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veci dona bosca

O mne sa dá bez strachu zo zavádzania povedať,
že mám zlaté srdce. Dokonca aj mená, ktoré mi
dávajú, sú krásne. Väčšina mi hovorí „symbol
manželskej vernosti“. Som zlatá obrúčka, pečať
pravej, požehnanej a radostnej lásky. 6. júna 1812
som opustila škatuľku skromného klenotníka
v Castelnuove v neďalekej dedine Capriglio. Vzala
ma do rúk Margita Occhienová, ktorá bola nepo-
chybne najkrajším a najžiadanejším dievčaťom
v okolí, a dala ma na prst Františkovi Boscovi, ro-
bustnému, kučeravému mladému mužovi s ru-
kami roľníka.
Pamätám si, čo povedal otec Margite: „Pôjdeš žiť
do chudobnejšej rodiny, ako je tá naša. Ale Fran-
tišek je dobrý kresťan a usilovný robotník. Nebu-
dete mať možnosť robiť veľa osláv, pretože bolesť
už vstúpila do tejto rodiny. Hneď sa budeš musieť
starať o malé dieťa, takže od prvého dňa budeš
nevestou i matkou.“ Margita to prijala.
František nechcel stráviť celý svoj život ako ná-
jomný farmár. Po nejakom čase sa mu podarilo

kúpiť malý dom na úver, kde si uložil svoje pra-
covné nástroje, zariadil stajňu a stodolu pre dva
voly i kravu, ktoré dostal od svojho starého otca
Melchiora. Dlhy ho nevyľakali. Svojou prácou ich
postupne splácal.
Aj ja som mala množstvo snov, ale všetky skončili
11. mája 1817. František zomrel vo veku 34 rokov.
Margita, ktorá mala 29 rokov, ma s plačom vzala
z manželovho prsta, pobozkala a vložila do pa-
pierovej škatule. Za ruku držala svoje najmenšie
dieťa – malého dvojročného chlapca, ktorý tiež
plakal. Bol to Ján.
O mnoho rokov neskôr som ho opäť videla v deň
jeho kňazskej vysviacky. Mama Margita ma vložila
do jeho rúk, ktoré ešte voňali svätou krizmou.
Znova som mala veľa snov, ale namiesto toho
som sa vrátila do škatule.
Roky ďalej plynuli a ja som rezignovala na svoj
temný osud. Jedného rána ma však don Bosco
vzal do ruky. Iba ja som videla slzy, ktoré sa za-
leskli v jeho očiach, keď premýšľal o ruke svojho
otca, na ktorej som bola a ktorého on takmer ani

nepoznal. Potom ma odhodlaným gestom dal
do rúk Giovanniho Cagliera, jedného zo

svojich najdrahších synov, ktorý sa mal
stať biskupom v Argentíne. Prvý biskup

saleziánskej kongregácie mal po-
kojné a bezstarostné oči ako

šťastný odchovanec oratória
dona Bosca.

Začala som teda svoje úžasné
dobrodružstvo v rukách mon-

signora Cagliera, ktoré rázne
držali uzdu koňa a s láskou

požehnávali a svätili. Tak
som bola skutočnou

„vernosťou“ a aj ja mô-
žem vyhlásiť: Misia

splnená!

Autor: Bruno Ferrero

„Vernosť“Otca

V roku 1884 už don
Bosco fyzicky trpel,

ale vycestoval hľadať
financie do Fran-

cúzska. Pred odcho-
dom povedal donovi

Caglierovi: „Testa-
ment je hotový a sme
v poriadku. Odovzdá-

vam ho tebe v tejto
škatuli. Zachovaj ho

a nech je pre teba
mojou poslednou

spomienkou.“ Škatuľa
obsahovala zlatý pr-

steň, ktorý patril
otcovi svätca

(Memorie Biografiche
XVII, 35).
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hlavný predstavený

Misionárskym snom v názve, milí priatelia
saleziánskej charizmy, je veľký misionár-
sky sen dona Bosca. Už v prvých rokoch
založenia malej a krehkej Spoločnosti svä-
tého Františka Saleského (saleziánov) po-
slal prvých misionárov do Argentíny
(1875), aby sa starali o tisícky talianskych
emigrantov, ktorí tam už prišli predtým,
ale pritom mal hlbokú túžbu, aby v čo
najkratšom čase išli evanjelizovať domo-
rodé obyvateľstvo Patagónie.
Don Bosco v jednom zo svojich najväčších
a prorockých misionárskych snov letí po-
nad svet spolu s niekoľkými svojimi mla-
díkmi, pričom ho vedie jedna pastierka.
Mladíci čítajú tabule s názvami miest,
ktoré sa pod nimi mihajú, a spoločne kri-
čia: Valparaíso, Santiago, potom vrchy,
kopce a moria – a Peking!
„Dobre,“ hovorí tá pastierka. „Teraz na-
tiahni čiaru z jedného konca na druhý, od
Santiaga po Peking, urob stred uprostred
Afriky a budeš mať presnú predstavu
o tom, koľko musia saleziáni urobiť.“
„Ale ako to všetko môžu urobiť?!“ zvolal
don Bosco. „Sú to nesmierne vzdialenosti,
ťažké miesta a saleziánov je málo.“ „Ne-
znepokojuj sa. Urobia to tvoji synovia, sy-
novia tvojich synov a ich synovia.“
Nuž a tými synmi sme my a ten misi-
onársky sen je ešte stále živý, veľmi živý.
A my sme vnútri tohto sna.
Keby bol don Bosco fyzicky prítomný me-
dzi nami, cítil by sa veľmi šťastný a vyjadril
by nám to svojím širokým a nezabudnu-
teľným úsmevom: keby videl, ako jeho
dve veľké kongregácie, saleziáni dona

Bosca a dcéry Márie Pomocnice, nepre-
stávajú byť misionárske a opäť odchá-
dzajú k horizontom, o ktorých on iba sní-
val, v následných vlnách smerom k tým
najvzdialenejším brehom. A to mnoho-
krát, až v tomto roku dosiahli vlnu číslo
150.

Desaťtisíc misionárov
Dvadsiateho deviateho septembra počas
dojímavej eucharistickej slávnosti v Bazi-
like Márie Pomocnice 36 saleziánov dona
Bosca a 12 dcér Márie Pomocnice dostalo
kríž ako rozlišujúci znak „vyslancov“ na
štyri kontinenty.
V homílii som sa so všetkými mohol po-
deliť o informáciu, ktorá je nielen kuri-
ózna, ale ktorá má aj obrovskú charizma-
tickú hodnotu a hodnotu saleziánskej

identity. Povedal som, že na dikastériu
pre misie máme knihu, v ktorej sú zapí-
sané všetky mená misionárov, ktorí odišli
v 150 výpravách, a prvé meno je Giovanni
Cagliero. Celkový počet saleziánov SDB
až dodnes zozbieraných v tomto zozname
od roku 1875 je 9 542 misionárov. Ale

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

Misionársky sen
pokračuje

Videl som situácie, ktoré sa zdali nemožné. Mužov a ženy, ktorí denne dávali svoj život
v lesoch a v hrozných púšťach alebo na perifériách každodenne trýznených násilím. Ohlasovali
Ježiša jednoduchým a tichým evanjeliom prežívaným v bežnom živote.

Ángel Fernández Artime
hlavný predstavený saleziánov

a X. nástupca dona Bosca
Vznikli sme ako

rehoľníci a rehoľníčky
pre mladých celého
sveta, aby sme boli

evanjelizátormi
a misionármi tam,

kde nás najviac treba.
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hlavný predstavený

vieme, že asi tisícka ďalších bola poslaná
za iných okolností, bez toho, žeby ofi-
ciálne prijali misionársky kríž na Valdoccu.
Nepoznám počet našich sestier misioná-
rok dcér Márie Pomocnice, ale určite ich
je niekoľko tisíc.
Môže byť teda čo len minimálna pochyb-
nosť o misionárskej charizme týchto
dvoch kongregácií, ktoré boli donovi Bos-
covi také drahé? Určite nie. Vznikli sme
ako rehoľníci a rehoľníčky pre mladých,
chlapcov a dievčatá celého sveta, najmä
pre tých najchudobnejších a medzi nimi
najnúdznejších, ale aj preto, aby sme boli
evanjelizátormi a misionármi tam, kde
nás najviac treba.
Bratia a sestry, ktorí minulý mesiac prijali
na Valdoccu kríž, dobre vedia, ako sú
všade potrební Ježišovi misionári. A vďaka
tejto istote nosím v srdci mnoho tvárí
a mnoho mien sestier a bratov misioná-
rov, ktorých som počas týchto takmer
šiestich rokov stretal po celom svete. Vždy
uprostred tých najchudobnejších a naj-
biednejších na piatich kontinentoch.
Videl som situácie, ktoré sa zdali ne-
možné. Mužov a ženy, ktorí denne dávali
svoj život v lesoch a v hrozných púšťach
alebo na perifériách každodenne trýzne-

ných násilím. Ohlasovali Ježiša slovom
a mnohokrát bez slov, pretože ho nemôžu
ohlasovať, ale príkladným svedectvom,
jednoduchým a tichým evanjeliom preží-
vaným v bežnom živote.
Stretol som sestry a bratov, ktorí boli pre
vieru v rôznych väzeniach viac ako tridsať
alebo štyridsať rokov. Stretol som bratov,
ktorí sa potom stali mučeníkmi viery pre
nezmyselnú a nespravodlivú smrť ako po-
slední dvaja mučeníci misionári – špa-
nielski saleziáni (o. César Antonio Fer-
nández a o. Fernando Hernández, obaja
zomreli v Burkina
Fasso).
Dnes naši bratia a ses-
try neprestávajú byť
misionármi v celej
Amerike, v Amazónii
a v celom andskom
pohorí. Misionármi
v Afrike, misionármi
v Mongolsku, vo vý-
chodnej Európe, v Ne-
pále a na mnohých
ďalších miestach Ázie,
takmer v celej Oceá-
nii... a neprestávame
prijímať dopyt a žia-

dosti zo všetkých častí sveta, aby tam pri-
šli pôsobiť synovia a dcéry dona Bosca.
Ďakujem aj vám za vašu lásku, za vašu
sympatiu a tiež za vašu štedrosť, keď niečo
treba pre tých najchudobnejších. Spo-
ločne môžeme pomáhať ešte viacerým
z nich a viac rozšíriť okruh našej dobro-
činnej lásky.
Nech vás všetkých dobrý Boh žehná.

(Podľa Il Bollettino Salesiano, november
2019)

5
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saleziánske diela

Saleziáni dona Bosca prišli na Slovensko 8. septembra 1924 do
Šaštína, kde prevzali do správy miestnu faru i pútnický chrám
Panny Márie Sedembolestnej. Do Šaštína vtedy prišli dvaja sa-
leziánski kňazi – don Viliam Vagáč a don Jozef Bokor. V časti kláš-
tora, ktorá slúžila na farské účely, títo dvaja pionieri pripravili
miesto pre 50 slovenských chlapcov ašpirantov, ktorí sa chceli
stať saleziánmi. Dvadsaťsedem ich prišlo v polovici októbra z Ta-
lianska, z dedinky Perosa Argentina, kde sa už pripravovali na sa-
leziánsky život, a zhruba rovnaký počet chlapcov sa hlásil zo Slo-
venska. Spolubratia začali hneď od začiatku intenzívne pracovať
na poli duchovnom i kultúrnom a svoju prítomnosť rozšírili do
ďalších miest.
Do roku 1950 saleziáni otvorili svoje domy v týchto mestách:

V týchto domoch pracovalo pre mládež i pre veriacich 280 sa-
leziánov. Okrem toho vydávali časopisy a knihy. A z tých naj-
väčších nadšencov niektorí kňazi, klerici a bratia koadjútori od-
chádzali do zámorských misií. Vyzeralo to, že v nasledujúcich
desaťročiach budú mať obyvatelia každého väčšieho mesta na
Slovensku svojich saleziánov.
Do tejto našej rozbehnutej jari však po skončení druhej sveto-
vej vojny začal násilne pôsobiť komunizmus šíriaci sa v Česko-
slovensku. V roku 1950 boli napokon zrušené všetky naše domy.
Po páde komunizmu v roku 1989 saleziáni postupne otvorili
niektoré domy, v ktorých pôsobili pred príchodom komunizmu.
Okrem toho začali oficiálne pôsobiť aj na nových miestach. V sú-
časnosti sú saleziáni prítomní v osemnástich mestách na Slo-
vensku a do našej Slovenskej provincie patria aj misijné diela
v Azerbajdžane (Baku) a v Rusku na Sibíri (Aldan a Jakutsk). Na
stránkach nášho časopisu si všetky tieto diela postupne pred-
stavíme.

Autor: Jozef Kupka SDB / Foto: archív SDB

Saleziánske diela na Slovensku

V roku 2024 saleziáni oslávia 100 rokov svojho pôsobenia na Slovensku. Ako prípravu na toto
veľké jubileum budeme na stránkach nášho časopisu postupne predstavovať domy, v ktorých

saleziáni na Slovensku v súčasnosti pôsobia.

Saleziánske domy na Slovensku (január 2020)

l. Šaštín
2. Hronský Beňadik
3. Bratislava – Miletičova ulica
4. Trnava – Ulica Jána Hollého
5. Bratislava – Trnávka
6. Žilina
7. Trnava – Kopánka
8. Michalovce

10. Nitra
11. Komárno
12. Žiar nad Hronom

(Sv. Kríž nad Hronom)
13. Hody pri Galante
14. Topoľčany

6
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saleziánske diela

Autor: Vincent Macejko SDB a Peter Veselský SDB / Foto: archív SDB Humenné

Humenné
Dom v Humennom bol kánonicky zriadený v októbri 1999. História humenského diela je však

oveľa dlhšia.

Saleziánske dielo v Humennom sa začalo
ešte počas komunizmu. V máji 1986 prišli
do tohto mesta prví dvaja saleziáni. Bol to
don Milan Ficík a študent Slávo Švihra. Za
pomoci dobrodincov sa im podarilo získať
dvojizbový byt na Ulici 1. mája, kde zalo-
žili svoj „hlavný stan“, samozrejme, tajný.
Obidvaja sa zamestnali na OPBH v Hu-
mennom, jeden ako energetik a druhý
ako plynár. Takto nepozorovane, ako vo
všetkých iných mestách, začali zhromaž-

ďovať chlapcov, viesť stretnutia v skupi-
nách, organizovať duchovné obnovy, du-
chovné cvičenia, výlety a športové
podujatia. Naplno zamestnaných apoš-
tolskou prácou ich zastihla nežná revolú-

cia. Bolo potrebné rýchlo hľadať nejaké
vhodnejšie priestory pre život a prácu,
pretože ak by sa nenašli, reálne hrozilo, že
obidvaja saleziáni z Humenného budú
premiestnení do niektorej väčšej komu-
nity, ktoré sa začali oficiálne vytvárať.
Nové priestory sa však našli. Vďaka vte-
dajšej pani primátorke Dzivjakovej dostali
saleziáni v septembri 1990 na desať rokov
do užívania bývalý Dom pionierov na Šte-
fánikovej ulici. Dom bol v schátranom
stave, a tak ho v zime a na jar 1990/1991
zrekonštruovali z milodarov, ktoré posky-
tovali štedrí darcovia. Dona Milana Ficíka
medzitým vystriedal v Humennom nový
spolubrat – študent
Pavol Seman. Sta-
vebné práce na
dome vykonávali
majstri a učni
miestneho SOU
stavebného. Spolu-
bratia mohli denne
zakusovať, že nad
týmto domom pre-
vzala záštitu Panna
Mária.

