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veci dona bosca

Som schodisko kráľovskej baziliky svätého Mau-
rizia a Lazára. Takmer pred dvesto rokmi sa tu za-
stavovali mnohí viac-menej zanedbaní chlapci.
Boli to kominári, pomocníci, chlapci murári, mladí
sluhovia a podobne.
Dobre si pamätám jedno popoludnie a malý sú-
ťažný súboj.
Istý mladý čistič topánok zbadal kňaza, ktorý pre-
chádzal po Milánskej ulici, zamával kefou a zvolal:
„Ach, don Bosco, poďte sem ku mne, chcem vám
vyleštiť topánky!“
„Ďakujem ti, drahý, ale teraz nemám čas.“
„Vyčistím ich rýchlo, uvidíte!“
„Inokedy. Pochybujem, že to bude rýchlo.“
„Ale ja ich vyleštím a vy mi nemusíte dať nič. Je to
pre mňa česť poskytnúť vám túto službu.“
V tej chvíli ho zahriakol jeden kominár:
„Nechaj ľudí, nech idú svojou vlastnou cestou!“
„Krásne! Hovorím, s kým chcem.“
„Ale nevidíš, že sa ponáhľa?“
„A čo teba do toho? Poznám dona Bosca, vieš?“
„Aj ja ho poznám.“
„Ale ja som jeho priateľ.“
„Ja tiež.“
„Ale ja ho mám radšej ako
ty.“
„Nie, ja ho mám radšej!“
„Nie, ja!“

„Ja!“
„Budeš ticho alebo nie?!“
„Nie, nie! Budem hovoriť!“
„Pozri, chceš dostať po ňufáku?“
„Len to skús.“
„Si zviera!“
„Ty si!“
Vrhli sa jeden na druhého a začali lietať údery
a kopance. Chlapci sa chytili za vlasy, hodili sa na
zem, prevrátili skrinku na topánky, kefy a krémy.
Ťahali sa raz na jednu stranu, potom zasa na
druhú. Don Bosco sa postavil medzi nich so slo-
vami:
„Mier, mier, priatelia moji, nerobte to!“
Na chvíľu sa rozdelili, ale stále na seba zazerali
hnevlivým pohľadom.
„Hovorím ti a trvám na tom, že ho mám najrad-
šej! Bol som uňho na spovedi.“
„Aj ja.“
„Dal mi medailu.“
„Mne brožúrku!“
„Povedzte vy, don Bosco, nie je pravda, že ma
máte najradšej?“
„Nie, hovorím ti! Mňa!“
„Vy povedzte, koho z nás dvoch máte radšej?“
„Nuž,“ ozval sa don Bosco, „počúvajte! Kladiete mi

ťažkú otázku. Vidíte moju ruku? A vidíte môj
palec a ukazovák? Ktorý z nich mám podľa

vás radšej? Nechal by som si odrezať je-
den alebo druhý?“

„Máte radi obidva!“
„Tak isto mám rád vás dvoch, ste

ako dva prsty mojej ruky. Rov-
nako mám rád všetkých svo-
jich ostatných mladých ľudí…
Preto nechcem, aby ste bojo-
vali. Poďte so mnou! Ne-
robme scény. Nie sú to príliš
pekné vystúpenia, no tak…“
Kráčal a obidvoch bitkárov
držal pri sebe. Okolo neho išli
ďalší kominári, čističi topánok
a za nimi malý dav, ktorý sa
zhromaždil pri tej bitke. Za-
stavili sa a ďalej sa rozprávali,
pričom si sadli do slnka na
moje krásne schodisko.

Autor: B. F.

Schodisko
Porta Palazzo

Don Bosco sa nebál
povedať chlapcom

„mám ťa rád“. Jeho ži-
vot je hymnou pria-
teľstva. „Niekedy sa

stalo, že mladík,
ktorý počul slová

dona Bosca, sa už od
neho neoddeľoval,
akoby bol unášaný
žiarivými myšlien-

kami… Iní večer sle-
dovali jeho dvere

a jemne klopkali do-
vtedy, kým im neot-

voril, pretože ne-
chceli zaspať

s hriechom vo svojej
duši.“

(MB III, 171 – 172)
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hlavný predstavený

Milí moji priatelia, milí priatelia charizmy
dona Bosca, čitatelia Il Bollettino Sale-
siano, skromného komunikačného ná-
stroja, ktorý bol taký drahý samotnému
donovi Boscovi, jeho zakladateľovi, píšem
vám z Ríma.
Chvíľu predtým, ako som začal písať tieto
riadky, som slávil Eucharistiu spolu s ge-
nerálnou radou Saleziánskej kongregácie
(Saleziáni dona Bosca) v „Izbičkách (Ca-
merette)“, čiže v miestnosti, ktorá bola iz-
bou a kaplnkou s malým dobovým oltá-
rom, kde don Bosco slávil omšu až do
17. mája 1887. Zomrel v Turíne o niekoľko
mesiacov neskôr, 31. januára 1888.
V tomto malom, skromnom priestore
v ústraní moja myseľ na chvíľu zaletela
nielen k posledným svätým omšiam,
ktoré don Bosco slávil premknutý staros-
ťami a so slzami počas svojho posled-
ného pobytu v Ríme, ale do inej izbičky,
ešte skromnejšej, v Turíne, kde večer 26.
januára 1854 – zatiaľ čo v meste bláznila
polárna zima a ľudia sa ponáhľali zaba-
bušení do ťažkých kabátov – sa don Bosco
prihováral štyrom mladíkom, ktorí s vy-
treštenými očami počúvali, čo hovoril:
„Sľubujem vám, že Božia Matka nám po-
šle veľké a priestranné oratóriá, kostoly,
domy, školy, dielne…“
Boli to „proroctvá“, ktoré niekoľko rokov
predtým spôsobili, že don Bosco riskoval
zatvorenie do blázinca.
Tí štyria boli ešte takmer chlapci, ale bez-
hranične dôverovali donovi Boscovi. Me-
dzi nimi boli základné kamene Salezián-
skej kongregácie.

Mám v rukách historický dokument, malý
kúsok papiera, ktorý napísal jeden z tých-
to chlapcov, s rozmermi 10,5 centimetrov
po dĺžke a 5 centimetrov po šírke. Jeho au-
torom je mladík Michal Rua. Na ten kúsok
papiera napísal: „Večer dňa 26. januára
1854 sme sa zhromaždili v izbe dona
Bosca: on – don Bosco, Rocchietti, Artiglia,
Cagliero a Rua a bolo nám navrhnuté, aby
sme s Pánovou pomocou a s pomocou
svätého Františka Saleského uskutočnili
skúšku praktického cvičenia lásky k blíž-
nym, a tak dospeli k prísľubu; a potom, ak
to bude možné a vhodné, zložili v tejto
veci sľub Pánovi. Od tohto večera tým,
ktorí si predsavzali a dajú predsavzatie ko-
nať takto, bolo dané meno saleziáni.“
Z tých štyroch sa traja (Rocchietti, Cagliero
a Rua) stali saleziánmi.

Z malého semienka
Vonku na Rondò della Forca, na Námestí
šibenice, hvízdal ľadový vietor. V tej chvíli
sa vo svete odohrávali udalosti „veľkej
histórie“: Karl Marx písal Manifest, v Ame-
rike Samuel Colt vynašiel super revolver,
niekoľko stoviek metrov od onej izbičky
Camillo Cavour podpisoval zákon o za-
tvorení 337 kláštorov a vo vojenských
priestoroch sa vojaci pripravovali na
hlúpu a krutú Krymskú vojnu.
A predsa, zatiaľ čo svet o tom nič nevedel,
tento mladý kňaz a jeho štyria chlapci za-
čínali „startup“, ktorý neprestal rásť a ko-
nať zázraky.
Je obdivuhodné, že sa k nám dostal tento
malý zápis, ale čo je ešte obdivuhodnejšie

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

Štyria chlapci
a jeden sen

Malý kúsok papiera, ktorý napísal jeden sedemnásťročný mladík, je najdojímavejší
a najvzácnejší v našej histórii.

Ángel Fernández Artime
hlavný predstavený saleziánov

a X. nástupca dona Bosca



hlavný predstavený

a úžasné, je intuícia a vízia tohto veľkého
a svätého muža dona Bosca, ktorý mal
srdce plné hlbokej výchovnej a evanjeli-
začnej lásky k svojim chlapcom.
Duch Svätý spôsobil, že prvé stretnutie
so štyrmi z jeho chlapcov vykvasilo až do
Kongregácie a do dnešnej saleziánskej ro-

diny, ktorá je rozšírená do 136 národov
sveta, aby sa starala o chlapcov, o diev-
čatá, o dospievajúcich i o mladých, najmä
o mnohých, na ktorých naša spoločnosť
zabúda.
Z ničoho vyrástol nádherný strom. Strom,
ktorý má dnes tisíce priateľov a dobro-
dincov. Vďaka nim môžeme robiť toľko
dobra. Strom, ktorého konármi sú tisíce a
tisíce laikov, ktorí spoločne prežívajú cha-
rizmu dona Bosca a každodenne pracujú

v domoch celej saleziánskej rodiny
vo svete.
Neraz hovorím svojim bratom a sestrám
vo svete – bez triumfalizmu a s výzvou,
aby sme si vždy uvedomovali svoju zod-
povednosť –, že sme opatrovníkmi veľ-
kého pokladu, ktorý nám nepatrí, ktorý je
darom Ducha Svätého Cirkvi pre dobro
detí a mladých, ale ktorý musíme opatro-
vať a snažiť sa, aby prinášal ovocie – ako
talenty z evanjelia.
Nesieme za to veľkú zodpovednosť, pre-
tože predstaviť si dnes Cirkev a svet bez
synov a dcér dona Bosca uprostred mla-
dých by bolo ťažké alebo by im chýbala po-
vestná prednostná
láska, ktorú im preja-
vuje „otec a učiteľ mlá-
deže“, ako to vyhlásil
svätý Ján Pavol II.
Lístok, ktorý napísal
sedemnásťročný chla-
pec. Naše dejiny na-
ozaj nemohli mať
skromnejší začiatok,
čo dosvedčuje aj ne-
uveriteľnú „genialitu“
(veľmi moderného aj
v tomto) dona Bosca:

kongregácia pre mladých, založená mla-
dými.
Prostredníctvom tejto stránky, ktorá sa
uverejňuje v mnohých jazykoch v sale-
ziánskych bulletinoch po svete, posielam
svoj pozdrav a svoje želanie.
V mene dona Bosca ďakujem za sympa-
tiu, ktorú máte k našej charizme, k nášmu
snu a ku všetkému, čo je motívom nášho
života: Pán Ježiš Kristus a mladí.
Nech vás náš svätý zakladateľ žehná.
S láskou don Ángel Fernández Artime

(Podľa Il Bollettino Salesiano, január 2020)

Sme opatrovníkmi
veľkého pokladu, ktorý
nám nepatrí a ktorý je
darom Ducha Svätého
Cirkvi pre dobro detí

a mladých.
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aktualita

Týmito slovami uviedol zvolanie už 28.
generálnej kapituly Saleziánskej spoloč-
nosti jej aktuálny hlavný predstavený
a desiaty nástupca dona Bosca don Ángel
Fernández Artime. Kapitula sa koná od
16. februára do 4. apríla v Turíne.

Základnou témou, o ktorej budú hovoriť
delegáti z 90 provincií z celého sveta, je:
„Akí majú byť saleziáni pre mladých dnes
a v budúcnosti?“ Don Artime to vysvetlil
nasledovne: „Chceme sa zaoberať profi-
lom saleziána pre dnešok i pre zajtrajšok,
aby bol schopný dať tie najlepšie možné
odpovede mladým, osobitne najchudob-
nejším a tým, ktorí to najviac potrebujú…
Musíme sa zaoberať aj dôležitými práv-
nymi otázkami, aby sme ešte viac pod-
porili naše poslanie v tejto dobe.“

„Saleziánske poslanie sa dnes, vďaka
Bohu, uskutočňuje v prijatí skutočnosti, že
ho zdieľame saleziáni a laici spoločne…
a kvôli vernosti poslaniu sa tejto skutoč-
nosti zdieľania musíme otvoriť. Pozývam
vás modliť sa za to už odteraz,“ hovorí
don Artime.

„Táto generálna kapitula bude prekrás-
nou príležitosťou snívať o nás – aby sme
boli čoraz vernejší Duchu a tomu, ako si
nás vysníval don Bosco, čoraz vernejší
mladým, chlapcom, chudobným, ktorí
nás vo svete očakávajú,“ dodáva.
Na tlačovej konferencii 23. januára v Ríme
don Artime vysvetlil, že kapitula je veľ-
kým demokratickým zhromaždením ne-
spočetných jazykov, kultúr a skúseností
s cieľom určiť priority práce Saleziánskej

kongregácie na najbližších
šesť rokov. Pritom sa bude
vychádzať z dvoch špecific-
kých nosných prvkov tejto
28. GK: zladenie sa s mla-
dými vo svete, ktorý sa zá-
vratnou rýchlosťou mení;
a vedomie, že na poslaní pra-
cujeme spoločne s laikmi.

V pláne kapituly je aj voľba
hlavného predstaveného
a členov hlavnej rady, rov-
nako sa bude rokovať aj
o niektorých právnych otáz-

kach fungovania Saleziánskej spoločnosti.
Novinkou je, že počas dvoch týždňov
budú na zasadaniach prítomní aj niekoľkí
mladí a laici.

Slovensko zastupujú na generálnej kapi-
tule dvaja saleziáni s hlasovacím právom:
zvolený delegát don Martin Kačmáry a vi-
kár provinciála don Peter Bučány. Na
niektoré časti kapituly je pozvaný aj no-
vomenovaný provinciál don Peter Timko
bez hlasovacieho práva.

Spracoval: rhsdb / Foto: SDB

Akí majú byť saleziáni
pre dnešných mladých?

„Aký má byť profil saleziána dnes a v budúcnosti? Dnešná realita nie je rovnaká ako pred
40-timi rokmi. Ani odpovede teda nemôžu byť tie isté. Chceme dávať odpovede s vernosťou
voči dnešným mladým, pretože oni prežívajú odlišné situácie než mladí pred 40-timi rokmi
a takisto aj v porovnaní s niekoľkými rokmi dozadu. Sú ponorení do digitálneho sveta,
do úchvatného sveta mládežníckeho dobrovoľníctva, do reality profesionálnej prípravy,
do bolestnej reality zneužívania mladých, do reality mladých imigrantov.
Tieto situácie majú taký vplyv, o akom sme pred 30 či 40 rokmi nehovorili.“

O tejto téme sa bude hovoriť v Turíne na 28. generálnej kapitule saleziánov

Saleziáni dona Bosca
v roku 2020

� 134 krajín, kde sme prítomní
� 14 618 saleziánov = 132 biskupov +
430 novicov + 14 056 spolubratov so
sľubmi
� 521 prednovicov
� 90 provincií
� 1 802 kánonicky zriadených diel
� 113 iných prítomností
� 3 643 škôl
� 940 000 žiakov
� 68 000 učiteľov
� 830 stredných odborných škôl
� 200 300 študentov
� 15 000 učiteľov a majstrov
� 85 % vyštudovaných hneď získava
prácu
� 65 % pracuje v získanej práci aj
po štyroch rokoch
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rozhovor

Autor: Peter Bicák SDB / Foto: Patrik Foriš a Alexander Czyba

V minulom roku
vznikla v saleziánskom
dome v Prešove
mozaika dona
Titusa Zemana.
Jej autorom je otec
Lucjan Bartkowiak CR,
poľský rezurekcionista,
ktorý nám v rozhovore
priblížil symboliku
tohto umeleckého
diela.

