda vnímaš ty?
Bohatstvom pre mňa je moja rodina,
vzťahy, viera, zdravie. A v mojej práci je to
fakt, že môžem pomáhať druhým.

Tento október je mimoriadnym
mesiacom misií. Čo si pod týmto slovom
predstavuješ?
Pre mňa misia znamená dávanie. Dávať
predovšetkým seba tým ľudom v spoloč-
nosti, ktorí to naozaj potrebujú. Tá pomoc
môže byť akákoľvek, materiálna i duchovná.

Podstata je však v tom, aby sme neočaká-
vali nejakú protihodnotu.

Už si to spomínal, hovoril si
o pozitívnom vplyve…
Áno. Ako dobrovoľník v Bosco Boys som
vnímal, že takýmto dobrým nástrojom je
napríklad vzdelávanie, ktoré konkrétne
mení životy mladých ľudí. Týmto by som sa
chcel poďakovať aj mnohým ľuďom zo Slo-
venska, ktorí na diaľku pravidelne podpo-
rujú tieto deti v štúdiu. Pre mňa sú to tiež
hrdinovia.

Prednedávnom si skončil štúdium
medicíny.Aké sú tvoje plány do
budúcna?
Momentálne plánujem pokračovať vo svo-
jej špecializácii. Rád by som sa zameral na
chirurgiu, ortopédiu a traumatológiu. Pre
mňa sa budúcnosť vždy nesie v duchu ne-
jakých zmien. Jednou vecou som si však
istý, určite by som chcel prispieť k zmene vo
svojom okolí i v spoločnosti, či už doma,
alebo aj tu na Slovensku.
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Výlet v Tatrách s priateľmi
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Text: Terézia Piknová / Foto: foto tím AABB

Posledný septembrový víkend sa v Banskej Bystrici stretlo vyše 700 saleziánskych animátorov
z celého Slovenska na podujatí Akcia animátor Banská Bystrica (AABB). Organizátormi AABB

boli saleziáni, saleziánky, Domka – Združenie saleziánskej mládeže a Laura, združenie mladých.

Saleziánski animátori roztancovali

Po úvodnom programe na námestí sa mladí presunuli do Kostola na-
nebovzatia Panny Márie na svätú omšu, ktorú celebroval banskoby-
strický biskup Mons. Marián Chovanec.

V duchovnej zóne mali animátori na výber z troch svätých omší a ado-
rácií.

Sobotný program sa začal rannými modlitbami, ktoré prebiehali po jed-
notlivých strediskách. Ďalší program bol pre animátorov rozdelený do
troch zón: náučnej, zážitkovej a duchovnej.

V zážitkovej zóne mali účastníci na výber medzi adrenalínom, spoz-
návaním mesta, hereckým či televíznym workshopom a ďalšími po-
nukami.

V náučnej zóne si mohli animátori vybrať z dvadsiatich rôznych ponúk.
Jednou z nich bolo premietanie filmu Niečo naviac a následná diskusia
s hlavnou hrdinkou.

V piatok (27. septembra 2019) sa animátori stretli na Námestí SNP
v Banskej Bystrici, kde oficiálne odštartovali program celého víkendu.
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Banskú Bystr icu
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Po slávnostnom galaprograme mali animátori možnosť ísť na plavá-
reň alebo ostať na afterpárty, ktorá sa rozprúdila priamo na UMB. Na
záver celého dňa nasledovala večerná modlitba a „večerné slovko“,

ktoré povedala predstavená sestier saleziánok Monika Skalová FMA.

Po jednotlivých ponukách v troch zónach sa všetci animátori stretli na
UMB, kde bol pre nich pripravený slávnostný galaprogram. Cieľom ga-
laprogramu bolo mladým poďakovať za ich ochotu a službu, ktorú pre-
ukazujú v jednotlivých strediskách po Slovensku.

Záverečná slávnostná svätá omša sa konala na ihrisku v stredisku.
Okrem animátorov sa na nej zúčastnili aj rodiny, v ktorých boli mladí
ubytovaní. Hlavným celebrantom bol provinciálny vikár saleziánov

don Peter Bučány SDB.

V nedeľu ráno sa účastníci stretli na Starohorskej lúke, kde sa spoločne
pomodlili modlitbu svätého ruženca. Po nej nasledovala procesia s ne-
sením sochy Panny Márie hore do Salezka.

Program na Valdoccu bol v sobotu spestrený koncertom kapely Slno-
vrat a k nedeľnému obedu hrala Slávka Tkáčová.

Počas celého víkendu mali účastníci možnosť oddychovať v Salezku,
ktoré sa premenilo na Valdocco. V ňom sa mohli občerstviť v Bare
u mamy Margity, zahrať si hry, prijať sviatosť zmierenia alebo len tak sa
porozprávať s kamarátmi.



Kolobeh života, ktorý sa odvíja už stovky
rokov. Každá generácia, každé životné ob-
dobie jedinca je iné, hoci sú si podobné. Zá-
visí to od mnohých okolností. Ale jedno
ostáva – láska. A najmä láska medzi sta-
rými rodičmi a vnúčatami. Veď sa aj vtipne
hovorí: „Čo je také jednoduché, že to vie
ovládať i malé dieťa? No predsa – babička.“
Aký je vzťah medzi dnešnými starými ro-
dičmi a vnúčatami?
Výhodu majú tie vnúčatá, ktoré majú sta-
rých rodičov nablízku. Dnes sú mnohé ro-
diny od seba vzdialené i stovky kilometrov,
často komunikácia funguje iba cez sociálne
siete a svoju ozajstnú blízkosť si užijú
možno raz za rok – cez prázdniny alebo
počas Vianoc. A vtedy starí rodičia svoju ži-
votnú múdrosť, skúsenosti aj určité pra-
covné návyky môžu odovzdávať svojim po-
tomkom. V týchto chvíľach sa starkí
prispôsobujú svojim vnúčatkám. Je však
rozdiel mať na „varovke“ 3 či 4-ročné alebo
10 až 12-ročné dieťa. Ale každé je
vďačné, keď si babička alebo deduško
sadne, hrá sa s nimi, rozpráva alebo niečo
spolu majstrujú.

Tu staré mamy môžu využiť svoje zručnosti
v kuchyni – učiť piecť, zavárať ovocie, pri-
pravovať jednoduché jedlá aj také, ktoré sa
viac jedli v minulosti, poznávať, zbierať
a sušiť liečivé bylinky, učiť ich nové piesne,
rôzne hry. Starí otcovia zasa môžu ukázať,
ako sa pracuje v záhrade, opatrujú domáce
zvieratá, môžu zmajstrovať napríklad vtáčiu
búdku, kŕmidlo pre vtáčiky.
V mysliach vnúčat ostávajú spoločné výlety,
pobyty na chatách, stanovačky alebo iba
krátke vychádzky v rôznych ročných obdo-
biach. Je vhodné pri ceste okolo kostola za-
staviť sa na krátku návštevu, aby si deti viac
uvedomovali, že tu býva ich Priateľ Ježiš.
Dobré je, ak si vedia naplánovať aj nejakú
spoločnú väčšiu túru alebo návštevu pút-
nického miesta. Pre dnešné deti je zážitkom
i cesta vlakom. Nie je dobré, ak si starí rodi-
čia „kupujú“ vnúčatá drahými darmi, pe-
niazmi. Občas je potrebné prispieť do det-
skej pokladničky, ak si vnúča šetrí na nejakú
potrebnú vec. Deťom stačí neraz hračka,
kniha, ktorú používal jeho ocko alebo mama.
Z vlastnej skúsenosti vieme, že deti rady
počúvajú o tom, ako sa žilo v minulosti, pý-

tajú sa na zážitky z nášho detstva a mla-
dosti, zo života našich rodičov. O týchto ve-
ciach treba hovoriť, aby poznali históriu
svojej rodiny, svojich predkov. Do týchto
rozhovorov je dobré vsunúť minikatechézu
biblických príbehov, o ich krstných patró-
noch, o svätcoch.
Z viacdetnej rodiny je vhodné varovať viac
vnúčat (bratrancov, sesternice). Pomáha to
k vzájomnému poznávaniu a vytváraniu ro-
dinnosti a vzájomnej pomoci.
Obdiv vzbudzujú starí rodičia, ktorí nahrá-
dzajú vnúčatám ich vlastných rodičov, keď tí
zomreli alebo nezvládli ťažké životné situá-
cie. Bolo by vhodné, aby rodičia vnúčat reš-
pektovali čas, zdravotný stav a potreby sta-
rých rodičov, pretože nie vždy im musí
vyhovovať varovanie vnúčat. Aj tu je po-
trebná vzájomná ohľaduplnosť.
Čas strávený s vnúčatami nie je zbytočný
a je veľmi obohacujúci. Ale modlitbou
a obetami vždy môžeme pomáhať našim
vnukom a vnučkám pri ich ťažkostiach, škol-
ských povinnostiach a životných skúškach.
Ďakujme Pánovi za naše rodiny.

výchova v rodine

Starí rodičia, vnúčatá, pravnúčatá
Autor: M + M Peciarovci / Foto: archív autorov

Štvorročná Kayla sedela deduškovi na kolenách a počúvala, ako jej po stý raz číta z jej
obľúbenej rozprávkovej knižky. Bucľatými rúčkami nevdojak blúdila po mape žíl, ktoré sa
kľukatili na chrbtoch deduškových rúk. Deduško pozoroval, ako vnučka študuje jeho zvraštenú
kožu a porovnáva ju so svojou detsky ružovou rúčkou. Konečne dospela k nejakému záveru
a zdvihla zrak.
„Deduško, Pán Boh na tebe asi iba trénoval, však?“ spýtala sa dôležito.„Pretože ja som sa mu
podarila oveľa lepšie.“ (Slepačia polievka pre deduška a babičku)
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Vysokoškolské tour de rodiny
Animátorom nášho vysokoškolského
stretka bol salezián. Mal geniálny nápad –
počas jedného školského roka nám vybavil
návštevy vo viacerých rodinách z nášho
strediska. Každý mesiac jedna rodina. Boli
sme u manželov mladších i starších, viac
i menej aktívnych vo farnosti. Venovali nám
jeden večer a podelili sa o svoj životný prí-
beh. O to, čo považujú v manželstve a ro-
dičovstve za dôležité, čo im ide ľahko
aj s čím sa trápia.
Veľa som si z týchto návštev odniesla – nie-
ktoré myšlienky si pripomínam doteraz. Vi-
dela som zblízka realitu aj iných rodín, nie
iba mojej pôvodnej, v ktorej som vyrastala.
A to mi pomohlo byť pripravenejšou a vní-
mavejšou na zmeny, keď som sa vydala.