Práce sa rýchlo ukončili a 29. júna 1991
mohol otec provinciál don Jozef Kaiser
dom slávnostne posvätiť a otvoriť. Hu-
menské dielo nebolo samostatné. Káno-
nicky spadalo pod správu domu v Micha-
lovciach. Súčasťou domu v Humennom
bola aj malá kaplnka, kde sa začala slúžie-
vať raz za týždeň svätá omša. Kaplnka, sa-
mozrejme, nestačila, a tak sa väčšie sláv-
nosti, napríklad Veľká noc, slávili
v miestnom kultúrnom dome za veľkej
účasti mládeže. Dom sa postupne stal pre
mnohých mladých domovom, kde ich stále
čakal niekto, kto mal o nich záujem a mal
ich rád. Ovocie bolo hneď vidieť. Miest-

Humenné

Saleziánske dielo
v Humennom bolo vždy

zamerané
predovšetkým na
chlapčenský a na

mládežnícky apoštolát.

Oslava sviatku dona Bosca v mestskom kultúrnom stredisku
(Don Bosco show 2016)
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saleziánske diela

nosti boli stále plné chlapcov. Komunita
získala aj staršiu chatu v blízkej dedine Ja-
senovce, kde po rozsiahlej rekonštrukcii
vzniklo pekné miesto pre duchovné ob-
novy a duchovné cvičenia. O veselé situ-
ácie v dome nebola núdza.
Čoskoro sa však objavili aj nedostatky
tohto diela, veľmi malé priestory v dome.
Herne a vlastné oratórium boli značne
obmedzené. Chlapci boli všade, v každej
miestnosti, a spolubratom úplne chýbalo
súkromie. Aj zub času za sedemdesiat-
ročnú históriu domu urobil svoje. Na via-
cerých miestach cez strechu zatekalo,
stropné trámy boli prehnité, v podkrov-
ných izbách bol v zimných mesiacoch
veľký chlad. Celý pôjd bol jeden veľký ne-
využitý priestor. Z pastoračného hľadiska
nevyhovovala kaplnka ani miestnosti na
stretania sa mladých. A tak sa veľmi skoro
začalo uvažovať o dôkladnej rekonštruk-
cii a rozšírení domu.

V októbri 1996 mesto definitívne predalo
celý dom saleziánom za symbolickú jednu
korunu. A tak padlo aj definitívne roz-

hodnutie o začatí prestavby domu. Prvé
búracie práce a oprava kanalizácie sa za-
čali v októbri 1997. V júni 1998 dom prišiel
o strechu a strop. Vtedy sa v ňom defini-
tívne skončila aj apoštolská činnosť. Spo-
lubratia museli apoštolát na nasledujúce
dva roky výrazne obmedziť a začali sa ve-
novať prevažne stavbe. Starší chlapci po-
čas prázdnin a voľného času výdatne po-
máhali. Dom však už nebol obývateľný,
preto sa traja spolubratia prechodne pre-
sťahovali do súkromného bytu a na cha-
ritu, kde prebiehali aj stretnutia s chlap-
cami. Jeseň 1998 bola veľmi daždivá.
Denne pršalo a stavba bola prikrytá iba
do polovice. Veru, všelijaké chvíle museli
vtedy bratia prežívať. Keď v novembri bola
konečne celá strecha pokrytá šindľom,
stavbyvedúci ujo Repko, mnohí dobro-
dinci i traja saleziáni si vydýchli. Práce po-
kračovali ďalej v dobrom tempe až do
septembra 1999.

Až prišiel 17. október 1999. Otec provin-
ciál don Vladimír Fekete slávnostne po-
svätil vynovený dom a Kaplnku svätého

Jána Bosca. Pri svätej omši skladali prí-
sľuby aj prví štyria mladí humenskí spo-
lupracovníci zapálení pre apoštolát. Po
dvoch rokoch sa otvorili rozšírené herne
a kaplnka. Pre saleziánsku rodinu v Hu-
mennom sa vďaka mnohým dobrodin-
com začal nový život. Dom bol po rekon-
štrukcii značne rozšírený. Mladí mali
k dispozícii menšie ihrisko hneď pri dome.
V suteréne boli tri herne na pingpong
a calcetto. Na prízemí sa nachádzala roz-
šírená kaplnka s chórom zhruba pre 200
ľudí. Ďalej priestory na stretanie a ku-
chyňa s jedálňou. Na prvom poschodí sa
vybudovali miestnosti pre šiestich spolu-
bratov a v podkroví ešte veľká miestnosť
pre knižnicu a spoločenské stretávanie.
Na malom priestore pôvodného domu
vznikla veľmi účelná stavba pre bohatú
pastoračnú činnosť. Materiálna stavba sa
skončila a spolubratia dynamicky pokra-
čovali v tej duchovnej. Rady synov dona
Bosca do roku 2000 posilnili dvanásti
mladí spolubratia saleziáni, ktorí pochá-
dzajú z Humenného a okolia. Oni sú naj-
lepším svedectvom, že aj v tomto meste

Stretnutie všetkých exallievov a saleziánov, ktorí vyrástli alebo
pôsobili v Humennom (máj 2016) Mládež na tábore (2019)

Animátori z Humenného na celosvetovom stretnutí mládeže
s pápežom v Krakove Nové multifunkčné ihrisko v stredisku postavené v roku 2019
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saleziánske diela

Výlet mladých do Tatier Divadelné predstavenie „Podpaľač“ nacvičené u saleziánov

9

sa oplatí pracovať pre spásu mladých.
Po prvých rokoch veľkého nadšenia, ktoré
by sme mohli nazvať symbolicky ako také
charizmatické obdobie, sa humenské
dielo postupne zabehlo a vytvorilo si
v meste určité meno i tradíciu. Staršie ge-
nerácie odchovancov prenechali miesto
novým mladým, ktorí prišli po nich, a ne-
raz to boli aj ich vlastní synovia. Treba po-
vedať, že humenské dielo sa stalo pre
provinciu veľkým požehnaním. Za prvých
15 rokov fungovania diela po totalite pri-
šlo do spoločnosti približne toľko isto po-
volaní. Mladí Humenčania tak tvoria
skoro desatinu členov našej provincie
a všetci sú takpovediac v najlepšom veku!
Z prvej generácie odchovancov vyrástli aj
prví saleziáni spolupracovníci a v prie-
behu asi desiatich rokov potom pribúdali
nové povolania, takže v Humennom na-
pokon vyrástlo samostatné stredisko ASC.
Má viac ako 20 členov. Momentálne sú to
väčšinou tiež ľudia strednej generácie,
ktorí majú v sebe ešte veľký potenciál.
Naši spolupracovníci sú viditeľní na poli
apoštolátu – v súčasnosti ich apoštolát
spočíva najmä v práci s mladými. Organi-
zujú šarkaniádu, októbrový ruženec v prí-
rode, pašiovú krížovú cestu, oslavu Panny
Márie Pomocnice pri guláši pre rodiny
a ich hlavnou akciou je letný prímestský
tábor pre viac ako 80 detí. Okrem toho
niektorí spolupracovníci nám vypomá-
hajú aj pri stretkách a iných akciách pre
mladých.
V Humennom sa po osamostatnení od
michalovskej komunity doposiaľ vystrie-
dali šiesti direktori: Slávko Švihra, Vinco
Macejko, Tibor Janúch, Cyril Slíž, Marián
Husár a Peter Veselský. Za celý ten čas si
dielo prechádzalo rôznymi obdobiami,

celkovo však môžeme povedať, že sa roz-
víjalo tak duchovne, ako aj materiálne. Po
materiálnej stránke sa pôvodný starý
a menší dom prebudoval na väčší, viac
prispôsobený potrebám apoštolátu. Zväč-
šená kaplnka s priľahlými priestormi poj-
me počas nedelí a sviatkov aj dvesto i viac
ľudí. Za domom bolo vybudované malé
asfaltové ihrisko, ktoré dlhé roky slúžilo
chlapcom na všestrannú športovú čin-
nosť. Práve tohto roku ho nahradilo nové,
väčšie multifunkčné ihrisko, ktoré by sa
malo stať v budúcnosti lákadlom pre no-
vých mladých. O tom sa ešte nakrátko
zmienim neskôr.

Počas pôsobenia direktora dona Tibora
Janúcha, keď diecéza vybudovala kostol
a farnosť na Sídlisku III., sa saleziánska
komunita pripravovala na prevzatie tejto
farnosti. Z plánovaného príchodu sale-
ziánov na sídlisko však napokon nebolo
nič. A tak sú saleziáni dodnes na pôvod-
nom mieste, na ktoré prišli v roku 1990.
Mnohí to však vnímajú pozitívne, pretože
humenské dielo bolo vždy zamerané pre-
dovšetkým na chlapčenský a na mládež-
nícky apoštolát. Prioritou nielen v srdci,
ale aj v reálnej činnosti boli a sú najmä
mladí. Keďže tu teda nie je farnosť, sale-
ziáni majú na pastoráciu mladých po-
merne veľa času. Pre ľudí z okolia je tu
dennodenná ponuka na prijatie sviatosti
zmierenia.
Každý brat, ktorý prišiel do Humenného
a prežil tu kúsok života, zanechal za sebou
nejakú stopu. S obdobím direktora Ma-
riána Husára sa spája okrem tradičných
foriem apoštolátu aj divadlo. Stalo sa na
niekoľko rokov pre celú jednu generáciu
mladých prostriedkom formácie, budo-

vania vzťahov i talentov. Mladí nacvičili
niekoľko divadiel, s ktorými úspešne účin-
kovali na viacerých miestach Slovenska,
utužili vzájomné vzťahy a dostali sa aj bliž-
šie k Bohu.

V školskom roku 2014/2015 sa po dlho-
ročnom úsilí Slovenskej provincie a túžbe
miestnej humenskej komunity podarilo
získať vedľajší dom s pozemkom, čo otvo-
rilo saleziánom v Humennom nové mož-
nosti materiálneho rozvoja diela. V roku
2017 bol vedľajší dom nachádzajúci sa
v dezolátnom stave zbúraný a v roku 2019
sa (aj za podpory niektorých saleziánskych
komunít, ktoré venovali asi 10 – 15 % pro-
striedkov celkovej sumy) podarilo sale-
ziánskej komunite vybudovať nové mo-
derné multifunkčné ihrisko.
V súčasnom období sa saleziáni otvárajú
pre bližšiu spoluprácu so susednými zá-
kladnými školami, občasné katechézy pre
stovky žiakov sa už stali pravidlom a na
novom ihrisku už prebiehajú aj niektoré
hodiny telesnej výchovy. Len narýchlo vy-
menujme tradičné, samozrejme, veľmi
dôležité činnosti, ako sú stretká, krúžky,
šport, turnaje, hudba, výlety, oslavy sale-
ziánskych sviatkov s mladými a s celou
saleziánskou rodinou v Humennom, tá-
bory, prímestské tábory, miestnu školu
pre animátorov, duchovné obnovy, du-
chovné cvičenia, stretko pre mladé ro-
diny…
Veriaci v Humennom prejavujú veľkú
sympatiu voči saleziánskemu dielu a vý-
razne mu pomáhajú. Bohu vďaka za
všetko. Veríme, že to bude slúžiť predo-
všetkým pre dobro duší, najmä mladých,
a že Pán bude toto dielo požehnávať aj
naďalej.
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Navigácia GPS na cestách krok po kroku
vedie cestujúceho do vytýčeného cieľa.
„Hľadanie životného smeru naznačujú
šípky v logu projektu GPS – zelenomodré
tvoriace „G“ a „S“ sú na okraji a akoby sa
točili po povrchu. Červenobordová šípka
je v strede, naznačuje cestu dovnútra, do
centra, do srdca. Povolanie sa totiž hľadá
vnútri, počúva sa hlas srdca, kde sa pri-
hovára Pán, ktorý je darcom povolania,“
vysvetlila symboliku loga aj celého pro-
jektu sestra Gabriela Baňasová FMA.
Kurzy sú určené pre dievčatá vo veku 17–
26 rokov. V priebehu dvoch rokov dievča-
tám ponúkajú celkovo štyri kurzy, ktoré
ročne absolvuje asi 30 dievčat. Kurzy po-
máhajú dievčatám a mladým ženám roz-
hodnúť sa, čo chcú v živote robiť, akú si
zvolia školu, povolanie, osobné ciele. Ako
tím GPS túžime dievčatám pomáhať na-

plno prežívať čas teraz,
ale tiež podať pomocnú
ruku v načúvaní ich vnú-
torného GPS, ktoré ich
naviguje na ceste živo-
tom, a napomôcť cestu
rozlišovania a sprevá-
dzania akéhokoľvek po-
volania. Tak, ako na tom
záležalo donovi Boscovi,
ktorý povedal mladým:
„Chcem, aby ste boli
šťastní tu i vo večnosti.“
Prostredníctvom kurzov
chceme posilniť všetky
rozmery, ktoré hýbu
mladou ženou, a veno-

vať sa rôznym témam. Víkendové kurzy sú
prežité v rodinnej atmosfére a v prostredí,
kde sa môžu cítiť slobodne a otvorene.
V jednotlivých kurzoch nie je núdza o za-
ujímavých hostí a už takmer tradične ani
o netradičné prekvapenia nabité adrena-
línom života.

História GPS
Prvé kurzy sa rozbehli ešte v roku 2011.
V tom čase bola animácia povolaní zve-
rená komunite noviciátu sestier FMA v Ša-
moríne. Dve sestry spolu s novickami pre-
pracovali z taliančiny útlu brožúrku
s náčrtom stretnutí o rozlišovaní povola-
nia. Počas ďalších rokov sa tím GPS roz-
rastal a menil. Do tímu boli okrem sestier
a noviciek prizvané aj manželské páry, snú-
benci či animátorky. Práve tento rozmer
pomohol zvýrazniť základnú črtu projektu

GPS a to, že kurzy sú univerzálne stavané
pre všetky typy povolania.
Minulý rok sa GPS tím obmenil a v novom
zložení sestier sa začalo aj snívať. A nie tak
trochársky, ale saleziánsky – vo veľkom!

Púť (aj za moje) povolanie do
Mornese a Turína – sen, ktorý sa
stával skutočnosťou
Plný autobus dievčat… To je začiatok sna,
ktorý si tím pastorácie povolaní smelo vy-
sníval ešte v septembri. Dievčatám chcel
dať priestor premodliť si svoje životné po-
volanie a tiež lepšie spoznať život zakla-
dateľov sestier saleziánok – svätej Márie
Dominiky Mazzarellovej a svätého Jána
Bosca. Začiatkom tohto roka, v predvečer
sviatku svätého Jozefa, sa sen začal plniť.
Dievčatá sa spolu so sestrami vydali na
púť, počas ktorej prežili silné chvíle
priamo v Mornese – v zabudnutej talian-
skej dedinke, kde klíčilo a dozrievalo po-
volanie svätej Márie Dominiky Mazzarel-
lovej. Spoznali a prešli miesta života Márie
Dominiky od narodenia cez detstvo na
Valponaske, začiatky angažovanej služby
vo farnosti až po zasvätenie sa Pánovi
a život so sestrami a dievčatami v kolégiu.
Jednotlivými miestami ich sprevádzala
sestra Gabriela Baňasová FMA. „Keď nám
rozprávala, ako matka Mazzarellová po-
prosila dona Pestarina, aby jej v čase cho-
roby každý deň nosil Eucharistiu cez de-
dinu až domov k posteli, v duchu som si
povedala, že jej bolo fakt jedno, čo si iní
pomyslia, ona sa Bohu odovzdala celá
bez ohľadu na všetko. A my môžeme Je-

saleziánske diela

Autor: tím GPS / Spracovala: Iveta Sojková FMA / Foto: tím GPS

Jesenný kurz GPS, Svit, október 2019

Sestry saleziánky už ôsmy rok organizujú sériu kurzov pod názvom GPS. Sú to kurzy
o rozlišovaní povolania. Základnou črtou projektu je to, že kurzy sú univerzálne stavané pre

všetky typy povolania.

Kurzy GPS o rozlišovaní povolania už ôsmy rok sprevádzajú
mladé ženy

Chceme, aby ste boli
šťastné tu i vo večnosti
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žiša prijať rovnako každý deň, úplne slo-
bodne a prísť na omšu po svojich. Po-
vzbudilo ma to,“ dodala Kristína z Micha-
loviec. Púť však nebola len poznávacím
výletom, ale dievčatá mali aj priestor na
osobné konfrontovanie si svojej cesty po-
volania. Celá púť vyvrcholila v Turíne na
miestach dona Bosca a pri Panne Márii
Pomocnici na Valdoccu.