Keď sme prvý deň prišli so spolužiakmi do
ateliéru teológie kardinála Špidlíka
v Ríme, každý z nás dostal jednoduchú

ikonu, ikonu duchovného priateľa, kto-
rému nás zverili. Nebolo dôležité poznať
jeho životopis, ba ani literárne dielo, ak
nejaké mal. Dôležité bolo stretať sa, ko-
munikovať, vytvoriť si vzájomný vzťah.
Preto je v ikonografii dôležitá tvár a ani

nie tak forma tváre ako komunikovanie
prítomnosti. Chceme sprostredkovať v pr-
vom rade nie historické črty človeka, ale
to, čo ho spája a robí podobným Kristovi.
Je predsa časťou jeho tela. Ak je niekto
svätý, stretáme sa s tým, kto je v Božej
sláve. Páter Marko Rupnik hovorieva, že
keď sa tvorí tvár a odkrývaš oči, ktoré na
teba hľadia, a uvedomíš si, že niekto na
teba hľadí, rodí sa dialóg so zobrazenou
osobou.
Svätci sú v prvom rade ľudia, ktorí nám
zjavujú samotného Boha. V nich a skrze
nich sa okolitému svetu zjavuje Boží život.
Pre kresťanský východ nie je hlavnou opti-
kou hrdinský stupeň čností svätcov, ale
pôsobenie Ducha Svätého v ich živote.

Komunita saleziánov z Prešova spolu so
svojím direktorom ma oslovili, aby som
im pomohol riešiť ich túžbu zobraziť vo
vstupe do kaplnky strediska nášho bla-
hoslaveného Titusa Zemana. Môj kolega
Lucjan Bartkowiak z Krakova, s ktorým
som absolvoval ateliér teológie kardinála
Špidlíka v Ríme, sa nadchol pre tento pro-
jekt.
Keďže paralelne sme mali viacero iných
povinností, robota sa trocha natiahla. Pri
jej zavŕšení – inštalácii mozaiky Titusa
som sa na želanie spolubratov spýtal Luc-
jana na jeho dojmy zo zoznámenia sa
s naším Titusom a na prácu na mozaike,
ktorej je autorom. Rozhovor vznikol na
rebríku počas práce pri Titusovi.

Mozaika
Titusa Zemana v Prešove

Pri mojom zoznámení
s donom Titusom sa ma

dotkla jeho pokora,
s akou trpel.
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Práce na mozaike:
Lucjan Bartkowiak CR
vľavo, Peter Bicák SDB
v strede



rozhovor

Sme pri ikone, mozaike
blahoslaveného Titusa. Zoznámil si sa
s ním vďaka jeho životopisu, ktorý som
ti v taliančine priniesol. Takže koho si
pri stretnutí s ním objavil? Akého
človeka, saleziána?
Dostal som úlohu navrhnúť a realizovať
mozaiku Titusa vo vstupe do kaplnky na
neveľkom priestore s ohraničenými mož-
nosťami. Priestor vysoký dva metre, ši-
roký niečo vyše metra. Nedovoľuje to vy-
tvárať nejaké veľké scény a zároveň
základnou ideou bolo predstaviť, zobraziť
Titusa, aby sa stal miestom modlitby, vy-
jadrenia úcty a nábožnosti veriacich voči
nemu, ako blahoslaveného Slováka, sa-
leziána.
Navrhol som zobrazenie – postavu, ktorá
je v smere tých, ktorí k nemu prichádzajú,
tvárou v tvár. Jednu ruku má položenú
na srdci, vo výške srdca je zlatý kríž,
do ktorého je vložený relikviár. Druhá
ruka je zdvihnutá smerom hore, akoby
chcela ukázať smerom ku krížu. Kríž je
slávnostný, zlatý, s perlami. Teda kríž veľ-
konočný – paschálny – symbol zmŕtvych-
vstania, znovuzrodenia, duchovného ví-
ťazstva. Zároveň som chcel, aby mal Titus
ruku pozdvihnutú tak, aby ukazoval na ol-
tár, ktorý sa nachádza za sklom, aby bol
v určitom zmysle sprievodcom pre tých,
ktorí sa pri ňom zastavia – choďte ďalej,
dovnútra, k oltáru. Pozýva na liturgiu, ktorá
je ustavičnou paschou. Pre kresťanov je
Eucharistia paschou. Jej kulmináciou, za-
vŕšením je chvála – vstup do Kristovej
slávy, paschálneho, eschatologického
Krista. Toho Krista, ktorého symbolom je
v mozaike zlatý, perlový kríž. Myslím si, že
obraz prebodnutého boku je s dosta-
točne viditeľnou ranou, ktorá je ako jazva,
hoci kríž je celý zlatý. Rana je viditeľná
ako znak lásky – trvale prítomný.
Najviac problémov som mal s tvárou, pre-
tože som nemal veľa fotografií, ktoré by
ho ukazovali priamo spredu. Využil som
najmä jeden snímok z väzenia, väzenskú
fotografiu, ktorú robia pre spis. Titus je na
nej bez vlasov a dosť vychudnutý. Hoci
fotografia je pomerne malá, dali sa na nej
dobre rozlíšiť črty jeho tváre. Ale pomáhal
som si aj inými dostupnými fotografiami.
Tak sa zrodila jeho tvár, obklopená zlato-
bielou svätožiarou, a to z dvoch dôvodov.
Zlato je symbolom toho, čo je božské, prí-
tomnosti Svätého Ducha, podobne biela,
ktorá je symbolom viery. Tieto dve farby

Otec Lucjan Bartkowiak CR je poľský rezurekcionista, autor mozaiky dona Titusa
Zemana. Absolvoval ateliér teológie kardinála Špidlíka v Ríme pod vedením pátra
Marka Rupnika. Niekoľko rokov pracoval pod vedením pátra Marka Rupnika na mo-
zaikách, napríklad v Sanktuáriu Jána Pavla II. v Krakove, v Turzovke, v Nitre, vo Wa-
shingtone a na mnohých iných.

Peter Bicák SDB absolvoval ateliér teológie kardinála Špidlíka v Ríme pod vedením
pátra Marka Rupnika. Spolupracoval s otcom Bartkowiakom a naháňal realizáciu
mozaiky dona Titusa Zemana.
Podľa ikonografickej tradície sa ikony a mozaiky nepodpisujú, preto ďakujeme všet-
kým našim priateľom, ktorí svojím dielom prispeli k realizácii projektu.
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rozhovor

sa navzájom dopĺňajú. Svätec je zbož-
štený – theozis – podľa koncepcie du-
chovného života otcov, je premenený. To,
čo tvorí jeho identitu, je v Božej sláve.
Je vynikajúce, že Titus má okuliare. Nie je
to síce duchovný znak a kresťanská iko-
nografia sa vyhýba takýmto detailom
tam, kde môže. Ale tu sme sa mu roz-
hodli nechať okuliare, ktoré sú preňho
také charakteristické. Nech ich má také,
aké nosil po celý život. Myslím si, že
u Boha, ak treba, je miesto aj pre okuliare.
Titus má červenú štólu, farbu mučeníka.
Jeho proces beatifikácie bol vedený Cir-
kvou ako proces mučeníka. Pripomína
dlhé roky utrpenia prežité vo väzení. Čer-
vená štóla je obrazom života človeka, kto-
rého život utrpenia sa preplietol s utrpe-
ním Krista. Na štóle je na úrovni srdca
spomínaný kríž, ktorý ako ten zlatý je krí-
žom paschálnym. Kríž Centro Aletti sym-
bolicky nadväzuje na duchovnosť a spô-
sob vytvárania mozaiky, ktorú som sa učil
po boku pátra Rupnika.
Postava Titusa stojí na tráve, na zeleni,
ktorú sme urobili z niekoľkých dru-
hov mramoru a granitu, žltého a bieleho
travertínu. Na jednej strane je to obraz
času a histórie, ale aj obraz rajskej zá-
hrady. Sutana je z mimoriadne tvrdého
čierneho granitu, ktorý sa ťažko opraco-
vával, stálo to veľa námahy. Tvár je uro-
bená z talianskych mramorov zo Sieny
(classico di Siena). Svätožiara – zlato v skle
a pozlátená vypálená hlina. Celé pozadie
je tiež z pozlátenej keramiky.

Ľudia sa pýtajú, aký zmysel má toľko
zlata.
Zlato je znakom a symbolom prítomnosti
Boha. Boh Otec je neviditeľný ako osoba –
postava, ale je možné vnímať ho, prežívať.
Kresťanská ikonografia riešila vyjadrenie
prítomnosti Boha pomocou zlata. Zlato
najlepšie vystihuje tajomstvo prítomnosti
Boha, pretože zlato žiari a reaguje na naj-
menšie svetielko, ktoré odráža. Zlato je
ako obraz Božieho tajomstva a prítom-
nosti – duchovný život, ktorý vyžaruje
z človeka, ako sa svetlo odráža od zlata
(príklad chrámu Hagia Sofia).
Zlato bolo považované za najcennejší ma-
teriál. Niečo najcennejšie, čo môžeme da-
rovať Bohu. Chcem darovať Bohu to, čo
máme najkrajšie, najcennejšie, najšľa-
chetnejšie. Preto malo vždy miesto v li-

turgii a sakrálnom umení.
Naše svätyne sú obrazom, symbolom ne-
beského kráľovstva, kam mohli slobodne
prichádzať aj najchudobnejší a uvedomiť
si, kým sú. Kresťania s hodnosťou nielen
prorockou a kňazskou, ale aj kráľovskou.
Krása chrámov je duchovnou ikonou, ob-
razom Božej krásy, ktorá je anticipáciou,
nielen prísľubom pre všetkých.
V období po druhom vatikánskom koncile
je symbolické, že sa vraciame akoby
v kruhu histórie k mozaike, umeniu čias
posledných otcov.

Keď si sa stretol, zoznámil s Titusom,
čo sa ťa dotklo? Ako ho vnímaš?
Titus má veľmi peknú tvár, fyziognómiu.
Uvedomujem si, aká dôležitá je tvár, preto
som sa snažil, aby zodpovedala aj este-
tickým, aj ume-
lecko-teologickým
kritériám. Zvyšok
postavy je symbo-
lický, nesnažili
sme sa o detaily.
Na fotografiách je
Titus chudý, na
inej silnejší atď.
Nie je tu teda kri-
tériom akási do-
kumentarist ika
v kameni, preto je
zvyšok postavy
jednoduchý.
Pri mojom zozná-
mení s donom Ti-
tusom sa ma do-
tkla jeho pokora,

s akou trpel. Starosť o tých, ktorých viedol
a ktorí sa s ním dostali do väzenia a roky
tiež trpeli. Mučeníctvo, ktoré prijal a sú-
hlasil s ním, vedel, čo mu hrozí, keď ho
chytia. Páči sa mi jeho obyčajnosť, pretože
nebol nikým mimoriadnym – keď sa to
tak dá povedať. Je bežným dobrým kňa-
zom, vzdelaným. Kňazom, ktorého vyhľa-
dávali ľudia. Chcel by som byť kňazom, na
ktorého ľudia budú čakať, čokoľvek by sa
stalo, ktorý má srdce otca a budú naňho
čakať aj dvadsať rokov, kým sa dostane na
slobodu. My v Poľsku máme niekoľko „bo-
jovných“ kňazov mučeníkov, ktorí si k mu-
čeníctvu trocha pomohli. Titus nebol taký.
Žil ako syn Cirkvi, bránil Cirkev. Aj jeho
snaha zachraňovať povolania mladých sa-
leziánov, ktorí chceli doštudovať, bola
taká.
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Spomienky na sestru
Vilmu Šutkovú (*1929 – † 2016)

sestra Mária B.: Sestra Vilma bola od-
vážna žena. Počas totality spolu s ostat-
nými spolusestrami robila v rôznych sú-
streďovacích táboroch ponižujúce práce.
Od roku 1980 mala tajne zverenú zodpo-
vednosť za slovenské sestry FMA až do
roku 1990.
Bola to priama žena, vedela povedať
pravdu, aj nepríjemnú. Pri rozhovoroch
bola láskavá, múdra, rozumela životu.
Veľmi dôverovala Bohu a Márii Pomoc-
nici. Sestry sa k nej chodievali porozprávať
a poradiť. Aj ja som vždy využila príležitosť
porozprávať sa s ňou a počuť slová zrelej
rehoľníčky. Veľmi si vážila svoje rehoľné
povolanie.

sestra Valéria M.: Sestra Vilma mala pri-
rodzený a láskavý prístup k ľuďom,
zdravý, rozumný úsudok. Vo svojich roz-
hodnutiach nebola unáhlená, ale snažila
sa poznať aj názor iných. V tom sa zračila
jej veľká pokora a to jej pomohlo nebáť
sa prijať aj náročnú úlohu predstavenej
počas totality. Chodievala som za ňou do
domu rodičov, o ktorých sa starala. Boli
to nezabudnuteľné stretnutia v rodinnej
atmosfére. Vilmuška bola milá, pria-
teľská, materinská, a preto som tam išla
vždy s veľkou radosťou. Jej láskavý prí-
stup priťahoval. Mala prirodzené dary
ľudskosti, bezprostrednosti, veselosti
okrášlenej jemným humorom. Sú to pre
mňa doteraz nezabudnuteľné chvíle. No
bola na nás popri láskavosti aj náročná.

Sestru Vilmušku mám pred sebou ako
ženu, ktorá mala prirodzenú inteligenciu
a svojím láskavým, milým a nenúteným
jemným prístupom si vedela získať ľudí.
Ostala verná tomu, čo sľúbila Pánovi
v mladosti aj vtedy, keď bolo treba priná-
šať ťažké obety.
sestra Magdaléna C.: Počas totality som
prežila so sestrou Vilmou a jej rodičmi je-
den celý rok. Tu som videla jej veľkú sta-
rostlivosť o každú sestru, ktorá prichá-
dzala za ňou, i jej obetavosť, keď
odchádzala na stretnutia so sestrami
v službe predstavenej. Jej veľkou túžbou
bolo, aby naša formácia mala hĺbku, aby
sme žili naplno spojenie s Pánom a mali
veľkú lásku k Inštitútu. Vždy ma vypočula,
poradila, usmernila.

saleziánska rodina

Autor: sestry FMA / Spracovala: Iveta Sojková FMA / Foto: archív FMA

Sestra Vilma Šutková FMA

V tomto roku sestry saleziánky oslávia 80 rokov príchodu prvých sestier na Slovensko.
Túto veľkú udalosť si pripomenú aj za prítomnosti generálnej Matky Inštitútu FMA Yvonne

Reungoatovej 16. mája 2020 a spolu s ňou budú ďakovať Pánovi za tento veľký dar. Pri
príležitosti vzácneho jubilea sa niektoré sestry podelili o svoje spomienky na dve sestry prvej
generácie – na sestru Vilmu Šutkovú FMA a sestru Máriu Černú FMA, ktoré boli a naďalej sú

pre ne povzbudením a oporou na ceste rehoľného saleziánskeho povolania.

Blíži sa 80. výročie príchodu
sestier saleziánok na Slovensko

Sestry saleziánky Slovenskej provincie svätého Jána Bosca
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sestra Mária S.: Obdivovala som jej vieru.
Ostro sledovaná ŠTB riskovala všetko, len
aby nám sprostredkovala svoju vieru a ži-
vot s Pánom, poznanie našich zakladate-
ľov svätej Márie Mazzarellovej a svätého
Jána Bosca. Častými strelnými modlitbami
zúrodňovala svoju všednosť, život s Pá-
nom jej bol nadovšetko. Neraz mi zdô-
razňovala, aby som popri starosti o iné
duše nezabúdala na tú svoju. Vedela veci
pomenovať správnym menom a nebála
sa mi povedať, čo sa jej nezdá, aby mi po-
mohla na mojej ceste. Som vďačná za jej
život, možnosť stretnúť sa s ňou a za to,
že mi Pán cez ňu ukazoval cestu, ktorou
mám ísť.

sestra Jana B.: Pri jej mene mi hneď na-
padnú slová: úžasná múdrosť, veľká dô-
vera v Pána, o každom len dobre, veľmi
triezve a pravdivé výroky, nech sa to tý-
kalo čohokoľvek. Pamätám si, keď som ju
videla po prvý raz ako mladá ašpirantka,
úžasne ma povzbudila svojím jednodu-
chým správaním a vystupovaním. Vedela
trpezlivo vypočuť každú z nás, nikoho ne-
ponížila. Vždy, keď sme sa stretli a hovo-
rili spolu, odchádzala som od nej oboha-
tená o jej múdre vyjadrenia, pokoj,
rozvážnosť. Mala som ju naozaj rada.

sestra Anna U.: Sestra Vilma bola ženou
viery a pokoja. Vedela zaujať jasný, triezvy
postoj a podržať v období neistoty alebo
ľudského strachu. Bola dobrosrdečná,
starostlivá a vytvárala pocit domova, čo
sme ako mladé sestry veľmi potrebovali.

