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veci dona bosca

Som stará kniha. Moje opotrebované stránky sa
nachádzajú v spodnej časti drevenej skrinky
v suteréne obchodníka so starožitnosťami. Mnohí
vedia o mojej existencii. Nikto však nevie, kde
som. Nejasne si pamätám svetlo, ktoré som vní-
mala v mojich prvých rokoch. Mám pocit, že som
pochovaná zaživa.
Veľmi dobre si pamätám šťastie môjho mladého
autora, ktorého meno sa vyníma na mojej obálke.
Ján Bosco.
Názov je trochu nadnesený – Taliansky vinár, ale
v roku 1844, keď autor napísal prvé riadky, bol 29-
-ročným mladým seminaristom. Konzultoval s mo-
jimi kolegyňami encyklopédiami, spomínal si na
svoje roky farmára, hovoril s dedinčanmi a pre-
dovšetkým vložil na moje stránky všetku svoju
lásku k svojej krajine a k tejto rastline, takej krás-

nej, malebnej a biblickej,
k vínnej réve.

Miloval vinič. Zároveň o ňom sníval. Raz don
Bosco povedal: „V noci na Zelený štvrtok, 9. apríla
1868, len čo som zaspal, začalo sa mi snívať. Bol
som na nádvorí oratória a mal som úmysel ho-
voriť s niektorými nadriadenými. Zrazu sme zba-
dali krásne vínne révy pučiace zo zeme. Okamžite
vyskočili aj krásne strapce; bobule narastali
a hrozno nadobudlo nádhernú farbu. Sledoval
som to s naširoko otvorenými očami a s nemým
úžasom, keď zrazu všetky bobule padli na zem
a stali sa z nich živí, veselí mladí ľudia. Skákali,
hrali sa, kričali, bežali, bolo potešením vidieť ich.“
Narodila som sa s jasným cieľom: vychovávať poľ-
nohospodárov, s ktorými štát zle zaobchádzal,
hovoriť im o pestovaní viniča a výrobe vína. Ján
Bosco poznal tvrdosť života, ktorú musia znášať
muži a ženy na vidieku. Chcel im pomôcť vypro-
dukovať vynikajúce vína, s ktorými by mohli kon-
kurovať na trhoch.

Bola som rozoslaná roľníkom, fará-
rom, lekárom a starostom pie-
montských miest, niekoľkokrát ma
nanovo vytlačili v tisíckach kópií.
Ale nič tu netrvá dlho. Teraz som
stratená kniha.
Prvým sídlom dona Bosca bol
malý dvor vedľa sakristie Kostola
svätého Františka Asiského, na
ktorom rástla vínna réva, roz-
vetvovala sa a rástlo na nej
pekné hrozno. Okolo tohto vi-
niča don Bosco zhromaždil
a katechizoval prvú skupinu
svojich malých priateľov.
Na nádvorí oratória sú okná
izieb dona Bosca doteraz orá-
mované nádherným viničom.
Vždy ho tu chcel a jeho syno-
via ho zakaždým zachránili,
aby si udržali jeho krásny
zvyk. Na jeseň zbieral zrelé
hrozno, z ktorého podaroval
dobrodincom a rozdával ho
aj svojim mladíkom v štvrtej
a piatej triede strednej školy.

José J. Gãmez Palacios

Tajomstvo
stratenej knihy

Vieme, že existovala
knižka s rozsahom

150 strán s názvom
Taliansky vinár, dielo

dona Bosca, ktorej
kópiu sme napriek

dlhoročným vyhľadá-
vaniam nenašli. Don

Bosco nevstúpil do
politiky, ale v tejto
knihe sa zjednotil

s myšlienkami
a túžbami ľudí

(Memorie Biografiche
II, 473 – 474).
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hlavný predstavený

Drahí priatelia, čitatelia mesačníka Il Bol-
lettino Salesiano, pozdravujem vás v tom-
to čase Pôstneho obdobia, zatiaľ čo sale-
ziáni dona Bosca majú 28. generálnu
kapitulu na Valdoccu v Turíne, na mieste,
kde don Bosco začal svoju misiu s prvými
chlapcami a kde sme sa narodili my sale-
ziáni. Na mieste, kde spolu so svojou mat-
kou (rád to takto poviem) založil prvé sa-
leziánske oratórium – a práve ona bola
matkou tých „bezdomovcov danej chvíle“.
Počas týchto šiestich rokov som si často
vyberal ako tému rozprávanie o niekto-
rých skúsenostiach, ktoré som zažil na
svojich cestách po saleziánskom svete.
Dnes vám ponúkam niečo odlišné, jedno-
duché a dúfam, že to bude
pre vás zaujímavé alebo že
vás to aspoň na niekoľko
minúť „pripojí k sieti“.
Ide o to: počas slávenia Dní
spirituality saleziánskej ro-
diny dozrelo nádherné
ovocie na strome týchto
krásnych dní uvažovania –
„Otče náš“ saleziánskej ro-
diny. „Otče náš“, v ktorom
bola každá veta preložená
a konkretizovaná na dneš-
nú dobu ako vyjadrenie
nášho úsilia.
Navrhujem vám, aby ste si ho prečítali
a pozreli sa, či sa v ňom nenachádza as-
poň jedna veta, ktorú by ste si chceli
uchovať, pretože cítite, že ste s ňou vnú-
torne celkom zladení.

Môžem vás ubezpečiť, že ako saleziánska
rodina a ako priatelia dona Bosca vo
svete chceme naozaj preniesť „Otče
náš“ do každodenného života.

Toto je naša modlitba

Ty si náš Otec! Otec nekonečného milo-
srdenstva; prítomný nie malým ani banál-
nym spôsobom, ale svojou nekonečnou
prítomnosťou svätosti a lásky, ktorá trpez-
livo vychováva svoje deti.
Príď Kráľovstvo tvoje! – ktoré Ježiš začal
v tomto svete, aby plnil poslanie od teba;
my bez výhrad prijímame to, čo máš

v úmysle urobiť pre nás
a pre mladých.
Uznávame tvoju vôľu a pre-
žívame dynamiku tvojho Krá-
ľovstva, dynamiku Ducha
Turíc, ktorý nás podnecuje
k poslaniu, robiť znamenia
oslobodenia a zmierenia
uprostred ľudí, tvojich detí
a našich bratov a sestier.
V nebi tak i na zemi. Spo-
ločne s mladými, ako don
Bosco, aj my ohlasujeme
tvoje ÁNO životu v plnosti
každému jednému mla-

dému človeku a všetkým mladým, aby
boli na zemi angažovanými občanmi
a kresťanmi a navždy šťastnými obyva-
teľmi neba.
Daj nám dnes chlieb náš každodenný,
potrebný pre život, aby sa Božie kráľov-

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

Politika
„Otčenáša“
Ovocie Dní spirituality saleziánskej rodiny – pekný „Otče náš“, ktorý treba žiť
v každodennom živote.

Ángel Fernández Artime
hlavný predstavený saleziánov

a X. nástupca dona Bosca



hlavný predstavený

stvo ukázalo v tvojej starostlivosti o naše
potreby a aby sme tvojou milosťou nazý-
vali aj dielo našich rúk. Nech nás nepod-
necuje dychtivosť po vlastníctve, ale túžba
deliť sa s chudobnými.
Odpusť nám naše viny, pretože sme
slabí, ale voláš nás liečiť rany mladých.
Pomôž nám uskutočňovať preventívny
systém trpezlivosťou, veľkodušnosťou,
láskyplným získavaním mladých, ktorí sa

mýlia, príkladným, radostným venovaním
sa, s úsmevom a každodennou námahou.

Neopúšťaj nás v pokušení obzerať sa
späť, pozerať sa pomýleným smerom, od-
porovať Duchu, hanbiť sa za Učiteľa pred
ľudskými súdmi, pred rôznymi módami,
pred ideológiami, pred lichôtkami moc-
ných, pred naším svedomím.
Zbav nás Zlého. Daj, aby sme o tebe ne-
pochybovali. Aby sme nepochybovali, že
napriek všetkému ty múdro riadiš dejiny
sveta. Aby sme nepochybovali, že ty
chceš, aby sme sa ako vychovávatelia usi-
lovali oslobodzovať mladých od bezná-
deje a zo všetkých ich zajatí.
Zbav nás nevýslovného zla, aby sme
nezostali navždy vzdialení od tvojej
tváre. Preto ťa prosíme, pošli nám Ducha
Svätého, nech uzdraví rany nášho tela,
srdca, ducha a prebudí v nás nádej, aby
sme s radosťou pokračovali v poslaní,
ktoré nám ukázal náš otec don Bosco.
Amen.

V Pánovom mene vám želám každé
dobro a šťastie.