Ovocie kurzov
Za osem rokov prešli kurzami GPS de-
siatky dievčat. Viaceré z nich sú dnes
šťastne vydaté manželky a matky, ďalšie
našli svoje povolanie v zasvätenom živote.
Čo pre nich znamenali kurzy GPS v ob-
dobí ich rozlišovania? A čím konkrétne im
pomáhajú teraz v prežívaní ich povola-
nia?
„GPS bolo pre mňa hlavne veľkým po-
vzbudením pri hľadaní povolania a uiste-
ním, že v tom nie som sama. Pred prvým

kurzom som sa cítila ako mimozemšťan,
lebo v mojom okolí nikto o povolaní ne-
rozmýšľal alebo som o tom aspoň neve-
dela. Potom sa to začalo pomaly otvárať.
Vďaka kurzom som spoznala aj sestry sa-
leziánky, čo bol pre mňa veľký dar. Myslím
si, že GPS ma nasmerovalo na správnu
cestu rozlišovania a vďaka nemu som sa
nakoniec dokázala v otázke povolania roz-
hodnúť,“ hovorí Denisa Konderlová, mi-
sijná dobrovoľníčka v Baku.
„Pre mňa to bol prvý intenzívnejší kontakt
so sestrami, keďže som v tom čase bola
animátorkou v oratóriu v Bratislave na
Miletičovej, kde boli len saleziáni. Veľmi
ma oslovili vzťahy medzi sestrami, at-
mosféra rodinnosti a prijatia, ktorú spo-
ločne vytvárali, a zároveň som žasla nad
tým, ako nám dokázali v jednoduchosti
ponúknuť krásu,“ spomína si dnes už sa-
leziánka sestra Zuzana Šimková FMA.

„V prvom rade bolo GPS pre mňa časom
stretnutia, stretnutia s ľuďmi, ktorí si už
prešli hľadaním svojho povolania. Aj stret-
nutie samej so sebou a so svojimi túžbami
a hľadaním. Takisto aj stretnutie s Pánom
Bohom, ktorý ma povoláva k životu a ne-
chal ma zvoliť si cestu. Veľakrát som už
GPS mladým odporučila a odporučila by
som ho zase,“ rozhodne dodáva Alžbeta Ja-
borníková, manželka a šťastná mama.
„Pomohlo mi, že GPS nebolo ladené iba
jedným smerom, ale zažila som rôzne po-
hľady, ako sa prežíva povolanie – žena
ako matka, misionárka vyslaná do ďalekej
zeme či novicka a sestra, ktoré prežívajú
povolanie k zasvätenému životu v komu-
nite. Najväčším povzbudením boli diev-
čatá, ktoré tam boli so mnou a taktiež
hľadali. Na GPS sa začali nové pekné
vzťahy s dievčatami z iných stredísk, nie-
ktoré trvajú dodnes a je to pekné oboha-
tenie, keď sa stretneme, povzbudíme, po-
rozprávame sa, kde sme, ako sa máme
a kam nás Pán Boh vedie. Často si pri-
pomenieme nejaký moment, myšlienku
z týchto víkendov,“ vraví Nikola Mihalčí-
nová, postulantka FMA.
„GPS je jeden úžasný projekt. Ja som mu
robila reklamu na všetkých frontoch me-
dzi kamarátkami a dievčatami z farnosti.
GPS ma viac naučilo o kráse ženy, najmä
tej vnútornej. Asi na stretnutiach GPS
som si prvýkrát uvedomila, čo je hlav-
ným povolaním každej ženy – povolanie
k materstvu, či už k fyzickému, alebo du-
chovnému. Vo mne veľmi živo rezono-
valo a stále na to rada spomínam, ako
sestrám vyžaruje krása doslova z očí. Po-
vzbudzovalo ma to v mojom duchovnom
živote,“ dodáva Simona Zibalová, man-
želka a dvojnásobná mama.

saleziánske diela

Púť aj za moje povolanie, Turín (marec 2019)

Výlet na Hrebienok, jesenný kurz GPS (október 2019) Púť aj za moje povolanie, Mornese (marec 2019)
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správy

Žilina
Jedenásty ročník Mediálnej školy

VŽiline odštartoval už jedenásty ročník Mediálnej školy, ktorá ja pro-
jektom Laury, združenia mladých. Počas tretieho novembrového ví-

kendu sa nádejní žurnalisti a grafici učili vidieť a tvoriť.
Účastníci prvého a tretieho kurzu sa opäť stretli pod jednou strechou na
SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Počas víkendu sa učili a zdokonaľovali
v žurnalistike, grafike a dozvedeli sa niečo nové aj o fenoméne dnešnej
doby – o sociálnych sieťach. Nováčikovia Mediálnej školy sa vžili do
úloh novinárov. Naučili sa, ako správne napísať článok či reportáž.
Program druhákov nebol o nič menej zaujímavý. Učili sa pracovať s gra-
fickými programami, vytvárať plagáty i fotomontáže. Popri bohatom programe sa nezabudlo ani na duchovný prínos pre účast-
níkov. Denná svätá omša a modlitba len dotvárali príjemnú atmosféru víkendu.

Nitra
Stretnutie junioriek

Saleziánky s dočasnými sľubmi sa stretli na svojom juniorskom stret-
nutí 15. – 17. 11. 2019 v kňazskom seminári svätého Gorazda

v Nitre. Pokračovali v téme o modlitbe cez prednášky zaujímavých
hostí počas sobotňajšieho dňa.
Medzi prvými hosťami bol benediktín z kláštora na Sampore Ján Dolný.
Sestry povzbudil jeho život a svedectvo sprevádzania, ale aj aktuálnosť
myšlienok kardinála Johna Henryho Newmana pre dnešnú dobu – vní-
mať človeka ako jednotlivca, vnímať osobnú lásku Boha k človeku. Dru-
hým hosťom bola sestra Gabriela Baňasová FMA, ktorá mala pred-
nášku o prežívaní duchovného života svätej Márie Mazzarellovej.

Účastníčky sa vzá-
jomne povzbudili
prost redn íc tvom
mnohých rozhovo-
rov, zdieľaní, cez prí-
hovory provinciálnej
predstavenej sestry
Moniky Skalovej, cez
priestor na ticho
a zamyslenie, ale
aj cez hry, šport
a prechádzku s mod-
litbou ruženca.

Badín
Saleziánska rodina hovorila o dozvukoch
komunizmu

„Na to, aby sme mohli kráčať ďalej, potrebujeme sa
obhliadnuť späť a pozrieť sa, ako na našu cestu

dnes má vplyv to, čo sa dialo u nás na Slovensku počas
40 rokov.“ V tomto duchu sa niesol seminár o dozvu-
koch komunizmu, ktorý sa konal v dňoch 22. – 23. no-
vembra 2019 v Badíne. Pre tridsiatku zídených členov
saleziánskej rodiny na seminári prednášala prof. Lo-
dovica Zanet z Milána a salezián Michal Vojtáš zo Sale-
ziánskej pápežskej univerzity v Ríme. Celú tému svojimi
príspevkami doplnila saleziánka Kamila Novosedlíková,
ktorá predstavila výskum, ako totalita v Československu
poznačila život troch generácií sestier saleziánok, a sa-
lezián Milan Urbančok predostrel tému možností a ri-
zík v pastorácii rodín počas totality aj v súvislostiach
s hnutím Nazaret.

Dubnica nad Váhom
KAMA západ: Nebojte sa vystúpiť na „palubovku“!

VDubnici nad Váhom sa počas tretieho novembrového týždňa zišli
mladí saleziánski športovci zo západného Slovenska, aby si zmerali

sily vo futbale. Na halovú KAMU U 19 prišlo spolu desať tímov.
Zápasy sa začali v sobotu o 7.30 v mestskej športovej hale. Súťažilo sa
v dvoch skupinách až do poludňajšej svätej omše, ktorá sa konala
priamo v hale. Predsedajúci don Anton Červeň, jeden zo spoluzakla-
dateľov turnaja KAMA z roku 1985, povzbudil počas homílie chlapcov,
aby sa v živote nebáli vystúpiť na „palubovku“, prejaviť sa, zabojovať.
„Neboj sa“ bolo aj hlavné heslo tohtoročnej KAMY.
Po obede opäť pokračovali zápasy v skupinách. Po tuhých bojoch na-
koniec prvé miesto v turnaji získali chlapci z SOŠ Žilina.
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správy

Bratislava
Darujme úsmev – krajšie Vianoce pre núdznych

Adventnú zbierku „Darujme úsmev“ organizovalo v Adventnom období Združenie
exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku už po šiesty raz. Jej cieľom bolo kon-

krétnym skutkom lásky pomôcť núdznym medzi nami a potešiť ich v čase Vianoc. Ad-
resáti, pre ktorých konkrétne potreby vyzbierali, žijú väčšinou vo veľmi biednych pod-
mienkach alebo sú odkázaní na pobyt v krízových strediskách a chýbajú im základné
potreby pre život. Niektorí sú zdravotne postihnutí, iní nemajú elektrinu, vodovod alebo
perú v rukách. Zbierku organizovalo Združenie saleziánskych odchovancov v spolupráci
so Slovenskou katolíckou charitou a saleziánskou rodinou. Dary po celom Slovensku
tesne pred Vianocami priamo núdznym alebo našim spolupracovníkom zo SKCH a zo saleziánskej rodiny rozviezol prezident zdru-
ženia a dobrovoľníci z Bratislavy, Prešova a Sabinova, kde boli zberné miesta celoslovenskej zbierky.

Bratislava
Knižka pre deti o svätej omši

Knižka s názvom Moja knižka o svätej omši má pomôcť deťom
pochopiť a plnohodnotne prežiť slávenie svätej omše. Je ur-

čená najmä pre škôlkarov a mladších školákov. 22-stranovú pu-
blikáciu zostavili štyria rodičia zo spoločenstva manželov, ktoré je
súčasťou saleziánskeho diela na Miletičovej ulici v Bratislave.
Autori vytvorili knižku, ktorá je interaktívna, teda deti sú pri jej čí-
taní aktívne zapojené, a zároveň im prináša hodnotný obsah.
V knižke vystupuje postava anjela, ktorý sa s deťmi rozpráva,
ukazuje im a vysvetľuje všetko, čo môžu v kostole vidieť. Tento roz-
hovor deti vťahuje do deja svätej omše. Okrem toho knižka ob-
sahuje otváracie a otočné prvky, ktoré tiež pomáhajú upriamovať
ich pozornosť na to podstatné. Deťom k lepšiemu pochopeniu
svätej omše pomáhajú aj krásne ilustrácie. Knižka je dostupná vo
viacerých predajniach a eshopoch.

Argentína
„Zatti, náš brat“ – svedectvo saleziánskeho koadjútora na veľkom
plátne

Saleziánsky koadjútor Artemid Zatti, blahorečený v roku 2002, dostane svoj film.
Saleziáni v Argentíne pracujú na výrobe nového filmu o tomto blahoslavenom.

Do projektu sa zapojili obidve saleziánske argentínske provincie. Výrazne sa tak po-
silnil personál i prostriedky pre film, ktorý bol nazvaný „Zatti, náš brat“.
Obdobie minulého roka bolo venované príprave produkcie filmu, výberu 25 hercov
a základných línií, čo sa týka obrazu, zvuku a umeleckej stránky. Samotné filmova-
nie sa začalo 25. marca a trvalo osem dní. Do natáčania sa zapojilo približne 50 ľudí
vrátane angažovaných laikov, saleziánov a profesionálov najmä z prostredia divadla.
Predpremiéra krátkeho filmu bude oficiálne uvedená v rámci 28. generálnej kapi-
tuly saleziánov v Turíne v jarných mesiacoch roku 2020.

Nová Dubnica
Stretnutie miništrantov

Získať chlapcov pre miništrovanie nie je jednoduché. Spo-
lubratia v komunite v Novej Dubnici sa preto rozhodli po-

núknuť im najprv silný zážitok spoločenstva radosti, aby
potom „povinnosť“ miništrovania bola ľahšia.
Don Marián Ondriáš a don Štefan Wallner prichystali
v jednu novembrovú sobotu pre miništrantov bohatý pro-
gram. Okrem náučnej časti boli pripravené aj súťaže a rôzne
zábavné disciplíny, aby mali chlapci radosť. Pomocnú ruku
priložili aj animátorky, ktoré napiekli sladké palacinky. To je
tiež dôležité, aby sa chlapci cítili dobre, nesmie byť predsa
v žalúdku prázdno. No a napokon, všetko zakončili spoloč-
nou modlitbou v kostole, aby nezabudli na to najpodstat-
nejšie. Pekne prežité stretnutie môže napomôcť k tomu, že
chlapci prídu aj nabudúce a že budú aj radi miništrovať.
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výchova detí

V poslednom období ma sprevádza táto
myšlienka: „Nestačí, aby ste ich milovali,
mladí musia cítiť, že sú milovaní.“ Na-
miesto „mladých“ si môžeme dosadiť nie-
len deti, ale i manžela. Všetky vzťahy, na
ktorých nám záleží. Aj psychológ Gary
Chapman, autor známej knihy „5 jazykov
lásky“, vychádza z tejto premisy. Popisuje
spôsoby, ako s druhými komunikovať tak,
aby našu lásku cítili, aby sme im ju preja-
vovali spôsobom, ktorý ich najviac poteší,
ktorý vedia najlepšie prečítať.

U kamarátky som sa začítala do publiká-
cie „5 jazykov lásky pre deti“. Princíp knihy
síce už dávno poznám, ale možno mi
niečo frkne do nosa, povedala som si.
Frnklo. Knižka mi opäť pripomenula, že
pri ťažkostiach s deťmi sa musím pozrieť
na situáciu aj ich očami a hľadať spôsoby,
akými ony lásku prejavujú. Lebo tie sú im
najprirodzenejšie a po takejto forme pre-
javu aj ony samy túžia.
Riešili sme totiž situáciu,
že po večernej modlitbe
dcéra nechcela dať man-
želovi pusu ani krížik na
čelo. Najprv to bolo zá-
bavné, ale keď sa to opa-
kovalo viacero večerov,
mrzelo nás to. Po prečí-
taní niekoľkých kapitol
z knižky mi docvaklo, že
dôležitým jazykom lásky
našej dcéry je práve fy-
zický dotyk. Pre manžela
je, naopak, tento prejav
lásky niekde na chvoste
priorít. Dohodli sme sa,

že na tom bude isté obdobie pracovať
a uvidíme, či sa večerné lúčenie zmení.

V nasledujúcich dňoch si cielene bral dcéru
do náručia, a tak si spolu čítali knižku. Zvo-
lil nenásilnú formu, aby sa v nej cítil kom-
fortne on aj dcérka. Musím povedať, že
odvtedy sa večerné pusy zlepšili.
V každodennom zhone nám nenapadne
zamýšľať sa nad jazykmi lásky našich detí
a uvažovať, či nimi hovoríme. Pozývam

vás preto ku krátkemu zastaveniu a pre-
mýšľaniu. Akým spôsobom mi deti naj-
častejšie prejavujú lásku? Ktoré moje
gestá či skutky ich najviac tešia? Po čom
túžia?
Je to…
… fyzický dotyk? Radi sa mojkajú, keď sa
dá, sadnú si vám na kolená (tí menší)
alebo vás potľapkávajú (tí starší).
… slová uistenia? Často vám hovoria, že
vás ľúbia, tešia sa z pochvaly, potrebujú
od vás počuť povzbudenie.
… pozornosť? Užívajú si čas, ktorý trávia
s rodičmi, najradšej sú, keď majú ich vý-
lučnú pozornosť, tešia sa, keď im môžu
pomáhať.
… prijímanie darov? Tešia sa nielen zo sa-
motných darčekov, ale aj z ich balenia,
veľa o daroch rozprávajú, s láskou si ich
uchovávajú.
… skutky služby? Majú radosť, keď im ro-
dičia pomôžu, spravia pre ne niečo na-

vyše.
Príkladov by sa určite
dalo nájsť viac, ale
verím, že aj tých nie-
koľko vás inšpiruje.
Prajem nám všet-
kým, aby sme vedeli
byť pozorní na gestá
našich blízkych, oso-
bitne manželov/man-
želky a detí, aby sme
im vedeli prejavovať
lásku spôsobom, kto-
rým sa cítia byť sku-
točne prijímaní a mi-
lovaní.