Nemyslela na seba. Bola celá pre dru-
hých.

sestra Ľubica F.: Ja som sestru Vilmu vní-
mala vždy ako sestru, ktorá to mala jasné.
Vedela, prečo je saleziánka a komu patrí.
Obdivovala som jej jasný a zdravý úsudok
a názor na vec. Mala vždy záujem o nás
mladšie sestry, chcela pochopiť aj túto
dobu. Dokázala vidieť a oceniť dobro,
ktoré je v každom.

Spomienky na sestru
Máriu Černú (*1928 – † 2011)

sestra Monika M.: Stretnutie so sestrou
Marienkou, jej ponorenie sa do víru sveta
na dubnickej fare, to bol svet, v ktorom
som aj ja žila, niečo mne veľmi blízke.
Návšteva Dubnice, kde bola sestra Mária

Černá počas totality gazdinou na fare (zá-
roveň aj magistrou noviciek), vo mne za-
nechala pocit, že som „doma“. Dom otvo-
rený, rušný, všade pohyb. Bol to taký
každodenný život plný práce v službách
druhým. U sestry Marienky bolo vidno,
ako sa v nej spája život kresťana v každo-
dennej práci s osobou zasväteného člo-
veka. Pre nás mladé sestry to bola škola,
ktorá nám ukazovala svätosť v každo-
dennosti alebo, ako to nazýva svätý Fran-
tišek Saleský, bola to extáza činnosti – žiť
vo svete, ale nie duchom sveta. Sestra
Marienka sa okrem veľkej pracovitosti vy-
značovala aj veľkým zmyslom pre realitu.
Vedela veľmi dobre rozlišovať okolnosti.
Nebála sa pravdy. Mala svoj jasný názor
a dávala dôraz na podstatu. Nikdy som
u nej nezažila, že by skĺzla do malicher-
ností. Vedela, čo je dôležité, čoho sa treba
držať, že malé veci prejdú, prebolia. Toto
si vyžadovalo veľkodušnosť a v tom bola
veľká.

sestra Eva P.: Vnímala som ju ako ženu
prijatia, vždy som sa ňou cítila prijatá
a milovaná. Bola pozorná na osobu,
ochotná počúvať a chápať. Žena praco-
vitá, obetavá, ochotná uprednostniť
dobro iných pred svojím vlastným, zabú-
dať úplne na seba a slúžiť. Bola to aj žena
modlitby s nežnou úctou k Márii Pomoc-
nici.

sestra Anna CH.: Sestru Marienku by som
charakterizovala troma slovami: múdrosť,
pracovitosť, nábožnosť. Vyznačovala sa
ľudskosťou, materskosťou, rozumnosťou,
chápavosťou. Všetko som s ňou mohla
zdieľať. Pri nej sa dalo rozprávať priamo,
bez obáv, od srdca k srdcu. Vedela sa pri-
znať aj k svojim slabostiam. Bola to
reálna, praktická žena s nohami na zemi,
nemala žiadnu uletenú nábožnosť. O jej
mienku sa dalo oprieť. Cítila som sa pri
nej dobre, bezpečne. Nikdy nevyčítala, ne-
manipulovala, nezraňovala. Mala široké
a chápavé srdce. Dôverovala mi. Pozerala
sa na mňa s úctou, nádejou a porozume-
ním. Dávala mi slobodu v konaní, nemu-
sela všetko dopodrobna vedieť. Keď som
sa na niečo pýtala, odpovedala mi: „Urob,
ako najlepšie vieš, máš to na starosti, za-
riaď si veci, ako ti vyhovujú.“ Mohla som
pri nej konať, „ako mi srdce narástlo“. Roz-
víjala som sa pri nej ako osoba.

saleziánska rodina

Sestra Mária Černá FMA

Zľava horný rad: sestra Mária Černá FMA, sestra Vilma Šutková FMA
Zľava dolný rad: sestra Emília Kubicová FMA, sestra Irena Škapcová FMA,

sestra Mária Rajtárová FMA
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na strane pápeža

12

Prijmime niekoľko podnetov od pápeža
Františka…

Najprv znepokojujúce podnety:
– Herodes klame o klaňaní sa novonaro-
denému Kráľovi.
– Veľkňazi a zákonníci nie sú schopní kla-
ňať sa, lebo hoci veľmi presne poznajú
proroctvá, presne ich citujú a vedia, kam
treba ísť, nejdú.
– V kresťanskom živote nestačí vedieť. Bez
vychádzania zo seba, bez stretnutia, bez
poklony nemožno poznať Boha.
– Je to vážne nebezpečenstvo: poslúžiť si
Bohom namiesto slúžiť Bohu.
Často sme si zamieňali záujmy evanjelia
za svoje vlastné! Zahalili sme sa plášťom
nábožnosti, lebo nám to vyhovovalo! Po-

plietli sme si moc podľa Boha, čo zna-
mená slúžiť druhým, s mocou podľa
sveta, čo znamená slúžiť sebe samým!

– Naše snaženie v apoštoláte neprinesie
osoh, ak neohneme kolená tak ako mu-
drci, ktorí boli nielen múdrymi organizá-
tormi cesty, ale aj sami kráčali a klaňali sa,
aby mohli svojim porozprávať o stretnutí
s Ježišom.
– Keď sa klaniame, uvedomujeme si, že
viera sa neredukuje na akýsi súhrn doktrín,

ale že je to vzťah so živou Osobou, ktorú sa
žiada milovať. Jej tvár spoznávame, ak zo-
trvávame tvárou v tvár s Ježišom.

Poďme preto objavovať, čo sa môžeme
naučiť z adorácie, čomu nás priučí klaňa-
nie.
– V adorácii objavujeme, že kresťanský ži-
vot je príbeh lásky s Bohom, že Boha
treba dať na prvé miesto a že Cirkev (teda
aj každá domáca cirkev) musí byť aj ado-
rátorkou zaľúbenou do Ježiša, svojho
Ženícha. Toto je požiadavka viery. Ak si
dokážeme pred Ježišom kľaknúť, premô-
žeme pokušenie uberať sa každý svojou
cestou.
Klaňať sa totiž znamená vykonať exodus
zo sebectva. Značí to dávať Boha do

Autor: Marián Valábek SDB / Foto: Unsplash

Pápež František:
„Znovuobjavme adoráciu ako požiadavku viery“

Od začiatku roka sme sa usilovali adorovať Ježiša na rozličných miestach. V tomto roku sa
uskutoční Medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti a rovnako je vyhlásený aj Rok

Božieho slova.

V adorácii objavujeme,
že kresťanský život je
príbeh lásky s Bohom.



na strane pápeža

stredu, aby sme viac neboli koncentro-
vaní na seba samých, dávať veciam
správne poradie a Bohu vyhradiť prvé
miesto.
– Klaňať sa znamená uprednostniť Božie
plány pred mojím časom, mojimi právami
a mojimi priestormi, lebo prikázanie lásky
jasne hovorí: „Pánovi, svojmu Bohu, sa
budeš klaňať“ (Mt 4,10).
Klaňať sa znamená cítiť, že si s Bohom
navzájom patríme. Znamená to dôverne
si s ním tykať, prinášať mu svoj život a do-
voliť, aby vstúpil do našich životov. Potre-
bujeme nechať jeho útechu, aby zostú-
pila na svet.
Klaňať sa znamená objaviť, že k modlitbe
stačí iba povedať: „Pán môj a Boh môj!“ (Jn
20, 28) a nechať sa preniknúť jeho než-
nosťou.
– Klaňať sa znamená stretať sa s Ježišom
bez zoznamu požiadaviek, ale s jedinou
požiadavkou – byť s ním. Objaviť, že ra-
dosť a pokoj rastú s chválou a vzdávaním
vďaky.
Keď adorujeme, dovoľujeme Ježišovi, aby
nás uzdravil a zmenil. Pri adorácii umož-
ňujeme Pánovi, aby nás svojou láskou
premenil, prežiaril naše temnoty, aby
nám dal silu v slabosti a odvahu v skúš-
kach.
– Klaňať sa znamená ísť k podstate, je to
cesta detoxikácie, zbavenia sa závislostí
od mnohých zbytočností, ktoré robia ne-
citlivým naše srdce a ohlupujú myseľ. Keď
adorujeme, učíme sa odmietať to, čomu
sa nehodno klaňať – bôžikovi peňazí, bô-
žikovi konzumu, bôžikovi pôžitku, bôži-
kovi úspechu, nášmu egu postavenému
za bôžika.
– Klaňať sa znamená zmenšiť sa pred po-
hľadom Najvyššieho a uvedomiť si, že veľ-
kosť života nespočíva v tom, koľko máme,
ale koľko milujeme.
– Klaňať sa znamená uznať sa za bratov
a sestry zoči-voči tajomstvu lásky, ktoré
prekonáva každú vzdialenosť, znamená
to čerpať dobro z jeho prameňa a v Bohu,
ktorý je blízky, nachádzať odvahu priblížiť
sa k ostatným.
– Klaňať sa znamená vedieť mlčať pred
Božím slovom, aby sme sa naučili hovoriť
slová, ktoré nezraňujú, ale utešujú.
- Klaňať sa je gesto lásky, ktoré mení život.
Zvyčajne sa vieme modliť – prosíme Pána,
ďakujeme mu –, ale Cirkev musí ísť ešte
ďalej v modlitbe klaňania sa, potrebuje
rásť v adorácii. Je to múdrosť, ktorej sa

musíme učiť každý deň: Modliť sa klaňa-
ním, modlitbou adorácie.

Drahí bratia a sestry, dnes si každý z nás
môže položiť otázku: „Som adorujúcim
kresťanom?“
– Mnohí kresťania, ktorí sa modlia, neve-
dia adorovať.
– Nájdime si čas na adoráciu počas našich
dní a vytvárajme priestor pre adoráciu
v našich spoločenstvách.
– My ako Cirkev máme praktizovať slová
žalmu: „Budú sa ti klaňať, Pane, všetky
národy sveta.“
– V adorácii objavíme, podobne ako mu-
drci, zmysel nášho putovania. A tak ako
oni aj my pocítime „nesmiernu radosť“
(Mt 2, 10).
Keď mudrci „vo sne dostali pokyn, aby sa
nevracali k Herodesovi, inou cestou sa
vrátili do svojej krajiny“ (Mt 2, 12). Stret-
nutie s Dieťaťom ich totiž zmenilo. Stret-
nutie s Ježišom nás mení, transformuje
nás. Medzi kontinuitou a novosťou vládne
múdra dynamika: vrátiť sa „do vlastnej
krajiny“, ale „inou cestou“.
– Z toho vyplýva, že je na nás, aby sme
zmenili, premenili náš vlastný spôsob ži-
vota, hoci naďalej v tom istom prostredí
ako vždy, aby sme upravili kritériá posu-
dzovania reality, ktorá nás obklopuje.
– V tom je rozdiel medzi pravým Bohom
a zradnými bôžikmi, ako sú peniaze, moc,
úspech… Medzi Bohom a tými, čo ti sľu-
bujú týchto bôžikov, ako sú veštci, vykla-
dači z karát, čarodejníci.

– Rozdiel je v tom, že bôžikovia si nás
viažu na seba, robia nás závislými od ido-
lov a my sa ich zmocňujeme. Pravý Boh
nás neväzní ani sa nami nedá uväzniť.
Otvára nám cesty novosti a slobody, pre-
tože on je Otec, ktorý je vždy s nami, aby
nás viedol k rastu.

Takýto je Duch Svätý, ktorého nám Ježiš
dáva a ktorý nám premieňa srdce.
Prosme svätú Pannu Máriu, aby sme sa
mohli stať svedkami Krista tam, kde sme,
a žiť novým životom, premeneným jeho
láskou.
Kristovo evanjelium je plné zjavenie Bo-
žieho plánu, Božieho plánu s človekom
a svetom. Je to posolstvo jednoduché
a zároveň veľkolepé, ktoré nás núti pýtať
sa, aký konkrétny plán má so mnou Pán,
keď naďalej aktualizuje svoje narodenie
uprostred nás.
Odpoveď nám našepkáva apoštol Pavol:
„(Boh) si nás vyvolil (…), aby sme boli pred
jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske“
(Ef 1, 4). Je to preto, aby každý z nás mo-
hol odpovedať na toto volanie: stať sa
svätým v láske. Svätosť znamená prinále-
žať k Bohu, byť v spoločenstve s ním, byť
prežiarený jeho nekonečnou dobrotou.
Toto znamená byť svätým. Ten, kto prijme
svätosť ako dar milosti, nemôže ju ne-
pretaviť do konkrétneho konania v kaž-
dodennosti.
Nech nám Panna Mária pomáha prijať
s radosťou a vďakou Boží plán lásky usku-
točnený v Ježišovi Kristovi.
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Následky komunistického režimu
na človeka
Ľudia, ktorí sa snažili vyhnúť zaradeniu
do línie režimu, sú napriek tomu obeťami
dvojitého násilia: násilia, ktoré sa realizo-
valo formou zákazov – tým bolo nemožné
a riskantné vzoprieť sa. A druhého násilia,
možno ešte hlbšieho, ktoré vyžadovalo
vonkajšie prejavy súhlasu, no svedomie
ich neschvaľovalo alebo sa im chcelo vy-
hnúť.
V prvom prípade násilia sa zakúša radi-
kálna chudoba, nedostatok – objektívny
a tvrdý, nenapraviteľné škody (nemožnosť
stať sa kňazmi, nemožnosť verejne preja-
viť svoje zasvätenie, zákaz študovať to, čo
človek túži študovať, zákaz vybrať si prácu
na základe nadania alebo rodinných po-
žiadaviek, negácia slobodného pohybu).
V druhom prípade násilia sa pociťuje
hlboká tržná rana, ktorá je tým hlbšia, čím
citlivejší je človek. Je to námaha neustále
žiť z povinnosti v prostredí, s ktorým sa
takmer nič nezdieľa, a napriek tomu si
osvojiť jeho štýl, aby človek mohol prežiť.

Inými slovami, ak pre zachovanie fyzic-
kého života, pre prežitie je potrebné pod-
voliť sa kompromisu, toto podvolenie
zraňuje samotné svedomie s jeho konšti-
tutívnou otvorenosťou pre to, čo je prav-
divé, dobré, krásne a správne.

Skutočnosť, že takýto útok na svedomie sa
týka nielen obetí, ale aj zodpovedných, vy-

povedá o tom, ako dráma presahuje kla-
sické rozlíšenie medzi prenasledovateľom
a obeťou a nadobúda makroskopické pro-
porcie a vplyvy na spoločnosť v jej kom-

plexnosti. Samotné usporiadanie komu-
nizmu v režime (kde aj ten, kto kontroluje,
končí tak, že je kontrolovaný) načrtáva
komplexnú situáciu: medzi obeťami figu-
rujú tak osoby, ktoré prechovávajú odpor
voči akémukoľvek spriahnutiu sa s reži-
mom, ako aj – aspoň sčasti – osoby, ktoré
s režimom robili kompromis, ale svojím
spôsobom sú obeťou niektorých najsuro-
vejších praktík, k vytváraniu ktorých sami
prispievali.