Skôr, než prídu deti
Už sme boli manželia, ale deti sme ešte ne-
mali. A tak sme zvykli raz do týždňa chodiť
hrať sa spoločenské hry k priateľom, ktorí
už rodičia boli. Videli sme, ako k svojmu sy-
novi pristupujú, ako ho uspávajú, čo ich
unavuje, čo teší. Musím povedať, že tieto
návštevy do veľkej miery ovplyvnili prvé roky
môjho rodičovstva. Niežeby som robila
všetko presne tak ako oni. No už len to, že
sme mohli ich realitu pravidelne zažívať, vy-
tváralo podnety na rozhovor pre nás s man-
želom. Vyjasňovali sme si, čo sa nám páči
a čo nepáči, ako by sme tú-ktorú situáciu
chceli riešiť my, čo je pre nás dôležité.
A preto vidím v takýchto návštevách ob-
rovské bohatstvo. Porozprávať sa pred veľ-
kou životnou zmenou s ľuďmi, ktorí si ňou
už prešli. Spýtať sa na ich skúsenosti, ťaž-
kosti, povzbudenia. Čo ich potešilo, čo ne-
čakali, s čím bojujú. Nasávať atmosféru ro-
diny – aká v nej vládne a ako to u nich
vyzerá. V ideálnom prípade je skvelé nav-
štíviť takých rodín, priateľov aj viac. Nebojte

sa osloviť aj takých, ktorí vám možno nie sú
úplne blízki, ale niečím vás zaujali.

Bohatstvo spoločenstva
Dnešné rodiny, ale i slobodní a bezdetní sa
často stretávajú najmä s rovesníkmi, ktorí
žijú podobnú životnú realitu ako oni sami.
Chýba im tak širšia skúsenosť s prežívaním
rodinného života. Keď sa dostanú do novej
životnej situácie, nie sú na ňu pripravení,
lebo nezažili, ako sa s niečím podobným vy-
rovnali iní. Samozrejme, nie na všetko sa dá
pripraviť, ale isté záležitosti sa zákonite opa-
kujú. Vtedy sú tí, ktorí mohli čosi podobné
sledovať vo svojom blízkom okolí a disku-
tovať o tom, o krok vpredu.
V tomto kontexte si uvedomujem, že viac-
generačné spoločenstvo je nesmiernym
darom. Ako členovia saleziánskej rodiny

môžeme čerpať z bohatej siete vzťahov na-
prieč všetkými vekovými kategóriami. Ne-
bojme sa byť otvorení a pýtať sa, počúvať
i rozprávať, a to predovšetkým s otvore-
ným srdcom. Môže nás to posunúť vpred
a do nevídaných hĺbok.

Povzbudenie k čerpaniu z bohatstva viacgeneračného spoločenstva. Ako členovia saleziánskej
rodiny máme na to mnoho možností, nebojme sa ich využiť. Sú obohacujúce a zbližujú.

Autor: Zuzana Petruľáková / Foto: archív SDB Bratislava-Trnávka
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S kým sa radiť pri výchove detí? Kdesi som
počula takýto návod: Treba sa pýtať rodičov
detí starších ako tie moje, ktorých správanie
sa mi páči. Vyberať si podľa výchovného
štýlu, ktorý mi je blízky. A potom sa ich pý-
tať na hodnoty, priority. Ale najmä vnímať aj
to nevypovedané, čítať medzi riadkami,
lebo mnohé veci vo výchove a atmosfére
v rodine nezvyknú rodičia ani verbalizovať.
Pripadajú im obyčajné alebo si ich ani ne-
uvedomujú, ale práve tie sú často kľúčové…

Milujem inšpirujúce návštevy



mediálna výchova

Určite ste čítali množstvo článkov o tom, ako mobily deťom škodia, ako ich brzdia pri
komunikácii, ako pri nich deti hlúpnu či zabíjajú čas. No aj napriek týmto vedomostiam
v našich rodinách nastanú situácie, keď dieťaťu do rúk mobil alebo tablet dáme.
Neraz sa pre nás stáva pomocníkom či priam záchrancom.

Malé deti s mobilmi.
Rady pre rodičov

Autor: Barbora Okruhľanská / Foto: Unsplash

Ak už napríklad štvorročné dieťa prejavuje
veľký záujem o rodičovský mobil (možno sa
chce hrať hry, možno si púšťať rozprávky či
pesničky) a my sa vtedy z rôznych dôvodov
rozhodneme povoliť mu ho, bolo by dobré
pamätať na tieto rady:

Požičiam, vráť
Malé dieťa máme vždy na očiach. Neposie-
lame ho s mobilom niekde do druhej izby či
vonku. Môže tíško sedieť pri nás a púšťať si
pesničky či rozprávky. Ak by klikol na niečo
nevhodné, vieme to hneď stopnúť. Najmä
na YouTube sa jednoducho dostane k vi-

deám, ktoré nie sú určené pre detského
diváka. Najlepšie je, ak máte v mobile stiah-
nuté nejaké video, hru, pesničky, ktoré pôj-
du aj bez internetu. Vypnite dáta, wifi a až
potom mobil dieťaťu požičajte. Pri starších
je vhodné vytvoriť playlist, teda zoznam
pesničiek, aplikácií, rozprávok, ktoré sme si
predtým sami pozreli a považujeme ich za
neškodné pre naše deti. Dbáme o to, aby
deti neklikali inde. Ak pomedzi to telefón za-
zvoní, učíme dieťa, že na nič neťuká, ale
hneď telefón podá tomu, komu patrí. Nie je
vhodné, aby dieťa dvíhalo hovor.

Plač nepomôže
S dieťaťom sa musíme dohodnúť na jas-
ných pravidlách. Ide najmä o čas strávený
s mobilom v ruke. Ľahko sa nám to dokáže
vymknúť spod kontroly, keďže je dieťa s mo-
bilom zvyčajne ticho a spokojné a čas
rýchlo uteká. Nechceme však, aby sa malé
dieťa pozeralo do mobilu pol dňa. Výbor-
nou pomôckou je časovač. Využite budík,
kuchynskú minútku či hodinky na rúre. Na-
stavte čas, vyložte budík vysoko (aby na
neho nedosiahlo) a dieťaťu jasne povedzte,
že sa môže s mobilom hrať dovtedy, kým
nezazvoní budík. Keď sa ozve zvonenie ča-
sovača, dieťa má niekoľko sekúnd na to,
aby sa dohralo a mobil podalo naspäť ro-
dičovi. Staršiemu dieťaťu môžeme naprík-
lad vysvetliť, že má na mobil určených 20 či
30 minút. Ak po uplynutí času začne plakať
a odmieta spolupracovať na vopred do-
hodnutom postupe, povieme mu, že zajtra
ten čas skrátime o 5 minút a určite nepoľa-
víme a nenecháme mu ten mobil dlhšie.
Takto pochopí, že vyjednávanie, krik a plač
mu nepomôžu a že je lepšie dodržiavať ro-
dinné pravidlá.

Malé výnimky
Určite nastanú chvíle, keď sa tieto dobre
mienené rady nebudú dať dodržiavať. Po-
tom môžeme naskočiť na „výnimočný re-
žim“. Napríklad dieťa je dlho choré a sme
s ním zavretí doma, kde sa už vyhralo so
všetkými hračkami. Určite mu v tomto ob-
dobí neuškodí, ak si pozrie počas dňa viac
ako jednu rozprávku alebo si pustí všetky
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obľúbené pesničky. Podobne to platí pri
dlhých cestách. Takisto sa nám mobil či ta-
blet môže hodiť, keď musíme niečo bezod-
kladne vybaviť a nemáme po ruke nič iné,
čo by dieťa na chvíľu zabavilo. No aj tu platí
všetko s mierou, lebo potom sa z výnimoč-
ného režimu môže stať nezdravý každo-
denný rituál.

Jeden pre druhého
Poslednú radu by som nazvala pozvánkou
do offline sveta. Teda nachádzanie si dos-
tatku času na obyčajné aktivity bez mobilov,
tabletov či počítačov. Myslím na radostné
šantenie s deťmi, na prechádzku po lese,
spoločné pečenie palaciniek či hru na scho-
vávačky na dvore. Je to pre mnohých rodi-

čov výzva, keďže nás svet ženie do zane-
prázdnenosti a uponáhľanosti, z ktorej sme
unavení a znechutení. Neostáva nám nič
iné, iba si utriasť priority a bojovať o tento
spoločný čas plný reálnych vzťahov a zážit-
kov, ktoré sa vpisujú hlboko do sŕdc.