(Podľa Il Bollettino Salesiano, marec 2020)

Pane, daj, aby sme
nepochybovali,

že napriek všetkému ty
múdro riadiš dejiny

sveta.
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panna mária

Jeho život je príkladom ťažkého boja. Vraj
nevieš, o akom boji hovoríme? Ak máš
práve strach zo školy, strach z ťažkých ži-
votných rozhodnutí alebo koronavírusu,
ak nedokážeš odpustiť iným alebo iní od-
mietajú prijať teba, ak bojuješ o čistotu
tela, srdca a vymanenie sa z okov rôznych
závislostí alebo ak ti nedajú spať tvoje
ustavičné pády a zlyhania… To je ten boj
o večný život. Bojujeme ho dennodenne;
niekto ho vníma viac, iný menej. Na konci
ťa však čaká víťazstvo. Ctihodný Matt Tal-
bot je toho jasným dôkazom.
Narodil sa v Dubline v roku 1856 v počet-
nej rodine a už ako mladý sa vydal na zlé
chodníčky. Mohli by sme ho označiť za protiklad statoč-
ného Dominika Savia. V skazenom robotníckom pro-
stredí prepadol alkoholu. Podobne ako mnohé Božie
deti v Turíne, aj Matt sa túlal ulicami. Bol odsúdený na
smrť ešte predtým, akoby začal skutočne žiť. Beznádejný
prípad? Božia milosť nepozná hraníc a v spojení s pros-
bou k jeho a našej Matke uzreli zázrak mnohí zúfalci.
Práve k Panne Márii sa Matt neraz utiekal vtedy, keď bol
triezvy. Zrejme to nebolo veľmi často, ale aj malá mod-
litba, ktorá vychádza zo slabého srdca, stačí.
Boh sa prihovoril Mattovi, 16-ročnému alkoholikovi, cez
naoko nepríjemnú udalosť. V jeden deň nemal vôbec
peniaze a všetci jeho „kamaráti“ ním pohrdli. Zažil ne-
smierne poníženie a nahnevaný i smutný prišiel domov
triezvy. Jeho matka neverila vlastným očiam. A keď
z Matta vyšlo, že sa chystá 30 dní abstinovať, povzbudila
ho v dôvere v Boha. Verila v zázrak, veď celé roky sa
úpenlivo modlila za všetkých svojich zotročených synov
aj manžela. V ten deň Matt začal bojovať. Bol to boj na
celý život. Matt pochopil, že ho vyhrá len vtedy, ak svoj ži-
vot zverí tomu, kto už dávno zvíťazil!
Po dlhých rokoch hriešneho života prijal sviatosť zmie-
renia a predsavzal si vyhýbať sa zlým príležitostiam.
V tom mu pomáhala dennodenná návšteva kostola pred
prácou aj po nej. Práve tam zažíval najťažšie boje, keď
často nechtami rýpal do lavice v túžbe po kvapke alko-
holu. Eucharistia a neprestajné čítanie Svätého písma
a inej duchovnej literatúry museli zamestnávať všetok
jeho voľný čas. Matt sa spočiatku plánoval vrátiť k pijatike,

ale nedokázal to. Nie
je to úžasné? On jed-
noducho nedokázal
ďalej hrešiť. Po-
stupne svoj sľub ne-
piť zložil na celý život.
Začal sa naplno veno-
vať službe blížnym. Po-
máhal hájiť práva robotní-
kov, často rozdal posledné
peniaze na pomoc chudobným. Robil
„babysittera“ mnohým rodinám. Niet sa
čo čudovať, že si získal srdcia mnohých
žien. V tajnosti a po dôkladnej
modlitbe však sľúbil, že svoj

život zasvätí Panne Márii. Napriek bo-
jom a vyčerpaniu zostával veselý a spo-
kojný až do svojej smrti. Zomrel ces-
tou na druhú svätú omšu na sviatok
Najsvätejšej Trojice v roku 1925.
Zdá sa vám to všetko až príliš doko-
nalé a priam nedosiahnuteľné? Náš
duchovný boj má rozličné podoby
a rovnako aj život každého z nás je iný.
Možno nie si alkoholik ani si ,našťastie,
neprepadol nijakej zo závislostí do takej
miery, aby si bol schopný urobiť pre ňu hoci-
jakú zlú vec. Závislosť má však svoje skryté tváre. Ne-
čistota, sociálne siete, túžba po uznaní, po materiálnych
dobrách, po najkrajšej postave. Pre mladých ľudí, ale aj
pre tých starších, ktorí sa niekedy správajú horšie ako
deti, jednoducho pre nás všetkých môže byť život
Matta Talbota vzorom v každodennom puto-
vaní za svätosťou a za túžbou tohtoročného
motta misie saleziánov „byť dobrým kres-
ťanom a čestným občanom“.

P. S.: Mattov príbeh do nášho časopisu
skutočne patrí. Jeho pozostatky sú totiž
uložené v nádhernom chráme Lurdskej
Panny Márie v Dubline, ktorý spravujú
tamojší saleziáni. Matt sa tak stal vzo-
rom celej írskej mládeže.

Autor: Marek Strapko / Foto: archív

„Tajný salezián“ Matt Talbot

Mattov život, aj keď nebol v spojení so saleziánskou rodinou
(prekvapenie na konci článku), priam vyžaruje „saleziánskeho ducha“.
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saleziánske diela

Autor: Pavol Drška SDB / Foto: archív SDB Košice – Kalvária

Do Košíc prišli saleziáni po skončení najtvrdšieho prenasledovania v 50-tych rokoch minulého
storočia. Prvým saleziánom, ktorý sa natrvalo usadil v Košiciach, bol don Ján Pivarník, ktorý tu

prišiel v roku 1961.

História
V roku 1962 prišiel do Košíc aj koadjútor
Juraj Kaščák, ktorý sa tu tiež natrvalo usíd-
lil v byte na Tatranskej ulici. Po nich na-
sledoval v roku 1967 don Štefan Timko,
ktorý po Pražskej jari dokonca získal po-
volenie verejne pôsobiť ako kaplán v kos-
tole na Kalvárii. Aj keď nejaká výraznejšia
otvorená práca s mládežou nebola
možná, saleziánsky duch a citlivosť pre

mládež boli známkami jeho pastorácie
a miestna komunita veriacich to mohla
stále cítiť.

Toto boli prvé začiatky saleziánskej prí-
tomnosti v Košiciach a treba povedať, že
veľmi dôležité, pretože odtiaľto sa po-
stupne zrodili saleziánske povolania via-
cerých vysokoškolských študentov, ktorí
navštevovali najmä byt uja Kaščáka.
Saleziánski predstavení usúdili, že bude
užitočné posilniť túto komunitu a z Košíc
začať postupne apoštolovať aj východné
Slovensko, preto do tohto mesta poslali
v roku 1980 ďalších spolubratov. Boli to
predovšetkým: don Jozef Šebo, don Da-
niel Pravda, don Alojz Špaldoň a neskôr
Jozef Slivoň a Ľudovít Baňovič. Týmto ich
príchodom sa začala skutočne systema-
tická apoštolská práca medzi chlapcami
a formácia budúcich saleziánov z tohto
kraja. Vytvárali sa skupinky chlapcov, za-
čali sa pravidelné stretnutia, duchovné
obnovy, duchovné cvičenia, výlety a rôzne
podujatia. Samozrejme, všetko v tajnosti
s maximálnou obozretnosťou. Ich usi-
lovná práca čoskoro priniesla ovocie
a z košického strediska vzišlo v 80-tych
rokoch viacero pekných saleziánskych po-

volaní spolubratov aj spolupracovníkov.
Príchod demokracie a slobody našiel
v Košiciach už rozbehnuté a veľmi živé
saleziánske dielo. Dôležitou úlohou tých
dní bolo nájsť si nejaké oficiálne sídlo
a miesto pôsobenia. Otec biskup Alojz
Tkáč saleziánom ponúkal dva kostoly: Du-
cha Svätého a Kalváriu. Predstavení sa
rozhodli pre Kalváriu, ktorá mala väčšie
priestory a tiež sa to chápalo ako pokra-
čovanie v diele, ktoré tu započal don

Košice – Kalvária

Košice sú druhé
najväčšie mesto

Slovenska, je tu zmes
kultúr a obyvateľov
rôznych národností,

ktorí však medzi sebou
príkladne vychádzajú.

Animátori na detskom tábore
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saleziánske diela

Timko. Oficiálne prevzatie kostola na Kal-
várii sa uskutočnilo 7. septembra 1990.
Saleziáni ho dostali do správy na päť ro-
kov. Novým direktorom komunity sa stal
don Ján Čapla a počet jej členov sa po-
stupne rozrástol na osem spolubratov.
V auguste 1993 sa direktorom komunity
stal don Anton Červeň. 1. marca 1995
otec arcibiskup definitívne prepísal kal-
vársky kostol a priľahlé pozemky na Sale-
ziánsku spoločnosť. Komunita získala aj
bývalú škôlku na Hroncovej ulici, kde zria-
dila oratórium. Východoslovenské žele-
ziarne predali saleziánom rekreačné stre-
disko na blízkej Borde, ktoré začali košickí
saleziáni za výraznej sponzorskej pomoci
VSŽ rekonštruovať a prerábať na exer-
cičné stredisko. Toto rekreačné stredisko
slúžilo svojmu účelu viac ako desať rokov.
Pôvodný strážny domček vedľa kostola,
v ktorom komunita bývala, absolútne ne-
postačoval pre aktivity a život veľkej ko-
munity. Preto sa postupne začalo s jeho
prestavbou a rozšírením, aby mohla ko-
munita pokojne bývať a pracovať a v roku
1998 nadobudol súčasnú podobu.
Popri všetkých týchto stavebných aktivi-
tách komunita plynulo nadviazala na
apoštolát, ktorý sa tu rozbehol ešte za to-
tality. Z mladých chlapcov a dievčat sa
stali animátori a saleziáni spolupracov-
níci.
Ďalším míľnikom v histórii saleziánov
v Košiciach boli roky 2005 – 2009. Ešte
koncom 20. storočia si saleziánska ko-
munita uvedomovala, že jej miesto by
malo byť aj medzi opustenou „sídlisko-
vou“ mládežou, preto už vtedy hľadala

možnosti, kde by mohlo vzniknúť takéto
stredisko pre deti a mladých zo sídliska.
Po dlhom hľadaní a premýšľaní si vybrali
sídlisko „Terasa“ s pozemkom „Tri hôrky“,
kde sa postupne od roku 2005 začalo
s budovaním ihrísk a neskôr aj samot-
ného strediska. Stredisko bolo posvätené
v marci 2009. V tomto roku zaznamenalo
stredisko v Košiciach asi najväčšiu a naj-
radikálnejšiu vonkajšiu zmenu. Komunita
saleziánov sa rozdelila na dve časti, čím
nastal odliv mladých a detí, ktorí prichá-
dzali do strediska na Kalvárii. Z pôvod-
ného počtu mladých i rodín zostalo v stre-
disku na Kalvárii asi 25 % ľudí.
Preto v roku 2010 sa provincia aj vzhľa-
dom na situáciu prednoviciátu na Mama-
teyovej ulici v Bratislave rozhodla, že pre-
sunie na Kalváriu prednoviciát. Odvtedy
za desať rokov prešlo košickou Kalváriou
už 39 mladých mužov, ktorí sa rozhodli je-
den rok svojho života využiť na to, aby

spoznali, či ich Pán Boh pozýva do sale-
ziánskeho povolania.