Formy ľudského odcudzenia
Akým spôsobom mohol režim ovládnuť
„intímne jadro“ človeka, či už degradova-
ním jeho schopnosti poznať a uskutoč-
ňovať pravdu, dobro a krásu, alebo už
priamym násilím spôsobujúcim tragické
následky? Pokúsime sa aspoň čiastočne
odpovedať.

Útok na realitu
Totalitný režim chce ako prvú vec zmeniť
realitu. Nie je reálne to, čo je, ale stáva sa
reálnym (alebo sa aspoň takým musí
zdať) to, čo chce režim. Zmenia sa tak
elementárne normy inštinktívnej dôvery
v to, čo nás obklopuje. Zmizne predpok-
lad, že to, čo sa javí, sa vo svojej pravde
odhaľuje.

Útok na pravdu
Režim útočí na pravdu. Nie všetko sa
môže a smie povedať. Nie všetkého sa
môžeme zastávať. Napokon nie všetko si
môžeme myslieť. Režim má snahu určo-
vať nielen to, čo sa môže hovoriť a mys-
lieť, ale aj to, čo treba milovať, nenávidieť,
brániť alebo haniť. Snaha o „jednomyseľ-
nosť“, obmedzenia slobody prejavu
a tlače, trvalé vyhrážky tým, ktorí sú v di-
sente, majú za dôsledok vyprázdnenie ve-
domia v jeho schopnosti hľadať pravdu

Autor: Lodovica Maria Zanet / Spracoval: Jozef Kupka SDB / Foto: archív

Dozvuky komunizmu
Koncom novembra minulého roka sa v Badíne konal seminár s názvom Dozvuky komunizmu.

V nasledujúcom článku prinášame niektoré myšlienky z prednášky,
ktorú predniesla Lodovica Maria Zanet z Milána.

Vonkajšie štruktúry
komunistického režimu
dávno padli, ale vnútri
človeka môžu naďalej

pôsobiť vnútorné
dynamiky tohto

režimu.

Lodovica Maria Zanet počas svojej prednášky
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a v jeho schopnosti žiť v realite a poznávať
ju v celej jej zložitosti.

Útok na dobro
Režim útočí na dobro vo všetkých jeho
formách okrem tej, ktorú reprezentujú
vrcholní predstavitelia samotného re-
žimu. Režim sa snaží nahradiť osobné
svedomie. Netoleruje nijaký iný zdroj
pravdy a má tendenciu zjednocovať sprá-
vanie. Režim by chcel nielen zmenu von-
kajšieho formálneho správania, ale túži
po entuziazme srdca. Preto sa snaží
o vnútornú výchovu prostredníctvom
vonkajších udalostí, manifestácií a sviat-
kov, ktoré sa navonok javia ako nadšené
vyjadrenie súhlasu.

Útok na krásu
Každý režim sa vyznačuje útokom na
krásu. Nie iba preto, že ten, kto útočí na
pravdu a dobro, poškodzuje aj krásu (spo-
meňme si na socialistickú architektúru
s hlavným kritériom funkčnosti a po-
treby). V hlbšom zmysle krása je harmo-
nická rovnováha rozdielností. Avšak re-
žim, ktorý nepripúšťa pluralitu, nie je
schopný ani uvažovať o harmonickej rov-
nováhe. Okrem toho krása je odhalením
identity osoby, umeleckého artefaktu,
miesta, ale keď je pravda poškodená „jed-
nomyseľnosťou“, nič sa nemôže odhaliť
v pôvodnej kráse. Ak je deformovaná
pravda, je vážne narušená aj krása. Jedi-
ným kritériom je použitie a funkčnosť.

V spoločenstve so svätými
Je možné žiť v týchto podmienkach a mať
napriek všetkému krásny, plný, bohatý ži-
vot? Dejiny saleziánskej svätosti tvoria po-
četné postavy, ktoré dokázali byť pre-
svedčivými interpretmi úseku dejín, ktorý
im bol darovaný, a často sa rozhodným
spôsobom spolupodieľali na zmene kurzu
dejín. V nich sme svedkami skúsenosti
rôznych zranení, ale táto skúsenosť je aj
napriek tomu plodná. Na tieto aspekty
môžeme apelovať, nie aby sme obchá-
dzali dôsledky komunizmu, ale aby sme
odstúpili od deformujúceho utrpenia,
ktoré spôsobuje, a mohli sa pozerať sme-
rom do budúcnosti.

Všetci sme na ceste
Môžeme aj my zmeniť svoju ranu po ko-
munizme na cestu k slobode, utrpenie na
začiatok novej cesty? Jedným z krokov na
tejto ceste môže byť aj to, že sa budeme
snažiť prejsť od hodnôt k čnostiam. Hod-
noty sú ideálne vlastnosti: krása, spra-
vodlivosť, pravdivosť, ale aj hlboké spolo-
čenstvo, komunita, schopnosť vedieť sa
deliť. Sú to veci, pre ktoré sa možno oplatí
žiť a azda aj zomrieť.
Ak však tieto hodnoty ponecháme samy
na seba, stanú sa neplodnými. Dokonca
sa môžu zmeniť na tyranov, keď ich na-
príklad režim zneužije vo svoj prospech
a urobí z nich zbraň svojej propagandy.
V živote však možno mať skúsenosť
s opravdivou hodnotou, možno sa jej do-
tknúť v niekom, kto ju vo svojom živote

vtelil. Napríklad spravodlivosť nie je pred-
metom nejakých právnych, politických
alebo morálnych teórií: ten muž alebo tá
žena ma počas prenasledovania prijali
a chránili. Láskavosť nie je v prvom rade
sériou výchovných praktík, ktoré treba
zrealizovať: je to otec, matka, kňaz, svätý,
ktorého som stretol na mojej životnej
ceste a vedľa ktorého bolo pekné zotrvať.
Krása nie je prejavom nejakej túžby, ktorá
je vždy na úteku pred námahou každo-
denného života: ona je tvárou, pre ktorú
som sa rozhodol zmeniť život; stretnutím,
ktoré ma zmenilo; komunitou, ktorej
chcem byť súčasťou; alebo osobou, s kto-
rou som sa oženil, za ktorú som sa vydala.
Ak teda chceme prejsť od zranení komu-
nizmu k ich možnej plodnosti, aby sme sa
mohli pozerať dopredu, je potrebný pre-
chod od hodnôt k čnostiam; od ideálnych
kvalít k reálnym skúsenostiam. Treba skú-
siť uskutočniť to, čo mi ešte chýba; menej
o tom hovoriť, viac konať, dať prednosť
dobrým stretnutiam, príkladným ľuďom,
ktorí sú často jednoduchí, skromní, skrytí,
no veľmi konkrétni a ktorých prítomnosť,
keď tu nie sú, nám veľmi chýba. Vtedy
môže vzniknúť nový druh slobody. Aj tam,
kde nemám moc zotrieť ešte stále otvo-
rené rany, aj tam, kde nemôžem všetko
zmeniť v situácii, ktorú práve prežívam
a niekedy možno pociťujem jej skľučujúcu
ťarchu, môžem sa rozhodnúť milovať ju,
prijať a kráčať po vyznačenej stope. To
neumŕtvuje slobodu, ale je to fiat!, v kto-
rom ona nachádza svoje naplnenie.

seminár

Účastníci seminára o dozvukoch komunizmu
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saleziánske diela

V dejinách Katolíckej cirkvi fascinuje fakt
založenia kresťanského spoločenstva a ší-
renie kresťanstva v Kórei laikmi, bez kléru.
Je to veľmi pekný príklad zrelosti viery
a nadväzuje na apoštolské časy, keď sa
viera šírila vďaka prenasledovaniu, teda
presúvaniu sa prenasledovaných, ktorí

všade, kde sa nachádzali, odovzdávali sve-
dectvo viery ďalej.
Don Bosco si bol vedomý toho, že zlo sa
šíri a spolupracuje, preto sa snažil a po-
vzbudzoval k spolupráci pri šírení dobra.
Túžil po širokom hnutí ľudí, ktorí sa
v rámci svojich možností budú zúčastňo-

vať na apoštoláte a skutkoch lásky. Niekto
venuje svoj čas, iní dajú na dobré ciele fi-
nancie, svoju prácu.
Saleziáni spolupracovníci vznikli ako od-
poveď na jeho snahu dávať ľudí dokopy
pre konanie dobra, zhromažďovať tých,
ktorí sa dali nadchnúť pre spoluprácu.
V období socializmu saleziáni nečakali na
lepšie časy. V Prešove a okolí sa okrem
iného organizovali spoločenstvá manže-
lov s pravidelnými stretnutiami, formá-
ciou, duchovnými obnovami, ročnými du-
chovnými cvičeniami. Kto cítil apoštolské
saleziánske povolanie, mohol sa začleniť
do saleziánskej rodiny aj hlbšie a stať sa
saleziánom spolupracovníkom. V časoch
neslobody udivuje veľké množstvo zapo-
jených laikov, spoločenstiev, ktoré sa pra-
videlne stretali.

Po príchode slobody sa nadšenie ne-
skončilo, skôr sa entuziazmus ešte
silnejšie prejavil v množstve iniciatív. V Sa-
binove a na okolí založili saleziáni spolu-
pracovníci mládežnícku organizáciu DOM-
KA, ktorá v Sabinove, v Uzovskom Šalgove

Sabinovské Valdocco

Spracoval: jksdb / Foto: archív SDB Sabinov

Saleziáni dona Bosca prišli do Sabinova 2. septembra 2006. Už dlhší čas
pred ich príchodom však v tomto meste a okolí boli prítomní saleziáni spolupracovníci,

ktorí tu šírili dielo dona Bosca.

Spoločné hry v oratóriu
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saleziánske diela

a v Šarišských Michaľanoch stále funguje.
V meste a na okolí pribúdali spolupra-
covníci a animátori. Teraz sa už slobodne
vytváralo množstvo stretiek pre chlapcov
a dievčatá, ktoré pod dohľadom dospe-
lých viedli animátori alebo aj priamo dos-
pelí saleziáni spolupracovníci. Chýbalo
však miesto, kde by sa dalo spoločne stre-
tať.
Situácia v Sabinove a deväťdesiate roky
minulého storočia pripomínajú začiatky
činnosti dona Bosca v Turíne. Jedna z naj-
základnejších otázok bola: „Kde sa stret-
neme nabudúce?“ Mladých a deti majú
všeobecne všetci radi, ale skutočnosť, že
po nich dlho nevyrastie tráva, hluk, ktorý
robia, ich spontánnosť, ktorá je pre dos-
pelých vyrušovaním, komplikovala apoš-
tolát.
Hlavná činnosť bola postavená na stret-
kách, pravidelných týždenných stretnu-
tiach, kde sa katechizovalo, formovalo,
ale najmä kde mohli všetci prežívať skú-
senosť spoločenstva. Okrem toho slo-
boda ponúkla množstvo iných možností.
Duchovné obnovy, ročné duchovné cvi-
čenia, tábory pod stanmi, prímestské tá-
bory, spoločné programy a oslavy. Chý-
balo však spoločné hniezdo, ale stalo sa
veľa zázrakov, ktoré postupne pomohli
zrealizovať túto túžbu.
S pomocou Božej Prozreteľnosti sa v po-
lovici deväťdesiatych rokov našla možnosť
a s ňou aj dobrodinci, ktorí ju financovali.
Medzi nich patria aj zaangažovaní členo-
via saleziánskej rodiny – spolupracovníci,
priatelia, rodičia detí a mládeže. Spolu-
pracovníci prenajali pozemok. V Košiciach

kúpili staré „baráky“. Materiál z nich pre-
niesli do Sabinova a následne svojpo-
mocne postavili na prenajatom pozemku
stredisko s kaplnkou, herňou a klubov-
ňami. Bolo to provizórne riešenie, ale vy-
riešilo problém mať vlastnú strechu nad
hlavou. Na provizória sme zvyknutí. Aj
v Sabinove mala saleziánska rodina ko-
nečne svoj dom. Sen sa stal skutočnosťou
a 28. novembra 1998 sa priestory sláv-
nostne otvorili. Posvätil ich vtedy po-
mocný biskup otec Bernard Bober.
Aj toto riešenie sa pre mnohé dôvody
ukazuje na danú dobu prozreteľné.
Herňa, kuchynka, klubovne, kaplnka plnia
svoje úlohy aj dnes. V priebehu viac ako
dvadsiatich rokov sa vymenilo v oratóriu
niekoľko generácií detí a mládeže. Verím,
že väčšina z nich nesie v sebe pekné spo-

mienky na stretká, tábory a iné akcie.
V súčasnosti okrem saleziánov spolupra-
covníkov, ktorí sa naďalej obetavo starajú
o stredisko a oratórium, je tu prítomná aj
DOMKA a tiež sa tu uskutočňujú rozličné
modlitebné stretnutia, stretnutia mladých
mamičiek atď.
Viac ako dvadsať rokov je to dielo salezi-
ánov spolupracovníkov. Úlohou salezi-
ánov, ktorí v Sabinove v roku 2006 pribudli,
je duchovná starostlivosť o saleziánsku
formáciu diela saleziánov spolupracovní-
kov. Je to jeden z pekných príkladov, keď
je saleziánska rodina a vďaka nej sale-
ziánska charizma prítomná prostredníc-
tvom rozličných vetiev saleziánskej rodiny,
nielen saleziánov dona Bosca.

Oslava sviatku Panny Márie Pomocnice
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Valdocco 1870
24. jún 1870. Valdocco, Turín. Je sviatok
svätého Jána Krstiteľa a don Bosco osla-
vuje meniny. Okrem chlapcov z oratória
a jeho spolupracovníkov mu prichádza
blahoželať aj skupinka dospelých mla-
dých ľudí. Sú to odchovanci dona Bosca,
ktorí odišli z Valdocca do svojich rodín
a vlastných životov. Túto skupinku mla-
dých mužov vedie Carlo Gastini. Donovi
Boscovi okrem blahoželania odovzdávajú
aj dva dary. Strieborný prívesok v tvare
srdca a sadu šálok. Vďačnosť je to, čo ich
v tento letný deň privádza naspäť na Val-
docco k donovi Boscovi. Don Bosco počas
tohto stretnutia jedným zo svojich prvých
odchovancov hovorí, že ich má rád, azda
ešte radšej ako keď boli uňho každý deň.
Typická láskavosť dona Bosca sa tu však
nekončí. Carlovi Gastinimu a ostatným
gratulantom navrhuje, aby s ním ostali
stále. Vyzýva ich, aby stáli pri ňom a celom
saleziánskom diele, aby sa vzájomne stre-
távali, organizovali a navzájom si pomá-
hali. Pozýva ich ostať živou a aktívnou sú-

časťou saleziánskej rodiny, ktorú dokážu
obohatiť svojou laickou profesionalitou
a talentmi.
24. júna tohto roku uplynie 150 rokov od
výnimočného okamihu stretnutia dona
Bosca so svojimi odchovancami – exal-
lievmi (z talianskeho „ex“ – bývalý a „al-
lievo“ – chovanec alebo študent). 24. júna
2020 však donovi Boscovi budú blahože-
lať po svete milióny jeho odchovancov vo
viac ako 100 krajinách sveta. Svetová kon-
federácia exallievov dona Bosca, ktorá
medzinárodne združuje všetky lokálne
a národné združenia, vyhlásila rok 2020
za Jubilejný rok exallievov dona Bosca.

Dnes to nie sú už
len odchovanci
oratórií, ale aj bý-
valí študenti či
priatelia dona
Bosca, ktorí môžu
byť aktívne účastní
na diele salezián-
skej rodiny a žiť tak
jeden zo snov sa-
motného dona
Bosca. Dnes mi-
lióny exallievov
rôznej pleti, kultúry
či pôvodu volajú
dona Bosca svojím

otcom a napĺňajú jeho pozvanie byť dob-
rými kresťanmi a čestnými občanmi vo
vzájomnej pomoci a združovaní sa.