Autor: Zuzana Petruľáková / Foto: Matúš Petruľák

Aby sa deti cítili milované
„Nestačí, aby ste ich milovali, mladí musia cítiť, že sú milovaní.“

(don Bosco)

Mnohé prístupy k výchove, ktoré ma ako animátorku v rámci rôzneho saleziánskeho
vzdelávania formovali, dnes uplatňujem aj pri výchove našich detí. Hoci don Bosco hovoril
o výchove mladých, jeho postoje a zásady skrývajú hlboké pravdy. Tie si môžeme zobrať

k srdcu aj my rodičia.

V každodennom zhone
nám nenapadne

zamýšľať sa nad jazykmi
lásky našich detí

a uvažovať, či nimi
hovoríme.
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Prijali sme ju od dona Bosca: pomáhať
chlapcom, dievčatám i mladým, aby sa
stali „dobrými kresťanmi a čestnými ob-
čanmi“. Čoraz viac máme prehlbovať našu
úlohu evanjelizátorov a vychovávateľov
k viere.
Existuje rastúca krehkosť a niekedy ne-
schopnosť byť apoštolmi a misionármi
mladých. Súčasne existuje riziko, že
nebudeme našich mladých vychovávať
k silnému občianskemu povedomiu, so-
ciálnej spravodlivosti a evanjeliovým hod-
notám, ktoré treba zvnútorniť do život-
ného projektu. Jeho súčasťou by mala byť
služba iným, angažovanosť vo verejnom

živote, osobná čestnosť. Rovnako aj „aler-
gia“ na všetky druhy korupcie, citlivosť
voči migrujúcemu svetu, stvorenstvu
a „spoločnému domu“, ktorým sme boli
obdarovaní, angažovanosť v ochrane bez-
branných, najmä tých, ktorí nemajú právo
na slovo a sú odpísaní.
Pýtam sa: ak sa nám nedarí vychovávať
k týmto hodnotám, čo sme dosiahli? A akej
evanjelizácii sa v mene Ježiša venujeme?

Dobrí kresťania
„Táto spoločnosť bola na začiatku jedno-
duchým katechizmom“ (MB IX, 61). Tento
fakt nás vracia k našim začiatkom a kore-
ňom. Od dona Bosca sme sa naučili evan-
jelizačnej zanietenosti, aby sme každému
chlapcovi a dievčaťu, každému mladému

človeku pomohli stretnúť sa s Ježišom.
Toto je dôvod, prečo nemôžeme prestať
byť evanjelizátormi mladých. Lebo evan-
jelizácia sa snaží o rast: znamená to chcieť
brať veľmi vážne každú osobu a takisto
plán, ktorý s ňou má Boh.
Byť vychovávateľmi a evanjelizátormi mla-
dých si vyžaduje, aby
sme, predovšetkým
na základe osobnej
skúsenosti, mohli mla-
dému človeku slovami,
gestami, skutkami vy-
jadriť, že Boh ho miluje,
že je pre neho sku-
točne vzácny; nie ne-
významný, je pre neho
dôležitý.

Čestní občania
Ak sa na mladých poze-
ráme zo širšieho zor-
ného uhla, ich potreby
a očakávania sú čoraz na-
liehavejšie a dramatickej-
šie. S istotou možno povedať, že populá-
cia mládeže vo svete nikdy nebola taká
početná ako dnes a proporčne nikdy taká
„chudobná a núdzna“ ako práve dnes,
keď ide o čísla a azda aj podmienky života.
Ako vyplýva zo všetkých troch synodál-
nych dokumentov, existuje spravodlivosť
a občianska angažovanosť, v ktorých sa
mladí stávajú prorokmi. Tieto však presa-
hujú hranice ich štátov. Existuje totiž väč-
šia spravodlivosť, ako sú právne národné
inštitúcie a naše vlády. Existuje občian-
stvo sveta, spoločný domov a domov bu-
dúcnosti, ktorý bezpochyby patrí skôr no-
vým generáciám ako nám.
Dôvod, prečo sme vznikli na podnet
Ducha Svätého cez dona Bosca ako sale-
ziánska rodina, je ten, aby sme celý náš ži-
vot darovali mladým chlapcom a dievča-
tám celého sveta, venujúc sa prioritne

najbezbrannejším, najnúdznejším, naj-
krehkejším, najchudobnejším. Preto mu-
síme byť odborníkmi na obranu všetkých
ľudských práv, najmä práv mladistvých
a prosiť o odpustenie aj so slzami
v očiach, keď sme tak nekonali.

Za pomoci našej Matky Panny
Márie
V perspektíve výchovy, ktorá pomáha
chlapcom a dievčatám, ale aj všetkým
nám – saleziánskej rodine – ako vychová-
vateľom a evanjelizátorom, má prítom-
nosť Panny Márie nielen náboženský roz-
mer, ale aj rozmer „politický“: ona je
Matkou, ktorá pomáha svojim synom
a dcéram plnohodnotne prežívať svoju
angažovanosť v prospech Boha a stvore-
ného sveta. Je to „politika Otčenáša“.
Nech sa naša Matka Pomocnica priho-
vára za nás všetkých.

heslo

Prítomnosť Panny Márie
vo výchovnom systéme

dona Bosca zohráva
základnú dôležitú úlohu,

ktorú nemôžeme
zanedbať ani ju

nechávať bokom.

Autor: Ángel Fernández Artime SDB / Preklad: Štefan Turanský SDB

Dobrí kresťania a čestní občania

Po stretnutí s Konzultou saleziánskej rodiny, ktoré sa uskutočnilo v máji v Turíne, som sa
rozhodol predložiť pre Heslo 2020 tému, ktorá by formou dvojčlena vyjadrovala podstatu

našej saleziánskej výchovy.
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Slovenskí saleziáni pôsobia v oblasti Ja-
kutska a Aldanu od roku 1992. Ide o naj-
väčšie farnosti na svete, oblasť 60-krát
väčšiu ako Slovensko. Na tomto národ-
nostne veľmi pestrom území, medzi Ja-

kutmi, Evenkami či Rusmi, ale aj prísluš-
níkmi iných národností, ktorých predkovia
sa na Sibír dostali za tých najrozličnejších
okolností, budujú ešte stále mladučkú Ka-
tolícku cirkev. Pomôcť im prišla aj sku-
pina piatich žiakov s dvoma učiteľmi zo
Slovenska.

Iný svet
Riaditeľ SOŠ sv. Jozefa Robotníka Igor Pe-
cha SDB hovorí, že kľúčovým momentom
misie bolo samotné rozhodnutie: „Ne-
vieme sa rozhodovať, často chceme
všetko. Tentoraz si chlapci museli vybrať:
jedno alebo druhé. Misia alebo prázd-
niny. Pomoc druhým alebo letná brigáda.
More alebo najchladnejšie miesto na se-
vernej pologuli… Za naozaj intenzívnym
pracovným nasadením chlapcov vidím
práve slobodu rozhodnutia, ktoré urobili.“
„Dostali sme sa do sveta, kde veci fungujú

inak ako u nás. Čas odchodu trajektu ne-
stanovuje presná hodina, ale to, kedy sa
naplní, čo môže byť o päť minút, ale aj
o päť hodín. Saleziáni „obhospodarujú“
rozsiahle územie. Navštevujú veriacich ži-

júcich na miestach vzdialených stovky ki-
lometrov. Životy ľuďom v mnohom určuje
zima – stavať sa môže, až keď rozmrzne
zem, a to býva niekedy v júni…“ dopĺňa

učiteľ Vladimír Běhálek. V duchovnej ob-
lasti sa im ľudia z Aldanu javili dosť vy-
prahnutí. Ich viera je často veľmi krehká,
ale iným zase poskytuje pevný základ
a vnáša do života nový rozmer…

Namáhavé aj pekné
„Chcel som spoznať nových ľudí, vidieť
Rusko, ale aj obetovať svoj čas a sily pre
tých, ktorí to potrebujú. Bolo to namáha-
vých, no pekných šesť týždňov. Videli sme

zaujímavé veci, ako napríklad jakutskú
oslavu vítania slnka Isach, Lenské stĺpy či
pracovný tábor – gulag. Nezabudnuteľ-
ným zážitkom bol štvordňový splav rieky
Aldan, ktorý nám pripravili ako odmenu

za našu prácu. Získal som nové skúse-
nosti, zlepšil som sa v stolárčine, posu-
nulo ma to zasa o niečo ďalej,“ vysvetľuje
Cyril Korpesio, jeden z mladých misioná-
rov, nadchádzajúci maturant. Rozmýšľa,
že by šiel na Sibír opäť… Šimon Janovič
doplnil, že všade bolo cítiť nedostatok:
„Ľudia sa tam nemajú tak dobre ako my.
A čo je horšie, žijú často v zložitých vzťa-
hoch, veľký problém je alkoholizmus, ale
aj nezamestnanosť. Na druhej strane, na-
priek tomu, že nežijú v blahobyte, sú
veľmi pohostinní a priateľskí.“ Šimon od
októbra navštevuje krúžok ruštiny. Hŕbu
slov už pochytil, ale rád by sa naučil aj az-
buku.

Podnety pre život
Sibírske zážitky mladým misionárom už
nikto nikdy nevezme. Aj oni dostali dôle-
žité podnety pre život: Možno úctu ku

škola

Ak sa práce nebojíš,
pridaj sa!

Misia pokračuje
Autor: Beáta Jarošová / Foto: archív SOŠ sv. Jozefa Robotníka

Po návrate zo Sibíri sa všetci zhodli na tom, že to bola „sila“. Igor, Vlado, Cyril, Samo, Šimon,
Adam a Lukáš – učitelia a žiaci zo Strednej odbornej školy (SOŠ) sv. Jozefa Robotníka v Žiline

nám rozpovedali o svojej misii.
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Automechanik
Učitelia a žiaci zo Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka

v Žiline na Sibíri
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škola

skromnosti ľudí, s ktorými sa stretli.
Možno iný pohľad na vzťahy či veci, ktoré
naozaj treba, ale aj na všetky tie samo-
zrejmosti, ktoré samozrejmé vôbec nie
sú… A práve o tieto podnety ide. Potre-
bujú ich pre život tak mladí v Aldane, ako
aj tí na Slovensku. Impulzy, na základe
ktorých dokážu urobiť rozhodnutia dôle-
žité pre život. „Jeden mladý chalan nám
rozprával, ako si vďaka saleziánom uve-
domil, že je aj iná možnosť, že má na vý-
ber. Nestal sa z neho kriminálnik a alko-
holik, zvolil si inú cestu,“ vysvetľuje učiteľ
Vlado.
V tomto kontexte hrá SOŠ sv. Jozefa Ro-
botníka výnimočnú úlohu. „Don Bosco
chcel vždy mať pre žiakov školu, aby im
mohol poskytnúť zázemie. K dispozícii je
internát, kde býva takmer stovka chlapcov
z celého Slovenska. Škola za roky
pôsobenia slušne vybudovala dielne: au-
toelektrikársku, autolakovnícku či auto-
mechanickú, ale tiež stolársku dielňu
a štúdio pre grafikov digitálnych médií.
Robíme všetko preto, aby sme budovali
odbornosť mladých,“ vysvetľuje Igor Pe-
cha. Podľa neho je efektívne, keď sa mladí
najskôr vyučia a potom si trebárs v rámci
nadstavbového štúdia doplnia maturitu.
„Náš absolvent ovláda, ako veci fungujú
nielen teoreticky, on ich dokáže aj na-
vrhnúť, urobiť či opraviť. V tomto zmysle
je úplne kľúčová praktická stránka veci.
Škola celé roky aktívne spolupracuje s viac
ako dvadsiatimi regionálnymi firmami
z oblasti autoprofesií, s 15 firmami za-
oberajúcimi sa grafikou digitálnych médií

a so šiestimi stavebnými alebo stolár-
skymi firmami. Veľmi špecifickou je spo-
lupráca s automobilkou KIA. Počas dru-
hého a tretieho ročníka sa tam
vystriedajú všetci autolakovníci tak, aby
mali skúsenosť aj s prvovýrobou. „Stáva
sa, že vo firmách často zaúčajú chlapcov
naši absolventi. Aj v tom vidím silnú kon-
tinuitu vzdelávania, ktoré poskytujeme,
nehovoriac o tom, že mnohí naši učitelia
a majstri odborného výcviku chodili
k nám do školy,“ myslí si riaditeľ SOŠ sv.
Jozefa Robotníka.

Škola dlhodobo dosahuje výborné vý-
sledky, či už ide o účasť v medzinárod-
nom finále súťaže SUSO v Prahe, celoslo-
venské víťazstvá v súťažiach Skills
Slovakia, alebo Autoopravár Junior. V od-
bore autoopravár je SOŠ sv. Jozefa Ro-
botníka najúspešnejšia škola na Slo-
vensku v histórii tejto súťaže.

Rovnováha
Druhý rozmer tvorí výchova. „Mladí majú
k dispozícii pekne zrekonštruované spo-
ločenské miestnosti, ihriská či nádvoria…
Vedieme ich k športu, ale učíme ich aj vy-
tvárať dianie alebo animovať skupinku.
V spolupráci s pedagogickou a sociálnou
akadémiou v Čadci pripravujeme kurzy
tanca a spoločenského správania. Vzde-
lávanie a výchova má u nás vysokú pri-
oritu,“ vysvetľuje Igor Pecha.

Rovnováha výchovy a vzdelania, praktic-
kej a teoretickej prípravy, rešpektu voči
autoritám aj obyčajnej ľudskej spolupa-
tričnosti – to všetko sa snažia skĺbiť v SOŠ
sv. Jozefa Robotníka v Žiline tak, aby žiaci
v odboroch automechanik, autoelektri-
kár, autolakovník, autokarosár, stolár,
murár a grafik digitálnych médií získali
podnety, vďaka ktorým sa budú vše-
stranne rozvíjať. Ako profesionáli aj ako
ľudia.

Je to stále tá istá misia… Pred dvesto
rokmi ju začal jeden svätý turínsky farár
a pozýva nás pridať sa k tomuto vzác-
nemu dielu aj dnes.

Víťazní študenti z našej školy Murári

Stolári
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mediálna výchova

Mnohé deti dnes ťažia z toho, že ich rodičia nie sú s výdobytkami techniky skamarátení.
Rodičia často digitálnej reči svojich detí ani nerozumejú. Ak sa chceme priblížiť k svojim

deťom, ak chceme nastaviť nejaké hranice a sprevádzať ich vo všetkom, čím žijú, mali by sme
sa najprv aspoň pokúsiť ten ich svet trošku spoznať.

V tomto čísle som si pre vás pripravila mini test s názvom „Čo je to?“ Vybrala som iba niekoľko pojmov, ktoré dnešná mládež po-
užíva. Pri každej otázke sú štyri možnosti, ale iba jedna možnosť je správna. Všetky správne odpovede nájdete na konci článku.
Najväčšou výhrou pre vás bude, ak sa na týchto dvoch stranách niečo nové naučíte.

Rozumieme digitálnym

pojmom?
Autor: Barbora Okruhľanská / Foto: Unsplash

Test pre rodičov:

1. Čo je to PRANK? [prank]
a) Video bez nadávok.
b) Vtipné video, v ktorom si niekto z nie-
koho vystrelí.
c) Video o Božích zázrakoch.
d) Video s titulkami.

2. Čo je to UNBOXING? [anbaksin]
a) Keď youtuber zverejní video s osob-
nou spoveďou.
b) Keď youtuber rozbaľuje vo videu balíky.
c) Keď youtuber ukazuje svoje najobľú-
benejšie produkty.
d) Keď youtuber prezradí, kto je jeho
láska.