Po roku 2010 sa pastoračná činnosť
na Kalvárii postupne znovu
obnovila a v súčasnosti sa rozvíja
v 3 líniách:
1) Farnosť a správa pútnického kostola.
Kostol na Kalvárii je košickým pútnickým
miestom, kde ľudia radi prichádzajú alebo
sa príležitostne zastavia. Okrem toho tu
býva pravidelná púť na sviatok Sedembo-
lestnej Panny Márie, na ktorú prichádza
okolo 10 000 ľudí. V povedomí Košičanov
sú pozitívne zapísané aj pôstne krížové
cesty spojené s pôstnou kázňou. Ich vy-
vrcholením je krížová cesta s otcom arci-
biskupom na Veľký piatok, na ktorú príde
okolo 1 000 veriacich. Pre skvalitnenie du-
chovného života ponúkame v kostole ado-
rácie, vo štvrtok od 20.00 do 21.00 hod.,
v nedeľu od 14.30 do 16.00. V roku 2014
rozhodnutím otca arcibiskupa Bernarda
Bobera vznikla na Kalvárii Farnosť Se-
dembolestnej Panny Márie. Jej prvým fa-
rárom bol don Vladimír Sopkanič. Farský
apoštolát sa sústreďuje najmä na vyslu-
hovanie sviatostí, pravidelnú možnosť pri-
stúpiť k sviatosti zmierenia s možnosťou
zúčastniť sa na svätej omši vo všedný deň
ráno a večer a v nedeľu. Našou prioritou je
aj pastorácia miništrantov, ktorých je na
Kalvárii 30 a prispievajú k dôstojnému slá-
veniu svätých omší.

2) Apoštolát mládeže. V súčasnosti na Kal-
várii pôsobí 25 animátorov, ktorí sa ve-
nujú deťom v rovesníckych skupinách, 5
dievčenských a 4 chlapčenské. Okrem
toho sú tu dve stretká prvoprijímajúcich.
V roku 2019 prijalo 30 mladých po vyše

Divadelné predstavenie Pasca na myši nacvičené u saleziánov

Chlapčenské stretko
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saleziánske diela

ročnej príprave sviatosť birmovania. Od
roku 2016 pravidelne funguje mládež-
nícka čajovňa, ktorá býva v piatok po svä-
tej omši. Mesačné duchovné obnovy pre
mládež prispievajú k prehĺbeniu duchov-
ného života. Počas školského roka sú štyri
turnusy duchovných cvičení pre mladých.
Výrazný apoštolát mládeže sa deje aj
v rámci duchovného sprevádzania. K sprí-
jemneniu atmosféry patria aj tradičné ak-
cie pre deti a mladých: Don Bosco Show,
Deň Panny Márie Pomocnice, karneval,
slávnosť svätého Mikuláša, veľkonočný
výlet a iné. Neodmysliteľnou súčasťou je
niekoľko turnusov táborov: chlapčenský
a dievčenský jarný tábor, detský letný tá-
bor, tínedžerský tábor a prímestský det-
ský tábor. Od roku 2015 sú žiadanou sú-
časťou života na Kalvárii divadlá, ktoré si
mladí pod vedením direktora pripravujú
pre širokú verejnosť. V tomto roku nacvi-
čili už svoje siedme divadlo s vianočnou
tematikou Vianočná koleda. Súčasť života
strediska tvorí aj činnosť troch zborov –
detského, mládežníckeho a mužského.
Na prehĺbenie duchovného života sa or-
ganizujú aj duchovné púte pre mladých:
púť po stopách dona Bosca i púť po sto-
pách Titusa Zemana, ktorej predchádza
vedomostná súťaž o Titusovi Zemanovi.

3) Apoštolát rodín. V našom stredisku sa
pravidelne raz v mesiaci stretávajú dos-
pelí, ktorí chcú duchovne načerpať
v rámci duchovnej obnovy. Manželia si
obľúbili aj víkendovú, čisto ženskú a oso-
bitne mužskú duchovnú obnovu, ktorá sa

koná raz ročne. Svoje miesto majú tiež
pôstne duchovné cvičenia. Podstata
apoštolátu rodín spočíva v manželských
stretnutiach, ktoré si vedú i organizujú
sami manželia, resp. pod vedením spolu-
pracovníkov. Okrem toho v našom
striedku funguje aj stretnutie žien spo-
jené s kondičným cvičením, stretnutie
chlapov pri nácvikoch mužského zboru.
Všetky tieto stretnutia v domčeku (ako sa
zaužíval pojem pre saleziánsky dom na
Kalvárii) sú prejavom, že aj dospelí majú
na Kalvárke svoje miesto. Svedčia o tom
rôzne akcie: rodinné grilovačky, výlety pre
rodiny, ples, rodinná lyžovačka, cyklový-
lety, pravidelná nedeľná čajovňa po svätej
omši.

História kostola
Barokový kostol na Kalvárii začali stavať
v roku 1724 jezuiti podľa projektu Niko-

déma Litzkého a dokončili ho v roku 1758.
Po rozpustení jezuitského rádu v roku
1773 sa dostal do rúk vojska. Od roku
1807 do roku 1817 slúžil ako sklad zbraní,
arzenál. V roku 1820 bol daný do správy
farského úradu, zrenovovaný a znova vy-
svätený. V roku 1826 pápež Lev XII. pridelil
kostolu právo udeľovať odpustky.
Barokový oltár hlavnej lode dolného kos-
tola zobrazuje Sedembolestnú Pannu Má-
riu a je skoro jedinou pôvodnou časťou
kostola. Je to socha, ku ktorej putujú ve-
riaci vždy 15. septembra. V zadnej časti
kostola vedú schody na malý chór, kde je
uložená plastika sediaceho Ježiša s tŕňo-
vou korunou, nazývaná Ecce homo. Pô-
vodne sa nachádzala na hlavnom oltári
horného kostola. Pod chórom nájdeme
ďalšiu kaplnku s Pánom Ježišom v žalári.
Na priečelí kostola sú tri brány. Cez
strednú, hlavnú bránu sa dostaneme na
sväté schody „Santa Scala“, pozostáva-
júce z 32 stupňov. Na každom stupni pod
sklom sú uložené relikvie.

Záver
Košice sú druhé najväčšie mesto Slo-
venska, je tu zmes kultúr a obyvateľov
rôznych národností, ktorí však medzi se-
bou príkladne vychádzajú a nerobí im
problém nájsť spoločnú reč. Podobne aj
mladí v Košiciach sú síce kritickí, nároční
a hľadajú pravdu, ale všetci veľmi túžia
po prijatí. Verím, že naše stredisko na Kal-
várii môže všetkým Košičanom zabezpe-
čiť nielen to ľudské prijatie v rámci spolo-
čenstva na Kalvárii, ale aj vedomie
Božieho prijatia v krásnom kostole, ktorý
spontánne pozýva na zastavenie sa, za-
myslenie a modlitbu.

Pochod za život na košickej Kalvárii

Krížová cesta na Veľký piatok
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Spomienky na sestru
Štefániu Bokorovú FMA
(*1908 – +1995)
sestra Rozália M.: Sestra Štefánia Boko-
rová je prvá dcéra Márie Pomocnice (sa-
leziánka), ktorú som poznala. Hneď pri
mojom prvom stretnutí s ňou (rok 1970)
na mňa Štefka urobila veľmi dobrý do-
jem. Bola to jedna pokojná, usmievavá
osoba a zostala vždy taká. Robila v Trnave
na kopánskej fare, kde som sa s ňou po
prvýkrát stretla, všetky domáce práce
s veľkou jednoduchosťou a zanietením.
Nikdy sa nesťažovala na veľa práce a ne-
strácala svoj úsmev. Pomáhala pánu fa-
rárovi saleziánovi donovi Blehovi nielen
svojou prácou, ale aj múdrymi radami,
ktoré vedela povedať s jednoduchosťou
a v tej správnej chvíli. Nemala však žiadne
očakávania, že to musí byť tak, ako si to
ona myslí.
Pre mňa bola sestra Štefánia šťastná sa-
leziánka, presvedčená o svojom povolaní,
ktorá vedela svojím entuziazmom nakaziť
aj iných. Ja som obdivovala toto jej nad-
šenie a jej zodpovedný prístup k rehoľ-
nému životu. Keďže som chodila do
Trnavy do školy, začala som častejšie nav-
števovať sestru Štefániu vo farnosti na
Kopánke. Naše dialógy boli čoraz dôver-
nejšie a láska sestry Štefánie k Inštitútu
dcér Márie Pomocnice stále viac zotierala
neistotu mojej voľby v povolaní a vo vý-
bere rehole. Keď rozprávala o svojich zá-
žitkoch z formácie a pôsobenia v Ta-

liansku, jej tvár žiarila a v mojom srdci sa
rodila túžba žiť tak ako ona. Keď som sa
už rozhodla tajne vstúpiť k sestrám sale-
ziánkam, sestra Štefánia si pokladala za
povinnosť sprevádzať ma. Ja som jej po-
máhala v domácich prácach a ona mi po-
máhala v duchovnom živote.
Na jeseň roku 1971 musela sestra Štefánia
odísť z fary, lebo všetky rehoľníčky, ktoré
pôsobili na farách, z nariadenia štátu mu-
seli opustiť túto službu. Sestra Štefánia

odišla do Trakovíc k bratovi, ktorý býval
v rodičovskom dome. Musela odložiť re-
hoľné šaty a nosiť civilné; ona však nestra-
tila pokoj a svoj úsmev. Viackrát som ju
bola v Trakoviciach navštíviť a pri tej príle-
žitosti sme pokračovali v našich formač-
ných dialógoch, priateľských rozhovoroch,
ktoré mi pomáhali napredovať v mojom
rehoľnom povolaní. Po prvom období
„búrky“ pán farár salezián don Ernest
Bleho poprosil sestru Štefániu, aby sa vrá-

saleziánska rodina

Autor: sestry FMA / Spracovala: Iveta Sojková FMA / Foto: osobný archív Aurela Valábka; archív FMA