Exallievi na Slovensku
Na Slovensku budeme prežívať toto výro-
čie vo svojich komunitách a strediskách,
ale aj na spoločných stretnutiach či už
doma, alebo v zahraničí. Je to priam sym-
bolické, že tohtoročná Strenna, ktorú nám
ponúka don Artime „Dobrí kresťania
a čestní občania“, je heslom, ktoré spre-
vádza nás exallievov od čias dona Bosca.

Bol to don Bosco, ktorý pripravil pre kaž-
dého jedného svojho chovanca tento am-
biciózny celoživotný plán. Počas jubilej-
ného roka sa chceme zamýšľať nad našou
úlohou v spoločnosti, v Cirkvi a v sale-
ziánskej rodine práve v optike tohtoroč-
ného Hesla. Prehlbovať v spolupráci so
saleziánmi naše napojenie na charizmu
saleziánskej rodiny. Počas roka prežijeme
pri stretnutiach v rámci regiónov, ale aj
spoločne na národnej úrovni radosť
a vďaku za všetko, čo sme od dona Bosca
cez jeho synov saleziánov dostali. V jubi-
lejnom roku plánujeme ešte viac myslieť
na našich núdznych, ktorých máme okolo
seba, všímať si potreby ľudí, lebo sme veľa
dostali a je čas aj dávať. Máme v pláne zú-

saleziánska rodina

Pozývame vás, aby ste
spolu s nami oslávili
tento rok v radosti

z toho, čo sme dostali
a každý deň dostávame

od dona Bosca.

Autor: Róbert Mruk a Michal Hort / Foto: archív exallievov

Svetová konfederácia exallievov dona Bosca, ktorá medzinárodne združuje všetky lokálne
a národné združenia, vyhlásila rok 2020 za Jubilejný rok exallievov dona Bosca.

Víkend silných zážitkov v októbri 2019 v Častej-Papierničke

Exallievi –
150 rokov s donom Boscom
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častniť sa s početnejšou výpravou (s čo
najväčším zastúpením našich stredísk) na
stretnutí exallievov EUROBOSCO v Turíne
práve v júni v rámci ústredných osláv náš-
ho výročia, vyslať našich GEX
(giovani exallievi – mladí exal-
lievi) na spoločnú púť odcho-
vancov do Santiaga a podie-
ľať sa na tvorbe spoločnej
svetovej definície „exalliev
pre 21. storočie“ či už počas
stretnutí prezidentov a dele-
gátov našej konfederácie, alebo
cez vypĺňanie dotazníka, ktorý
má za cieľ zozbierať názory, po-
hľady a „best practicies“ z celého
sveta.

Exallievi vo svete
Pri príležitosti tohto vzácneho jubilea Sve-
tová konfederácia exallievov dona Bosca
v spolupráci so štyrmi regiónmi sveta or-
ganizuje stretnutia, ktoré slúžia na oslavu,
radosť i zamyslenie nad tým, čo je to byť
exallievom dona Bosca dnes a pre ďal-
ších 150 rokov. V Taliansku, Kolumbii a Ja-
ponsku budeme tento rok svedkami veľ-
kých regionálnych kongresov a v Afrike
bude tento rok stretnutí hneď niekoľko.
Z bohatstva a rôznorodosti odchovancov
dona Bosca má svetová konfederácia
tento rok v pláne zozbierať 150 dobrých
nápadov a úspešných projektov, aby sme
si mohli byť povzbudením a motiváciou
naprieč celým svetom.

Tak ako Carlo Gastini a jeho priatelia pri-
niesli donovi Boscovi darček, aj exallievi
dnes po 150 rokoch by chceli donovi Bos-
covi zablahoželať. Okrem radostného

srdca a odhodlania pomáhať si navzájom
pripravujeme tento rok znova darček
v podobe šálok na kávu. Po 150 rokoch
však k týmto šálkam pripájame aj kávu
exallievov dona Bosca – DI BOSCo – ako
jeden z príkladov, ako môže naša vzá-
jomná spolupráca priniesť ovocie a vzá-
jomnú pomoc v celosvetovom meradle.
Pripravili sme 150 darčekových setov šá-
lok a exkluzívnej kávovej zmesi, ktorá ne-
sie meno Gastini, aby sme si uctili vzácny
moment vzniku nášho spoločenstva. 150
darčekových setov budeme počas roka
2020 ponúkať v celom svete v rámci fun-
draisingovej aktivity, keď chceme za každý
set vyzbierať na sociálne medzinárodné
projekty exallievov aspoň 150 €. Následne
všetok zisk poputuje na vzdelávanie
a zlepšovanie sociálnej situácie exallievov
dona Bosca pracujúcich primárne s ká-
vou. Prvý darček dostane 24. júna 2020
v Ríme hlavný predstavený saleziánskej
rodiny, ktorý je pre nás donom Boscom
dnešných dní, a posledný s číslom 150
chceme v ten istý deň doručiť pápežovi
Františkovi, ktorý je zasa otcom celej
Cirkvi a zároveň tiež odchovancom dona
Bosca.

Prosíme o modlitby za Združenie exallie-
vov dona Bosca na Slovensku a vo svete.
Zároveň vás pozývame, aby ste spolu
s nami oslávili tento rok v radosti z toho,
čo sme dostali a každý deň dostávame od
dona Bosca.

www.exallievi.sk

Stretnutie predsedníctva združenia v marci 2019 v Žiline

Duchovné cvičenia exallievov v júli 2019 na Donovaloch
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Bez hesla
Digitálna nezodpovednosť rodičov sa pre-
javuje napríklad v tom, že nemajú zahes-
lovaný svoj mobil. Ak aj heslo majú, často
ho dieťa pozná, a keď sa dostane k rodi-
čovskému mobilu, samo ho raz-dva od-
blokuje. Najčastejšie smeruje na You-
Tube, prípadne k hrám či iným
aplikáciám. To isté sa môže nekontrolo-
vateľne diať pri tablete, pri počítači, pri
prístupe k wifi…

Bez argumentov
Rodičia nevedia dieťaťu vysvetliť, prečo
hneď nedostane taký smartphone či ta-
blet, po akom túži. Nevedia vhodne argu-
mentovať, keď treba deťom niečo zakázať,
napríklad príliš agresívne hry či nevhodné
videá. Nechajú sa ľahko ovplyvniť tlakom
okolia a neraz si u nich dieťa všetko vy-

dranká plačom či prosíkaním a sľubova-
ním zázrakov.

Bez dobrého príkladu
Rodičia zabúdajú, že aj v tejto oblasti sú
vzorom pre svoje deti. Podceňujú fakt, že
ich deti pozorujú a napodobňujú. Rodičia
sú často zlým príkladom toho, koľko času
stráviť s mobilom v ruke – vstávajú s mo-
bilom, zaspávajú s mobilom, varia s mo-
bilom, jedia s mobilom, pozerajú telku
s mobilom, šoférujú s mobilom a po-
dobne. Často aj my dospelí venujeme prí-
lišnú pozornosť technológiám, pričom si
neuvedomujeme, že v prvom rade nám
má ísť o človeka vedľa nás.

Bez záujmu
Rodičia sa s deťmi málo rozprávajú a za-
ujímajú o veci, ktoré ich bavia. Treba sa

zhovárať s deťmi aj o technológiách, ale
bez technológií. Mať čas na pokojný roz-
hovor z očí do očí, s úprimným záujmom
o detský či tínedžerský svet – to dnes
uniká mnohým rodičom.

Bez pokroku
Rodičia sa zvyknú vyhovárať na to, že ne-
stíhajú sledovať všetky trendy svojich detí,
nepoznajú ich digitálny slovník, nevedia
sa zorientovať v sociálnych sieťach, ne-

majú čas na vzdelávanie. Najradšej by za-
stavili pokrok a celé si to zjednodušili.
V dnešnej dobe však výchova bez vzdelá-
vania sa v mediálnej oblasti nie je možná.
Ak rodičom záleží na formovaní charak-
teru detí, musia mať prehľad o tom, čím
dnes dieťa žije a čo ho ovplyvňuje. Na slo-
venskom trhu je už viacero kníh či online

Najčastejšie „digitálne“ chyby
rodičov

Vychovávať deti nebolo nikdy jednoduché. Každá doba so sebou priniesla niečo nové
a náročné. Dnes je pre rodičov výzvou vychovávať deti vo svete digitálnych technológií. Aké sú

v tejto oblasti najčastejšie rodičovské prešľapy?

Ak rodičom záleží na
formovaní charakteru

detí, musia mať prehľad
o tom, čím dnes dieťa

žije a čo ho ovplyvňuje.

Autor: Barbora Okruhľanská / Foto: Unsplash
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článkov, ktoré sa venujú výchove detí v di-
gitálnej dobe. Prečítať si aspoň niečo od-
borné a výchovné môže byť v tomto
smere prvým úspešným krokom.

Bez brzdy
Mnohí rodičia sa uchýlia k podozrievaniu
svojich detí, k nedôvere, sledovaniu, pre-
hnanej kontrole ich online aj offline ži-
vota.
Chcú mať o všetkom dokonalý prehľad,
neakceptujú tajomstvá detí ani ich po-
trebu súkromia. Je to extrém, ktorý ne-
môže priniesť vo vzťahu nič dobré. Najmä
u tínedžerov, ktorí naozaj nepotrebujú,
aby im mama alebo otec čítali SMS-ky, vy-
pisovali verejne na Facebook a lajkovali
každú fotku na Instagrame.

Bez obmedzení
Deti od rodičov najčastejšie drankajú
rôzne výnimky, extra povolenia. Napríklad
aby im dovolili byť dlhšie na mobile či za
počítačom, aby im kúpili viac dát, aby im

dali heslo na wifi. Je rodičovským omy-
lom vyhovieť každej takejto prosbe bez
zdravých nárokov a obmedzení. Malé deti
sa potrebujú naučiť čakať, staršie zase to,
že nikdy v živote nebudú mať hneď všetko
zadarmo a bez ťažkostí. Pri tom všetkom
je najdôležitejšie komunikovať im veci tak,
aby sa cítili milovaní. Áno, je to výzva!

Desatoro – keď vám mobil
a sociálne siete žerú príliš veľa
času

1. Nerobte prvý krok k mobilu. Je
dobré, ak doma mobil nenosíte všade
so sebou ako psíka, ale odložíte ho na
jedno miesto. Neberte ho do ruky len
tak, aby ste si pozreli, čo je nové. Vy-
skúšajte aspoň jeden deň vziať do ruky
mobil iba vtedy, keď sám zazvoní alebo
keď potrebujete niečo súrne vyba-
viť. Môže to byť náročné, ale táto skú-
senosť stojí za to.

2. Buďte v noci off. Skúste byť hodinu
pred spaním a hodinu po zobudení od-
pojení od internetu. Mobil nepatrí do
postele.

3. Nepoužívajte mobil ako budík.
Kúpte si radšej obyčajný budík. Vyhnete sa
tak zbytočným výhovorkám, že musíte
mať v noci mobil pri sebe, aby ste počuli
budík.

4. Najprv „niekto“, potom mobil. Nie
je to v poriadku, ak ráno hneď po otvo-
rení očí myslíte na mobil a beriete ho do
rúk ešte predtým, ako ste niekomu vedľa
vás nezapriali dobré ráno alebo ste Bohu
nepoďakovali za nový deň.

5. Stanovte si čas pre online. Vyskú-
šajte si každé ráno určiť čas, keď budete
surfovať na sociálnych sieťach. V iný čas
tam nechoďte a venujte sa iným povin-
nostiam.

6. Vypnite si zbytočné notifikácie. Keď
si v nastaveniach mobilu povypínate no-
tifikácie o každom lajku, komentári, kaž-
dej novej správe, nebude vás mobil toľko
rušiť a lákať.

7. Nastavte si časové limity na apliká-
cie. V nastaveniach mobilu (alebo v extra
aplikácii) sa dnes dá nastaviť, aby vás mo-
bil upozornil, ak ste prekročili svoj denný
časový limit na používanie nejakej hry či
aplikácie ako Facebook, Instagram, Mes-
senger, WhatsApp, Viber a pod. Oplatí sa
to otestovať.

8. Schovajte aplikácie, ktoré vás naj-
viac lákajú. Preorganizujte si ikonky v mo-
bile. Nenechávajte si hneď na prvej obra-
zovke tie, ktorým ťažko odolávate. Keď
ich presuniete ďalej, prípadne do bunky
viacerých aplikácií, nebudete ich mať za-
každým hneď na očiach.

9. Zredukujte počet toho, čo followu-
jete. Pretrieďte si Facebook či Instagram

a nechajte si menší počet stránok a ľudí,
ktorých followujete. Ušetríte kopec svojho
času, keď prestanete sledovať toľko zby-
točných príspevkov, príbehov, videí, ktoré
vás už možno ani nebavia. Nechajte si len
niekoľko vašich najobľúbenejších influen-
cerov a stránok.

10. Nastavte si extra pozadie a zvone-
nie na mobile. Pekný obrázok na pozadí
(napríklad rodinná fotka, príroda, pekná
myšlienka) alebo extra zvonenie na mo-
bile (obľúbená pesnička) vám môže pri-
pomínať, na čom vám v živote skutočne
záleží a ľahšie sa vám potom odloží mobil
z ruky. Vyskúšate?

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

Bože, zmeň ma na mobil
„Bože, dnes ťa chcem poprosiť o niečo
veľmi zvláštne. Zmeň ma, prosím, na mo-
bil. Rada by som bola na jeho mieste.
Chcela by som žiť tak, ako mobil u nás
doma. Chcela by som byť stredobodom
pozornosti. Byť prvou voľbou.
Chcela by som cítiť teplo pohla-
denia. Chcela by som, aby sa
o mňa starali tak inten-
zívne, ako sa starajú
oň. Tiež by som
bola rada s oc-
kom, keď sa
vráti z práce.
A potešilo by
ma, keby si ma
mamička všimla,
keď zostane sama a je
jej smutno. Chcela by som,
aby moji rodičia aspoň nie-
kedy nechali všetko tak a strávili
trochu nerušeného času so mnou.
Bože, vlastne nechcem až tak veľa,
chcem sa mať iba tak, ako sa má akýkoľ-
vek mobil.“



správy

Rím
Novým provinciálom saleziánov je don Peter Timko
Saleziáni dona Bosca na Slovensku už poznajú meno svojho nového pro-
vinciála. Bude ním don Peter Timko. Hlavný predstavený saleziánov don
Ángel Fernández Artime ho vymenoval do tejto úlohy 12. decembra 2019
na základe oboznámenia sa s mienkou slovenských saleziánov a po hla-
sovaní svojej rady. Provinciál je menovaný do svojho úradu na šesť rokov.
Don Peter Timko má 46 rokov, je 18 rokov kňazom a ako provinciál bude
deviatym v histórii Slovenskej provincie a druhým z generácie „pono-
vembrových“ saleziánov. V úrade vystrieda doterajšieho provinciála dona
Jozefa Ižolda, ktorý viedol Slovenskú provinciu saleziánov od júna 2014.
Doteraz pôsobil don Timko v Poprade ako magister novicov.

Fryšták
Slovenskí a českí saleziánski direktori hovorili o formácii
Permanentná formácia bola hlavnou témou už tradičného spoloč-
ného stretnutia slovenských a českých direktorov saleziánskych ko-
munít. Zišli sa v Dome Ignáca Stuchlého vo Fryštáku na Morave 13. až
18. januára.
Ako hostia prišli medzi saleziánskych direktorov najprv česká sale-
ziánka sestra Michaela Piterová, ktorá ponúkla pohľad na trvalú for-
máciu v dokumentoch Cirkvi a Saleziánskej spoločnosti, potom česká
karmelitánka sestra Růžena Sekulová, ktorá hovorila o téme pocitov
a ponúkla aj viaceré praktické metódy; napokon na tretí deň don Šte-
fan Turanský pripomenul kľúčové piliere služby direktora a nástroje pre
animáciu komunity. Posledné popoludnie bolo venované stretnutiu
zvlášť slovenských a zvlášť českých direktorov. Prítomní boli aj obaja
novo menovaní provinciáli – don Martin Hobza a don Peter Timko.