3. Čo je to FAKE? [fejk]
a) Falošný, nepravdivý obsah.
b) Gramatická chyba na internete.
c) Zľavnený tovar.
d) Nadávka.

4. Čo je to CHATBOT? [četbot]
a) Chatovací kódex.
b) Chatovací tajný jazyk.
c) Chatovací robot.
d) Chatovací podvodník.

5. Čo je to LIVE STREAM? [lajvstrim]
a) Živý prenos.
b) Výpadok siete.
c) Komunikačný šum.
d) Nefunkčná aplikácia.

6. Čo je to MEME? [meme]
a) Obrázok s porekadlom.
b) Obrázok bez textu.
c) Obrázok o zvieratách.
d) Obrázok s vtipnou zápletkou.

7. Čo je to STORIES? [storis]
a) Videá alebo fotky, ktoré sa ne-
dajú vymazať.
b) Videá alebo fotky, ktoré sa ne-
dajú lajknúť.
c) Videá alebo fotky, ktoré zmiznú
po 24 hodinách.
d) Videá alebo fotky, ktoré trvajú
do 6 sekúnd.

8. Čo je to HASHTAG? [hešteg]
a) @
b) ©
c) &
d) #

9. Čo je to MERCH? [merč]
a) Produkt označený logom.
b) Porušenie online pravidiel.
c) Nováčik na sociálnej sieti.
d) Neúspešný youtuber.
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mediálna výchova

Viac o hashtagu

Rada by som vám z tých všetkých pojmov
teraz priblížila hashtag (hešteg), ktorý je
vo svete populárny už viac ako 8 rokov,
a predsa mnohí ani netušia, na čo slúži.
Potvrdil mi to aj môj malý prieskum me-
dzi rodičmi, z ktorého mi vyšlo, že väč-
šina nevie popísať, čo je to hashtag a na
čo sa používa.

Čo je hashtag?
Slovo hashtag (hešteg) je anglické slovo,
ktorým sa pomenúva znak # (v sloven-
čine mriežka, krížik alebo dvojkrížik). Naj-
skôr sme mriežku (hash) spoznali na kla-
sických telefónoch – pri číslach 0 až 9 bola
uvedená spolu s hviezdičkou.
Dnes pod hashtagmi myslíme na slová
alebo frázy, pred ktorými je mriežka. Ke-
byže to mám doslovne preložiť, znelo by
to ako hash-tag = mriežkou označené.
Dnes hashtagy bežne vidíme na sociál-
nych sieťach.
Napríklad – Zuzka sa odfotí v obchode,
ako si skúša nové tenisky. Fotku zavesí
na Instagram a pod ňu napíše tieto hash-
tagy: #nakupujem#novetenisky#dneso-
buvam#tenisky. Zo slov sa stanú aktívne
linky, na ktoré sa dá kliknúť. Každý, kto na
hashtag potom klikne, uvidí ďalšie po-
dobné príspevky iných užívateľov, ktoré
boli označené rovnakým hashtagom. Ak si
na Instagrame klikneme na #novetenisky,
zobrazia sa nám fotky nových tenisiek od
výmyslu sveta.

Načo sa používa?
Pomocou mriežky teda označujeme kľú-
čové slová alebo témy záujmu. Tak sú
tieto príspevky navzájom poprepájané,
zatriedené a ľahko vyhľadateľné pre ostat-
ných. Ak niekoho zaujímajú fotky sva-
dobných účesov, stačí si v Instagrame vy-
hľadať #svadobneucesy. Ak chce niekto
vidieť, aké zdravé recepty varia iní, môžu
si na Facebooku vyhľadať hashtag #fitre-
cepty, pod ktorým nájdu rôzne fotky, vi-
deá, statusy na túto tému.
Tak sa všetci navzájom prepájajú, spozná-
vajú, sledujú, vytvárajú nekonečné množ-
stvo sociálnych podskupín s rovnakými zá-
ujmami. A to dnes mladých baví.
Hashtagy používajú na všetkých sociálnych
sieťach – od Twitteru cez Facebook, Insta-
gram, YouTube až po najnovšiu sieť TikTok.

Len pre zaujímavosť, medzi najpopulár-
nejšie hashtagy na celom svete patrí:
#Love, ktorý má viac ako miliardu použití.

Ako vznikol?
Hashtag v tomto kontexte prvýkrát na so-
ciálnych sieťach použil internetový akti-
vista a právnik Chris Messina, ktorý
23. augusta 2007 napísal tento tweet: „Čo
by ste povedali na používanie # (mriežky)
pre skupiny. Napríklad #barcamp
[správa]?“
Postupne sa takýto spôsob označovania
stal viac zaužívaným. Paradoxne tomu do-
pomohli aj veľké požiare v južnej Kalifor-
nii v októbri 2007, počas ktorých obyva-
telia intenzívne využívali práve sociálne
siete. Ľudia sa rýchlejšie skontaktovali
a vedeli si pomôcť.
Obľúbenosť hashtagu rástla každým ro-
kom tak rýchlo, že ho v roku 2010 ofi-
ciálne zaradili do Oxfordského slovníka a
v roku 2014 aj do Scrabble slovníka.
Dnes tento znak nestretneme iba na so-
ciálnych sieťach (pri statusoch, fotkách,
videách, článkoch, komentároch), ale náj-
deme ho ako zaujímavý prvok použitý aj
v offline svete (na oblečení, šálkach,
v MHD, na billboardoch).

Ako ho napísať?
– Mriežku napíšeme pomocou klávesnice
cez skratky. V prípade Windowsu kombi-
náciou AltGr (pravý Alt) + X a v prípade
operačného systému iOS a Linux použi-
jeme Alt (ľavý Alt) + 3.
– Na mobile je napísanie mriežky veľmi
jednoduché – väčšina klávesníc ju už au-
tomaticky obsahuje. Naťukáme ju po-

dobne ako zavináč alebo symboly eura či
dolára.
– Celý hashtag píšeme ako jedno slovo
(aj keď sa inak skladá z viacerých slov).
S mriežkou na začiatku. Bez medzery.
Teda nie #casopis don bosco dnes, ale
takto: #casopisdonboscodnes.
– Do hashtagu môžeme napísať aj čísla.
Tiež existujú hashtagy s dĺžňami či mäk-
čeňmi (hoci tieto interpunkčné zna-
mienka mladí používajú na internete me-
nej).
– Netreba to však s hashtagmi preháňať
a písať ich pod jeden príspevok viac ako
15. Potom to môže vyznieť neprehľadne
a niekedy až komicky.
– Na záver pripájam významy niektorých
obľúbených medzinárodných hashtagov:
#TBT: ThrowbackThursday. Vo štvrtky
zvyknú užívatelia spomínať – zverejňujú
fotografie z minulosti (najčastejšie fotky
z detstva).
#foodporn: fotky jedál a dezertov.
#skyporn: fotky oblohy – západ slnka, ob-
laky, východ slnka.
#POTD: Photo of theday. Najlepšia fotka
dňa.
#OOTD: Outfit of theDay. Fotky outfitu –
užívatelia zdieľajú, čo v ten deň majú na
sebe.

Správne odpovede z testu na strane 20:
1 b, 2 b, 3 a, 4 c, 5 a, 6 d, 7 c, 8 d, 9 a

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

František vyhlásil prostredníctvom apoštolskej
penitenciárie Loretánsky jubilejný rok

Už od Synody o mládeži sa rozbiehajú aktivity v Lorete, ba ešte
skôr, už od záveru Synody o rodine – potom, ako bol vymenovaný
nový arcibiskup Fabio Dal Cino. Len 54-ročný arcibiskup spravuje
baziliku od roku 2017 ako generálny vikár pápežskej delegatúry
v Lorete. Toto mestečko bolo vyhlásené za Centrum pastorácie
rodín a mládeže medzi Svetovými dňami rodín a Svetovými dňami
mládeže. Pápež naznačil, že pastorácia mládeže a pastorácia ro-
dín nemôžu byť od seba odtrhnuté. Vo vyhlásení liturgickej spo-
mienky sa uvádza: „Táto svätyňa pripomína tajomstvo vtelenia
a vedie všetkých návštevníkov k uvažovaniu nad plnosťou času,
v ktorom Boh poslal svojho Syna narodeného zo ženy, a k rozjí-
maniu nad slovami anjela zvestujúceho radostnú správu i nad slo-
vami Panny Márie, ktorá odpovedala na Božie povolanie. Zatie-
nená Duchom Svätým sa táto pokorná Pánova služobnica stala
domom Božstva, najčistejším obrazom svätej Cirkvi.“
Rozhodnutie pápeža Františka o zápise ľubovoľnej spomienky
Panny Márie Loretánskej aj o vyhlásení Loretánskeho jubilej-
ného roku „Panny Márie Kráľovnej a Brány nebies“, ktorý sa zač-
ne 8. 12. 2019 a zakončený bude 10. 12. 2020, má napomôcť
„najmä rodinám, mladým ľuďom a rehoľníkom v nasledovaní
čností dokonalej učeníčky evanjelia Panny Márie, ktorá počatím
Hlavy Cirkvi prijala k sebe aj nás“.

Pápež František sa prihovára miništrantom

„Pán Ježiš ťa povolal k službe pri omšovej liturgii. Je to pre teba
jedinečná príležitosť na stretnutie s ním, aby si ho viac miloval
a nasadzoval sa pre neho.
Ako si si však mohol všimnúť, omša sa končí slovami kňaza:
„Iďte!“
Po tom, čo si slúžil Ježišovi pri omši, sme všetci povolaní slúžiť
mu svojím každodenným životom, v stretávaní s našimi bratmi
a sestrami. Sme nabádaní k misii. Nezabúdaj na to!
Kresťan nemôže byť sám, všetci spoločne sme silnejší, máme
väčšiu odvahu a ďalej dôjdeme.“

Niekoľko podnetov od pápeža

– Pápež univerzitným študentom a profesorom pripomína: Ne-
majte strach z náročnosti.
– Modlitba je dychom nového života.
– Miestom kresťana sú Božie ruky.
– Svätosť je darom a povolaním. Svätí sú ľudia, ktorí stáli nohami
pevne na zemi, zakúšali každodennú námahu bytia s jej ús-
pechmi i pádmi a ustavične nachádzali v Pánovi silu, aby opä-
tovne povstali a pokračovali v ceste. Svätosť nie je cieľom do-
siahnuteľným iba vlastnými silami, ale je plodom Božej milosti.
– Rád opakujem, čo hovoril Gustáv Mahler: „Tradícia je úschovňa

budúcnosti a nie schránka na popol. Je ako koreň,
z ktorého vychádza miazga, ktorá dáva vyrásť
stromu, aby prinášal plody. Brať z neho a nechať
rásť – takto chápali tradíciu aj prví cirkevní otcovia.“
– Pápež František 250 mladým na kongrese v Mexiku
odkázal: „Otázka smrti je tiež otázkou života. Naj-
väčšia ľudská zodpovednosť spočíva v tom, že
udržiavame otázku smrti otvorenú, aby sme tak ne-
uzavreli ani otázku života. Možno to znie paradoxne,
ale až smrť umožňuje životu, aby zostal nažive. Až fi-
nále povoľuje, aby bol spísaný príbeh, namaľovaný
obraz, aby sa dve telá objali. Ale pozor, finále nestojí
len na konci. Možno by sme mali venovať pozornosť
každému malému finále v dennodennom živote.“
„Vedomie takého okamihu nás totiž prepája s več-
nosťou. Otázky o smrti obohacujú náš život.“
– „Podľa čoho spoznáme kresťanského misionára?“
pýta sa František. A odpovedá: „Podľa toho, že
vieru uľahčuje, a nie kontroluje.“

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

Aké zámery má pápež František

Pápež František rozhodol o zápise ľubovoľnej spomienky Panny Márie Loretánskej
do kalendára Katolíckej cirkvi na 10. 12., na deň, keď sa v Lorete pripomína prenesenie
Svätého domu z Nazareta.
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sväté písmo

13. novembra 1841 don Bosco slúžil svätú omšu v kostole v Cas-
telnuove. Bol už na ceste do Turína, kam odchádzal na radu
dona Cafassa, aby si v kňazskom konvikte doplnil svoje štúdiá
a svoju kňazskú formáciu. Podľa zostavovateľa Biografických
spomienok don Bosco prežíval v srdci veľký apoštolský zápal pre
mladých, ktorý sa dá dokumentovať z jedného písomného zá-
znamu jeho myšlienok, ktoré sa našli na kuse papiera z tohto
obdobia. Na lístku boli napísané myšlienky, ktoré komentovali
verš Jánovho evanjelia 11, 52:

Slová evanjelia, aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti,
ktoré poukazujú na hlboký dôvod Ježišovho príchodu na túto
našu zem, sa mi zdajú veľmi priliehavé na vyjadrenie dnešnej si-
tuácie mládeže. Táto najdelikátnejšia a najvzácnejšia časť ľudskej
spoločnosti, do ktorej sa vkladajú nádeje na šťastnú budúc-
nosť, nie je sama v sebe skazená. Ak si odmyslíme zanedbania
zo strany rodičov, záhaľku, vplyv zlých kamarátov, čo sa deje
najmä počas sviatočného voľna, je veľmi ľahké vložiť do ich jem-
ných sŕdc základy poriadku, dobrých mravov, rešpektu,
náboženstva. Ak sa však stane, že sa skazia už v mladom
veku, je to skôr z neskúsenosti než z nejakej zloby, ktorá
by v nich bola. Títo mladí potrebujú niekoho, kto by sa
o nich postaral, kto v nich vypestuje čnosti a ochráni ich
pred neresťami. Problém je v tom, kde ich zhromaždiť,
aby sme im mohli niečo povedať a dať im morálne po-
naučenia. Toto bolo poslanie Božieho Syna: toto môže
uskutočniť len jeho sväté náboženstvo. Ale toto jeho
náboženstvo, ktoré je sväté a nemenné, ktoré je a bude
navždy učiteľkou ľudí, má taký dokonalý zákon, že sa do-
káže prispôsobiť všetkým časom a všetkej rozličnosti
ľudských pováh. Medzi prostriedkami vhodnými na roz-
šírenie náboženského ducha v srdci nevzdelaných
a opustených sa javia na prvom mieste oratóriá. Keď
som začal službu tomuto dielu, mal som v úmysle za-
svätiť všetku svoju námahu na väčšiu Božiu slávu a na
úžitok nesmrteľných duší, aby boli dobrými občanmi na
tejto zemi a jedného dňa aj šťastnými obyvateľmi neba.

Boh nech mi pomáha, aby som v tomto mojom úsilí vydržal až
do posledného dychu môjho života.
Z týchto riadkov môžeme jasne vidieť, že prvá myšlienka, ktorú
spoznal vo svojich snoch, bola tá o jednom stáde vedenom je-
diným Pastierom, čo je vlastne poslaním Ježiša Krista. Usiloval
sa zhromaždiť mladých nielen v Turíne a v jeho okolí, ale aj
mladých zo všetkých národov zeme, kresťanských i pohanských,
katolíckych i protestantských alebo ortodoxných, aj z tých di-
vokých a necivilizovaných, aby všetci spoznali pravého Boha
a jeho Syna Ježiša Krista. Jeho láska nemala hraníc. Nežná láska
k blížnemu, písal svätý František Saleský, je jeden z najväčších
a najvynikajúcejších darov, ktoré Božia dobrota dáva ľuďom.
A preto don Bosco nadšený prehlasuje: Usilujme sa o spásu mla-
dých.

Božia vôľa je pre dona Bosca jasná: zhromaždiť mládež, aby sme
im mohli pomôcť. Pre dôstojný a radostný život na tejto zemi
i pre to, aby ich život smeroval do neba.