Sestra Štefánia Bokorová FMA s rodičmi a so súrodencami
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Dobre je oslavovať Pána
a ospevovať meno tvoje,
Najvyšší… (Ž 92, 2)



tila na faru k svojej službe gazdinej. A tak
sa vrátila, ale už v civilnom oblečení. Po-
kračovala v práci napriek zdravotným
problémom, ktoré sa začali prejavovať.
Od roku 1990 začala žiť v komunite ses-
tier v Trnave na Olympijskej ulici. Bola
už poznačená chorobou, ale pokoj
a úsmev neprestávala šíriť medzi ses-
trami, s ktorými žila. Vedela odľahčiť
drobné napätia či nezhody. Pre komu-
nitu bola nositeľkou pokoja, pomáhala
k spokojnosti a odovzdanosti aj iným ses-
trám, žartovala s nimi. Som veľmi vďačná
sestre Štefánii za jej pomoc na ceste za
mojím rehoľným povolaním, za cestu,
ktorú sme spolu prešli, a za trpezlivosť
i zhovievavosť, s akou ma prijímala a po-
vzbudzovala ísť napred.

Spomienky na sestru
Máriu Rajtárovú FMA
(*1928 – + 2018)
Sestra Mária M.: Ochota pomáhať a ra-
dosť z kontaktu s ľuďmi boli typické vlast-
nosti sestry Marienky, ktoré ju charakteri-
zovali až do smrti a ktoré ma oslovovali.
Často prijímala návštevy príbuzných a zná-
mych a tešila sa na ne. Po doopatrovaní
otca (dožil sa 101 rokov) sa začlenila do ko-
munity sestier v Trnave na Olympijskej
ulici. Sestre Marienke pomáhala v tomto
začlenení sa do komunitného života vo
vyššom veku jej otvorenosť, odvaha, ve-
selosť a vedomie toho, že vedela, pre koho
žije. V komunite chcela byť užitočná. Ro-
bila v kuchyni práce, ktoré pri svojich zdra-
votných problémoch ešte zvládala. Zaují-
mala sa o sestry, s ktorými žila, zapájala sa
do jednoduchých činností. Bola verná

v zdieľaní z Božieho slova. Vedela popro-
siť o odpustenie, keď sa nahnevala alebo
neprimerane reagovala. Malomyseľnosť
a smútok akoby nepoznala, mala vese-
lého ducha.
Raz sa jej počas formácie v Taliansku pýtali,
kam by chcela ísť na misie. Odpovedala:
„K tým najdivokejším kmeňom.“ Nebola
nikdy na misiách, ale život v náročných
podmienkach počas komunizmu v sústre-
ďovacích pracovných táboroch, izolova-
nosť od práce s mladými, od komunity
a predstavených, ale i ovládanie svojej po-
vahy boli priestorom, kde sa usilovala

o nasledovanie života podľa vzoru svojho
Ženícha Ježiša a zjavovanie Božej lásky.

Spomienky na sestru
Zuzanu Petrocovú FMA
(*1918 – + 2000)
Sestra Helena G.: Sestra Zuzka ma za-
ujala svojou vytrvalosťou, s akou išla za
svojím rehoľným povolaním. Vstúpila do
aspirantátu sestier saleziánok v Nitre
v roku 1947 ako 29-ročná. Dvojročný no-
viciát už nemohla dokončiť, lebo v au-
guste 1950, keď boli komunistickou vlá-
dou zrušené všetky ženské kláštory
a rehoľné domy, ako novicka prvého roč-
níka sa s uboleným srdcom musela vrátiť
k rodine. Túžbu po zasvätení nosila a živila
vo svojom srdci ďalších 30 rokov. Sale-
ziánsku charizmu, najmä láskavosť, pre-
žívala vo vzťahu k dievčatám v stredo-
školskom internáte, kde bola vedúcou

kuchárkou. Ako 60-ročnej jej bola opä-
tovne umožnená tajná formácia u sestier
saleziánok v dvojročnom noviciáte.
Zaujal ma jej dôverný vzťah k Ježišovi,
o ktorom nemala problém s jednodu-
chosťou hovoriť. Bežne v rozhovore ho-
vorievala: „Povedala som o tom Pánu Je-
žišovi, zverila som mu tvoj problém,
prosila som ho za to, o čom sme spolu
hovorili…“ Usilovala sa o to, aby nedala
pocítiť svoje ťažkosti iným. Vedela udržia-
vať a rozvíjať hlboké ľudské vzťahy. Svojím
dôverným podelením sa vzbudzovala dô-
veru u iných. Vedela poradiť, ale aj pove-

dať pravdu jednoduchým spôsobom,
ktorý nikdy neponížil.
Aký je odkaz sestry Zuzky pre nás sestry,
ktoré majú niesť štafetu viery, lásky k Je-
žišovi, saleziánskej charizmy mladým
v súčasnej dobe? Odovzdávať sa Ježišovi
a nechať sa ním milovať. Denne prakticky
sa na neho obracať s každou potrebou vo
viere, že on vie o nás a je s nami.

Sestra Eva P.: Na začiatku môjho povola-
nia bola aj sestra Zuzka Petrocová. Jej som
sa prvej zverila so svojou túžbou zasvätiť
sa Pánovi. Bola pre mňa príkladom ver-
nosti v rozhodnutí sa pre rehoľné povola-
nie, hoci na prvé sľuby musela čakať veľa
rokov. Prežila život v službe mladým ako
kuchárka na internáte, ale stále s túžbou
získavať dievčatá pre Krista. Jej apoštolát
bol veľmi pekný. Celá sa dávala a stále
rozmýšľala, čo by ešte mohla urobiť viac.

saleziánska rodina

Sestra Štefánia Bokorová FMA

Sestra Mária Rajtárová FMA Sestra Zuzana Petrocová FMA
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Hody
Slávnosť dona Bosca a Cantate Deo
V Hodoch pri Galante v saleziánskom dome už nejaký ten rok pô-
sobí spevácky zbor Cantate Deo pod vedením Petra Podolského,
koadjútora. Zoskupenie členov zboru je vekovo rôzne. Okrem
pravidelných štvrtkových nácvikov a častého účinkovania pri
svätých omšiach zbor organizuje výlety, púte, duchovné aktivity,
brigády, vianočné vystúpenia. Svojimi piesňami sprevádza sväté
omše nielen v kaplnke v Hodoch, ale aj v okolitých farnostiach po
celom dekanáte. Nebolo to inak ani na slávnosť svätého Jána
Bosca. V piatok 31. januára 2020 sa konala svätá omša, ktorej
predsedal Andrej Kňaze, provinciálny ekonóm. Potešili sme sa,
že na niekoľko dní k nám zavítal aj don José, ktorý je teraz v Šaš-
tíne. Po slávnostnej liturgii sa konalo agapé v jedálni, kde sa prítomní mali možnosť porozprávať aj s hosťami. Nikomu nepreká-
žalo, že pre množstvo ľudí musel stáť a tak pojedať svoju pizzu, lebo nálada bola výborná a na to sa nezabúda.

Žilina
Miništranti z celého Slovenska objavovali svoje poslanie
Posledný víkend pred začatím Pôstneho obdobia sa v Žiline opäť po
roku zišli saleziánski miništranti z celého Slovenska. Saleziáni z ko-
munity ponoviciátu sa o toto stretnutie postarali už po tretíkrát a jeho
popularita viditeľne stúpa – tento rok do Žiliny prišlo až 155 účastní-
kov – miništrantov, ich animátorov a saleziánov. Heslom stretnutia bola
výzva „Mám poslanie!“.
Už v piatok večer chlapcov privítal sám pápež František v podaní dona
Petra Maguru, ktorý im ukázal, ako on sám prežíva svoje poslanie.
V sobotu sa sústre-
dili na rôzne hod-
noty potrebné pre
poslanie a poobede
si vyberali zo širokej
ponuky športových
aj nešportových ak-
tivít a pomodlili sa
spoločne misijný
ruženec – každý de-
siatok za jeden sve-
tadiel. Večerný zá-
bavný program
v oratóriu sa zavŕšil adoráciou v kostole. Nedeľa patrila slávnostnej ran-
nej svätej omši, na ktorej miništrovali všetci.

Banská Bystrica
V Banskej Bystrici prichystali pre mladých
jarný hokejbalový kemp
Počas jarných školských prázdnin mali deti v bansko-
bystrickom Salezku možnosť aktívne využiť svoj voľný
čas. Konkrétnou ponukou bol hokejbalový kemp. Deti
sa bližšie zoznámili s týmto športom, osvojili či zlepšili
si svoje herné zručnosti, zasúťažili si a zabavili sa.
Počas piatich dní sa pri jednotlivých hrách spoznávali
a našli si nových kamarátov. Každý deň absolvovali tré-
ningy, súťaže i voľnú hru. „Počasie nám poväčšine
prialo, takže sme trénovali na vonkajšom hokejbalo-
vom ihrisku. Keď
boli podmienky ne-
vyhovujúce, využili
sme priestory te-
locvične na Magur-
skej ulici,“ priblížili
organizátori. V zá-
vere kempu si deti
odniesli domov
malý darček a po-
zvanie pridať sa do
miestneho hokej-
balového tímu.