Bratislava
Odhalenie pamätnej tabule dona Ernesta
Macáka
V nedeľu 12. januára sa v Bratislave na Miletičovej
uskutočnila oslava storočnice dona Ernesta Macáka.
Svätej omši
o 11. 00 hod.
predsedal pro-
vinciálny eko-
nóm don An-
drej Kňaze,
ktorý mal
dona Macáka
tri roky ako
spovedníka.
Slávnostným
kazateľom bol
don Marián Valábek, člen provinciálnej rady, keď bol
don Macák provinciálom, a jeho neskorší direktor v ko-
munite v Šaštíne.
Po bohoslužbe sa na nádvorí pred kostolom uskutoč-
nilo odhalenie a požehnanie pamätnej tabule, ktorej
grafickým autorom je dizajnér Ondrej Gavalda. Tabuľu
požehnal výkonný sekretár Konferencie biskupov Slo-
venska Ivan Ružička, odchovanec saleziánskeho gym-
názia v Šaštíne, kde osobne spoznal dona Ernesta Ma-
cáka.

Prešov
Rodina saleziánov spolupracovníkov sa rozrástla
Združenie saleziánov spolupracovníkov v stredisku Prešov – Juh prežívalo radostnú udalosť. Štyria ašpiranti tohto strediska: Ing.
Pavol a Betka Segediovci, Jaroslav a Marta Tomečkovci sa rozhodli vstúpiť do rodiny saleziánov spolupracovníkov. Slávnosť sa usku-

točnila 8. januára 2020 pri svätej omši na sviatok dona Titusa Ze-
mana v Kostole svätého Jána Bosca na Bottovej ulici. V homílii don
Ondrej Jakubov pripomenul život dona Titusa a jeho obetavosť pre
vieru. Budúcim saleziánom spolupracovníkom zdôraznil, aby mali na
pamäti, že sú veľmi milovaní Bohom, aby nikdy nezabudli na to, že
pre Boha sú „Niekým“.
Po homílii každý ašpirant osobitne zložil svoj „prísľub“ do rúk pro-
vinciálneho koordinátora Združenia saleziánov spolupracovníkov
Ing. Petra Kvasa. Veríme, že svojím novým apoštolským nadšením za-
pália aj srdcia nás ostatných v snahe o spásu nesmrteľných duší.

Badín
Dni mlčania a modlitby
Dni od 16. do 23. februára 2020 boli pre skupinu sestier saleziánok
silnými chvíľami vnútornej obnovy, ktoré prežili na duchovných cvi-
čeniach v Badíne pod vedením exercitátora dona Petra Bicáka SDB.
Dni duchovných cvičení prebiehali v ovzduší mlčania a modlitby.
V týchto dňoch sestry zanechajú zvyčajnú činnosť, aby sa mohli vi-
tálne konfrontovať s Božím slovom a počúvať Pánove výzvy. Du-
chovným cvičeniam don Bosco pripisoval veľkú dôležitosť pre rozlet
na ceste k svätosti.
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sväté písmo

Názov diela bol Jednoduchý spôsob, ako sa naučiť poznať dejiny
spásy. Určené pre jednoduchý kresťanský ľud. Dielo bolo určené
pre školy i pre jednoduchých veriacich. Don Bosco katechizmo-
vým spôsobom, metódou otázky a odpovede stručne prechádza
najdôležitejšie postavy dejín spásy až po ustanovenie Cirkvi.
Na konci pridáva zoznam morálnych ponaučení, ktoré odvodil
z rôznych veršov Písma. Pozorne si ich prečítajme a nachá-
dzajme v nich oheň jeho duchovnej a výchovnej lásky, ktorou ho-
rel pre spásu mladých. Aj týmto spôsobom môžeme hlbšie
spoznať, čím žila jeho myseľ i srdce a akým spôsobom čítal
Písmo pre mladých.

– Kto miluje Boha, tomu sa daria všetky veci.
– Duše spravodlivých sú v Pánových rukách, utrpenie smrti sa
ich nedotkne.
– Kto odmieta múdrosť, je nešťastný. Jeho nádej je márna, jeho
námahy neprinášajú ovocie, všetko, čo robí, mu nič neprinesie.
– Múdrosť je lepšia než sila.
– Začiatkom múdrosti je bázeň Božia.
– Kto má bázeň pred Bohom, ctí si otca a matku, s radosťou slúži
tým, ktorí mu dali život.
– Požehnanie otcovo je oporou pre domy synov, no kliatba mat-
kina ich vyvracia od základov.
– Ústa, čo hovoria klamstvá, usmrcujú dušu.
– Povedz vždy pravdu, aj keď sa hanbíš, lebo to ti prinesie na-
pokon slávu u ľudí a milosť Božiu.
– Miluj Boha nad všetky veci a so všetkou silou svojej duše
a blížneho ako seba samého.
– Nepohŕdaj človekom, čo má hlad, nedráždi chudobného v jeho
biede.
– Vtáčik sa narodil preto, aby lietal, človek preto, aby pracoval.
– Ak niekto nechce pracovať, nech ani neje.
– Nemiluj spánok, ak nechceš byť pritlačený biedou. Otvor oči
a jedz chlieb, na ktorý si si zarobil.
– Maškrtník bude vždy chudobný. Kto miluje víno a skvostné
jedlá, nikdy nenadobudne majetok.
– Kto ani Cirkev nepočúvne, maj ho za pohana a mýtnika.
– Cirkev je stĺpom a základom každej pravdy.
– Ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete.
– Bez viery nie je možné páčiť sa Bohu. Viera bez skutkov je
mŕtva.
– Usilujte sa zabezpečiť si svoju večnú spásu dobrými skutkami.

– Zlé reči ničia dobré mravy.
– Beda tomu, od koho pochádza pohoršenie. Lepšie by mu
bolo, keby mu dali na krk mlynský kameň a hodili ho na dno
mora.
– Pamätaj na svojho Stvoriteľa v časoch svojej mladosti.
– Blažený človek, ktorý si od svojej mladosti zvyká na plnenie Bo-
žieho zákona.
– Človek nasleduje cestu, ktorú si zvolil ako mladík, a neopustí
ju až do svojej staroby.
– V hodine smrti pozbieraš ovocie svojich dobrých skutkov.
– Robme dobro, pokiaľ máme čas.

Autor: Pavol Grach SDB / Foto: archív SDB

Dôležité poučenia
z Písma podľa dona Bosca

V roku 1855 don Bosco napísal malé praktické dielko určené pre tých, ktorí sa pre svoje
povinnosti alebo stav nemôžu venovať dôkladnému čítaniu Písma.
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misie

Tohtoročný kalendár informuje o našej
činnosti medzi Rómami, medzi ktorými
už dlhoročne rozvíjame viacero aktivít.

Sestry saleziánky pôsobia v Orechovom
Dvore pri Nitre, bratia na sídlisku Lunik IX
v Košiciach a na Poštárke v Bardejove.
Okrem toho niektorí naši animátori z rôz-
nych mládežníckych stredísk pravidelne
navštevujú aj iné rómske komunity.
Na tento kalendár nám prišlo veľa reakcií,
často veľmi emotívnych a negatívnych.
Zaznievali v nich takéto vyjadrenia: Ró-
movia využívajú systém štátu, sú príživ-
níci, nechce sa im pracovať, kradnú,
klamú… a vy im ešte chcete pomáhať.
Určite sa nájdu medzi Rómami ľudia, pre
ktorých sú tieto vyjadrenia pravdivé. Ale
možno o Slovákoch alebo aj o iných oby-
vateľoch Slovenska povedať, že ne-
kradnú, neklamú, nezneužívajú štátny
systém, nie sú leniví a každá ich práca je
vždy na 100 %?
Tieto reakcie svedčia o tom, že spolužitie
Rómov a ostatných obyvateľov Slovenska
má v sebe konkrétne body napätia, že sa
tu cíti krivda. Toto bol dôvod, prečo sme
sa rozhodli venovať tejto tematike náš

tohtoročný misijný kalendár. Táto téma sa
niekedy politicky zneužíva. Niektorí sľu-
bujú, že to vyriešia, a niekto tomu naivne

verí. V histórii Uhorska boli aj
vládcovia, ktorí sa k Rómom
správali veľmi násilne a kruto.
Napriek tomu situáciu nevy-
riešili a zanechali ju na rieše-
nie nám. Ako teda nato? Veľa
cirkevných, mimovládnych or-
ganizácií aj štátnych inštitúcií
sa tomu venuje. Mnoho ľudí
tomu zasvätilo svoj život.
Nikto z nich však zatiaľ nepo-
vedal, že to dokáže vyriešiť, že
má presný návod.
Práve preto, že tento problém
tu je, treba sa o ňom rozprá-
vať, informovať, počúvať tých,

ktorí sa mu venujú, a takto spoločne hľa-
dať. Nechcieť sa o tom rozprávať, chcieť to
nevidieť – to určite nie je riešenie.
„Kradnú, klamú, využívajú systém a vy im
chcete pomáhať?“ Práve preto sa im treba
venovať, aby nekradli, neklamali a žili
čestne svoj život.
Samozrejme, pro-
striedky získané
na misie týmto ka-
lendárom nebudú
nekontrolovane
rozdané nezodpo-
vedným ľuďom.
Väčšina sa použije
na podporu na-
šich dlhodobých
misijných prítom-
ností, kde Slo-
venská provincia
prevzala zodpo-
vednosť za ich roz-
voj, ako napríklad
v Jakutsku a Azer-

bajdžane a tiež v mnohých iných kraji-
nách, kde pôsobia naši misionári a dob-
rovoľníci.
Časť z nich sa však určite použije aj na po-
krytie nákladov pre ľudí pracujúcich
v rómskych projektoch. Nie na to, aby
niekto, kto nechce pracovať, si mohol ďa-
lej bez práce užívať. Ale na podporu pro-
jektov, ktoré motivujú a pomáhajú získať
si, udržať a rozvinúť pracovné návyky
a zodpovedný život. Predovšetkým pre
deti a mládež, ktorí sú obeťou spôsobu ži-
vota ich rodičov.
Vymyslieť a viesť takýto projekt nie je
ľahká vec. Vyžaduje si to nadšenie aj silnú
skúsenosť, ktorú dá iba dlhoročná prí-
tomnosť v tomto prostredí. A práve na
tieto aktivity si žiadame vašu pomoc. Aj
my by sme boli radšej, keby mal náš štát
lepšiu politiku podpory sociálne slabších
rodín, ktorá by viac pozývala k zodpoved-
nosti, bola spravodlivejšia a odolnejšia
voči zneužívaniu. Toto zabezpečiť je však
úloha celej občianskej spoločnosti aj vaša,
drahí naši čitatelia. Dúfajme, že spoloč-
ným úsilím to dokážeme.

Autor: Štefan Kormančík SDB / Foto: Veronika Rendeková a Damian Lemański

Misijný kalendár

Saleziánskym misijným kalendárom informujeme, ale zároveň aj vychovávame
a motivujeme ľudí k chápaniu diania na misiách a takto vás pozývame k zodpovednej
spoluúčasti na aktivitách a pomoci pre ľudí, ktorí tam žijú.
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výchova det í

Ale ako som sa za mojich animátorských
čias naučila, všetko je o správnej motivá-
cii. A tak som milé detičky chytila za ruky,
vykročila a začala som rozprávať. Najskôr
rozprávky. Pokračovali básničky a há-
danky. A potom ani neviem, ako odznelo,
zaznelo: Povedz mi, ako som sa narodil.
Hm, tak dobre.
Spomenula som si, ako sme v detstve mi-
lovali mamkino rozprávanie o tom, ako
sme „boli malí“. Naše obľúbené hlášky
a historky sme mohli počúvať doneko-
nečna, lebo sa týkali nás. Mňa a mojich
súrodencov. Doteraz mi vždy privodia nie-
len úsmev na tvári, ale aj pocity radosti,
lásky, spolupatričnosti, rodinnej pohody.
Preto som si povedala, že si budem tieto
milé momenty mojich detí uchovávať nie-
len v srdci pre seba, ale najmä pre ne,
aby sme sa na nich raz mohli smiať, keď
budú zas o čosi starší.
Ako pokračovalo naše rozprávanie na vý-
lete? Spustila som, ako som už mala veľké
bruško, a keď sa začal pýtať na svet, dlho
to trvalo, tak sme s ockom ešte pozerali
seriál. Ale nakoniec sme išli do nemocnice
a tam sa šťastne narodil. Taký veľký, že
mohol ísť rovno do jasieľ. (Ako vtipkovala
jedna sestrička.) Všetci sme sa naňho
veľmi tešili a potom ho prišla celá rodina
pozrieť.
Dieťa bolo šťastné ako blcha.☺ Vzápätí
sme si porozprávali, ako sa narodili aj
zvyšné dve deti, dokonca aj ja s mojimi sú-
rodencami. Mali sme dosť tém na celú
cestu. Ba dokonca na celý týždeň, lebo
príbeh narodenia sme si museli zopako-
vať každý ďalší deň. A keď sa k nám pri-
dala moja mama, aj tá prispela svojou

verziou. Počiatočné obrblanie výletu sa
vytratilo.
Popri rozprávaní som si uvedomila, že
najdôležitejšie posolstvo z celého príbehu
je posolstvo lásky, ako sme sa na dieťatko
tešili, ako sme ho očakávali, koľko radosti
nám prinieslo, keď sa konečne narodilo,
ako sa stalo súčasťou aj širšej rodiny a že
ho všetci veľmi ľúbime už len preto, že je.
Bezpodmienečne. Uvedomila som si, že aj
týmto rozprávaním budujem identitu
syna, keď mu hovorím, že od samého po-
čiatku bol milovaný, že vyrastal v láske.
Prispievam tým k rastu jeho sebadôvery,
pomáham mu vytvárať si o sebe obraz,
schopnosť prijímať a odovzdávať lásku aj
v dospelosti.
Psychológ Marek Herman vo svojej knihe
Najděte si svého Marťana píše: Zo všet-
kého najviac sa dieťa potrebuje cítiť milo-
vané svojimi blízkymi a byť v bezpečí.
Dcérka, ktorá po pôrode ležala sama v in-
kubátore na JISke, má v tejto časti prí-

behu vždy slzy na krajíčku, ale potom
rýchlo dodá, že ju chodil ocko navštevo-
vať, keď mama nemohla. Hoci jej príbeh je
trochu smutný, zároveň v ňom dostáva
úžasné posolstvo, ktoré sa jej zapisuje do
srdca, že nám na nej vždy záležalo, aj keď
sme nemohli byť pri nej, a ocko je jej
hrdina.
Rozprávanie o kľúčových momentoch ži-
vota našej rodiny, či už je to narodenie,
zoznámenie rodičov a svadba, ale aj ve-
selých a milých historiek zo života detí si
vo vhodnej chvíli určite so záujmom vy-
počuje každý. Myslím si, že je to ideálny
priestor nielen pre rodičov, ale aj starých
rodičov odovzdať deťom a vnúčatám po-
solstvo lásky, poznanie, že sú milované.
Pomôcť im budovať ich hodnotu a iden-
titu tým správnym smerom. V rodinných
historkách sa dajú skvelo odovzdať aj
hodnoty našej rodiny. Spokojne už od
škôlkarského veku.