Autor: Pavol Grach SDB / Foto: archív SDB

Don Bosco medituje nad slovami
evanjelistu Jána

Toto však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz tohto roka prorokoval, že Ježiš má zomrieť za
národ, a nielen za národ, ale aj preto, aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti. (Jn 11, 51–52)

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.
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misie

Náš spolubrat – kňaz salezián Anton Od-
robiňák, ktorý pôsobí v Ekvádore, dokon-
čuje vo svojej farnosti a v niektorých
z priľahlých filiálok kostolíky a kateche-
tické miestnosti. Tieto jeho diela boli pod-
porené sumou 10 000 eur. Kostol v Tuu-
tin-Entsa posvätili 14. septembra 2019.
Dúfame, že kostolíky, aj keď chudobné
a skromné – niektoré z nich skôr pripo-
mínajú plechovú kôlňu, sa stanú duchov-
nými centrami a miestami zhromaždenia
pre modlitbu a sviatosti a tak zdrojom
požehnania a pokoja pre celú krajinu.

Rovnakou sumou sme podporili opravu
ohrevu vody a hospodárskych budov
v diele Bosco Boys v Nairobi v Keni. Bosco
Boys je dielo pre chlapcov z ulice. Chlapci
sa dostanú na ulicu preto, lebo doma je
pre nich veľmi nepriateľské prostredie
alebo jednoducho ich rodina prestala
existovať. Na ulici si obživu zabezpečujú
sami. Štúdium im takto vlastne berie po-
trebný čas na zháňanie si obživy, a preto
nevyhnutne potrebujú niekoho, kto by im
zaplatil ich životné náklady, aby mohli byť
v škole. Štát nemá nijaký program na rie-
šenie týchto problémov. Hoci je Nairobi
neďaleko rovníka, je vo výške 1 800 me-

trov nad morom a môže tam byť aj
chladno, najmä v období dažďov. Preto je
potrebné mať aj teplú vodu, aby bolo
možné chlapcov motivovať k základným
hygienickým návykom, ktoré zatiaľ ne-
majú naučené. Studená voda je veľkou
prekážkou toho, aby hygiene prišli na
chuť.

Sumou 11 000 eur sme podporili rekulti-
váciu, vlastne opätovné vysadenie jabl-
kového sadu na druhom stupni základnej
internátnej školy pre chlapcov v Mafinge
v Tanzánii. Starý jablkový sad, keďže nebol
odborne udržiavaný, zväčša vyschol,
alebo čo je v tejto zemepisnej šírke pre ja-
blone bežné, pripomínal skôr topole –
s konármi pritisnutými k sebe – a úrodu
tvorilo niekoľko plánok. Keďže sme sa
zoznámili s firmou Tamu Tamu Apples
(sladučké jablká), ktorú zanietene vedie
pani Hana z Nitry, ale už piaty rok býva
v Tanzánii, získali sme prístup k takým
prepotrebným znalostiam, ako sa tu od-
borne starať o jablone, aby prinášali
dobrú úrodu. Chlapci s nadšením klčo-
vali staré stromky. Všetci budú zaškolení
do starostlivosti o sad. Tieto vedomosti
im umožnia aj po návrate zo školy domov

venovať sa vo svojom rodisku pestovaniu
jabĺk, ktoré sú tu prakticky najdrahším
a veľmi žiadaným ovocím. Takto si môžu
zlepšiť rodinný rozpočet. To je aj dôvod,
prečo táto škola o projekt jablkového
sadu prejavila záujem. Pomôže im s fi-
nancovaním aspoň časti nákladov, keďže
škola nemá nijakú štátnu podporu a plne
je závislá od sponzorov a príspevkov rodín
žiakov. V úspešnej realizácii projektu po-
máhajú aj dve dobrovoľníčky Kristína
a Laura, ktoré budú v škole pôsobiť do au-
gusta 2020. Sú zárukou, že neostane len
pri prvotnom nadšení, ale že sa medzi
žiakmi vytvoria skupinky, ktoré sa budú
odborne a pravidelne sadu venovať.

Dobrovoľníci sú naším ďalším veľkým pro-
jektom, ktorý je formou účinnej pomoci.
Svet totiž nezachránia peniaze, ale ľudská
blízkosť a spolupatričnosť. Dobrovoľníci,
ktorí si prešli ročnou prípravou, sú kon-
krétnym a účinným vyjadrením našej lás-
ky a blízkosti pre trpiacich a opustených.
Momentálne máme dobrovoľníkov na Lu-
níku IX,, v Azerbajdžane, Keni, Tanzánii
i v Jakutsku. Na ich prípravu, letenky, zdra-
votné i sociálne poistenia sme použili
zhruba 30 000 eur z vašich príspevkov.

Spracoval: Štefan Kormančík SDB / Foto: misijný archív

Podpora misijných aktivít vo svete

Drahí naši čitatelia a dobrodinci, vďaka vašej štedrosti sme mohli aj v roku 2019 podporiť
mnohé aktivity vo svete na šírenie dobra a dobrej zvesti – evanjelia. Toto nie je ich podrobný
výpočet, je to vyjadrenie vďaky aspoň za niektoré z nich.

Mafinga, TanzániaFarnosť Tuutin-Entsa, Ekvádor
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Pánovi sa zapáčil jeho život 
a privinul si ho

K storočnici otca Ernesta Macáka

histór ia

Milosť 96 rokov života otca Ernesta 
 
1920  7. januára sa narodil vo Vištuku, 11. januára 
ho pokrstili 
1932 po druhom ročníku gymnázia v Trnave pre-
stúpil do Šaštína 
1935 20. júla začal noviciát v Hronskom Beňadiku, 
mesiace do Vianoc prežíval krízu škrupulanstva 
1936 31. júla zložil prvé rehoľné sľuby, pokračoval 
v štúdiu v Moravskej Ostrave 
1939 – 1942 saleziánsku asistenciu prežil pri no-
vicoch v Hronskom Beňadiku, potom v Šaštíne na 
gymnáziu a napokon na biskupskom gymnáziu  
v Trnave, kde mu jeho strýko Anton pomohol pre-
konať duchovnú krízu 
1942 31. júla zložil doživotné rehoľné sľuby, teo-
lógiu začal študovať v Turíne, pokračoval kvôli 
vojne na Slovensku 
1946 29. júna ho biskup Michal Buzalka v Hron-
skom Beňadiku vysvätil za kňaza 
1946 pôsobil na Miletičovej v Bratislave a študoval 
na univerzite filozofiu a dejiny 

Otec Ernest sám o sebe 
„Od malička som bol vášnivý ,stro-
molezec‘.“ 
(Keď si spomína, ako 8-ročný spadol 
z veľkej lipy, stratil vedomie a zota-
voval sa týždeň.) 
 
„Kľakadlo, na ktorom sme pred oltá-
rom pri skladaní sľubov kľačali, bolo 
nádherne vyzdobené kvetmi. Bol som 
šťastný. Ďakoval som Pánovi, že mi za-
chránil počas krízy v Šaštíne povolanie 
a že mi už vyše poldruha roka pomáha 
byť verný a bez ťažkého hriechu.“  
(O slávnosti svojich prvých sľubov, 
31. júla 1936 v Hronskom Beňadiku) 
 
„Pracoval som, smial som sa i bavil 
chlapcov a nikto netušil, čo zažívam 
v duši. Len čo sa skončila hodina la-
tinčiny alebo nejaká povinnosť, pre-
stávka s chlapcami…, akoby bol 
niekto obrátil v mojej duši celkom 
novú stranu. Pociťoval som ne-
smiernu opustenosť a samotu plnú 
úzkosti…“ 
(O duchovnej kríze vo veku 20 ro-

kov, v druhom roku saleziánskej 
asistencie, v Šaštíne 1941) 
 
„Pamätám sa, že som sedel vpredu 
opretý o jeden z masívnych novogo-
tických stĺpov chrámu. Keď som do-
stal sväté prijímanie, samého Ježiša 
Krista, v úplnom tichu môjho vnútra 
sa zreteľne ozval hlas: ,CHCEM  
A MUSÍM SA STAŤ SVÄTÝM!‘ Vnímal 
som túto jasnú vetu ako čosi nové  
a hlboké, čo sa mi vrývalo do duše. 
 V živote ma Boh robil šťastným, aj 
keď žiadal čosi nad moje sily.“ 
(O prvom z dvoch duchovných da-
rov, ktorý dostal ako študent teoló-
gie, 8. decembra 1944 cez svätú 
omšu, v Hronskom Beňadiku) 
 
„Ležal som na dlažbe medzi sväten-
cami s celou svojou minulosťou  
a zlyhávaním! Kto som ja, že si ma 
Boh vybral, vyvolil, viedol a vychová-
val až po tento okamih? Ležal som 
na chrámovej dlažbe ako bezmocný, 
slabý, bezbranný a nemohúci, ako 
ten, čo má za sebou nesmierne veľa 
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história

Fotografia 32-ročného Ernesta Macáka po uväznení v Olomouci 
(september 1952)

odpustených zlyhaní. Ležal som  
v pokore a prežíval som svoju ne-
hodnosť pred tvárou trojjediného 
Boha, ale súčasne aj veľkú vďačnosť 
a lásku.“ 
(O dni svojej kňazskej vysviacky, 29. 
júna 1946 v Hronskom Beňadiku) 
 
„Otvárajú sa mi pritom v duši stále 
nezacelené rany a s nimi vnútorné 
utrpenie a bolesť. Prepáčte mi, ne-
budem o svojom väznení a bláznov -
stve už nikdy viac písať. BOŽE! BOŽE 
MÔJ! AKÁ STRAŠNÁ MILOSŤ A DAR 
to boli! Ako pomalinky-pomaly, za-
vše len po kvapkách som ju prijímal! 
Ako som sa jej len bránil! Dnes viem, 
že to bolo naozaj milosťou a darom.“ 

(O mučení v rokoch 1952 – 1955 a o 
roz hodnutí sa pre fingovanie blázna) 
 
„Chcete ešte jednu myšlienku? Otec, 
večná Láska, chce, aby sme boli svätí 
ako on, ako Ježiš, ako Duch Svätý! 
Cez ruky Ježišovej Matky! Na to nás 
povolal, aby sme sa dali napospas 
jeho Láske! Len to má význam  
a zmysel i v našej krehkosti! A cez 
všetko sa možno premodliť! I cez vä-
zenia, krízy, pády, znechutenia, cez 
choroby i cez samú smrť. To je kus 
mojej celoživotnej skúsenosti,  
o ktorú sa tu s vami delím.“ 
(Z pozdravu spolubratom  salezi   -
ánom, keď ako 79-ročný končil úrad 
provinciála, marec 1999)

Don Štefan Turanský pri pohrebe otca 
Ernesta v Šaštíne 21. októbra 2016  
v kázni vyzdvihol v piatich bodoch 
niektoré charakteristické črty jeho 
hlbokého duchovného, rehoľného  
a apoštolského života. 
 
Odišiel svätec. Lepšie povedané – 
svätec nás predišiel do večnosti. Do-
zrel ako jesenná úroda, pretože Pá-
novi sa zapáčil jeho život a pre jeho 
bohabojnosť (Hebr 4, 7) si ho privi-
nul do svojho milosrdného a otcov-
ského náručia, po ktorom don Er-
nest vrúcne túžil a silne sa naň tešil. 
 
1. Bol ochotný obetovať, teda dať svoj 
život za spolubratov, za záchranu po-
volania mladých saleziánov. Don Er-
nest bol tvorcom idey ilegálneho 
prechodu viac ako 60 mladých sale-
ziánov cez hranice, aby mohli do-
siahnuť a naplniť svoj životný sen: 

naplno patriť Bohu ako kňazi a za-
svätené osoby. Realizátorom jeho 
plánov bol v prvom rade don Titus 
Zeman. Obaja na to doplatili za-
tknutím, týraním a väzením. 
 
2. Bol mužom bolesti, ako hovorí pro-
rok Izaiáš o Ježišovi Kristovi. Nasle-
doval svojho majstra. Svoje utrpenie 
vo vyšetrovacej väzbe takto opísal: 
„Kopanie vyšetrovateľa bolo veľmi 
silné. Ostávali po ňom bolestivé 
miesta. Boleli pri každom kroku. Na 
stehnách sa mi tvorili modriny, ktoré 
pribúdali pri každom vypočúvaní… 
Boleli ma už aj svaly na prsiach  
a rebrá sa stali terčom pre boxerské 
údery môjho vyšetrovateľa… Raz mi 
zasiahol na ľavej strane hrudného 
koša spodné výbežky rebier. Ne-
viem, či sa mi tam niečo natrhlo 
alebo puklo. Bolelo ma to ešte i po 
pol roku, ba aj dlhšie.“ Bitie sa stup-

1949 kvôli nastupujúcemu komunizmu začal hľa-
dať možnosti a organizovať tajné úteky mladých 
saleziánov za hranice 
1950 po barbarskej noci bol aj on internovaný  
v Podolínci 
1950 od 25. apríla tajne píše zápisky o udalos-
tiach (kniha Zápisky spoza mreží) 
1950 začiatkom júla z Podolínca na týždeň ušiel, 
navštívil Titusa Zemana a zapojil ho do prevádza-
nia mladých saleziánov za hranice 
1950 10. októbra z Podolínca ušiel definitívne, 
štát na neho vydal zatykač 
1950 v novembri sa začína tajne stretať s mla-
dými spolubratmi, k sviatku Nepoškvrnenej im 
napísal okružný list 
1951 – 1952 zorganizoval viaceré tajné duchovné 
cvičenia pre spolubratov a začal pre nich organi-
zovať aj tajné štúdium teológie 
1952 7. septembra ho počas návštevy spolubratov 
v PTP v Přerove zatkla ŠtB 
1952 pri vypočúvaní v Bratislave chceli od neho 
mená a adresy spolubratov, ako spolupracoval  
s Revesom a u koho býval 
1952 niekoľkokrát vo väzení zažil milosť viac dní 
trvajúceho veľkého vnútorného pokoja, ktorý si 
nevedel vysvetliť 
1952 v novembri ho pri výsluchoch v Justičnom 
paláci v Bratislave začali mučiť 
1952 v decembri urobil „skok do tmy“, ako to ne-
skôr nazval: začal hrať polopomäteného 
1953 v júli ho preradili do väzenskej nemocnice, 
kde ho pozorovali; v auguste ho previezli do vä-
zenského psychiatrického pavilónu Praha-Boh-
nice, dostal tam asi šesť až osem elektrošokov 
1954 v máji ho previezli do psychiatrickej liečebne 
v Havlíčkovom Brode, tam dostal asi štyri elektro-
šoky; po návšteve príbuzných, ktorým prezradil, že 
pomätenie predstiera, jeho otec požiadal, aby Er-
nesta premiestnili do Pezinka 
1954 v júni ho v sprievode primára a dvoch taj-
ných presunuli do psychiatrickej liečebne do Pe-
zinka na Cajle, v nedele ho navštevovali príbuzní, 
niekedy ho zaviedli aj do kaplnky 
1954 – 1955 v Pezinku mu predpísali asi dvadsať 
elektrošokov, liečili ho tiež inzulínom, niekedy to 
kombinovali; cez nastrčených pacientov ho stále 
sledovali 
1955 22. apríla ho prepustili do domácej liečby; po 
32 mesiacoch väzenia mohol opäť slúžiť svätú 
omšu a modliť sa breviár; aj ďalej, celých 13 rokov, 
predstieral pomäteného, iba siedmi najbližší ve-
deli pravdu 
1957 – 1958 vo Vištuku spísal spomienky na vä-
zenie a bláznenie, dopísal ich v roku 1988 v Ríme 
(kniha Bláznom pre Krista vyšla v roku 2004) 
 
 

„Svätec nás predišiel do večnosti“
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ňovalo. Niekedy ho bili aj dvaja na-
raz. Potom „pribúdali nové spôsoby 
bitky. Keď som kľačal, vyšetrovateľ 
ma chvíľami ľavou rukou kmásal za 
vlasy, mykal mi hlavu dopredu a päs-
ťou pravej ruky ma začal mlátiť 
vzadu po krku“. A tak zo strachu, že 
by počas týrania vo vyšetrovacej 
väzbe mohol zradiť mená spolubra-
tov, ktorí ilegálne vlasť opustili, volil 
cestu hry na blázna a to tak doko-
nale, že mu na to neprišli ani via-
ceré lekárske vyšetrovacie komisie. 
„Bláznil“ celých trinásť rokov. 
 