Nová Dubnica
Jarné prázdniny u saleziánov v Novej Dubnici
Saleziánske stredisko v Novej Dubnici malo počas jarných prázdnin pre
všetkých záujemcov pestrú ponuku, ako zmysluplne stráviť voľný čas.
Pre súťaživé tipy bola ako ušitá ponuka turnajov v stredisku. Stolný te-
nis, stolný futbal, biliard, to všetko sú hry, ktoré vedia chytiť za srdce
nejedného športovca. Vždy je to zaručený spôsob, ako vyčariť úsmev
na tvárach mladých. Aj celodenný výlet do okolia patril k obligátnym
ponukám strediska. Tentoraz to boli Vršatské bralá. K jarným prázd-
ninám patrí aj ponuka korčuľovania na prenajatom zimnom štadióne
v Trenčíne a stálo to skutočne zato. No a vrcholom bola lyžovačka na
Kubínskej holi. Napriek náročnému terénu, keďže celý deň snežilo, boli
všetci spokojní.

12



správy

Bratislava
Saleziánska rodina spustila Oratko online
Projekt Oratko online pripravila saleziánska rodina ako
reakciu na aktuálnu situáciu. Množstvo mladých, ktorí sú
v domácej karanténe, má možnosť sledovať na sociálnych
sieťach rôzne online príhovory, video výzvy či online vy-
sielania. „Nastala zvláštna situácia, v akej sme ešte neboli.
Museli sme uzavrieť všetky strediská. Prichádzame však
s niečím novým #oratkoonline,“ reagovali členovia pasto-
račného tímu saleziánskej rodiny. Projekt ponúka viaceré
aktivity a videá pre mladých a rodiny, ktorých obsahom sú
nielen zábavné činnosti, ale aj duchovný program. Každý
deň prichádza Oratko online s ponukovým plagátom. Na-
chádzajú sa na ňom napríklad ranné zamyslenia, roz-
cvička, Anjel Pána, svätá omša, slovko na dobrú noc. Za-
ujímavosťou je online čajovňa s debatou na rôzne témy.
Oratko online môžete sledovať na facebookovej stránke https://www.facebook.com/oratkoonline/.

Banská Bystrica
Dobrovoľníci zo Salezka pomáhajú osamelým seniorom
„Pomôžme osamelým seniorom v Banskej Bystrici“ je iniciatíva, s ktorou pri-
chádza mesto Banská Bystrica na pomoc ľuďom vo veku 65 rokov a viac, sla-
bým, imobilným, osamelým a ľuďom odkázaným na pomoc druhých v čase
krízy spôsobenej šírením koronavírusu.
Mesto v spolupráci s Červeným krížom, územným spolkom Banská Bystrica,
saleziánmi zo Sásovej a skautmi doposiaľ zabezpečovalo distribúciu rúšok, ku
ktorým postupne pribudla aj spolupráca pri doručovaní liekov a nákupoch po-
travín. Na sídlisku Sásová túto službu zabezpečujú dobrovoľníci zo salezián-
skeho strediska, ako aj
všetci ostatní dobro-
voľníci, ktorí sa starajú
o rozvoz potravín na
základe prijatých pod-
netov a sú vybavení
ochrannými rúškami
a rukavicami. Osamelí
seniori v Banskej By-
strici sa môžu obrátiť na e-mailovú adresu: osamelysenior@banskabystrica.sk
a telefónne číslo 048/4330 777.

Turín
Don Artime potvrdený ako hlavný predstavený saleziánov
Generálna kapitula saleziánov obnovila mandát hlavného predstave-
ného. Na ďalších šesť rokov bol opäť zvolený don Ángel Fernández Ar-
time. Zvolený bol hneď v prvom skrutíniu.
Don Ángel Fernández Artime má 59 rokov, narodil sa 21. augusta 1960
v Gozón-Luanco v Španielsku. Prvé sľuby zložil 3. septembra 1978, do-
životné sľuby 17. júna 1984 v Santiagu de Compostela a za kňaza bol
vysvätený 4. júla 1987 v meste León. Pôvodom zo španielskej provin-
cie León bol delegátom pre pastoráciu mládeže, členom provinciálnej
rady a provinciálnym vikárom, od roku 2000 na šesť rokov provinci-
álom. V roku 2009 bol menovaný za provinciála Južnej argentínskej sa-
leziánskej provincie. Tam poznal aj kardinála z Buenos Aires, dnešného
pápeža Františka. Na predošlej 27. generálnej kapitule saleziánov bol
25. marca 2014 zvolený za hlavného predstaveného.

Bratislava
Forty for you
Laura, združenie mladých, v spolupráci s mla-
dými, dobrodincami a spolupracovníkmi sa-
leziánskeho diela pripravilo už tradične aj
tento rok pôstny projekt Forty for you.
Tento v poradí už 9. ročník projektu priniesol
opäť 40-dňovú výzvu pre všetkých ľudí dob-
rej vôle, ktorí mali túžbu prežiť hlbšie svoj
pôst prostredníctvom zamyslení nad Svätým
písmom, modlitieb a malých denných výziev.
Jednotlivé zamyslenia boli každý deň prí-
stupné na webe Laury, na facebookovej
stránke projektu Forty for you, na instagra-
movej stránke Laura, združenie mladých,
a v mobilnej aplikácii, v ktorej sa každý deň
odomklo zamyslenie na daný deň. Iste aj po-
mocou tohto projektu bolo Pôstne obdobie
pre mnohých časom plným milostí a priblí-
ženia sa k Pánovi, k tajomstvu jeho kríža,
z ktorého pramení nový život.

13



panna mária

Večer 25. októbra 1835 v deň obliečky za
klerika si ho zavolala jeho matka Margita
a povedala mu: „Milý Janko, keď si prišiel
na svet, zasvätila som ťa Panne Márii. Keď
si začal štúdiá v Chieri, odporúčala som ti
úctu k našej dobrej Matke, a keď sa raz
staneš kňazom, odporúčaj a rozširuj po-
božnosť k Panne Márii.“
Don Bosco ostal verný tomuto odporú-
čaniu svojej matky. Vyrastal v mariánskej
škole, ako mu to prisľúbila mystická
osoba vo sne, keď mal deväť rokov: „Ja ti
dám učiteľku a ona ťa naučí každú
pravdu.“

Mariánska úcta dona Bosca prešla nie-
koľkými fázami. Svoje poslanie medzi
opustenými chlapcami začal v Pinardiovej
stodole. Len čo sa mu tam podarilo upra-
viť skromnú kaplnku, hneď tam umiestnil

darovanú sochu, ktorá sa svojimi črtami
podobala Panne Márii Consolate na ob-
raze patrónky mesta Turína. Táto socha sa
zachovala až podnes. Nachádza sa na Val-
doccu v Kaplnke vzkriesenia na pravej
strane. Novokňaz Bosco počas teologic-
kého kurzu v kňazskom konvikte blízko

svätyne Consolaty veľmi dobre poznal
starodávny a vzácny obraz turínskej pa-
trónky. Takto chcel splatiť daň vďaky za
kňazské svätenie a štúdiá.

Keď sa jeho dielo rozrastalo a vo svojom
dome hostil desiatky chlapcov v puber-
tálnom veku, začal ich mariánsku úctu
upriamovať na Pannu Máriu Nepoškvr-
nenú. K tomuto psychologickému mo-
mentu pristúpili aj historické okolnosti.
Boli to časy, keď sa pripravovalo dogma-
tické vyhlásenie o Nepoškvrnenom po-
čatí Panny Márie pápežom Piom IX. z 8.
decembra 1854. Don Bosco veľmi sta-
rostlivo sledoval tieto udalosti a viedol
k tomu aj svojich chlapcov. Deň vyhláse-
nia dogmy bol veľkou slávnosťou aj v Tu-
ríne. Na Valdoccu v Kostole svätého Fran-
tiška Saleského dal postaviť bočný oltár
zasvätený Nepoškvrnenej. Prispeli k tomu
i samotní chlapci, medzi nimi aj Dominik
Savio. Z iniciatívy tohto svätého mladíka
vznikla tzv. Družina Nepoškvrnenej. Zdru-
žovali sa tu chlapci na spôsob dnešných

Autor: Andrej Pauliny SDB / Foto: ANS

Pomocnica dona Bosca
Don Bosco bol nielen veľkým ctiteľom Panny Márie, ale aj výborným učiteľom mariánskej úcty.
Ako sa hovorieva – on dostal mariánsku úctu spolu s materinským mliekom.

Rozširujte úctu k Panne
Márii Pomocnici

kresťanov a uvidíte,
čo sú zázraky.
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animátorov, apoštolovali medzi svojimi
rovesníkmi a šírili medzi nimi úctu k čis-
tote a mravnosti. V krízach a v ťažkostiach
sa utiekali k najčistejšej Matke.
Keď cirkevná autorita schválila Sale-
ziánsku kongregáciu a don Bosco rozpre-
strel svoju činnosť na všetkých veriacich,
aj dospelých, začal rozširovať úctu
k Panne Márii ako Pomocnici
kresťanov. Tento titul bol už
dobre známy z Loretánskych li-
tánií. Don Bosco mu dal nový
lesk a živú náplň. Pre neho Po-
mocnica kresťanov má za úlohu
vychovávať kresťanov. Máme ju
vzývať ako pomocníčku v titan-
skom boji medzi dobrom a zlom,
medzi životom a smrťou, medzi
svetlom a hriechom.