Pravidlá pre digitálne deti
Večné zakazovanie či totálne ignorovanie
novodobých technológií nie je výchovnou
cestou.
Každá rodina by si mala prehodnotiť svoju
situáciu a vytvoriť si vlastné pravidlá fungo-
vania v digitálnom svete. Neviete, o čom je
reč? Nech sa páči, niečo na inšpiráciu:

1. nedigitálna zóna
Dohodnite sa s deťmi, že sú u vás doma
miesta, kde si neželáte, aby bol niekto s mo-
bilom či tabletom v ruke. U niektorých to je
gauč v obývačke, inde jedálenský stôl,
niekde detská izba či WC. Keď zvolíte túto
nedigitálnu zónu, napíšte to na papier (pre
mladších hoci nakreslite), podpíšte to všetci
a zaveste niekde na oči, aby ste na túto do-
hodu nezabúdali a aby si ju všimla aj náv-
števa. Zároveň si určte, čo sa bude diať,
keď niekto z vašej rodiny bude túto do-
hodu ignorovať. Vyskúšajte to!

2. rodinná zmluva
No a toto je už iná šálka kávy. Sadnite za po-
čítač a spíšte spolu ozajstnú zmluvu, kde je
všetko pekne čierne na bielom. Začnite
predmetom zmluvy (Zmluva medzi rodičmi
a deťmi o zodpovednom používaní digitál-
nych technológií), pomenujte zaintereso-
vané strany (deti a rodičia), doplňte ku kaž-
dému osobné údaje (meno, priezvisko,
dátum narodenia) a popíšte tam vaše práva

a povinnosti. Uveďte rôzne lehoty, pokuty
a isto aj mesačnú odmenu, keď sa pravidlá
budú dariť dodržiavať. Inšpirovať sa mô-
žete zmluvou zo stránky Zodpovedne.sk,
ale odporúčam ju prispôsobiť veku detí
a doplniť tam konkrétnejšie body (napríklad
o spolupodieľaní sa na financovaní mobil-
ného paušálu/kreditu). Celé to chce trochu
tvorivosti, ale touto aktivitou im priblížime
pracovný život a situácie, s ktorými sa ne-
skôr stretnú. Z tejto zmluvy urobte po-
trebné kópie (pre každého jednu kópiu),
všetci ju podpíšte a uložte v euroobale me-
dzi vaše ostatné skutočné dokumenty, aby
to nabralo na vážnosti. Tak čo, idete do
toho?

3. digitálna etiketa
Už aj mladšie deti je vhodné učiť základným
pravidlám slušnosti. Tak ako naše ratolesti
učíme v bežnom živote pekne pozdraviť,
poprosiť, poďakovať – pripomínajme im dô-
ležitosť tejto slušnej komunikácie aj cez mo-
bil či celkovo na internete. Môžete sa v ro-
dine dohodnúť, že si zorganizujete rodinný
mediálny večer, kde si predstavíte digitálnu
etiketu. Niečo naučíte vy svoje deti a niečo
zas vaše deti naučia vás. Môžete tam za-
hrnúť tieto oblasti:
– kedy sa nepatrí mať zapnuté zvonenie
a prečo,
– kedy je nezdvorilé ťukať do telefónu,
– ako sa správať, keď nám nevhodne zazvoní
telefón,
– ako si chrániť svoje údaje a súkromie pri di-
gitálnej komunikácii s neznámymi ľuďmi,
– akú silu majú emotikony, ako ich citlivo po-
užívať v textovej komunikácii,
– čo znamenajú anglické skratky v chate (lol,
thx, w8, omg a iné).

Toto sú tri príklady toho, ako jednoducho sa
dá domov vniesť mediálna výchova. Niečo
podobné sa dá prispôsobiť aj do škôl, krúž-
kov, oratiek, stretiek a iných detských akcií…
Čím skôr začneme s dôverou a hranicami,
tým lepšie.

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

Každá rodina by si mala
prehodnotiť svoju

situáciu a vytvoriť si
vlastné pravidlá

fungovania v digitálnom
svete.
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na strane pápeža

Pápež František počas letu do Afriky povedal novinárom: „Kritiky
vždy pomáhajú. Hneď musím robiť sebakritiku a povedať: je to
pravda či nepravda? Z kritík vždy čerpám osoh. Niekedy ťa rozčú-
lia, ale osoh tu je. Kritika je prvkom na budovanie, a ak tvoja kritika
nie je správna, buď pripravený prijať odpoveď a vytvoriť dialóg, de-
batu a dospieť k správnemu bodu. Kritika, ktorá nechce počuť od-
poveď, znamená hodiť kameň a schovať ruku. Opakom je lojálna
kritika: Myslím si toto, toto a toto. Je otvorená pre odpoveď a toto
buduje, pomáha.“

Korene a tradícia sú zárukou budúcnosti
„Niekto si myslí, že sa nevyhnutne musí odtrhnúť od koreňov, aby
sa stal moderným. To je však skaza, pretože korene a tradícia sú
zárukou budúcnosti. Nie je to múzeum, ale ozajstná tradícia. Ko-
rene sú tradíciou, privádzajú živú miazgu, aby strom mohol roz-
kvitnúť a priniesť plody. Nikdy sa neodtrhovať od koreňov pre mo-
dernizáciu– to by bola samovražda.“

Pápež: Všetci sme povinní modliť sa za poslancov
Politikom sa dostáva mnoho lichôtok od ich stúpencov, ale aj ru-
ženec urážok, nadávok a diskreditácií. Kto je držiteľom vlády, má
zodpovednosť krajinu viesť. Čo však my kresťania? „Som si istý,“ ho-
vorí pápež, „že modlitby za vládcov sa nekonajú, ba dokonca sa zdá,

že modliť sa za nich znamená urážať ich. Všetko sa končí zhadzo-
vaním, nenávisťou a kritizovaním.“ „Niekto tvrdí, že politika je špi-
navá, ale pápež svätý Pavol VI. tvrdil, že je to najvznešenejšia forma
charity. Môže byť špinavá rovnako ako každá iná profesia. Sme to
my, kto špiníme nejakú vec. Vec sama o sebe nie je špinavá. Do-
mnievam sa, že sa musíme obrátiť a modliť sa za politikov všetkých
strán, za všetkých!“

Prekvapenie: Aj politici sa majú modliť
Pápež objavuje, že Lukáš v evanjeliu (Lk 7, 1 – 10) uvádza príklad
stotníka, ktorý prosil Ježiša za svojho podriadeného. Mali by si to
všimnúť aj vládcovia, pretože sa majú modliť za svoj ľud. Tento stot-
ník prosil za svojho sluhu. Cítil sa za neho zodpovedný. Vládcovia
sú zodpovední za život krajiny. Je krásne predstavovať si, ako sa ľud
modlí za vládcov a ako sa tí dokážu modliť za ľud, práve tak ako
stotník, ktorý prosí za svojho sluhu.

Nedajte si ukradnúť radosť!
Pápež František z cesty do Afriky odkazuje mladým celého sveta:
„Je veľa spôsobov, ako vidieť prítomnosť i budúcnosť. Pozor však
na dva postoje, ktoré zabíjajú priania i nádej: je to rezignácia a ne-
dočkavosť. To sú veľkí nepriatelia života, pretože nás zvyčajne pri-
nútia vydať sa na takú cestu, ktorá vedie k prehre, a daň, ktorú po-

žadujú, je veľmi vysoká… Platí sa šťastím, ba
dokonca vlastným životom. Takýto postoj ťa zave-
die na mylnú cestu.
Pripomínam príslovie, ktoré hovorí: Ak chceš kráčať
šikovne, choď sám; ak chceš dôjsť ďalej, choď v sku-
pine. Spoločná hra nás učí, že nielen rezignácia je
nepriateľom, ale aj nedočkavosť. Tá sa môže stať
veľkým nepriateľom, keď nás dovedie do stavu, že
to vzdáme, pretože zistíme, že výsledky neprichá-
dzajú hneď. Tie najkrajšie sny sa dosahujú nádejou,
trpezlivosťou a nasadením, keď sa zriekneme upo-
náhľanosti. To najkrajšie dozrieva časom, a ak sa
niečo na prvýkrát nepodarilo, nemaj strach to skú-
šať znova a znova. Nemaj strach z pochybenia! Po-
chybiť môžeme tisíckrát, ale neupadnime do omylu
prestať preto, že sa niečo nepodarilo na prvýkrát.
Najhorším omylom by bolo vzdať sa priania a túžby
po lepšej vlasti pre nedočkavosť.“

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

František:
„Aj politici sa majú modliť“
Okolo nás je toľko kritiky a my aj ja sa často k mnohému kriticky vyjadrujeme. Ako správne
spracovať a použiť kritiku?
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sväté písmo

Druhá séria biblických výrokov sa zame-
riava na tému Božích príkazov, ktoré vy-
značujú človekovi cestu života.
– Tí, čo páchajú hriech a neprávosť, sú ne-
priateľmi vlastného života (Tob 12,10).
– Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných
bohov spája don Bosco s veršom, ktorým
Ježiš odpovedá pokušiteľovi: Pánovi, svojmu
Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš
slúžiť (Mt 4, 10).
– Maj v úcte Božie meno a zasväcuj sviatky,
lebo kto sa v tomto prehreší, tomu Starý zá-
kon hovorí, že má byť potrestaný smrťou.
– Maj v úcte rodičov, aby si dlho žil, don
Bosco však pridáva aj zmienku o treste
smrti pre tých, ktorí svojim rodičom zlorečia
alebo im ubližujú.
– Nezabiješ, lebo nijaký vrah nevojde do
nebeského kráľovstva.
– Nezosmilníš, lebo nič nečisté nevojde do
nebeského kráľovstva.
– Nepokradneš, lebo nijaký zlodej alebo

chamtivec nevojde do nebeského krá-
ľovstva.
– Nebudeš falošne svedčiť, lebo ústa, ktoré
luhajú, zabíjajú dušu (Múd 1, 11).
– Nebudeš hriešne túžiť po druhej osobe,
lebo každý, kto túži po inej osobe so zlým
úmyslom, už zhrešil vo svojom srdci (Mt 5,
28).
– Nebudeš hriešne túžiť po veciach dru-
hého, lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú
do pokušenia a osídla a do mnohých ne-
zmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí
ponárajú do záhuby a zatratenia (1Tim 6, 9).