3. Odkiaľ bral don Ernest silu, aby 
zvládol všetky ťažkosti? Predovšet-
kým z Eucharistie. Bol to eucharis-
tický kňaz, eucharistický rehoľník.  
Z jeho osobných zápiskov vidno, že 
si vybudoval taký hlboký, úprimný  
a blízky vzťah k eucharistickému Je-
žišovi, že by som ho prirovnal  
k „mystickému“ stotožneniu sa  
s Kristom, ktorý svoju obetavú lásku 
sprítomňuje v každom eucharistic-
kom slávení. Ku koncu svojho života 
don Ernest napísal: „Takmer deväť-
desiat rokov mám za sebou, slabšiu 
mozgovú príhodu spred vyše troch 
rokov a postupujúce starnutie s den-
nou modlitbou: ,Ježišu, aj v môj po-

sledný deň príď ku mne ako môj 
priateľ!‘ Príde môj Ježiš, večne živý,  
a spolu skončíme túto búrlivú i ti-
chú chôdzu na zemi. Prenesie si ma 
k sebe a tam sa to začne: to úžasné 
a večné! Ustavičná extáza! Čo môže 
človek chcieť viac? Miloval ma, miluje 
ma a chce ma milovať večne!“ 
 

4. Bol skromný a pokorný. Mimo-
riadne pokorný. Dovoľte, aby som 
uviedol jeden môj zážitok s ním. 
Bolo to v roku 1980 v Ríme. Ako 
mladý bohoslovec salezián som pa-
tril do jeho komunity a on bol môj 
predstavený, ale aj duchovný vodca. 
Tak som ho poprosil, aby mi pouká-
zal, na ktorých svojich negatívnych 
vlastnostiach mám seriózne popra-
covať, aby bol zo mňa dobrý rehoľ-
ník. A on mi taktne a jemne niekoľko 
vecí naznačil. Potom chvíľu počkal  
a pokojne povedal: „Drahý Števko,  
a teraz ty povedz mne, aké nedos -
tatky na mne vidíš. Ja tiež potrebu-
jem pracovať na svojej svätosti.“ Ne-
pamätám si, či som mu niečo 
povedal, no zostal som v nemom 
úžase nad jeho pokornou prosbou. 
 
5. Krášlili ho aj iné čnosti. Bola to 
predovšetkým jeho vnútorná sila, po-
koj, vľúdnosť, priateľskosť a dobrota. 
Pre všetkých saleziánov našej pro-
vincie, dovolím si to tvrdiť, on bol 
otcom – nikdy nebol predstaveným 
v tom zmysle, žeby rozkazoval, pri-
kazoval, bol otcom, ktorý vedel kaž-
dého vypočuť, pochopiť, priať mu  
a byť mu nápomocným. Fascinovalo 
ma na ňom aj to, že som ho nikdy 

nevidel nahnevaného, bravúrne do-
kázal zvládnuť napäté situácie, ve-
del druhých trpezlivo počúvať a ak-
tívne s nimi spolupracovať. Bol 
nenáročný. Žil príkladnou chudo-
bou, uspokojil sa s tým, čo mal. Ne-
bol požadovačný. Vyžarovalo z neho 
silné presvedčenie, že sa oplatí žiť 
pre Krista a pre svoju vieru.

Biskup Dominik Hrušovský predstavuje pápežovi Jánovi Pavlovi II. Ernesta 
Macáka. Fotografia je z obdobia medzi rokmi 1983 a 1987

1963 napísal meditácie „Otčenáše kňaza z výroby“; 
v tých rokoch napísal aj meditácie „Svätá omša, to 
je Ježiš!“ i niekoľko ďalších textov, tie však zostali  
v rukopise 
1968 v utorok 10. apríla po vybavení všetkých do-
kumentov odcestoval Ernest v sprievode otca cez 
hranice do Viedne a do Ríma, kde mal o neho pre-
vziať starosť brat Ľudovít 
1968 apríl – Ľudovít našiel Ernestovi bývanie  
u španielskych rehoľných sestier na Via Cassia, 
býval tam až do roku 1976, naučil sa po španielsky 
a konal tam duchovnú službu 
1968 od novembra začali Ernest s Ľudovítom pri-
pravovať pre slovenské vysielanie Vatikánskeho 
rozhlasu relácie pre mládež, pokračovali v tom 
osem rokov 
1969 v januári prišiel diplomaticky ako sekretár 
 bis kupa Pobožného do Ríma strýko Anton Macák  
a v kufri priniesol Ernestovi väčšinu jeho rukopisov 
z Vištuka 
1969 v máji cestoval Ernest do San Giovanni Ro-
tonda, strávil tam desať dní, ďalších osem mesia-
cov písal životopis Pátra Pia – Muž s ranami 
1971 v máji sa v Ríme stretol so zakladateľom ne-
okatechumenálnej cesty, v októbri začal navšte-
vovať stretnutia v ich skupine, trvalo to až do roku 
1987 
1971 17. októbra bol blahorečený Maximilán 
Kolbe, Ernest venoval šesť mesiacov písaniu jeho 
životopisu – V bunkri hladu 
1974 v septembri navštívil Španielsko, cestou sa 
zastavil aj v Taizé, v Arse a v Lurdoch 
1976 prestal sa zatajovať, stal sa direktorom slo-
venských saleziánov v Ústave svätých Cyrila a Me-
toda 
1976 v Chicagu (USA) vyšla kniha Zápisky spoza 
mreží pod pseudonymom A. Ochotnik 
1987 prešiel pracovať do švajčiarskeho mesta Ba-
zilej medzi slovenských emigrantov 
1990 v septembri sa vrátil žiť a pracovať na Slo-
vensko, stal sa direktorom komunity v Šaštíne, 
kde obnovil aj saleziánske gymnázium 
1993 ako 73-ročný sa stal na šesť rokov provin-
ciálom slovenských saleziánov 
1995 na začiatku júla privítal v Šaštíne pápeža 
Jána Pavla II. 
1999 po šiestich rokoch v službe provinciála sa 
vrátil žiť a pôsobiť do Šaštína 
2007 – 2008 napísal poslednú knihu – Bože, opla-
tilo sa mi žiť!, vyšla v roku 2009 
2008 pre zdravotné ťažkosti začal žiť v opatere 
Sestier svätého Kríža v Cerovej 
2016 13. októbra don Ernest vo veku 96 rokov zo-
mrel v povesti svätosti, na pohreb do Šaštína pri-
šlo množstvo veriacich, kňazov, rehoľníkov, sale-
ziánska rodina i viacerí biskupi 
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Laura Carmen Vicuňová sa narodila 5.
apríla 1891 v Santiagu (Čile). Po smrti
otca sa rodina presťahovala do Argen-
tíny. Tu matka Mercedes spoznala pa-
novačného Manuela Moru. Prijala po-
zvanie nasťahovať sa k nemu, pracovať
na jeho farme a začala s ním spolunaží-
vať.
V roku 1900 Lauru prijali do kolégia Dcér
Márie Pomocnice a vstúpila do Družiny
Máriiných dcér. Raz na hodine nábožen-
stva Laura pochopila, že jej mama žije
v hriechu a nečakane odpadla. Od tejto
chvíle zintenzívnila modlitby a obety za
obrátenie svojej matky. Počas prázdnin
robil Manuel Mora úklady na Laurinu čis-
totu, ona však rázne odmietla.
Túžila sa stať rehoľníčkou a vstúpiť do
Inštitútu dcér Márie Pomocnice, ale jej
žiadosť zamietli preto, že matka žila
v hriechu. Napokon sa rozhodla, že po-
núkne svoj život Pánovi za obrátenie svo-
jej mamy. K vysileniu z obiet a choroby sa
pridalo aj prenasledovanie Morom, lebo
ho opäť odmietla. V poslednú noc sa
zdôverila mame:
„Mama, zomieram! Už dlhší čas som pro-
sila Ježiša za teba a ponúkla som mu aj
svoj život, aby si sa vrátila k Bohu…
Mama, nebudem môcť byť šťastná, kým
neuvidím tvoje pokánie. Sľúb mi to skôr,
ako zomriem.“ „Prisahám ti, že urobím,
čo si žiadaš,“ odpovedala mama. Po tejto
radostnej správe Laura 22. januára 1904
zomrela.
Pápež Ján Pavol II. ju 3. septembra 1988
vyhlásil za blahoslavenú.

Alojz Versiglia sa narodil v Oliva Gessi
v Taliansku 5. júna 1873. Chcel sa stať ve-
terinárom. Ako 12-ročného ho prijal don
Bosco a vtedy Alojz zmenil túžbu. Krátko
po smrti dona Bosca sa Alojz rozhodol
stať saleziánom. Za kňaza ho vysvätili
v roku 1895. Ako 23 ročný-sa stal magis-
trom novicov. Túto úlohu plnil s dobrotou
a trpezlivosťou celých desať rokov. V roku
1906 odišiel spolu s ďalšími šiestimi sale-
ziánmi do Číny. Stal sa zakladateľom sa-
leziánskeho diela v Číne a v januári 1921
bol vysvätený za biskupa.
Kalixt sa narodil v Courgné pri Turíne 18.
júna 1903. Keď mal päť rokov, jeho rodina
sa presťahovala priamo do Turína blízko

oratória na Porta Nuova. Každý deň ráno
pred školou chodieval na svätú omšu.
Neskôr sa stal saleziánom a v roku 1922
pri návšteve Mons. Versigliu v Turíne sa
rozhodol nasledovať tohto biskupa do
Číny. Dva roky strávil ako misionár na os-
trove Timor. V roku 1929 ho Mons. Ver-
siglia vysvätil za kňaza. Vo februári 1930
sprevádzal svojho biskupa ku kmeňu
Shiuchow.
25. februára skupina pirátov s boľševic-
kým zmýšľaním prepadla loďku misioná-
rov s mladými s úmyslom uniesť diev-
čatá. Mons. Versiglia a don Caravario im
v tom bránili, začo zaplatili životom.
Pápež Ján Pavol II. ich v roku 1983 vyhlá-
sil za blahoslavených a v roku 2000 za
svätých.

Sviatok: 22. januára

Blahoslavená

Laura
Vicuňová

Sviatok: 25. februára

Svätí

Alojz Versiglia
a
Kalixt Caravario

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

JANUÁR
4. 1915, narodil sa vo Vajnoroch

blahoslavený Titus Zeman
5. 1873, narodila sa vo Florencii

ctihodná Laura Meozziová
8. blahoslavený Titus Zeman,

kňaz, mučeník
13. 1902, narodila sa v Granate, Nikaragua,

blahoslavená
Mária Romerová-Menesesová

15. 1811, narodil sa v Castelnuove d´Asti,
Taliansko, svätý Jozef Cafasso

15. 1875, narodil sa v Viarigi, Taliansko,
blahoslavený Alojz Variara

15. blahoslavený Alojz Variara, kňaz
22. blahoslavená Laura Vicuňová, dievča
24. 1880, narodil sa v Chiechowiciach

Boží služobník Ignác Dobiasz
24. svätý František Saleský,

biskup a učiteľ Cirkvi,
titulárny patrón saleziánskej rodiny

30. blahoslavený Bronislav Markiewicz,
kňaz, spomienka

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

FEBRUÁR
1. Spomienka na všetkých nebohých

členov Spoločnosti svätého
Františka Saleského

3. 1913, narodil sa v Miláne
ctihodný Attilio Giordani

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

Yenes, panna
11. 1886, narodil sa v S. João del Rei,

Brazília, Boží služobník
Mons. Antonio de Almeida Lustosa

16. 1883, narodila sa v Coreno Golgi,
Tliansko, blahoslavená Mária Troncattiová

25. svätý Alojz Versiglia, biskup,
a svätý Kalixt Caravario, kňaz,
prví saleziánski mučeníci

26. 2010, začala sa diecézna fáza Procesu
blahorečenia Titusa Zemana

27. 2017, Svätá Stolica vydala dekrét
o mučeníctve Titusa Zemana

28
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panna mária

Mala som tesne pred maturitou, keď nám
lekári oznámili: „Vaša mamka má rako-
vinu v pokročilom štádiu, pripravte sa na
to, že už tu nebude dlho s vami.“ Bolo to
niečo hrozné. Mám stratiť svoju milujúcu
a milovanú mamku.
„Bojovali“ sme spolu s chorobou niekoľko
mesiacov a v decembri, na sviatok Ne-
poškvrnenej Panny Márie, si ju Pán po-
volal.
V deň, keď mamka zomrela, som si kľakla
a úprimne sa pomodlila: „Panna Mária, vi-
díš, že už nemám svoju pozemskú
mamku, odteraz mi ju nahraď ty sama!
Ochraňuj a usmerňuj ma v mojom živote
a pomáhaj mi v životných ťažkostiach.“
A naozaj som jej pomoc začala mocne
prežívať. Moje modlitby k Panne Márii už
neboli iba tie naučené, začala som sa jej
zdôverovať a rozprávať sa s ňou ako s ma-
mou. Nesklamala ma. Vždy som cítila jej
pomoc a ochranu.
Po čase som sa vydala. Svadbu sme mali
na sviatok Nanebovzatia Panny Márie.
Nemali sme hneď deti a lekári povedali,
že mám veľmi malú šancu otehotnieť. Ale
Bohu nič nie je nemožné a o dva a pol
roka sa nám narodila dcérka, ešte do roka
syn a po ďalších dvoch rokoch druhý syn.

Po istom čase som mala veľké bolesti
a môj gynekológ ma liečil na zápal. Uží-
vala som veľa liekov a injekcií. Neskôr sa
ukázalo, že čakáme ďalšie bábätko. Le-
kár mi povedal: „Mamička, keďže je to už
vaše štvrté dieťa, mali by ste si ho dať
preč, lebo pravdepodobne bude postih-
nuté.“
Povedala som mu, že si ho určite nedám
preč, ani keby bolo ôsme, a to, či bude
zdravé – veď nad všetkým aj nad týmto je
Pán Boh–, to nechám na neho!

Vtedy som prosila Pannu Máriu: „Panna
Mária, daj, aby moje bábätko bolo zdravé,
a keď to bude dievčatko, bude sa volať
Mária (hoci predtým som to meno od-
mietala). Pomôž mi ho prijať, aj keby bolo
choré.“
Pri prvých troch deťoch som počas teho-
tenstva ležala v nemocnici, mala som pro-
blémy, hrozil mi predčasný pôrod. Pri
štvrtom to bolo bez problémov a narodila
sa nám krásna, zdravá dcérka. Dali sme jej
meno Mária. Panna Mária opäť pomohla.

Pred 13 rokmi som mala veľmi vážnu au-
tonehodu. Prevážali ma na prístrojoch
vrtuľníkom a verdikt lekárov bol, že ak to
aj prežijem, pravdepodobne ostanem na
vozíku. Mala som veľké bolesti a vtedy
som vrúcne prosila Pannu Máriu, že keby
si ma Pán povolal, zverujem pod jej

ochranu všetky moje deti, veď každé dieťa
potrebuje matku.
Operáciu som prežila a vďaka Bohu aj
chodím, hoci pomaly. Dodnes mám zdra-
votné problémy, ale moje ťažkosti mám
stále za koho a za čo obetovať. Snažím sa
spájať v utrpení s Ježišom a svoje ťažkosti
zverovať Márii. 15. septembra 2019 som
zložila prísľuby do ADMY a veľmi sa teším,
že som v Združení Márie Pomocnice pod
jej špeciálnym ochranným plášťom. Mô-
žem sa Márii vyrozprávať a vyžalovať tak
ako matke, ktorú už dlhé roky nemám.
Ona má na mňa vždy čas, nikdy jej ne-
zvoní mobil, nikdy nepovie – teraz nie,
príď o chvíľu. A ja sa cez ňu aj s jej pomo-
cou snažím milovať Pána Ježiša a vidieť ho
aj vo svojich blížnych.