Významným, ba vznešeným vý-
razom úcty dona Bosca k Po-
mocnici kresťanov bola výstavba
prekrásneho chrámu na Val-
doccu. Chrám začal stavať na po-
kyn z neba. Panna Mária mu na-
značila, že z tohto chrámu bude
vychádzať jej sláva. Stavba si vy-
žiadala veľké náklady, ale don
Bosco hovoril, že nie on, ale
Panna Mária si sama vystavala
chrám. „Každá tehla v tomto
chráme znamená milostivý zá-
sah Pomocnice.“
Ďalším, tentoraz živým pomní-
kom mariánskej úcty bolo zalo-
ženie kongregácie Dcér Márie
Pomocnice spolu s Máriou Do-

minikou Mazzarellovou. Je to ženská re-
hoľná spoločnosť, ktorá vykonáva medzi
dievčatami ten istý apoštolát a tú istú
prácu, akú konajú saleziáni medzi chlap-
cami.
Okrem toho don Bosco o mariánskej úcte
veľa písal, veľa kázal a smelo môžeme po-
vedať, že v mene Panny Márie konal aj

veľa zázrakov, keď chodil po Taliansku,
Francúzsku a Španielsku, kde robil zbierky
na stavbu chrámu v Turíne a neskôr na
stavbu Baziliky Božského srdca v Ríme.
Svojim misionárom, ktorých posielal do
misií v Južnej Amerike, zdôrazňoval: „Roz-
širujte úctu k Panne Márii Pomocnici kres-
ťanov a uvidíte, čo sú zázraky.“ Jeho sy-

novia saleziáni i dcéry Márie
Pomocnice nielen v misijných kra-
jinách, ale po celom svete by ve-
deli dosvedčiť tisícami a tisícami
príkladov, ako ich Panna Mária
ochránila v ťažkostiach, ako im
pomáhala vybudovať rozsiahle
diela v prospech mladíkov a diev-
čat.

Slovenská saleziánska provincia
je zasvätená Panne Márii Pomoc-
nici. Počas takmer 100 rokov ži-
vota a diela saleziánov nám naša
Pomocnica vyprosila množstvo
milostí! Z toľkých osobných a spo-
ločných dobrodení treba spome-
núť aspoň hlavný „zázrak“: proti-
náboženská ideológia rozmetala
saleziánske diela v našej krajine
a snažila sa pochovať dielo dona
Bosca. Ale ono prežilo, nezaniklo
a v skrytosti sa chystalo znova
ožiť. A vskutku ožilo. Nech nás
teda Pomocnica chráni aj naďalej.
My však musíme vyplniť tú prvú
časť napomenutia dona Bosca:
Rozširujte úctu k našej Matke Po-
mocnici!

panna mária
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Saleziáni v roku 2020
Na úvod 28. GK hlavný predstavený don
Ángel Fernández Artime zhodnotil stav
Saleziánskej kongregácie za ostatných
šesť rokov:
134 krajín, kde sú saleziáni prítomní
14 618 saleziánov = z toho 430 novicov
521 prednovicov
90 provincií
1 802 kánonicky zriadených diel
113 iných prítomností
3 643 škôl s 940 000 žiakmi a 68 000 uči-
teľmi
830 stredných odborných škôl s 200 300
študentmi a 15 000 učiteľmi a majstrami

„Znížila sa viditeľnosť a vierohodnosť nášho
zasväteného života: je to slabá stránka
a tiež ustavičná výzva, ktorej treba čeliť
s vierou a odvahou: vyše 400 novicov začína
každý rok saleziánsky život a je to dar, ktorý
potvrdzuje, že naša Kongregácia nestratila
vernosť,“ vyjadril hlavný predstavený.
Kongregácia je naďalej misionárskou. Sa-
leziáni sú prítomní aj tam, kde je kresťan-
stvo v menšine; takto žije a pôsobí 245
spolubratov v 47 komunitách. „Ako sale-
ziáni sme naďalej vychovávateľmi a evan-
jelizátormi mladých: uprednostňujeme
evanjelizáciu, dávame viac pozornosti
sprevádzaniu, zapájame viac aj rodiny.
Mnohoraké a početné úsilia vidieť tam,
kde je silný fenomén migrácie alebo re-
alita utečencov a migrantov.“
Výzvou je predovšetkým formácia, aby sa
posilňovala saleziánska charizma; sale-
ziáni potrebujú vždy prijímať výzvy mla-
dých, keď žiadajú najmä o prítomnosť
a sprevádzanie.

Mladí ako hostia na kapitule

Na kapitulu boli pozvaní aj niekoľkí mladí
z rôznych krajín. Zapojili sa do diskusií
a jasne požiadali saleziánov, aby boli jed-
noducho vo všetkom donom Boscom
uprostred nich, bez strachu; aby nečakali,

že mladí sa prispôsobia časovému roz-
pisu rehoľníkov a odpovediam a štruktú-
ram, ktoré sú už vopred pripravené. Po-
vedali, že oni nehľadajú sprievodcov
zhora, ale „donov Boscov dneška“, ktorí
budú kráčať vedľa nich a budovať spolu
s nimi zajtrajšok.
Jeden z účastníkov kapituly potom vyjadril
takýto pohľad: „Prítomnosť mladých, nie-

len tu na kapitule, nám ukazuje cestu.
Oni sú stredom ako ovce pre pastiera,
ktorý sa hýbe okolo nich, aby ich mohol
lepšie pásť a chrániť. Mladí sú pre nás po-
kladom v poli…“

Slová otca pre celú saleziánsku
rodinu

28. GK v poslednom týždni zvolila aj novú
hlavnú radu. Najprv v hlasovaní účastníci
kapituly potvrdili aj na ďalších šesť rokov
v úlohe nástupcu dona Bosca doteraj-

„Musíme prinášať Boha mladým!
Vznikli sme pre nich!“

Spracoval: rhsdb / Foto: ANS

„Akí majú byť saleziáni pre dnešných mladých?“ O tejto téme chceli saleziáni rokovať na svojej
28. generálnej kapitule (28. GK) na Valdoccu v Turíne od nedele 16. februára. Kapitula sa koná
každých šesť rokov. Tentoraz boli na nej až štyria Slováci: provinciálny vikár Peter Bučány,
budúci provinciál Peter Timko, ukrajinský provinciál Karol Maník a slovenský delegát Martin
Kačmáry. Ako hostia prišli aj mladí. Kapitula napokon zvolila aj novú hlavnú radu. S ohľadom
na vývoj šírenia koronavírusu v Taliansku a Európe sa 28. generálna kapitula skončila o tri
týždne skôr, už v sobotu 14. marca.

Aula kapituly
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šieho hlavného predstaveného. Don Án-
gel Fernández Artime potom adresoval
celej saleziánskej rodine niekoľko slov.
Moja drahá saleziánska rodina, najdrahší
spolubratia SDB: mladí nás potrebujú!
Mladí nám hovoria, že nás majú veľmi
radi, že nás milujú, ale potrebujú našu
prítomnosť: osoby, v našom prípade mu-
žov, ktorí môžu odovzdávať Božiu lásku;
ktorí im môžu povedať: Boh ťa miluje.
Musíme prinášať Boha mladým – a záro-
veň, ako som už toľko ráz povedal a bu-
dem to hovoriť po celom svete – osobitne
tým najnúdznejším, najchudobnejším, vy-
korisťovaným, odmietaným. Vznikli sme
pre nich!

Niekoľko postrehov z kapituly
od delegáta Martina Kačmáryho

Z okna, kde bývam, je skvelý pohľad na
kopec Superga, kde sa nachádza bazilika.
Keď si spomeniem na slová dona Bosca –
že ak by mohol zamedziť hriechu neja-
kého chlapca, šiel by po kľačiačky, s jazy-
kom vláčiacim sa po zemi až hore na
Supergu –, strácam dych. Je to veľmi ex-
presívne prirovnanie, ktoré odhaľuje
vnútro nášho zakladateľa a hovorí, čo zna-
mená v praxi: „Daj mi duše, ostatné si
vezmi.“

Keď provinciál z Indonézie vidí na mojej vi-
zitke, že som zo Slovenska, povie len tri
slová: Jozef Kusý – svätec. Náš spolubrat,
ktorý bol misionárom vo Východnom Ti-
more, zanechal v ľuďoch pozitívnu stopu.

Program kapituly je dosť nabitý. Deň sa
začína modlitbami o 6.45 a končí sa ve-
čerou o 20.00. Pracuje sa aj v sobotu do-

obeda. Dokumenty sú v elektronickej po-
dobe na webovej stránke kapituly, ktorá
funguje len medzi nami: šetríme papier
a prírodu a všetko sa upravuje a sleduje
online. Takto sa aj hlasuje alebo prihla-
suje do diskusie.

Náš región – Severná a Stredná Európa –
používa 26 jazykov. Pre uľahčenie prác
sme sa dohodli na štyroch. V jeden večer
sme sa stretli neformálnym spôsobom:
syry z Balkánu, pivá z Belgicka, domáce
klobásy od našich susedov a mnoho po-
dobných príspevkov jasne naznačilo, že
Európa ešte so svojím vplyvom vo svete
neskončila a stále máme čo povedať. Aj
takéto udalosti s rodinnou atmosférou
prispievajú k dobrej nálade pri tempe
práce, ktoré sa nahodilo v prvom týždni
kapituly.

Akí saleziáni pre dnešných mladých

Keďže sa kapitula skončila predčasne, ne-
mala možnosť úplne odpovedať na zá-
kladnú tému, otázku. Akýmsi náčrtom od-
povede, aký má byť salezián pre dnešných
mladých, sú slová hlavného predstave-
ného: „Budem sa usilovať byť, nakoľko je
to možné, opravdivým Božím mužom, so
silnou charizmatickou a pastoračnou
identitou, prezieravý, s pohľadom viery
a nádeje pri vnímaní reality. Je to moje
hlboké prianie, aby som naďalej bol, koľko
sa mi dá, človekom, ktorý je schopný byť
otcom, mať bratskú lásku, sprevádzať
a byť blízko spolubratom. Verím, že vložím
mnoho svojich síl do toho, aby som bol
človekom, ktorý buduje jednotu, zapája
a sprevádza, vytvára spoločnú víziu, spája
rozdielnosti, vytvára okolo seba spolo-
čenstvo, pracuje v tíme a deleguje.“

Záverečná svätá omša v Bazilike Márie Pomocnice

Práca v komisiách kapituly Celá práca kapituly fungovala online
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Salezián pre dnešných mladých –
podľa slov pápeža Františka
Z posolstva Svätého Otca Františka účastníkom 28. generálnej
kapituly:

Ani pesimista, ani optimista: salezián 21. storočia je muž plný ná-
deje, pretože vie, že svoj stredobod nachádza v Pánovi a iba Pán
dokáže robiť „všetko nové“ (Zj 21, 5).
Iba toto nás zachráni, aby sme nežili rezignovane a v obrannom

postoji; iba toto nám umožní, aby náš život bol plodným, aby
sme prijatý dar mohli prežívať a prejavovať ako radostnú zvesť
pre mladých dnešnej doby a spolu s nimi.
Muži a ženy, ktorí sú radostní a plní nádeje, nie automatizovaní,
ale „remeselníci“, schopní poukázať druhým na sny, ktoré tento
svet neponúka, schopní svedčiť o kráse veľkodušnosti a služby,
čistoty a pevnosti, odpustenia i vernosti povolaniu, modlitby,
boja za spravodlivosť a spoločné dobro, o kráse lásky k chu-
dobným i o kráse priateľstva.

aktualita

Radca pre misie don Alfredo Maravilla (57) je Filipínčan, hneď
po noviciáte odišiel na misie do Papuy-Novej Guiney. Kňazom sa

stal v roku 1992. Bol predstaveným saleziánov v Papue-Novej
Guinei a na Šalamúnových ostrovoch.