Keď don Bosco projektoval tieto nápisy,
viedli ho takéto myšlienky: Tu pod týmito
portikátmi sa chlapci unavení z hier zasta-
via alebo sa budú pod nimi prechádzať. Tu
sa zastavia aj návštevníci oratória a tu budú
čakať na dohodnuté stretnutie. Všetkým
dobre padne pri čakaní, keď si môžu prečí-
tať nejaké nápisy, aby im prešla chvíľa,

a dobrá myšlienka ich môže osloviť a vo
svojom čase priniesť aj dobré ovocie.

Možno na nás tieto nápisy pôsobia dosť
prísne a moralisticky. Nezabúdajme však
na to, čo hnalo dona Bosca: túžba spro-
stredkovať mladým a všetkým, ktorí k nemu
prichádzajú, poklady Božej lásky. Pre neho
najväčším pokladom bolo Božie odpustenie
a Božia milosť.

Autor: Pavol Grach SDB / Foto: archív SDB

Biblia dona Bosca
pre mladých na Valdoccu

Jeho túžbou bolo, aby aj múry hovorili o dôležitosti spásy. Nápisy boli v latinčine a pod nimi taliansky preklad.
Pozrime sa teda spoločne na biblické state, ktoré lemujú stĺpy portikátu medzi Kostolom svätého Františka Saleského a izbičkami
dona Bosca.
Mt 7, 8: Každý, kto prosí, dostáva, kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klope, sa otvorí.
1Mach 7, 2: Pripravení sme radšej zomrieť, ako prestúpiť otcovské zákony.
Jn 20, 23: Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.
Jak 5, 16: Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá mod-
litba spravodlivého.
1Jn 1, 9: Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.
Mt 16,19: Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozvia-
zané v nebi.
Lv 26, 40: Nech uznajú svoje hriechy a hriechy svojich otcov, vierolomnosť, ktorú voči mne spáchali a ktorou sa mi protivili.
Ž 32, 5: Vyznal som sa ti zo svojho hriechu a nezatajil som svoj priestupok. Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť.“ A ty
si mi odpustil zlobu môjho hriechu.
Neh 9, 2: Postavili sa a vyznávali svoje hriechy a neprávosti svojich otcov.

Tieto nápisy sú malým traktátom o spovedi.
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Don Bosco chcel veľmi dôstojne korunovať svoju prestavbu oratória po stavbe Kostola svätého
Františka Saleského. Keď bol omietnutý a vybielený portikát, dal vyrobiť a umiestniť doň

nápisy, ktoré obsahovali výroky zo Svätého písma.



misie

Podnetom je storočnica encykliky pápeža
Benedikta XV. Maximum illud o činnosti mi-
sionárov vo svete. Pápež František pripo-
mína výzvu Benedikta XV. spred sto rokov,
ktorá nestráca na aktuálnosti ani dnes, že
Cirkev a jej misie potrebujú mužov a ženy,
čo „vynikajú horlivosťou a svätosťou“. „Kto
káže o Bohu, nech je Božím človekom,“ na-
písal Benedikt XV. v encyklike Maximum illud
z roku 1919. Viera sa posilňuje, keď sa dáva
iným.
Pápež František vyzýva každého, aby preží-
val radosť z misie, aby svedčil o evanjeliu
v prostredí, kde žije a pracuje. Zároveň sme
povolaní, aby sme láskou, konkrétnou po-
mocou a modlitbou podporovali misioná-
rov, ktorí sa vydali do sveta ohlasovať Krista.
Zvlášť zdôrazňuje evanjeliové zameranie
misií a odmietnutie akéhokoľvek mocen-
ského postoja či záujmu. Každý pokrstený
je zároveň poslaný oznamovať radostnú
zvesť o vykúpení. František hovorí, že byť
poslaný znamená prinášať svetlo, požeh-
nanie, oživenie, uzdravenie a oslobodenie.
Cítime sa schopní na túto úlohu? Môžeme
priniesť do nášho okolia pri všetkej našej
slabosti a nedokonalosti svetlo, požehna-

nie, oživenie, uzdravenie a oslobodenie? Je
to rozhodne nad naše sily a možnosti. Zá-
roveň však každý z nás určite v hĺbke svojho
srdca vie, že táto túžba tam je. Byť tým, kto
prináša svetlo, požehnanie, oživenie, uzdra-
venie a oslobodenie!
Tak dovoľme tomu, kto túto nádhernú
túžbu do nás vložil a ktorého deťmi sme sa
krstom stali, aby ju aj uskutočnil. Nebráňme
sa a nebráňme mu. Neuhášajme Ducha,
ktorý chce v nás horieť a cez nás chce svet
osvecovať, požehnávať, oživovať, uzdravo-
vať a oslobodzovať. Ako? Modlime sa: Príď,
Duchu Svätý, tvorivý! On nás už sám bez-
pečne povedie.
Môžu nám v tom pomôcť aj štyri rozmery
misijného mesiaca pápeža Františka:
1. Osobné stretnutie so živým Ježišom Kris-
tom v Cirkvi prostredníctvom Eucharistie,
Božieho slova, osobnej a spoločnej mod-
litby.
– Ako by sme mohli byť živými svedkami
niekoho, s kým sa nestretávame? Koho ne-
poznáme?
2. Svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to
aj nekanonizovaných mučeníkov.
– Do tejto slávnej skupiny pribúdajú ľudia,

ktorých sme poznali aj osobne. Sestra Ve-
ronika Racková, Danica Olexová a len pred-
nedávnom Emília Biháriová. Spolok svätého
Vojtecha chystá vydanie ich krátkych živo-
topisov. Určite to stojí za prečítanie.
3. Biblická, katechetická, spirituálna a teo-
logická formácia pre misie.
– Benedikt XV. pred sto rokmi ako jeden
z prvých upozornil, že misie sa niekedy spá-
jajú viac s mocou a kolonializmom než
s hlásaním evanjelia. Prehlbovanie chápa-
nia toho, prečo nás Ježiš vysiela na misiu, je
nevyhnutné, ak chceme byť skutočne slu-
žobníkmi zmierenia.
4. Misijná láska ako spoločné úsilie všet-
kých znamená materiálne podporovať ohla-
sovanie evanjelia a formáciu vo viere a v mi-
siách, zvlášť v najchudobnejších cirkvách.
– Aj v tejto na prvý pohľad jasnej oblasti sa
máme čo učiť a robiť lepšie, aby naša po-
moc bola skutočne pomocou. Teda aby ľudí
pozdvihovala, oslobodzovala a robila ich
samostatnými a neuvádzala ich ešte do
väčších závislosti.

Spracoval: Štefan Kormančík SDB / Foto: misijný archív

MMM – Mimoriadny misijný
mesiac október 2019

Tento október Svätý Otec František pozval všetkých pokrstených kresťanov na slávenie
Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzval nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom
priniesli tému misií medzi ľudí.
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t i tus zeman

Mladí z Košíc po stopách dona Titusa
Ako to vlastne chodil Titus so svojimi vý-
pravami? Bolo to náročné? Skupinka mla-
dých z košickej Kalvárie spolu so saleziánmi

sa rozhodla zistiť to na vlastnej koži. Kon-
com júla sa vydali po stopách blahoslave-
ného Titusa. „Cestou sme stihli nakuknúť
do baziliky v Hronskom Beňadiku, kde náš
blahoslavený prežil noviciát.“ Zastavili sa
v národnej svätyni v Šaštíne a ďalej pokra-
čovali peši. „V Závode sme prečkali búrku
a potom sme pokračovali. K rieke Morava
sme sa dostali cez obrovské blato, nebez-
pečnú lávku a mnoho vody. Tu nás už čakali
naši prevádzači, vďaka ktorým sme loďou
prešli rieku na druhý breh, kde sa začalo
ozajstné dobrodružstvo: dvojmetrová pŕ-
hľava, šmýkajúce sa bahno, komáre a žaby.“
Pokračovali – ako don Titus – k saleziánom
do Viedne, postupne až do Maria Neustift,
kde kedysi Titusove výpravy prekračovali
hranicu sovietskej a francúzskej povojnovej
zóny. „Čo sme si odniesli? Inšpirovali sme sa
Titusom! Jeho odvahou, ťahom na bránu,
rukami ochotnými ihneď pomôcť a vernos-
ťou. Titus, neodpočívaj, pomáhaj!“

Mladí z Talianska prišli k Titusovi
Vyše 20 talianskych mladých z Družiny Do-
minika Savia zo saleziánskeho oratória
v Macerate prišlo v auguste na Slovensko
na zaujímavý program. Skupinu viedli dvaja
saleziáni v spolupráci so Slovenkou Sláv-

kou Brigantovou. Počas viacdňového po-
bytu sa oboznamovali s realitou niekdaj-
šieho totalitného režimu, so zápasom ľudí
o slobodu a uvažovali nad tým, kedy je

vlastne človek slobodný, čo k slobode po-
trebuje. V pondelok 19. augusta navštívili
Vajnory, kde ich výkladom a zábavnými ak-
tivitami sprevádzal don Jozef Luscoň. Uctili
si relikviu blahoslaveného dona Titusa
a slávili Eucharistiu. „Priviedli sme talian-
skych mladých na Slovensko, aby sme spo-
ločne aj so slovenskými mladými uvažovali
nad tým, čo je to sloboda, aký je jej plný vý-
znam. Don Titus bol slobodný riskovať svoj
život, prekračovať hranice práve preto, že
objavil, že je synom Otca, ktorý ho miluje až
tak, že dáva svojho jednorodeného Syna,“
priblížila význam akcie Slávka Brigantová.