Autor: Zuzana Petruľáková / Foto: Matúš Petruľák

Mami,
povedz mi, ako som sa narodil

O príbehu lásky, ktorý je pre deti najdôležitejší

Boli sme na liečení v Tatrách. Každý deň nás s deťmi čakal dlhší či kratší výlet.
Lenže viete, ako to chodí s malými deťmi, ešte sme len z auta vystúpili

a už som počúvala – mne sa nechce, ja sa tu chcem hrať, mňa nebaví chodiť.
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spiritualita

„Tu na Valdoccu všetko hovorí o Pánovi,
o Pomocnici a o donovi Boscovi. Jedna vec
je istá: v saleziánskej rodine máme jeden
veľmi vzácny prostriedok. Táto tradícia po-
chádza od dona Bosca a dnes je univer-
zálnym posolstvom pre saleziánsku rodinu
po celom svete. Všade, kam sme prišli, vo
všetkých saleziánskych dielach v rozličných
krajinách sa vždy nachádza Heslo daného
roka. Chcem povedať, že je to naozaj po-
môcka pre pokračovanie v našom spoloč-
nom poslaní,“ povedal don Artime pri
otvorení už 38. ročníka tohto podujatia.

O prepojení tohtoročného Hesla s aktu-
álnym občianskym kontextom sveta ho-
voril v druhý deň stretnutia Mons. Sebas-
tián Taltavull, biskup španielskej
Malorky. Popoludní so sve-
dectvami vystúpili dvaja
mladí zo Sýrie – Cesar Ward
z Aleppa a Sally Abou Jamra
z Damasku a sprevádzal ich
salezián don Pierre Jabolyan.

„Som Sally z Damasku. Pracu-
jem v národnom rádiu a atmosféra je tam
trochu ťažká. Prostredie, ľudia… je jasné,
že nemajú nijaký vzťah k viere alebo len
slabú vieru. Počas vojny v Sýrii sa v rádiu
na mňa pozerali ako na dievča z iného
sveta – pre vieru. Najprv som mala veľa
problémov, robili si zo mňa žarty pre
moju vieru. A v tejto situácii som deň za
dňom pracovala. Postupne sa to však me-
nilo: kolegovia začali chápať situáciu,
zanechali istý fundamentalizmus a rigid-
ný pohľad na mňa. Aj si začali pýtať
informácie o kresťanstve, o Eucharistii,

o Otcovi, Synovi a Duchu Svätom. Minulý
rok som mala možnosť pripraviť dvoj-
dielny program o smrti a zmŕtvychvstaní
Ježiša Krista. Túto ideu som mala v sebe
ako sen. A jedného dňa som s odvahou
a prosbou k Duchu Svätému šla za riadi-
teľom a predstavila som mu ideu. Dohodli
sme sa, že to bude rozprávanie z pohľadu
viery, hoci som bola pripravená spracovať
to aj tak, aby to bolo prijateľné pre ne-
kresťanov. Prekvapil ma, keď ma požiadal,
aby som nič nemenila. Dve časti boli od-
vysielané počas Veľkonočného trojdnia.
Kto žije na Blízkom východe, vie, že to nie
je bežné, najmä v národnom rádiu v kra-
jine s moslimskou väčšinou. Takto som

mohla svedčiť o svojom
kresťanstve spôsobom,
ktorý bol korektný.“
Okrem predstavenia Hesla
a rôznych svedectiev, ako
aj modlitbovej vigílie či

prehliadky Turína nechýbala ani práca
v malých skupinách. Účastníci boli rozde-
lení do 23 jazykových skupín. Z práce sku-
pín vzišli ako výsledok prvky potrebné
k spoločnému prežívaniu „politiky Otče-
náša“: nachádzať správnu rovnováhu me-
dzi spiritualitou a prácou, medzi dobrým
kresťanom a čestným občanom; dávať
konkrétne odpovede na aktuálne potreby
mladých; dávať ako veriaci vierohodné
svedectvo; pracovať v jednote v komuni-
tách i v zložkách saleziánskej rodiny.

Don Ángel Fernández Artime, desiaty ná-
stupca dona Bosca, v nedeľu 20. januára
na záver Dní spirituality ponúkol všetkým
tri zhrňujúce body: 1. Naďalej rásť ako ro-
dina dona Bosca; 2. uvádzať do praxe
v rôznych okolnostiach a vlastným cha-
rakteristickým štýlom „politiku Otčenáša“
a 3. dávať poznať dobro, ktoré sa robí.

Dni spirituality
o „politike Otčenáša“

Spracoval: rhsdb / Foto: ANS
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Ako uviesť Heslo 2020 „Dobrí kresťania a čestní občania“ alebo aj inak „politiku Otčenáša“
do praktického života. Tomuto sa venovalo vyše 350 účastníkov zo 43 krajín na Dňoch

spirituality saleziánskej rodiny v Turíne. Uskutočnili sa od štvrtka 16. do nedele 20. januára
na Valdoccu. Prítomný bol aj hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime

s takmer všetkými svojimi radcami. Svojich zástupcov malo aj Slovensko.



pred 100 rokmi

„Išiel na to prakticky. Neposielal nikam
žiadosti, ale jednoducho začal zhromaž-
ďovať so súhlasom predstavených Rím-
skej inšpektórie nových slovenských nad-
šencov pre dona Bosca a umiestňoval ich
v saleziánskych domoch v Genzane di
Roma a v Sacro Cuore, via Marsala, pri
hlavnej stanici. A tak v Ríme, v samom
srdci kresťanstva, fakticky sa začalo akoby
od základu slovenské saleziánske dielo, čo
nezáviselo ani od poľských, ani od ma-
ďarských saleziánov. A to bol pre naše
slovenské saleziánske dielo požehnaný
krok!…“ zapísal vo svojich spomienkach
don Anton Vácval.

Salezián historik Zlatko Kubanovič vo svo-
jom diele Historický náhľad do dejín slo-
venských saleziánov – z ktorého čerpáme
aj tieto informácie – charakterizuje
Františka Sersena slovami: „Sersen bol
nepochybne výrazný, charizmatický a ta-
lentovaný človek s veľkou intuíciou a or-
ganizačnými schopnosťami, ktorý sa do-
kázal rýchle a presne zorientovať a ktorý
mal praktické, nie formalistické myslenie.
Aj napriek tomu, že svojím spôsobom bol
sám, prišiel s riešením, ktoré slovenské

saleziánske dielo z pragmatickej stránky
veľmi posunulo dopredu.“

Prví traja noví chlapci prišli do Ríma
v marci 1920. Boli to 19-ročný Jožko Ba-
biak zo Suchej nad Parnou, 18-ročný
Jožko Patúc z Veľkého Zálužia a 26-ročný
Anton Kolarovič z Pečeňád. Všetci traja
sa stali saleziánmi, Jozef Babiak bol pr-
vým slovenským magistrom novicov.

„Do Ríma prišli na sviatok svätého Jozefa
19. marca 1920. Odtiaľ ihneď odišli do
Genzana di Roma,“ spomína don Vácval.
Po týchto troch prišli o niekoľko týždňov
ďalší štyria: Jakub Daráš, 25-ročný Pavol
Debnár z Detvy (stal sa saleziánom), 19-
-ročný Jozef Schlosser, rodák z Bratislavy
a vtedy diecézny klerik v jednom z rím-
skych seminárov (tiež sa stal saleziánom),
a Pavol Palkovič. Aj ich hneď poslali do
Genzana, kde už bol Janko Hlubík a pri-
pravoval sa na noviciát. Zlatko Kubanovič
nám dopĺňa obraz komunity v Genzane di
Roma: „Direktorom domu v Genzane bol
istý don Angelo Fidenzio (1879 – 1972),
ktorý zastával aj funkciu magistra novi-
cov. Bol to nesmierne snaživý a srdečný

človek, ktorý mal bohatú skúsenosť s du-
chovným vedením. Slovenskí mladíci na
neho spomínali len s láskou.“
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Klerik Sersen odvážne začal
vlastný slovenský projekt

Mladý salezián František Sersen vystihol čas a zariskoval. Bol študentom teológie na
Pápežskej univerzite Gregoriana v Ríme, býval v saleziánskom dome Sacro Cuore pri vlakovej

stanici Termini a koncom roka 1919 po súhlase rímskeho provinciála saleziánov priviedol
z vlasti do Ríma staršieho mladíka Jána Hlubíka. Za ním prišli v marci 1920 ďalší chlapci.

Spracoval: rhsdb / Foto: archív SDB

PRED 100 ROKMI SA NARODILI

� 7. januára vo Vištuku – don Ernest Ma-
cák, zomrel v roku 2016 v Cerovej;
� 12. januára vo Zvončíne – don Štefan
Janec, prvé sľuby zložil v roku 1938, za
kňaza bol vysvätený 29. 6. 1948, zomrel
v roku 2006 v Trenčíne;
� 3. februára v Kráľovej pri Senci – don Jo-
zef Tóth, prvé sľuby zložil v roku 1938, za
kňaza bol vysvätený 29. 6. 1948, zomrel
v Hodoch v roku 2013;
� 17. februára v Terchovej – koadjútor
Vincent Mičo, ktorý zomrel v roku 1995
v Žiline;
� 29. marca v Štefanovej – don Jozef
Ochaba, prvé sľuby zložil v roku 1940, ako
takmer skončený študent teológie tajne
odišiel 23. 10. 1950 v druhej Titusovej sku-
pine za hranice, kňazstvo prijal 1. januára
1951, neskôr pôsobil ako misionár v Ga-
bone, zomrel vo Francúzsku v roku 2009.

Babiak Debnár Hlubík Kolarovič Patúc Sersen



saleziánski svätí

Nemecký salezián Rudolf Lunkenbein
sa narodil 1. apríla 1939 v Döring-
stadte v Nemecku. Už ako mladík, keď
čítal saleziánsku literatúru, sa túžil stať
misionárom. Poslali ho do Brazílie
a svoju asistentskú prax prežil na misii
v Meruri. Zostal tam až do roku 1965.
Za kňaza bol vysvätený 29. júna 1969
v Nemecku, pričom si zvolil motto: „Pri-
šiel som, aby som slúžil a položil ži-
vot.“ Vrátil sa do Meruri, kde ho s veľ-
kou láskou prijali domorodci z kmeňa
Bororo a dali mu meno Koge Ekureu
(Zlatá ryba). V Brazílii sa v roku 1972
podieľal na založení Misionárskej rady
domorodcov a zasadzoval sa za
ochranu území domorodcov. Zomrel
ako mučeník 15. júla 1976 na dvore
saleziánskej misie, kde ho zastrelili, pri-
čom s ním zomrel aj jeden z domo-
rodcov Simao Borroro, ktorý sa usiloval
chrániť ho.
Proces blahorečenia Rudolfa Lunken-
beina a Simaa Borrora sa začal v Bra-
zílii 31. januára 2018.

Simaan (Šimon) Srugi sa narodil v roku 1877
v Nazarete v grécko-melchitskej katolíckej ro-
dine. Ako trojročnému mu v priebehu troch me-
siacov zomreli obaja rodičia a ujala sa ho stará
mama. V roku 1888 ho prijali do sirotinca v Bet-
leheme. Tam sa o tri roky rozhodol nasledovať
príklad kňazov, ktorí sa starali o siroty – chcel tak
robiť aj on. Tí kňazi sa medzičasom stali sale-
ziánmi. Tak aj on vstúpil do noviciátu a v roku
1895 sa stal saleziánom. Poslušnosť ho poslala
do Beit Jimalu, kde prežil celý život. Šimon bol
krehkej postavy, no mal pevnú vôľu, bol tichý,
prívetivý. Ráno miništroval, viedol meditáciu sa-
leziánov, dozeral na siroty v kostole, v škole bol
ich učiteľom, pripravoval ich na prvé sväté prijí-
manie, mal na starosti malý obchod, bol ošet-
rovateľom chorých, mal na starosti pečenie
chleba a dozeral aj na jediný mlyn na okolí. Pri

všetkom dokázal spojiť neúnavnú pracovitosť
a láskavú zdvorilosť. Nestal sa kňazom, žil ako
salezián koadjútor. Ľudia z okolia o ňom hovo-
rili, že je otcom všetkých, a dôverovali mu. Do-
konca i moslimovia sa pri ňom postupne na-
učili vyslovovať mená Ježiš a Mária často
a s úctou. Počas druhej svetovej vojny v októbri
1943 ho kašeľ a astma uväznili v jeho izbičke.
Keď mu raz bolo ťažko, povedal: „Je to strašné,
keď človek nemôže dýchať. Ale ako chce Pán, tak
je to dobre.“ Zomrel osamote v noci 27. no-
vembra 1943. Moslimskí sedliaci ho niesli na
cintorín a pritom si smutne povrávali: „Po Ala-
hovi bol Srugi… ako more lásky.“
Dekrét o jeho hrdinských čnostiach schválil Ján
Pavol II. 2. apríla 1993, čím dostal titul ctihodný.

Narodil sa: 1. apríl

Boží služobník

Rudolf
Lunkenbein

Narodil sa: 15. apríl

Ctihodný

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

MAREC
5. pápež Pius XII. blahorečil

Dominika Savia (1950)
13. blahoslavený Jozef Kowalski,

narodil sa v Siedlisku, Poľsko (1911)
21. blahoslavený Albert Marvelli,

narodil sa vo Ferrare,
Taliansko (1918)

30. blahoslavená Alexandra Da Costová,
narodila sa v Balasare,
Portugalsko (1904)

APRÍL
1. ctihodná Margita Occhienová,

mama dona Bosca, narodila sa
v Caprigliu, Taliansko (1778)

1. pápež Pius XI. svätorečil
dona Bosca (1934)

1. Boží služobník Rudolf Lunkenbein,
narodil sa v Döringstadte,
Nemecko (1939)

2. svätý Dominik Savio, narodil sa
v S. Giovanni di Riva,
Taliansko (1842)

5. blahoslavená Laura Vicuňová,
narodila sa v Santiagu, Čile (1891)

15. ctihodný Šimon Srugi,
narodil sa v Nazarete (1877)

19. ctihodný Oktávio Ortiz Arrieta,
biskup, narodil sa v Lime,
Peru (1879)

22. Boží služobník Vladimír Szembek,
narodil sa v Poręba-Żegoty,
Poľsko (1883)

29. Boží služobník Ján Swierc,
narodil sa v Królewskej Hute,
Poľsko (1877)

29. pápež Ján Pavol II. blahorečil
Filipa Rinaldiho (1990)

MÁJ
1. Boží služobník Antonino Baglieri,

narodil sa v Modice,
Taliansko (1951)

6. svätý Dominik Savio, mladík
7. Boží služobník Eliáš Comini,

narodil sa Calvenzane,
Taliansko (1910)

9. svätá Mária Dominika Mazzarellová,
narodila sa v Mornese (1837)

13. svätá Mária Dominika
Mazzarellová, panna,
spoluzakladateľka Inštitútu
dcér Márie Pomocnice
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sen dona bosca

Prvým diamantom sna dona Bosca je di-
amant viery. Život každého kresťana by
mal byť životom viery. Viera nie je len po-
znanie právd, ktoré nám zjavil Boh a sú
obsiahnuté v Apoštolskom vyznaní viery
a Katechizme Katolíckej Cirkvi. Viera nie je
iba poznanie, ale slobodné rozhodnutie
sa, Boží dar, priľnutie a priateľstvo s Bo-
hom, ktorý mení náš život. Pápež Franti-
šek to vystihuje jasne: „Keď sa klaniame
Bohu, uvedomujeme si, že viera sa nere-
dukuje na akýsi súhrn doktrín, ale že je to
vzťah so živou Osobou, ktorú sa žiada mi-
lovať. Jej tvár spoznávame zotrvávaním
tvárou v tvár s Ježišom.“
V 21. článku saleziánskych Stanov sa píše
o donovi Boscovi, že je „človek hlboko
Boží, plný darov Ducha Svätého, žil tak,
ako by videl Neviditeľného“. Jeho celý ži-
vot bol preniknutý nielen živou vierou,
ale aj odvážnou vierou, ako bolo napí-
sané nad prvým lúčom diamantu: „Pri
všetkom si vezmite štít viery, ktorým mô-
žete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha!“
(Ef 6,16). Odvaha dona Bosca vychádzala
z jeho viery, zo silného presvedčenia, že
za ním stojí Boh a že to, čo robí pre spásu
duší, je Božie dielo.
Slová svätého Jakuba na druhom lúči
„Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je
mŕtva aj viera bez skutkov“ (Jak 2, 26) pre-
zrádzajú, že kontemplatívna dimenzia
dona Bosca sa vždy premieňala na kon-
krétnu aktivitu lásky. Celý jeho život je
pretkaný množstvom príbehov malých
skutkov zhmotnenej lásky pre „bezvýz-
namných ľudí“ v očiach sveta, ale vý-
znamných v jeho srdci.
Raz don Bosco povedal donovi Maren-
covi: „Keby som mal stokrát viac viery, bol
by som stokrát viac urobil, ako to, čo som
spravil.“ Tieto slová potvrdzujú tretiu vetu
z lúča nad diamantom viery, že don
Bosco, mimoriadne obdarený osobnými
darmi, počas svojho života skutočne za-

kúšal Božiu silu. Nehovorí tu zle o sebe,
ale hovorí dobre o Bohu. Poukazuje na
silu svojej viery, ktorú sám osobne zakú-
sil. Bol presvedčený o tom, že viera pri-
náša jasné poznanie o Bohu, ktorý je v na-
šom živote, a je to on, ktorý všetko robí
pre rast Božieho kráľovstva. Raz mu don

Dalmazzo vravel, že keď vidí, čo všetko
urobil, tak musí byť svätý. Don Bosco po-
zdvihol oči k nebu a odpovedal: „Som pre-
svedčený, že ak by Pán našiel ničomnejší
a slabší nástroj, ako som ja, bol by si ním
poslúžil na vykonanie svojich diel“ (MB 18,
587). V tejto odpovedi nehľadajme jeho
evidentnú pokoru, ale vieru a presvedče-
nie o Božej prítomnosti v jeho živote.