Vikár hlavného predstaveného don Stefano Martoglio (54)
pochádza z Turína, saleziánom je od roku 1985, kňazom od roku

1994, v roku 2008 sa stal provinciálom Turínskej saleziánskej
provincie, v roku 2014 regionálom pre Stredomorie.

Radca pre pastoráciu mládeže don Miguel Ángel García (52) je
Španiel z Madridu, v rokoch 2003 – 2010 bol provinciálnym

delegátom pre pastoráciu mládeže.

Regionálny radca pre Severnú a Strednú Európu (náš región)
Roman Jachimowicz (52) bol doteraz provinciálom v poľskej Pile,

saleziánom je od roku 1987 a kňazom od roku 1995.

Radca pre formáciu don Ivo Coelho (61) bol opäť zvolený do tejto
úlohy, pochádza z Mumbaia v Indii, saleziánom je od roku 1977

a kňazom od roku 1987.

Radca pre spoločenskú komunikáciu don Gildasio Mendesdos
Santos (56) je Brazílčan, salezián od roku 1984 a kňaz od roku

1992. Viac rokov bol provinciálnym delegátom pre spoločenskú
komunikáciu, neskôr bol provinciálom.
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výchova det í

Porovnávanie a závisť
Keď sa mi narodil prvý syn, z pôrodnice
sme odchádzali so zoznamom piatich od-
borných lekárov, ktorí ho mali sledovať.
Pri druhej dcére bol zoznam ešte dlhší.
Vtedy som sa pozrela na priateľov s po-
dobne starými troma úplne zdravými
deťmi a len som si so závisťou po-
vzdychla: prečo my? O niekoľko rokov sa
situácia zmenila – väčšina diagnóz našich
detí časom zmizla, vyriešili sa. A synovi
týchto priateľov diagnostikovali reumu –
absolvuje náročnú liečbu, ktorá nezaberá
podľa očakávaní.
Vždy som vedela, že porovnávanie sa
a závisť, ako sa má ten druhý dobre,
nemá zmysel. Nikdy nevidíme, čo všetko
prežíva. Napriek tomu mi myšlienky
týmto smerom občas ujdú, hoci na to nie
som hrdá. Po poslednej skúsenosti sa ich
však snažím viac kontrolovať a nepestovať
si v hlave podobné nezmysly.

Ako niesť svoj kríž?
Celý tento školský rok nás trápia detské
choroby. Dlhšie ako tri týždne bez teploty
(a potom ďalšie 1 až 2 týždne s ňou) sme
od leta neboli. Je také ťažké fungovať stále
v krízovom režime. Len čo sa ten kolotoč
opäť začne, vždy som z toho veľmi
smutná. Poplačem si. Vyžalujem sa ro-
dine a kamarátkam. Ale keď sa vyspím,
prijmem situáciu takú, aká je, a idem bo-
jovať. Znova a znova. Snažím sa neobvi-
ňovať sa a v každom dni hľadať aspoň
niečo pekné.
Spočiatku mám pocit, že moje trápenie je
na škále od 1 do 10 tak na čísle 9. Ale po-
tom sa pozriem okolo seba, vidím, s čím
bojujú kamarátky, a uvedomím si, že tá
škála by mohla byť asi väčšia, tak do 20.
Moja „devina“ hneď vyzerá lepšie! A keď

sa pozriem ešte ďalej do sveta na sku-
točné problémy druhých ľudí, posuniem
„škálu trápenia“ až na 50. Vtedy vidím, že
som na tom s tou mojou „devinou“
vlastne veľmi dobre. Nebojujeme o život.
Mám dobrého manžela, rodinu, priate-
ľov, máme kde bývať a čo jesť. Život je
vlastne super!
Veľkým vzorom v nesení kríža je pre mňa
stará mama. Ako onkologický pacient si za
tých 30 rokov od diagnostikovania a 14
operácií vytrpela naozaj dosť. No zvláda
to, akoby sa nič nedialo. Akoby bol jej ži-
vot presne taký, ako má byť. Pritom je
svojím vekom i diagnózami obmedzená
v pohybe, na sile… Ona však prijíma svoj
kríž a obetuje ho za druhých. Spája sa
v jeho nesení s Ježišom. Jej postoj a pokoj
ma neprestajne fascinujú.

Úloha rodičov
Každý z nás má svoje ťažkosti, nikoho ne-
obchádzajú. Preto je veľmi dôležité, akým
spôsobom sa s nimi vyrovnáme. Zásadne
to ovplyvňuje našu spokojnosť so živo-
tom. Môžeme obviňovať seba či druhých,
sťažovať sa, pestovať v sebe hnev a zá-
visť… no kam nás to povedie? Môžeme si
však aj poplakať, ale potom svoj kríž pri-
jať, niesť ho a učiť sa všímať si po ceste ži-
votom i drobné radosti dňa.
Myslím si, že aj toto je jedna z dôležitých
úloh rodičov – naučiť svoje deti niesť kríž
ťažkostí tak, aby ich nezlomil, nezatrpkli
na svet, ale aby ich posunul bližšie k Ježi-
šovi, k druhým, vnútorne ich premenil.
Aby dokázali spokojne prežívať svoj život
aj s trápeniami. Na sebe vidím, že dobrým
vzorom nám v tomto môžu byť nielen ro-
dičia, ale najmä starí rodičia a tiež celé
spoločenstvo. A vy to máte ako?

Stretnutie predsedníctva združenia v marci 2019 v Žiline

Autor: Zuzana Petruľáková / Foto: Matúš Petruľák

Zvažovala som, či o tejto téme písať, lebo sa mi nezdá, že by som ju mala s ľahkosťou
zvládnutú. Ale je pre mňa veľmi aktuálna. S ťažkosťami bojuje každý z nás, a tak som sa predsa
rozhodla podeliť sa o to, čo som sa zatiaľ naučila.

Ťažkosti a spokojný život

19



mediálna výchova

20

Sme prvá generácia otcov a mám, ktorá
vychováva svoje deti spolu so sociálnymi
sieťami a ďalšími tisíckami aplikácií. Je
nám ľahšie zabaviť deti cez mobil, tablet,
hovoriace pero, počítač či televízor, ako si
k nim sadnúť a čítať knihu či vymýšľať im
príbeh. Bývame uponáhľaní, ale čas, ktorý
spolu strávime vstupom do krajiny fantá-
zie, je jednou z najhodnotnejších investí-
cií do nášho vzájomného vzťahu.

Liek na problémy
Aj vďaka príbehom deti nachádzajú dôle-
žité odpovede na otázky, ktoré ich trápia
a nevedia si s nimi rady. Samozrejme, že
tieto múdrosti deti odhaľujú postupne:
najskôr sa ukladajú do ich podvedomia
a na mnohé si spomenú s odstupom času
pri dôležitých životných skúškach.
Klasické rozprávky obsahujú skryté ná-
vody na život od predošlých generácií.
Opakujú sa v nich symboly a motívy ako:
traja bratia; cesta hlavného hrdinu do
sveta; blúdenie v lese; smrť matky na za-

čiatku príbehu, ktorú nahradí zlá maco-
cha; zakázaná trinásta komnata; hovo-
riace zvieratá; kúzelná babička; najmladší
v úlohe podceňovaného, ktorý nakoniec
všetkých prekvapí…
Cez rozprávky dieťa dostáva správu: „To,
čo ťa trápi, a to, čo riešiš, je normálne
a nie si v tom sám. Neboj sa, vydrž a zvlád-
neš to.“

Aké problémy môže také malé dieťa rie-
šiť? Strach z hladu, z dospievania, smútok
zo straty intímneho a blízkeho vzťahu
s mamou (príchodom iného súrodenca,
vyžadovaním samostatnosti), obavy, že si
nezaslúži lásku rodičov, prekonanie nar-
cistických sklamaní (už nie som stredo-
bodom vesmíru), súrodeneckú rivalitu
a žiarlivosť…

Studnica hodnôt
Neexistuje rozprávka, v ktorej by človek
získal šťastie vďaka svojmu sebectvu

alebo zákernosti. Ak áno, tak patrí rovno
do koša. Naozajstné rozprávky učia deti
odpúšťať a milovať. Hrdinovia a hrdinky
rozprávok nie sú iba odvážni. Majú aj ďal-
šie čnosti: sú verní, usilovní, pokorní,

trpezliví, skromní, úprimní… Deti sa ne-
násilne dozvedajú o potrebe týchto hod-
nôt, a tak získavajú kompas na zoriento-
vanie sa vo svete, ktorý zďaleka nie je
hodnotovo vyvážený. Morálne posolstvo
rozprávok býva vždy jednoznačné. Veci
sú dobré a zlé, čierne a biele. To detská
duša, ktorá zatiaľ nepozná relativizmus
a nevyzná sa v pretvárke, potrebuje.
Dieťa v určitom okamihu života pozna-
ním pochopí, že medzi ľuďmi sú veľké roz-
diely a raz si musí vybrať, kým chce byť.
Pri tomto základnom rozhodovaní pomá-
hajú rozprávky tým, že dobré a zlé po-
stavy sú jasne rozlíšené.