(Mária Telekyová z Michaloviec)

Autor: Mária Telekyová / Foto: Vladimír Siekel

Panna Mária v mojom živote

Už od detstva ma rodičia viedli k úcte k Panne Márii, keďže nosím aj jej meno. Mala som dobrú
mamku, ktorá dohliadala, aby sme sa nezabudli ráno a večer pomodliť. V mesiacoch máj
a október sme sa modlievali v kostole ruženec, tak ako to bolo na dedine zvykom.
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Pani Mária Telekyová v deň prísľubov do Združenia Márie Pomocnice 15. 9. 2019 v Žiline

DBD-01-2020:DBD 13.12.2019  13:37  Stránka 29



sen dona bosca

Na poučenie nábožnej saleziánskej
spoločnosti
Dňa 10. septembra tohto roka (1881) si
saleziáni vykonávali duchovné cvičenia
v San Benigne Canavese. „V noci z 10. na
11. septembra, kým som spal, duchom
som sa ocitol v krásne vyzdobenej sále.
Zdalo sa mi, že som sa prechádzal s di-
rektormi našich domov, keď zrazu sa me-
dzi nami objavil muž takého majestát-
neho výzoru, že sme nemohli na neho
ani hľadieť. Bol oblečený takto: skvostný
plášť, ktorý zahaľoval jeho postavu; okolo
krku namiesto goliera vpredu zaviazaná
stuha na mašľu. Na stuhe bolo žiarivými
písmenami napísané NÁBOŽNÁ SPO-
LOČNOSŤ SVÄTÉHO FRANTIŠKA SALES-
KÉHO V ROKU 1881 a na koncoch mašle
zase slová: AKÁ MÁ BYŤ. Desať neoby-
čajne veľkých a žiarivých diamantov mi
bránilo sústrediť pohľad na túto vznešenú
osobu, a ak sa mi to podarilo, tak len za
cenu veľkej námahy.

Tri z týchto diamantov boli na prsiach: na
jednom bolo napísané VIERA, na druhom
NÁDEJ a LÁSKA na tom, čo bol na srdci.
Štvrtý diamant bol na pravom pleci a mal
nápis PRÁCA, na piatom na ľavom pleci sa
dalo čítať MIERNOSŤ. Ďalších päť diaman-
tov zdobilo zadnú časť plášťa a boli umiest-
nené takto: najväčší a najjagavejší bol
uprostred štvoruholníka a bol označený
POSLUŠNOSŤ. Na prvom sprava sme čí-
tali SĽUB CHUDOBY, na druhom, trochu
nižšie, ODMENA. Na ľavej strane, vyššie,
bolo napísané SĽUB ČISTOTY. Lesk tohto
diamantu vyžaroval úplne zvláštne svetlo
a priťahoval obdiv, ako keď magnet priťa-
huje železo. Na druhom zľava, nižšie, bolo
napísané PÔST. Lúče týchto štyroch di-
amantov mierili priamo na ten prostredný.
Tieto diamanty vysielali lúče, ktoré sa vzná-
šali ako malé plamienky, a dali sa v nich čí-

tať rôzne myšlienky. Nad VIEROU sa vzná-
šali tieto slová: Vyzbrojte sa štítom viery,
aby ste premohli nástrahy diabla. Na ďal-
šom lúči bolo: Viera bez skutkov je mŕtva.
Na lúčoch NÁDEJE: Dúfajte v Pána, nie
v človeka. Vaše srdcia nech sú vždy zakot-
vené tam, kde sú pravé radosti. Na lúčoch
LÁSKY: Neste si vzájomne bremená, ak
chcete naplniť môj zákon. Milujte a budete
milovaní, ale milujte svoje duše a duše blíž-
nych. Nad slovom PRÁCA: Liek proti žia-
dostivosti, najsilnejšia zbraň proti všetkým
diablovým pokušeniam. Nad MIERNOS-
ŤOU: Oheň zhasne, ak sa neprikladá
drevo. Uzavri zmluvu so svojím zrakom,
so svojím hrdlom a spánkom, aby vám títo
nepriatelia neukradli vaše duše. V lúčoch
POSLUŠNOSTI: Je to základ celej stavby
a súhrn svätosti. V lúčoch CHUDOBY: Ne-
beské kráľovstvo patrí chudobným. Chu-
doba sa neprežíva slovami, ale láskou
a skutkami. V lúčoch ČISTOTY: Všetky
čnosti prichádzajú spolu s ňou. Tí, ktorí sú

čistého srdca, preniknú do Božích tajom-
stiev a uvidia samého Boha. V lúčoch OD-
MENA: Ak vás láka veľkosť odmeny, ne-
bojte sa prekonávania námahy. Kto so
mnou trpí, so mnou sa bude tešiť. V lúčoch
PÔSTU: Najsilnejšia zbraň proti nástrahám
diabla. Ochranca všetkých čností.

Široká stuha ružovej farby bola vtkaná do
spodnej časti plášťa a nad stuhou bolo
napísané: Toto nech je téma vašich roz-
hovorov ráno, napoludnie i večer. Zbie-
rajte omrvinky čností a postavíte veľkú
budovu svätosti. Beda vám, ktorí po-
hŕdate maličkosťami, budete postupne
upadať.

Až doteraz niektorí direktori stáli, niektorí
kľačali, ale všetci boli ohúrení a nezmohli
sa na slovo. V tej chvíli don Rua, celý bez
seba, povedal:
– Treba to zapísať, aby sme to nezabudli.
Začal hľadať pero, ale nenašiel ho. Vytia-
hol peňaženku, prehľadal ju, ale ceruzku
tam nemal.
– Ja si všetko zapamätám, – uisťoval don
Durando.
– Ja to radšej zapíšem, – pridal sa don Fa-
gnano, – a začal písať stonkou ruže.
Všetci sa čudovali a obdivovali jeho spô-
sob písania.
Keď don Fagnano prestal písať, don Cos-
tamagna mu diktoval ďalej:
– Láska všetkému rozumie, všetko zne-
sie, všetko prekoná; hlásajme ju slovami
i skutkami.
Kým don Fagnano písal, svetlo sa stratilo
a všetci sme sa ocitli v hustej tme.
– Ticho! – zavelil don Ghivarello, – pokľak-
nime si, modlime sa a opäť tu bude
svetlo.
Don Lasagna začal Veni Creator, potom
De profundis a napokon Maria Auxilium
Christianorum a my všetci sme odpove-

Spracoval: František Kubovič SDB / Foto: Barbora Kullačová

Sen o desiatich diamantoch

V septembri 1881 mal don Bosco jeden zo svojich najdôležitejších snov, ktorý naznačil
osud Saleziánskej kongregácie v blízkej budúcnosti.
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sen dona bosca
do

n
bo

sc
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.

dali. Po vyslovení ora pro nobis (oroduj za
nás) sa objavilo svetlo okolo malej tabuľky
s nápisom: NÁBOŽNÁ SALEZIÁNSKA SPO-
LOČNOSŤ, AKÉ NEBEZPEČENSTVO JEJ
HROZÍ V ROKU 1900. Vzápätí intenzita
svetla vzrástla, takže sme sa znovu mohli
vidieť a vnímať ďalšie udalosti. Uprostred
tejto žiary sa objavila tá istá postava ako
predtým, ale mala melancholický výzor,
podobný niekomu, kto začína plakať. Jej
plášť bol vyblednutý, rozožratý a roz-
trhaný. Na miestach, kde predtým boli
diamanty, zostali len hlboké diery spôso-
bené červotočom a iným drobným hmy-
zom. – Pozrite sa, – povedala nám, – a za-
myslite sa.

Zbadal som, že desať diamantov sa zme-
nilo na rovnaký počet červotočov, ktoré
zúrivo rozožierali plášť. Namiesto di-
amantu Viera sa vynorilo: Spánok a leni-
vosť. Namiesto Nádeje: Rehot a hrubosť.
Namiesto Lásky: Nedbalosť v službe
Bohu. Milujú a hľadajú vlastné pohodlie,
nie záujmy Ježiša Krista. Namiesto Mier-
nosti: Maškrtnosť a zmyselnosť. Namiesto

Práce: Spánok, krádež, nečinnosť. Na
mieste diamantu Poslušnosť nebolo nič,
iba jedna veľká čierna diera bez nápisu.
Namiesto Čistoty: Žiadostivosť a svetácky
život. Chudobu vystriedali: Spať, obliekať
sa, jesť a piť, disponovať peniazmi. Na-
miesto Odmeny: Stačí užívať si pozemský
život. Tam, kde bol diamant Pôst, bola
diera bez nápisu. Tento pohľad nás všet-
kých vystrašil. Don Lasagna omdlel, don
Cagliero zbledol ako stena, oprel sa o sto-
ličku a kričal:
– Je možné, žeby sme až tak upadli?
V tej chvíli bolo počuť hlboký hlas: – Kam
sa podela tá nádhera?

Ale v prítmí miestnosti sa stalo niečo ne-
obyčajné. Z ničoho nič nás zahalila hustá
tma a z nej sa razom vynorilo ostré svetlo,
ktoré postupne naberalo ľudskú podobu.
Nemohli sme zniesť dlhý pohľad, ale spo-
zorovali sme, že to bol príťažlivý mladý
muž odetý do bieleho rúcha popretkáva-
ného zlatou a striebornou niťou. Celý
okraj rúcha lemoval pás jagavých diaman-
tov. Jeho výzor bol vznešený. Priblížil sa

k nám a adresoval nám doslova toto:
– Služobníci a nástroje všemohúceho
Boha, počúvajte a pochopte. Buďte sta-
toční a silní. To, čo ste videli a počuli, je va-
rovanie z neba určené vám a vašim bra-
tom. Buďte ostražití a dobre počúvajte, čo
sa vám tu hovorí. Rany, ktoré predvídate,
bolia menej a možno im predísť. Nech
slová, ktoré tu odzneli, stanú sa témou
mnohých vašich kázní. Neprestajne kážte,
či je to vhod, alebo nevhod. Ale to, čo bu-
dete kázať, neúnavne robte aj vy sami,
aby vaše skutky boli ako svetlo, ktoré
bude žiariť vašim bratom a synom z po-
kolenia na pokolenie, ako verná tradícia.
Dobre počúvajte a chápte. Buďte opatrní
pri prijímaní novicov, rázni vo výchove,
rozvážni pri schvaľovaní žiadostí. Všet-
kých skúmajte, ale nechajte iba výbor-
ných. Ľahkomyseľných a nestálych pošlite
preč. Dobre počúvajte a chápte. Pravi-
delne dodržiavajte ranné i večerné rozjí-
manie. Keď tak budete robiť, nikdy vám
nebude chýbať pomoc Všemohúceho.
Budete na obdiv svetu aj anjelom a vaša
sláva bude slávou Boha. Kto uzrie koniec
tohto storočia a počiatok ďalšieho, povie:
,To sa stalo na pokyn Pána, vec v našich
očiach obdivuhodná.‘ A všetci vaši bratia
a synovia zaspievajú: ,Nie nás, Pane, nie
nás, ale svoje meno osláv.‘

Tieto posledné slová boli zaspievané
a k hlasu, ktorý sa k nám prihováral, sa
pridalo veľké množstvo iných hlasov, ta-
kých melodických a zvučných, že sme zos-
tali ako zmyslov zbavení, a aby sme ne-
odpadli, pripojili sme sa k spevu aj my. Vo
chvíli, keď sa spev skončil, svetlo zoslablo.
Potom som sa prebudil a uvedomil som
si, že je už deň.“

(Sny Jána Bosca, Vydavateľstvo Don Bosco,
2012)
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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.

Mark Riebling 
Cirkev špiónov 
Pápežova tajná vojna  
proti Hitlerovi 

 
344 strán, brožovaná 
Katalógová cena 16,90 eur

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

John Eldredge  
a Sam Eldredge 
Zabíjanie levov 
Sprievodca mladých 
mužov životnými  
skúškami 

Katalógová cena 9,90 eur 

Kniha nie je len o otcovských 
radách. Je pozvaním na cestu stať 
sa synom, ktorý prijíma otcovstvo, 
alebo otcom, ktorý sa učí, čo 
treba synovi povedať. Najdôležitej -
šie však je, že tieto rozhovory 
prinášajú posolstvo hľadajúcej 
generácii: Nie si sám. Nie je to len 
na tebe. Nájdeš si cestu. Táto 
kniha sa zrodila zo série telefoná-
tov medzi Samom Eldredgom, 
mladým spisovateľom, ktorý len 
nedávno oslávil dvadsiatku, a jeho 
otcom, autorom bestsellerov 
Johnom Eldredgom. 

Christian Signol 
Čaro jednoduchého  
života 
Životopisná črta 
Marie des Brebis  
184 strán, pevná väzba 
Katalógová cena 12,90 eur

Román s dojímavými 
spomienkami jednoduchej 
pastierky oviec už očaril  
nespočetné množstvo čitateľov.  
Dva roky pred svojou smrťou pre-
rozprávala príbeh svojho dlhého 
života úspešnému francúz skemu 
autorovi Christianovi Signolovi – 
tak vznikol podmanivý portrét 
ženy, ktorá hovorí o čare 
jednoduchých vecí. 
 

Edícia Viera do vrecka 2020 
Každý mesiac hodnotná knižka 
 
40 až 48 strán, brožovaná 
Ročné predplatné (12 brožúrok)  
so zakladačom a poštovným 17,50 eur 

William Kent Krueger 
Sila odpustenia 
Strhujúci román  
ovenčený literárnymi 
cenami 

368 strán, brožovaná 
Katalógová cena 13,90 eur 

Mesto New Bremen, štát Min-
nesota, USA, rok 1961. Pokojné 
obdobie plné nádeje pre krajinu  
s mladým prezidentom 
Kennedym. Pre trinásťročného 
Franka Druma, pastorovho syna, 
to však bolo kruté leto, v ktorom 
sa až príliš často stretával so 
smrťou v mnohých podobách. 
Kniha vedľa seba stavia smrť  
a odpustenie celkom novým  
a nečakaným spôsobom.

Rino Cammilleri 
Ja a diabol 
Román o svätom 
 Antonovi Paduánskom 

 
212 strán, pevná väzba 
Katalógová cena 11,90 eur 

Autor o knihe: „O tomto svätom 
už bolo povedané všetko, hoci 
dobre ho pozná len málokto. 
Preto som sa rozhodol napísať 
,autobiografiu‘, v ktorej som 
svätca nechal hovoriť v prvej 
osobe. Vyzdvihol som doteraz 
nepoznané udalosti a fakty  
z jeho života. Výsledkom je 
kniha, ktorá sa číta ako fikcia, 
lebo v nej nechýbajú dramatické 
zvraty. Všetko je však pravda.“  

Cristina Floriová  
a Lucia Mongiojová 
Sen o radosti 
Mária Dominika 
 Mazzarellová 

40 strán, brožovaná 
Katalógová cena 4,90 eur 

Krásne ilustrovaná knižka pre 
deti o spoluzakladateľke Inštitútu 
Dcér Márie Pomocnice (sa leziá -
nok). Kniha má väčší formát  
a obsahuje aj veselé hádanky  
a maľovanky. 
 
„V Taliansku je pekný slnečný 
deň. Neďaleko Turína, v dedine 
Mornese, prichádza na svet 
krásne dievčatko. Je 9. mája 
1837. Rodičia dajú svojej dcére 
meno Mária Dominika. Čoskoro 
ju budú všetci volať Main.“ 

Carla Barnhill  
a Elena Kucharik 
Po celý rok  
s Bohom 2 
365 príbehov  
a modlitieb 

Katalógová cena 15,90 eur 

Kniha ponúka na každý deň 
krátky biblický príbeh alebo za-
myslenie, ktoré je prispôsobené 
veku dieťaťa. Jednoduché texty 
sa zapáčia hravosťou a očaria aj 
krásne ilustrácie. Čítať túto 
knižku je jedno obrovské dobro-
družstvo – je to prechádzka 
príbehmi z Biblie od Knihy 
Genezis až po Zjavenie. Deti  
v nej objavia Boha, jeho úžasný 
prísľub aj to, ako sa nás dotýka  
v súčasnosti.
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