Miništranti ukončili prázdniny
vo Vajnoroch
V sobotu 7. septembra v rodisku dona Ti-
tusa sa okolo sto miništrantov a päť kňazov
zúčastnilo na Miništrantskej bodke za
prázdninami. Chlapci prišli z okolitých far-
ností, ale aj z Oravy, Prievidze či iných kra-
jov. „Don Titus Zeman dvadsať rokov mi-
ništroval v týchto priestoroch a potom sa aj
venoval miništrantom. Dokonca aj keď už
boli oratóriá zrušené, nevzdával to a pra-
coval s nimi po prepustení z väzenia. Preto
vznikla myšlienka, aby sa bodka za prázd-
ninami pre chlapcov miništrantov z diecézy

konala práve tu,“ povedal organizátor akcie
don Jozef Luscoň.
Súčasťou programu bola prednáška na
tému Titus a miništranti, svätá omša, mož-

nosť sviatosti zmierenia či zábavné súťaže
pod názvom Hej ty, prekroč svoje hranice.
Miništranti sa podľa vzoru dona Titusa Ze-
mana snažili prekonávať samých seba. Sú-
ťažilo sa okrem iného napríklad v zatĺkaní
klincov, v pľuvaní fazule do diaľky, v cho-
dení na chodúľoch či v udržaní dvojkilových
činiek s rozpaženými rukami.
Miništrantská bodka za prázdninami vo Vaj-
noroch sa chce postupne stať každoroč-
nou akciou.

Spracoval: rhsdb / Foto: archív SDB

Mladí za Titusom:
do Talianska, z Talianska, do Vajnor
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8. januára
SPOMIENKA bl. Titusa Zemana

V stredu 8. januára 2020 budeme opäť
môcť liturgicky sláviť nášho prvého bla-
hoslaveného slovenského katolíckeho
kňaza a saleziána mučeníka Titusa Ze-
mana.
Na webstránke tituszeman.sk nájdete:
– liturgické texty, iné modlitby a ďalšie
vhodné materiály,
– informáciu, ako požiadať o relikviu bl.
Titusa pre kostol či kaplnku,
– svedectvá o vypočutých modlitbách,
– správy o aktivitách ku cti bl. Titusa,
– informácie pre záujemcov o púť do
Vajnor.
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história

Do väznice už neprišiel
V tú nedeľu už neodslúžil svätú omšu pre
chlapcov vo väznici. Predpoludním odtiaľ
volali na Saleziánsku pápežskú univerzitu,
že don Taliga sa nedostavil. Direktor komu-
nity don Eugenio Valentini ho so spolu-
bratmi utekali hľadať. Našli ho v jeho izbe
na dlážke nehybného. Privolaný lekár kon-
štatoval výron krvi do mozgu, čo spôsobilo
stratu vedomia. Po siedmich hodinách úsi-
lia lekárov telo dona Taligu, stále v stave
bezvedomia, zápas vzdalo. „Zomrel sväto
o 18.45,“ uviedol jeho direktor don Valentini
v správe spolubratom na univerzite a dodal:
„On doslova obetoval život pre túto inštitú-
ciu.“

Z dedinského chlapca zakladateľ uni-
verzitnej knižnice
Silvester Taliga sa narodil v závere prvého
roku 20. storočia, 30. decembra 1901, v Su-
chej nad Parnou. Medzi jeho kamarátov
z obce patril aj o rok starší Jozef Babiak,
ktorý v marci 1920 odišiel k saleziánom do
Ríma. Silvester ho nasledoval na jeseň. Do
saleziánskeho domu Sacro Cuore prišiel
18. októbra. Tam absolvoval gymnaziálne
štúdiá a v auguste 1922 začal v Genzane pri
Ríme noviciát. Obliečku tam prijal z rúk kar-
dinála Cagliera a prvé sľuby zložil 12. sep-
tembra 1923. Po štúdiu filozofie ho poslali
na pedagogickú prax do Rimini, kde strávil
tri roky, a na jeseň 1928 začal opäť v Ríme

študovať teológiu. Za kňaza bol vysvätený
19. septembra 1931 v Ríme a hneď sa pri-
hlásil na doktorandské štúdium. V roku
1932 sa vrátil na Slovensko a tri roky pôso-
bil ako ekonóm v noviciáte vo Svätom Be-
ňadiku. Následne sa vrátil do Ríma a na
Teologickej fakulte Univerzity sv. Anzelma
dosiahol doktorát z teológie a zároveň na
Scuola vaticana di archivistica získal diplom
z knihovedy a archivistiky. Vyučoval najprv

v Ríme a od roku 1939 v Bollengu, v Turíne
na Crocette a v Bagnolo, pričom na novom
Ateneo Pontificio Salesiano pôsobil ako bib-
liotekár.

„Od roku 1943 až do roku 1949 účinkoval
znovu na Slovensku ako profesor v našom
Teologickom študentáte najprv vo Sv. Be-
ňadiku a potom v Kríži nad Hronom. V tých-
to rokoch bola jeho činnosť všestranná. Pri-
šli aj kruté roky vojny a don Taliga pomáhal,
ako len vedel. Na osvetlenie jeho hrdin-
skosti stačí spomenúť iba to, že počas voj-
nových operácií s nasadením vlastného ži-
vota previezol jednu osobu na vozíku zo
Psiar pri Beňadiku do Zlatých Moraviec do
nemocnice. A koľko ešte iných hrdinských
skutkov vykonal náš don Taliga, to vie iba
sám Pán Boh,“ napísal o ňom v nekrológu
don Andrej Pauliny.

V roku 1949 dona Taligu povolali späť do
Turína na Crocettu a opäť ho poverili vede-
ním knižnice. Veľa času venoval aj starosti
o slovenských spolubratov utečencov. Keď
sa saleziánske Ateneo v roku 1964 presu-
nulo do Ríma, kde dnes sídli Saleziánska
pápežská univerzita, presťahovala sa aj
knižnica, aj don Taliga. Tu zostal až do svo-
jej smrti. V knižnici „to bolo dvadsať rokov
tvrdej a skromnej práce, dvakrát prepraco-
val celú zostavu knižnice“, spomínal na
neho jeho posledný direktor.

Mladí spolubratia pod jeho krídlami
„Pamätám sa, ako by to bolo dnes, prišli
sme strhaní po dvojtýždennom vandrovaní
Rakúskom konečne do Turína. Srdcia nám

Spracoval: rhsdb / Foto: archív SDB

„Bol naším otcom
a nebojím sa dodať ,svätým‘“

Pred 50-timi rokmi zomrel v Ríme mimoriadny slovenský salezián
Silvester Taliga

Hovorili o ňom, že svoj štýl – jednoduchosť a skromnosť – si zachoval aj pri smrti. Mimoriadny
dosah jeho saleziánskeho života sa ukazuje až s väčším odstupom času. Bol profesorom

morálky, zakladateľom budúcej univerzitnej knižnice a dlhoročným bibliotekárom, no najmä
otcom mladých spolubratov. Don Silvester Taliga zomrel pred 50-timi rokmi, 21. decembra

1969 v Ríme.
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krvácali z toľkých rán. Úsmev dona Taligu
v jeho úradovni v Turíne, to bol prvý hojivý
balzam na naše útrapy a bôle. On sa ihneď
postaral o nás, vybavil nám formality po-
trebné pre náš pobyt v cudzine. Všade nás
sprevádzal, všade nás posmeľoval,“ napísal
don Pauliny o tom, ako prišiel s ďalšími
v novembri 1950 už v druhej výprave, ktorú
priviedol do Turína dnes blahoslavený Titus
Zeman. Saleziánski predstavení hneď po-
verili dona Taligu, aby mal nad slovenskými
klerikmi dohľad a starostlivosť. Postupne
ich bolo asi osemdesiat. A on s pomocou
mnohých dobrodincov sa o nich staral vyše
desať rokov.