Hlavný predstavený don Viganò vo svo-
jom komentári o sne dona Bosca dáva
do pozornosti: „Musíme si však všimnúť,
že diamant viery ukazuje celkový nadpri-
rodzený pohľad na skutočnosti, do kto-
rých sme ponorení, pohľad, ktorý je pre-
niknutý optimizmom: je to naša viera,
ktorá nám dá zvíťaziť nad svetom.“ Pre
dona Bosca bola práve viera zdrojom ra-
dosti, vnímal veci Božím pohľadom, nedal
sa ničím znechutiť, a preto mohol mla-
dých viesť, aby „slúžili Pánovi vo svätej
veselosti“.
Don Bosco nám ponúka formu prežívania
viery v saleziánskom duchu: odvážna,
konkrétna a živá, prežívaná v radosti s ve-
domím Božej prítomnosti. Už ako chla-
pec svoju vieru nerozvíjal len zachováva-
ním „pravidiel viery“, ale ju nachádzal
a skonkrétnil v láskavej službe najskôr pre
kamarátov a potom pre mladých a chu-
dobných. Aj pre nás to môže byť dnes
cesta, ako prehĺbiť svoju vieru, ako sa ne-
báť počúvať Boží hlas a konkretizovať jeho
zámer s nami počas nášho života.

Autor: František Kubovič SDB / Foto: Barbora Kullačová

Diamant viery

V minulom čísle sme uverejnili sen dona Bosca o desiatich diamantoch. Postupne budeme
objavovať ich význam a hľadať ich posolstvo pre náš osobný život.
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Pre dona Bosca bola
práve viera zdrojom
radosti, vnímal veci

Božím pohľadom, nedal
sa ničím znechutiť.



nekrológ

Don Vít pochádzal z okolia Trnavy, z malej dedinky Radošovce.
Keď sa v nej 9. júna 1923 narodil, volala sa Dolné Radošovce. Po-
krstený bol hneď na druhý deň vo farskom kostole v Dolnom
Dubovom. Jeho otec Imrich mal vtedy 41 rokov a mama Jo-
hana, rodená Jančovičová, 37. Malý Vít tak prišiel do jednoduchej
roľníckej kresťanskej rodiny, kde okrem rodičov už mal 13-roč-
ného brata Štefana a 11-ročnú sestru Máriu. Ako 14-ročný od-
chádza do saleziánskeho gymnázia v Šaštíne, kde sa rozhodol
pre duchovné povolanie v saleziánskej kongregácii. Nastúpil do
saleziánskeho noviciátu v Hronskom Svätom Beňadiku, kde
v roku 1942 zložil prvé rehoľné sľuby. Nasledovali filozofické štú-
diá, ktoré absolvoval v Trnave na Ulici Hollého. V roku 1945 na-
stúpil na asistenciu do Šaštína.
Teológiu začal študovať v saleziánskom študentáte vo Svätom
Kríži nad Hronom na jeseň roku 1948. Tam ho v druhom ročníku
teologických štúdií zastihla „barbarská noc“, počas ktorej boli zá-
sahom komunistickej moci zlikvidované všetky rehole vo vte-
dajšom Československu.
Po nútenom pobyte vo viacerých sústreďovacích táboroch sa
mohol od 29. 9. 1950 vrátiť do svojej rodiny, kde tajne študoval
teológiu a zároveň hľadal spôsob, ako odísť za hranice. S po-
mocou iných spolubratov sa mu napokon podaril útek do Ta-
lianska, kde pokračoval v teologických štúdiách.
Po dokončení štúdií bol 1. 7. 1953 vysvätený za kňaza v talian-
skom Bollengu pri Turíne. Ako mladý kňaz prejavil túžbu ísť
pracovať do misií, ale pre rôzne okolnosti to nemohol uskutoč-
niť. Namiesto toho začal vypomáhať v okolitých farnostiach
a v komunitách rehoľných sestier. V školskom roku 1965/66 bol
poslaný do Arignana a v nasledujúcom roku do Roccavione,
aby bol duchovným správcom tamojších ašpirantiek Dcér Márie
Pomocnice. Od roku 1967 pôsobil ako kaplán a katechéta vo far-
skej pastorácii v mestách L´Acquila a Forli. Okrem katechizmu
sa začal venovať aj učeniu spevu na štátnych školách.
Od svojej emigrácie sa mu prvý raz podarilo nazrieť domov po
šestnástich rokoch (1967), keď získal talianske štátne občianstvo
a doma sa začali pomery nádejne uvoľňovať. Vtedy sa v jeho ro-
disku konali aj oneskorené primície.
V roku 1973 dona Víta pozvali do Slovenského ústavu svätého
Cyrila a Metoda v Ríme, kde vyučoval na gymnáziu slovenských
chlapcov. Zároveň bol poverený hľadať nové povolania medzi za-
hraničnými Slovákmi vo vtedajšej Juhoslávii. Vykonal tam 25
ciest a do gymnázia odtiaľ priviedol okolo 20 chlapcov, z ktorých
viacerí túžili po kňazstve.
V školskom roku 1976/77 sa stal katechétom v saleziánskom aš-
pirantáte v Genzane pri Ríme a od roku 1977 až do svojho ná-
vratu na Slovensko pôsobil ako kaplán v saleziánskej farnosti Pia
XI. v Ríme.
Po zmene politickej situácie sa konečne v roku 1990 mohol vrá-

tiť do vlasti a vtedajší provinciál don Jozef Kaiser ho určil za di-
rektora do Hronského Beňadika, v ktorom kedysi dávno ako
mladý chlapec prežíval svoj noviciát.
Od roku 1997 don Vít žil a pôsobil v saleziánskom noviciáte
v Poprade. V prvé roky vyučoval novicov taliančinu, potom vy-
pomáhal ako spovedník a popri tom sa podľa možností venoval
literárnej tvorbe a prekladom. V lete 2016 ho postihla ľahšia
mozgová príhoda, ktorá ho oslabila natoľko, že sa už nemohol
vrátiť do saleziánskeho domu vo Veľkej. Posledné tri roky svojho
života strávil v Charitnom dome svätého Jána Bosca v Spišskej
Kapitule. Primerane svojmu veku i mozgovej príhode, ktorú
prekonal, sa držal v pomerne dobrej zdravotnej kondícii, až
kým 10. decembra 2019 neodovzdal svoju dušu nebeskému
Otcovi.

Text a foto: archív SDB

Don Vít UŠÁK salezián kňaz
* 9. 6. 1923 † 10. 12. 2019
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Don Jozef SOBOTA salezián kňaz
do

n
bo

sc
o

Don Jozef Sobota sa narodil 13. júna 1928
v Kostolnej Vsi (malá obec pri Prievidzi)
v chudobnej rodine. Pochádzal z 11 detí,
jeho rodičia sa volali Jozef a Katarína.
Otec bol robotníkom v podniku, ktorý sta-
val cesty. Mama bola stále doma a starala
sa o výchovu detí.
Po skončení ľudovej školy nastúpil vďaka
dobrodincom v roku 1946 na saleziánske
gymnázium do Šaštína. Život medzi sale-
ziánmi sa mu zapáčil. Neskôr vstúpil do
saleziánskeho noviciátu a 16. augusta
1949 v Hronskom Beňadiku zložil prvé re-
hoľné sľuby. Po „barbarskej noci“ a po
skúsenosti zo sústreďovacieho tábora
v Podolínci bol spolu s mladšími spolu-
bratmi prevezený na stavbu Priehrady
mládeže, odkiaľ bol v auguste 1950 vrá-
tený do tzv. normálneho občianskeho ži-
vota. V Prievidzi sa mu podarilo dokončiť
gymnaziálne štúdiá a po maturite v roku
1952 sa na radu svojich predstavených
prihlásil na Pedagogickú fakultu do Bra-
tislavy, kde získal titul stredoškolského
profesora s kvalifikáciou pre výučbu
predmetov matematiky a fyziky. Ako čer-
stvý absolvent vyučoval v školskom roku
1956/1957 na gymnáziu vo Zvolene
a o rok nato na slovenskom gymnáziu
v poľskej Jablonke.
V septembri 1958 prijíma miesto profesora
matematiky a fyziky na námestovskej SVŠ
(dnešné gymnázium). Popri práci peda-
góga tajne študoval teológiu a postupne
pod rúškom rôznych krúžkov zhromažďo-
val skupinky mladých, ktorým venoval svoj
čas. 9. augusta 1964 tajne zložil doživotné
rehoľné sľuby. O týždeň neskôr, 17. au-
gusta 1964, prijal v Krakove v súkromnej
kaplnke z rúk tamojšieho arcibiskupa Ka-
rola Wojtylu sviatosť kňazstva.

Po vysviacke sa don Sobota vrátil k svojej
práci profesora. Naďalej sa venoval mla-
dým, svoje aktivity rozširoval na čoraz
väčší okruh mládeže. Pre svoje nábo-
ženské presvedčenie bol v lete 1975 pre-
pustený z gymnázia. Zamestnal sa vo
Váhostave, kde pracoval až do odchodu
do dôchodku.

Zmena zamestnania a svojpomocná vý-
stavba dvoch chát v Oravskej Polhore na
Slanej vode zmenili aj spôsob práce
s mládežou, ktorá sa stáva pravidelnej-
šou a intenzívnejšou. Počty návštevníkov
na jeho byte rástli. Don Sobota
bol pri zrode štyridsiatky kňaz-
ských povolaní, pričinil sa
o povolania k saleziánom spolu-
pracovníkom a o mnoho dob-
rých manželstiev.
Primičnú svätú omšu v rodnej
Kostolnej Vsi slávil don Sobota
24. 6. 1990 už bez účasti svojich
rodičov. O týždeň nato, 1. 7.
1990, mal svoje primície v Ná-
mestove, ktorému ostal verný
až do smrti. Po roku 1990 pôso-
bil predovšetkým medzi učňami
na saleziánskom SOU sv. Jozefa
Robotníka v Žiline. Bol ich horli-
vým spovedníkom. Od roku
1991 do roku 2002 patril do ži-
linskej komunity. Hlavne cez ví-
kendy sa vracal do svojho bytu
na milovanej Orave. Od Vianoc
v roku 1990 pravidelne slúžil
sväté omše vo Vasiľove a vyslu-
hoval tam sviatosti až do roku
2007. Po založení saleziánskej
komunity v Námestove v roku
2000 bol don Sobota súčasťou

námestovskej komunity. S dovolením
predstavených však zostal žiť v byte.
Jeho celoživotné motto: „Nalomenú
trstinu nezlomíš a hasnúci knôtik nezha-
síš“ ( Iz 42, 3) bolo vyjadrením presvedče-
nia, že nad nikým netreba vopred lámať
palicu, ale urobiť všetko pre to, aby sa za-
chránila jeho duša. Don Jozef Sobota vy-
kročil v ústrety Pánovi zaopatrený
sviatosťami v dome námestovskej sale-
ziánskej komunity 19. januára 2020 vo
veku 91 rokov.

* 13. 6. 1928 † 19. 1. 2020

Každý druhý mesiac

DON BOSCO
U TEBA DOMA
Časopis Don Bosco dnes
zasielame bezplatne na požiadanie.

Už od roku 1877 je to dar
dona Bosca všetkým priateľom
a dobrodincom saleziánskeho
diela. Ďakujeme za každý dar, ktorý
nám pomáha rozvíjať
dielo záchrany a výchovy mladých
doma i v misiách.

O časopis možno požiadať
na webstránke
www.donboscodnes.sk
alebo na tel. čísle
0903 290 650.

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.



„Bez vás by sme nič nezvládli!“
(don Bosco dobrodincom)

Časopis je ZDARMA, finančné prostriedky budú
použité na podporu saleziánskeho diela.

Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia
Miletičova 7, 821 08 Bratislava

IBAN: SK36 0200 0000 0000 2933 0062

STRHUJÚCI PRÍBEH
Z VATIKÁNU

NOVÉ KONTAKTNÉ ÚDA JE!

Kontaktujte nás
PO – PIA od 9. 00 hod. do 12. 00 hod.

telefonicky:
+421 903 290 650

e-mailom:
donboscodnes@saleziani.sk

16,90 €

POZOR, ZMENA!

Časopis
DON BOSCO DNES

Ak si chcete objednať časopis,
odhlásiť sa alebo zmeniť údaje,

Pápež ohlásil
sprístupnenie archívov
pontifikátu Pia XII. od 2. marca 2020

„Rozhodol som, že otvorenie vatikánskych archívov pre
pontifikát Pia XII. sa uskutoční 2. marca 2020, presne
rok po 80. výročí zvolenia Eugenia Pacelliho na Petrov
stolec,“ povedal pápež František pri osobitnej audiencii
4. marca 2019 predstaveným, zamestnancom i spolupra-
covníkom Vatikánskeho tajného archívu. Poďakoval im
za odbornú prácu na dokumentoch pontifikátu Pia XII.,
ktorá umožní ich sprístupnenie. „Postava tohto pápeža,
ktorý sa ocitol pri kormidle Petrovej loďky v jednej z naj-
smutnejších a najtmavších chvíľ dvadsiateho storočia,
nepokojného a takého rozorvaného poslednou svetovou
vojnou, s následným obdobím reorganizácie krajín a povoj-
novej rekonštrukcie, táto postava už bola predmetom bá-
dania a štúdia v mnohých aspektoch, neraz diskutovaná,
ba i kritizovaná (povedzme, že s istými predsudkami
či preháňaním). Dnes je priliehavo prehodnotená a daná
do správneho svetla pre svoje mnohostranné kvality:
predovšetkým pastierske, ale i teologické, asketické či
diplomatické.“
(Zdroj: www.vaticannews.va/sk, mh, jb)
Naše saleziánske Vydavateľstvo DON BOSCO pri tejto
príležitosti ponúka knihu Cirkev špiónov. Jej autor
Mark Riebling podrobne preštudoval ostatné doposiaľ
dostupné historické pramene a zostavil strhujúci
príbeh, ktorý odhaľuje toto zložité obdobie v histórii
pápežstva.

Knihy objednávajte na www.donbosco.sk,
objednavky@donbosco.sk alebo 02/5557 2226.

db Vydavateľstvo DON BOSCO