Don Pauliny v nekrológu ďalej spomína:
„Dnes, keď vidím pred sebou hŕby a hŕby
formulárov, žiadostí, korešpondencie, čo
on pre nás popísal, aby vyžobral potrebné
peniaze pre naše štúdiá, skoro mi zimo-
mriavky prechádzajú chrbtom. Pýtam sa
sám seba, kedy to ten človek stačil urobiť…
žiadosti, formuláre bez konca-kraja, len aby
sme my boli čo najlepšie zaopatrení. Staral
sa aj o to, aby si väčšina z nás po vysviacke
mohla vykonať odborné štúdiá. A tak prosil,
presviedčal predstavených, aby nám umož-
nili pokračovať na vysokých školách. Koľko
práce ho to stálo, koľko uponižovania, koľko
horkostí. Ktosi ho nazval, skoro tak po-
smešne, ,kardinál protektor slovenských sa-
leziánov‘, ja by som však povedal, že on bol

naším otcom a nebojím
sa dodať ,svätým otcom‘.“

„Ak sa don Taliga ne-
dostane do neba, tak
nikto iný“
Ani v Turíne, ani v Ríme
don Taliga nezabúdal na
chudobných mladých.
V Turíne chodieval za
mladými delikventmi do
polepšovne La Generala
a v Ríme požiadal o mož-
nosť pracovať v rímskom
zariadení Casa Giocosa,
kde boli chlapci prevažne
s ľahkým psychickým
postihnutím. „Práca v tej
turínskej polepšovni, hľa-
danie jediva pre tých
chlapcov, to bolo na Cro-
cette príslovečné,“ spo-
mínal si don Stanislav
Štrba, ktorý prišiel do Tu-
rína v novembri 1951
a za kňaza tam bol vy-
svätený v roku 1960; pô-
sobil ako misionár vo Ve-
nezuele a don Taliga mu
ešte niekoľko dní pred svojou smrťou na-
písal list. Don Štrba dopĺňa: „A práca v bib-
liotéke od rána do večera; s ochotou vyho-
vel každej žiadosti ako jednoduchého

klerika, tak isto aj profesora: poznal knihy
jednu po jednej, chránil ich ako nejaké
osoby, lepil, kde bolo treba, značil, aby sa
nestratila, slovom, staral sa o ne, ako keby
to boli jeho oči.“

Posledný direktor dona Taligu don Valentini
v nekrológu uvádza: „Svoju potechu na-
chádzal vždy pred svätostánkom a vo ver-
nom a nábožnom prežívaní svojho zasvä-
tenia. Jeho nepísaným, ale prežívaným
pravidlom bolo: slúžiť. Bol služobníkom
všetkých, vždy a pri každej príležitosti. Mal
jedinú slabosť, húževnatú svojhlavosť, lebo
nikdy nepovedal dosť.“

Don Silvester Taliga zomrel vo veku 68 ro-
kov po 46 rokoch rehoľných sľubov a 38 ro-
koch kňazstva. Vyše 20 rokov pracoval v bib-
liotéke. Slovenský nekrológ napokon
prináša aj spomienku istého nemenova-
ného slovenského spolubrata: „Bol to svätý
salezián. Ja osobne ani nepovažujem za po-
trebné modliť sa zaňho. Lebo ak sa don
Taliga nedostane do neba, tak sa tam ne-
dostane nikto iný. Ja sa radšej budem mod-
liť k nemu, aby za mňa orodoval.“
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Don Taliga v reverende; vedľa neho slovenskí spolubratia Anton
a Karol Sersenovci (Rím 1969)

V Turíne na Crocette (13. septembra 1941); zľava: klerik Alojz Mráz,
provinciál don Jozef Bokor, don Silvester Taliga, klerik Pavol Pobiecky



saleziánski svätí

Magdaléna Katarína Moranová sa na-
rodila 15. novembra 1847 v Chieri v tu-
rínskom kraji.
Bola povolaná k tomu, aby vyučovala.
Ako sedemnásťročná získala diplom
učiteľky. V devätnástich rokoch začína
vyučovať v Montaldo Torinese. Svoju
prácu vykonávala štrnásť rokov usi-
lovne, odborne a popritom nadobudla
rešpekt a úctu celej dediny.
Zo svojich úspor kúpila dom svojej
matke a išla sa porozprávať s donom
Boscom. Ten ju poslal do Mornese,
kde ju radostne prijala matka Mazza-
rellová. V roku 1880 sa zasvätila Bohu
večnými sľubmi. O rok neskôr ju na
žiadosť arcibiskupa z Katánie poslali
do Trecastagni, aby tam viedla nové
dielo. Po roku prestávky v Turíne, kde
bola direktorkou domu sestier FMA na
Valdoccu, ju opäť poslali na Sicíliu ako
vizitátorku, direktorku a magisterku no-
viciek.
Mala za úlohu zakladať nové domy
a formovať sväté sestry vo všetkých
častiach ostrova. Výsledkom jej horli-
vého pôsobenia a ducha spoločenstva,
ktorý sa okolo nej vytvoril, boli nové
početné povolania. Biskupi jej v Katánii
zverili celé katechetické dielo, zaklada-
nie nových oratórií a internátu učiteľ-
ského ústavu.
V dôsledku nádorového ochorenia tu
26. marca 1908 sestra Moranová zo-
mrela. Pápež Ján Pavol II. ju 5. no-
vembra 1994 vyhlásil za blahoslavenú.

Filip Rinaldi sa narodil na severe Talianska
v mestečku Lu. Keď dovŕšil desať rokov,
vstúpil do jeho života don Bosco. Ako
24-ročný sa stal saleziánom a v roku
1882 bol vysvätený za kňaza. Don Rua,
nástupca dona Bosca, ho poslal do Bar-
celony, kde bol riaditeľom strediska
dlhých 12 rokov.
Neskôr sa stal provinciálom všetkých sa-
leziánskych diel v Španielsku a Portu-
galsku. Za deväť rokov založil 16 nových
saleziánskych diel, najväčšiu prácu však
vykonal vo formácii saleziánov. Počas pr-

vej svetovej vojny založil Medzinárodnú
federáciu saleziánskych odchovancov
a odchovankýň a sekulárny inštitút Dob-
rovoľníčky dona Bosca. Začiatkom no-
vého storočia prijal službu generálneho
vikára a ekonóma.
V roku 1922 saleziáni zvolili dona Rinal-
diho za tretieho nástupcu dona Bosca.
Už od prvých mesiacov dal kongregácii
silný misionársky impulz. Podporoval roz-
kvet misionárskych povolaní aj vydáva-
ním časopisu Gioventu missionaria (Mi-
sionárska mládež) a založením Združenia
saleziánskej misionárskej mládeže. Pod-
nikal dlhé cesty, aby sa udržiavala a upev-
ňovala jednota saleziánov. Navštívil sale-
ziánov a dcéry Márie Pomocnice v tých
štátoch, ktoré boli postihnuté prvou sve-
tovou vojnou.
Zomrel 5. decembra 1931. Pápež Ján Pa-
vol II. ho 29. apríla vyhlásil za blahosla-
veného.

Sviatok: 15. novembra

Blahoslavená

Magdaléna
Moranová

Sviatok: 5. decembra

Blahoslavený

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

NOVEMBER
7. blahoslavený klerik Emanuel Martin Pérez;

zabitý (1936) v Madride
9. blahoslavený koadjútor Jozef Martìn y Lòpez;

zabitý (1936) v Madride
13. blahoslavený Artemid Zatti, rehoľník
15. blahoslavená Magdaléna Moranová, panna
19. blahoslavený koadjútor Eliseo Garcìa

a laik Alexander Planas Sauri;
zabití (1936) v Barcelone

25. ctihodná Margita Occhienová,
mama dona Bosca;
zomrela (1856) v Turíne

26. blahoslavený klerik Giusto Juanes Santos,
koadjútori Valentino Gil Arribas a Anastasio
Garzòn Gonzaléz; zabití (1936) v Madride

27. ctihodný koadjútor Simone Srugi;
zomrel (1943) v Beitgemal, Izrael

30. blahoslavený Jozef Otìn Aquilué; zomrel
vo Valencii (dátum jeho smrti je neznámy,
v martirológiu je zapísaná jeho spomienka
na tento deň)

DECEMBER
5. blahoslavený Filip Rinaldi, kňaz,

zakladateľ sekulárneho inštitútu
Dobrovoľníčok dona Bosca (VDB)

6. blahoslavený Michal Lasaga Carazo,
klerici Pasquale De Castro Herrera,
Ján Larragueta y Garay,
Alojz Martìnez Alvarellos,
Fiorenzo Rodrìguez Guemes a koadjútori
Štefan Vàsquez Alonso
a Eliodoro Ramos Garcia;
zabití (1936) v Madride

7. blahoslavený koadjútor Pavol Gracia Sànchez;
zabitý (1936) v Madride

9. blahoslavený Anton Martin Hernàndez,
Richard De Los Rios Fabregat,
Jozef Giménez Lòpez
a koadjútor Augustín Garcia Calvo;
zabití (1936) vo Valnze

11. ctihodný Rudolf Komorek; zomrel (1949)
v S. Joaodos Campos, Brazília

14. blahoslavený Andrej Gòmez Sàez;
zabitý (1936) v Madride

18. ctihodný Attilio Giordani; zomrel (1972)
v Campo Grande, Brazília

19. blahoslavený koadjútor Rajmund Eirìn Mayo;
zabitý (1936) v Madride

30. ctihodný don Andrea Beltrami;
zomrel (1897) v Turíne-Valsalice
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abeceda dona bosca

Šomranie

Don Bosco hovorieval chlapcom: „Kla-
diem vám na srdce, aby ste sa snažili
ujsť pred šomraním a snažili sa mu

vždy zabrániť. Šomranie prináša so sebou
ľudské ohľady. Často by sa medzi spolu-
žiakmi aj urobila nejaká dobrá vec, ale hneď
sa myslí na to, čo povedia druhí a či si ju ne-
budú zle vysvetľovať. Potom z obavy
pred týmito slovami a prejavom mrzutosti
sa už tá konkrétna vec neuskutoční. Po-
zrite, toto je veľké zlo, ktoré vychádza zo šo-
mrania.“ Saleziánom pripomínal: „Rehoľ-
ným komunitám veľmi škodí šomranie.
Protiví sa rovno láske. Povzbudivo pôsobí
rehoľník, ktorý rozpráva o svojom blížnom
len dobre a vie v pravý čas ospravedlniť
jeho chybu! Usilujte sa teda vyhýbať kaž-
dému slovu, ktoré by naznačovalo šomra-
nie. Ešte horšie, ako šomrať, je zle si vy-
svetľovať cnostné skutky alebo pripisovať
im zlé úmysly.“ Preto don Bosco tak dbal na
to, aby v jeho prostredí vládla vzájomná dô-
vera a úprimnosť voči predstaveným, aby sa
veci povedali osobne s láskou.

Tresty

Don Bosco v Slove o trestoch okrem
iného hovorí: „Keď vychovávateľ chce,
aby chlapci mali pred ním rešpekt,

nech sa usiluje získať si ich lásku. Vtedy je
chovanec potrestaný už tým, ak sa mu odo-
prie láskavosť. Tento trest nikdy neponi-
žuje. Zistilo sa, že na niekoho viac zapô-
sobí menej láskavý pohľad ako zaucho.
Okrem veľmi zriedkavých prejavov nech sa
nikdy nekarhá a netrestá verejne, ale sú-
kromne, v neprítomnosti kamarátov, s naj-
väčšou rozvahou a trpezlivosťou, aby chla-
pec… sám uznal, že robil zle. Bitka, kľačanie
v nepohodlnej polohe, ťahanie za uši a iné

podobné tresty sú vonkoncom neprí-
pustné, lebo ich zakazuje občiansky zákon.
Dráždia chlapcov a ponižujú vychovávateľa.
Direktor nech sa postará o to, aby chovanci
dobre poznali pravidlá a vedeli o odme-
nách a trestoch, ktoré si vyžaduje disciplína.
Potom sa nik nebude môcť vyhovárať, že
nevedel o predpisoch alebo zákazoch.“

Umŕtvovanie

Prvok umŕtvovania a askézy mal v pre-
ventívnom systéme dona Bosca dôle-
žité miesto: „Začnite sa umŕtvovať v ma-

lých veciach, aby ste sa potom mohli ľahko
umŕtvovať vo veľkých veciach.“ Saleziánom
pripomína: „Nevyhľadávajte mimoriadne ka-
júcne skutky, ale prijímajte každodenné po-
žiadavky a odriekania apoštolského života.
S vedomím, že vám ide o Božiu slávu
a spásu duší, buďte ochotní znášať horú-
čavu i zimu, smäd i hlad, únavu i pohŕda-
nie.“ Chlapcom pripomínal: „Umŕtvujte sa
tak, že budete znášať s láskou a trpezlivos-
ťou nejaký malý nedostatok a chybu na va-
šich spolužiakoch alebo nejaké nepohodlie
vo vašej izbe, prípadne v škole.“ Sebaovlá-
danie vedie k zdravej rovnováhe vo všet-
kých veciach každodenného života a nielen
k ovládaniu žiadostivosti. Umŕtvovanie,
ktoré pomáha zachovať si pokojnú myseľ,
nie je len súhrn zriekaní, ale rast vo viere,
nádeji, láske a vo veselosti.

Výchova

Don Bosco si osvojil výroky sv. Dionýza
a sv. Augustína: „Chcete urobiť dobrú
vec? Vychovávajte mládež! Chcete ro-

biť svätú vec? Vychovávajte mládež! Chcete
urobiť najsvätejšiu vec? Vychovávajte mlá-
dež! Chcete robiť božskú vec? Vychovávajte
mládež!“ Na plnenie výchovnej a pastorač-

nej služby zanechal don Bosco saleziánskej
rodine preventívny systém. „Celý tento sys-
tém sa opiera o rozum, náboženstvo a lás-
kavosť.“ Pre dona Bosca rozum znamenal
postupnými krokmi sa naučiť zdôvodňovať,
chápať životné požiadavky a vedieť kriticky
prehodnocovať, čo je potrebné pre osobný
ľudský rast mladého človeka. Náboženstvo
predpokladá veriť v ovocie a silu evanjelia,
nezabúda na formovanie svedomia a obja-
venia krásy viery a jej prejavov prostredníc-
tvom sviatkov, liturgie a modlitby. Rozum
a náboženstvo musia smerovať k láskavosti,
k láskavosti, ktorá je vyjadrením lásky, ne-
vtieravej blízkosti, rodinnosti, istoty, túžby
po ideáloch a sile prekonávať ťažkosti.

Zdravas’, Mária

Zdravas’, Mária je modlitba, ktorú odpo-
rúčal don Bosco chlapcom modliť sa
trikrát po sebe večer pred spánkom.

On sám sa ju ráno, na obed a večer mod-
lieval ako chlapec v rodine počas modlitby
Anjel Pána. Panna Mária bola tá, ktorá mu
už v sne z deviatich rokov ukázala jeho
cestu a počas celého života bola prítomná
v celom jeho diele. Bol o tom presvedčený
a považoval ju za zakladateľku saleziánskej
spoločnosti: „Všetko robí Panna Mária. Ona
je zakladateľkou i udržiavateľkou našich
diel, našou bezpečnou vodkyňou.“ Často
zažíval skúsenosť, že ak sa s detinskou dô-
verou obracal na ňu, zakúšal mnohé mate-
riálne a duchovné zázraky. Tento postoj
vždy odporúčal pestovať saleziánom aj mla-
dým. Uctieval si ju pod rôznymi titulmi: Se-
dembolestná, Utešiteľka (Consolata), Ne-
poškvrnená a Pomocnica kresťanov.
Z vďačnosti na jej počesť dal v Turíne na Val-
doccu postaviť chrám, ktorý jej zasvätil.

Autor: František Kubovič SDB

Š + T + U + V + Z
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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saleziánska rodina

Zúčastnilo sa ho 87 členiek in-
štitútu. Generálne zhromažde-
nie (GZ) je zvolávané každých
šesť rokov. „Je to čas stretnutia
a rastu, počas ktorého sa
účastníčky pod vedením Svä-
tého Ducha modlia, uvažujú
a študujú, ako uchrániť du-
chovné bohatstvo Inštitútu
a podporovať jeho potrebu pri-
spôsobovať sa časom i rozmanitým
kultúram“ (77. čl. Stanov VDB).
Jednou z úloh GZ je zvoliť nové vedenie,
hlavnú zodpovednú a jej radu, ktoré
v nasledujúcom šesťročí pomáhajú
dobrovoľníčkam prehlbovať a prežívať iden-
titu svojho povolania. Príprava na GZ pre-
bieha v niekoľkých fázach. Volia sa dele-
gátky, sumarizujú výstupy z jednotlivých
oblastí. Sú zapojené všetky dobrovoľníčky.
Staršie a choré sestry boli vyzvané osobit-
ným listom od hladnej zodpovednej, aby
sa modlili za GZ: „Bez vášho dôležitého prí-
nosu bude ťažšie konkrétne pochopiť, kde,
kedy a ako nás Pán žiada, aby sme ho na-
sledovali.“ Na úvodnej svätej omši, ktorej
predsedal don Ángel Fernández Artime,
boli okrem účastníčok GZ prítomní aj zá-
stupcovia saleziánskej rodiny. Po jedno-
dňovej duchovnej obnove nasledovala
práca na dokumente.
Téma GZ mala aj dve sprievodné heslá.
Jedno evanjeliové – „Daj sa mi napiť“
a druhé parafrázujúce slová pápeža Fran-
tiška – „Svet klope na naše srdce.“ V stret-
nutí Ježiša so Samaritánkou je ukrytý smäd
sveta. Hlavná zodpovedná vystihla náplň
hesla: „Snažíme sa priblížiť k svetu s naj-
väčšou láskou, porozumením, ponukou
svojej služby, nie veľkou teológiou, ale svo-
jou službou. Sme v role ženy, aj my sme

svet, ktorý potrebuje Ježiša. Sme volané pri-
spôsobovať prejavy našej lásky, hľadať spô-
soby nášho poslania.“
Dokument sa skladá z troch častí. Ťažiskom
dokumentu sú výzvy sveta, ktoré identifi-
kovali dobrovoľníčky ako urgentné vo svo-
jich prostrediach. Výzvy zahŕňajú 9 oblastí:
1. Duchovný smäd 2. Svet mladých 3. Peri-
férie 4. Blízke prostredie – rodina, Inštitút,
práca, mestská štvrť 5. Politika, spravodli-
vosť, pokoj a ľudské práva 6. Cirkevné pro-
stredie 7. Ekológia 8. Medzináboženský
a medzikultúrny dialóg 9. Masmédiá.
Práca na dokumente vyvrcholila jeho schvá-
lením a je záväzný pre celý Inštitút.
Hlbokým zážitkom pre účastníčky bola náv-
števa Ríma. Pri hrobe svätého Petra si ob-
novili vieru a modlili sa za všetky sestry
i prostredia, v ktorých žijú. Posledné dva
pracovné dni GZ boli venované voľbe hlav-
nej zodpovednej a jej rady. S pomocou Du-
cha Svätého si zhromaždenie vybralo do
hlavnej rady sestry z rôznych kontinentov –
Európa, Amerika, Ázia. Pre Slovensko je veľ-
kým vyznačením, že za hlavnú zodpovednú
bola zvolená Slovenka.

Atmosféru v skupinách
približuje jedna z účast-
níčok: „Pracovala som
v skupine, kde sa hovo-
rilo o našom poslaní
medzi mladými. Realitu
mladých sme vnímali
rovnako – podobné
problémy, výzvy, nebez-
pečenstvá. Ohúrilo ma,
keď sestry z Afriky a Ázie

rozprávali o problémoch,
ktoré my nepoznáme –

o využívaní detí na tvrdú
prácu. O tom, ako deti miznú

z ulíc a stávajú sa z nich nedobrovoľní dar-
covia orgánov. Nájdu sa zmrzačené alebo
mŕtve. O tom, ako sú deti bežne zneužívané
na prostitúciu, pornografiu alebo slúžia ako
malí vojaci v armáde. Prenikla ma veľká bá-
zeň pred tým, aké široké a náročné pole
práce je otvorené pred našimi sestrami v tý-
chto krajinách. Zhodli sme sa, že najsilnej-
šou zbraňou je modlitba za mladých, byť im
nablízku, počúvať nielen ušami, ale najmä
srdcom. Byť aktívne prítomné v prostre-
diach, kde mladí žijú. A kto má na to dary,
angažovať sa aj v sociálnej a politickej ob-
lasti.“ Prepojenosť so saleziánskou kongre-
gáciou sa dala vnímať aj v tom, že počas
všetkých dní GZ svätú omšu slúžil niektorý
z členov generálnej rady saleziánov. Don
Ángel Fernández Artime bol na začiatku i v
závere prítomný so svojím otcovským
úsmevom a požehnaním.
Malou kuriozitou bola aj blízkosť FMA, kto-
rým nestačila prítomnosť na otvorení GZ.
Vyžiadali si ešte stretnutie všetkých radkýň
i sestier. Rodina je rodina.

Autor: VDB / Foto: archív VDB

Svet klope na naše srdce –
poslanie VDB dnes
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V dňoch 18. –28. júla 2019 sa vo Frascati neďaleko Ríma konalo 8. generálne zhromaždenie
Dobrovoľníčok dona Bosca. Jeho témou bolo poslanie VDB dnes.



nekrológ

Text a foto: archív SDB

Don Jozef KOSMÁL salezián kňaz
* 2. 7. 1929 † 13. 9. 2019
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oKaždý 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
02/554 22 800.

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.

Don Jozef Kosmál sa narodil 2. 7. 1929 v Ká-
tlovciach, okres Trnava, Antonovi Kosmá-
lovi a Františke, rodenej Vagovičovej. Obaja
rodičia boli roľníci.
Do školy chodil v rodnej dedine Kátlovce
a jeden rok meštianky vychodil v Chtelnici.
Ako 13-ročný bol na púti v Šaštíne. Zapáčilo
sa mu, keď tam videl chlapcov, študentov
gymnázia, ktorí sa hrali na dvore a večer
hrali divadlo. Viedli ich saleziáni, ktorí vyzý-
vali záujemcov, aby sa k nim prihlásili. Ako
sám hovorí: „Matka sa ma spýtala, či by
som tam chcel študovať. Ja som súhlasil.
Vzali ma na pohovor a prijali ma.“
V Šaštíne u saleziánov býval a študoval päť
rokov. Mal možnosť spoznať život v sale-
ziánskej spoločnosti a rozhodol sa vstúpiť
k saleziánom. Do saleziánskeho noviciátu
v Hronskom Svätom Beňadiku nastúpil
v auguste v roku 1947 a ukončil ho zlože-
ním rehoľných sľubov 16. augusta 1948.
Po noviciáte spolu s dvadsiatkou spoluno-
vicov prichádza do Hodov pri Galante. Od-
tiaľ bol po roku jeho ročník presťahovaný
do Šaštína. No čoskoro nastala barbarská
noc v apríli 1950. Spolu s ostatnými spolu-
bratmi bol deportovaný do Podolínca, od-
kiaľ postupne odvážali rehoľníkov aj na iné
miesta.
„Mňa po mesiaci odvliekli v noci do Báču pri
Bratislave, kde boli predstavení rehole i bis-
kupi Gojdič a Hopko. Asi po mesiaci nás
mladších odviezli do Kostolnej pri Trenčíne
a do Púchova na Priehradu mládeže.“
Koncom augusta 1950 bol poslaný domov,

ale dostal povolávací rozkaz nastúpiť na vo-
jenskú službu. Ako vojak postupne prechá-
dzal rôzne miesta, až ho napokon prepus-
tili do civilu. Jeden rok bol v rodnej dedine
a potom sa presťahoval do Bratislavy, kde
od júla 1954 až do marca 1974 pracoval
prevažne ako úradník.
V Bratislave boli saleziáni, ktorí tam bývali
a pracovali v civilnom zamestnaní. „Vďaka
ochote bratov saleziánov som popri za-
mestnaní mohol žiť rehoľným životom pri-
merane daným podmienkam. Zároveň som
pod ich vedením študoval teológiu. Na zá-
klade dobrozdania spolubratov mňa i Ivana
Grófa vysvätil tajný biskup Ján Korec, je-
zuita, za kňaza v byte, kde som býval na
Karpatskej ulici v Bratislave dňa 5. októbra
1959. O tejto udalosti sa nedozvedeli ani
v zamestnaní, ani príbuzní, iba niektorí sa-
leziáni.“
Po roku 1968 sa nitriansky biskup Mons.
Ján Pásztor snažil získať kňazov z výroby do
pastorácie. Otcovi biskupovi sa podarilo vy-
môcť štátny súhlas a tak bol don Jozef
15. marca 1974 poslaný do Ilavy za kaplána,
kde pôsobil do roku 1977. Potom bol po-
slaný do Adamovských Kochanoviec za fa-
rára, kde bol až do 31. októbra 1995. Od
1. novembra 1995 bol preložený do Dub-
nice nad Váhom a tu pôsobil až do svojej
smrti.
V júli 2019 oslávil svoje 90. narodeniny.
Stále sa držal v dobrej kondícii a jeho myseľ
bola svieža. Začiatkom septembra 2019 bol
hospitalizovaný v nemocnici, ale keďže sa

blížila dubnická púť a on na nej nechcel
chýbať, na vlastnú žiadosť bol prepustený
z nemocnice. Takto sa mohol zúčastniť na
svojej poslednej púti a koncelebrovať na
hlavnej svätej omši. Pre náhlu slabosť bol
13. septembra hospitalizovaný v trenčian-
skej nemocnici, kde odovzdal svoj život do
rúk nebeského Otca.
V pohľade na svoj život hovorí: „Ďakujem
Pánu Bohu za všetko dobré, čo mi dal, za to,
že som sa stal saleziánom, že som sa stal
kňazom a že som mohol pracovať na spáse
duší. Modlím sa za šťastný koniec môjho ži-
vota. Vyprosujem pomoc svojim spolubra-
tom, aby zachránili mnoho duší pre Božie
kráľovstvo.“



Čaro jednoduchého života
Životopisná črta Marie des Brebis
Christian Signol

Román s dojímavými spomienkami obyčajnej pastierky už očaril nespočetné
množstvo čitateľov. Dva roky pred smrťou prerozprávala svoj životný príbeh
úspešnému francúzskemu autorovi Christianovi Signolovi. Tak vznikol podmanivý
portrét ženy, ktorá hovorí o čare jednoduchých vecí. Je to veľmi inšpiratívna
ponuka pre dnešného človeka uprostred uponáhľaného sveta.

Blíži sa malé výročie. 10 rokov od zrodenia edície Viera do vrecka. Desať rokov s vami, medzi vami. Rodiny, mladí aj skôr
narodení, kňazi, rehoľníci, biskupi. Mnohí z vás odoberali či odoberajú naše brožúrky. Využívate ich doma, v kruhu rodiny,
v spoločenstvách, pri tvorbe kázní, pri prípravách na sviatosti. Alebo vás zaujali témy, v ktorých ste sa túžili lepšie zorientovať,
nájsť niečo hodnotné a praktické. Stále sa usilujeme prinášať aktuálne myšlienky, ktoré idú hlbšie, k podstate. Každý mesiac
iná téma.
Za každou brožúrkou sú ľudia. Autori, s ktorými spoločnými silami čo najlepšie spracovávame obsah. S mnohými sme
vytvorili dobré vzťahy, nielen pracovné. Ľudia vo vydavateľstve, ktorí premýšľajú, čo nové pripraviť, ako skvalitniť každý ďalší
ročník. A mnohí naši spolupracovníci.

Náklady na prípravu, tlač a zasielanie knižky sa celé roky zvyšovali. Doteraz sa nám darilo nezaťažovať tým odberateľov.
Dostali sme sa však do situácie, že nie sme ďalej schopní z predplatného pokryť všetko potrebné. Napriek tomu chceme
pokračovať ďalej, pretože zmyslom projektu je šíriť vieru a hodnoty, dielo dona Bosca. Od nasledujúceho roku pristupujeme

k zvýšeniu ceny. Veríme, že tento krok, ku ktorému po rokoch pristupujeme, pochopíte.

Ak sa rozhodnete podporiť nás, predplatiť si nový ročník napriek zvýšenému
predplatnému či zvolíte inú formu podpory, budeme vám vďační. Každému

jednému z vás. Bude to pre nás povzbudením, že to máme stále pre koho
robiť. Že to má zmysel. A ak nám pomôžete, urobíme

všetko preto, aby sme pomáhali pri šírení
evanjeliového posolstva.

S úctou
Rasťo Sitár, riaditeľ,
a celý kolektív
Vydavateľstva DON BOSCO

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

Ak sa vám páči, čo robíme, môžete nás podporiť ľubovoľnou sumou na čísle účtu
Vydavateľstva DON BOSCO: SK26 0200 0000 0037 2244 9751, variabilný symbol: 777.

Viera do vrecka 2020
10 rokov medzi vami. Šírime vieru nielen „do vrecka“ db

Novinka z nášho Vydavateľstva DON BOSCO

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

Ročné predplatné edície

so zakladačom: 17,50 eur