Zlo nevymažeme
Možno niektorým z vás napadla otázka, či
niektoré klasické rozprávky nie sú pre deti
predsa len veľký krvák. Najmä ak si spo-
menieme na niektoré verzie od Dobšin-
ského – vypichnuté oči; odrezávanie nohy,
aby sa vmestila do črievičky; odseknuté
dračie hlavy; jed v pohári… Samozrejme,
že aj dávku krutosti treba dávkovať pri-
merane veku dieťaťa, no zlo z rozprávok

Vráťme sa
k rozprávkam
Bratia Grimmovci tvrdia, že rozprávky sú ako strážny anjel, ktorý sprevádza človeka, keď vyjde

z domova do sveta. Napriek tomu mnohí rodičia pochybujú, či aj dnešné deti potrebujú
klasické rozprávky…

Aj vďaka príbehom deti
nachádzajú dôležité
odpovede na otázky,

ktoré ich trápia
a nevedia si s nimi rady.

Spracovala: Barbora Okruhľanská / Foto: Unsplash
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úplne vymazať nemôžeme. Práve prí-
tomnosť zla pomáha vyniknúť dobru.
Publicistka Hana Lábusová uvádza prí-
klad z rozprávky O Jankovi a Marienke,
keď hlavní hrdinovia hodia ježibabu do
pece: „Podstatou tejto scény nie je fakt, že
čarodejnica zhorí v peci, ale to, akú od-
vahu a samostatnosť musia Janko a Ma-
rienka v sebe objaviť, aby sa im podarilo
vyviaznuť z takmer bezvýchodiskovej si-
tuácie.“
Je pravda, že niektoré rozprávky môžu
u istej skupiny detí vyvolať pocity úzkosti.
Väčšinou to nesúvisí so samotným príbe-
hom, ale s témou, ktorá sa za ním skrýva.
Preto je veľmi dôležité, aby najmä malé
deti čítali rozprávky s niekým, komu dô-
verujú, s kým sa cítia bezpečne a okam-
žite mu môžu vyjadriť svoje pocity.

Pozor na násilie
Násilie, ktoré deti vidia v animovaných
rozprávkach, zvyknú opakovať, čiže sa
ľahko pretaví aj do ich správania. No po-
zor na to, keď u detí vzniká dojem, že ro-
biť zle sa oplatí. Ak sledujú rozprávky, kde
násilie nie je potrestané; ak prináša
úspech tomu, kto ho používa, a ak je re-
alisticky pomerne podrobne vykreslené.
Všetci poznáme animovanú rozprávku
Tom a Jerry. Vieme, v čom môže byť tento
príbeh naháňajúcej sa mačky a myši pre
deti nebezpečný? Násilie sa stáva pointou

vtipov, čo môže viesť k znecitliveniu až
imúnnosti publika voči takémuto správa-
niu. Ďalším problémom tohto „veselého
násilia“ (z angličtiny happy violence), ktoré
sa v animovaných rozprávkach vyskytuje,
je, že nevidíme reálne bolestné následky
zlého konania. Napriek krutostiam, ktoré
si spôsobujú, ostanú mačka aj myš živé
a zdravé. Aj to sú dôvody, prečo je po-
trebné s touto animovanou klasikou po-
čkať do veku, kým bude dieťa schopné
pochopiť všetky tieto skutočnosti a rozo-
znať realitu od sveta animovanej fantázie.
Existuje však oveľa väčšie množstvo roz-
právok, animovaných seriálov a moder-
ných audiovizuálnych príbehov na DVD,
na Youtube, v televízií, ktoré by malé deti
nemali pozerať bez prítomnosti rodiča.

Nenápadná výchova
Vhodným výberom rozprávky môžeme
dieťa formovať; občas i odstraňovať ne-
žiaduce prejavy v správaní; vysvetľovať
javy v spoločnosti, ktorým deti nerozu-
mejú; vštepovať im hodnoty, ktoré my
sami považujeme za prioritné.
Ako zle sa môže skončiť súrodenecká
nevraživosť, môžeme vidieť napríklad
v Popoluške či v rozprávke O dvanástich
mesiačikoch. Silu súrodeneckého spoje-
nectva zase nachádzame v Perníkovej
chalúpke. To, že je nevyhnutné byť obo-
zretný, pretože za chyby sa platí, ukazuje

Červená čiapočka i Budulínček. Povzbu-
denie, že keď už je človek v kaši, stojí za to
prekonať pohodlnosť či strach a vyjsť
vlastnému šťastiu v ústrety, je hlavnou
myšlienkou napríklad v rozprávkach
O hlúpom Janovi či O rybárovej žene.
Vzťah k Bohu a viere môžeme u deti po-
silniť príbehmi z Biblie. Deti radi počú-
vajú o anjeloch, o tom, ako Boh stvoril
svet, o Noemovej arche, o Dávidovi a Go-
liášovi, ale aj o Ježišovom narodení a jeho
podobenstvách. Veľkými pomocníkmi pri
výchove môžu byť aj svätci a ich životné
príbehy. Predstavte deťom napríklad ich
krstného patróna a postupne ich zo-
známte aj s ďalšími cnostnými hrdinami,
ako je svätá Mária, svätý Jozef, svätý Fran-
tišek, svätý Martin, svätý Mikuláš, svätá
Terezka a ďalší.
Asi najobľúbenejším časom, keď spolu
s dieťaťom vstupujeme do rozprávkovej
ríše, je chvíľa pred večerným spánkom.
Pre najmenších je to často súčasť ich kaž-
dodenných rituálov a zároveň okamih,
keď je tu rodič iba pre nich. Nezabúdajme,
že príbeh na dobrú noc sa musí vždy
skončiť šťastne. Deti nesmú odchádzať
do ríše snov smutné. Vráťme sa k roz-
právkam!

Článok vznikol spracovaním brožúrky z edí-
cie Viera do vrecka s názvom Rozprávajme
rozprávky (autorka: Viktória Norisová).
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V budúcnosti treba urobiť z vašich domov
„cirkevné laboratórium, ktoré by rozpoz-
návalo, doceňovalo, podnecovalo a po-
vzbudzovalo rôzne povolania a poslania
v Cirkvi“.
Pápež odporúča aj radí: „Berte na zreteľ
ako protiliek na akúkoľvek tendenciu ku
klerikalizmu či rigorizmu bratov koadjú-
torov, teda zasvätených laikov, a tiež ženy
ako dve významné kategórie v rámci sa-
leziánskej rodiny. „Bez skutočnej a efek-
tívnej prítomnosti ženy a jej citu sa vašim
dielam nebude dostávať odvahy a do-
máckej pohostinnosti.“ Ich hlas, pohľad
aj uvažovanie sa musia „zrkadliť v prijí-
maných rozhodnutiach, nie ako pomocný,
ale ako ustanovujúci prvok“.
Na to, aby sme to všetci, muži i ženy,
mladí i starí, celá saleziánska rodina po-
chopili, musíme sa vrátiť k slávnosti Bo-
horodičky, kde pápež vysvetľuje: „Keď sa
však naplnil čas, Boh poslal svojho Syna,
narodeného zo ženy“ (Gal 4, 4). Narodil sa
zo ženy. Neobjavil sa v dos-
pelom svete, ale – ako ho-
vorí evanjelium – bol „po-
čatý v materskom lone“ (Lk
2, 21). Prisvojoval si naše
človečenstvo deň po dni,
mesiac po mesiaci. V lone
jednej ženy sa Boh spojil
s človečenstvom, aby sa už
nikdy neoddelil. Aj teraz,
v nebi, Ježiš žije v tele,
ktoré si vzal v matkinom
lone. V Bohu je naše
ľudské telo! Sobáš Boha
a človeka, začatý v žen-
skom lone.“ V Bohu bude

naša ľudskosť navždy a Mária bude na-
vždy Božou matkou. V nej sa Boh spojil
s nami, a ak sa chceme zjednotiť s ním,
poďme rovnakou cestou: skrze Máriu,
ženu a matku.
„Obrodenie ľudstva sa začína od ženy.“
Ženy sú prameňom života, a predsa sú
stále urážané… Každé násilie spôsobené
žene je profanáciou Boha, ktorý sa naro-
dil zo ženy. Z tela ženy prišla pre ľudstvo
spása; z toho, ako sa správame k telu
ženy, vidno našu úroveň ľudskosti. Je to to
najvznešenejšie telo na svete – v tomto
tele sa počala a toto telo priviedlo na svet
Lásku, ktorá nás zachránila!
Dnes ešte aj materstvo býva ponižované,
pretože jediný rast, ktorý ľudí zaujíma, je
ten ekonomický.
Podľa rozprávania Biblie žena prichádza
pri zavŕšení stvorenia ako súhrn všetkého,
čo bolo stvorené. Ona vskutku v sebe za-
hŕňa cieľ samotného stvorenia: plodenie
a uchovávanie života, spoločenstvo so

všetkým, starostlivosť o všetko. To je to, čo
Panna Mária dnes robí v evanjeliu: Mária,
hovorí text až dvakrát, „zachovávala vo
svojom srdci všetky tieto veci a premýš-
ľala o nich“ (Lk 2, 19 a 51). Uchovávala
všetko. Všetko vkladala do svojho srdca
a všetko v ňom kládla na správne miesto,
aj nepriazeň.
Uchovávanie v srdci, ktoré Mária robie-
vala, je dobrým zvykom. Žene je vlastné
brať si život k srdcu. Žena ukazuje, že
zmyslom žitia nie je neprestajne produ-
kovať veci, ale brať si k srdcu veci, ktoré
existujú. Len ten, kto hľadí srdcom, dobre
vidí, pretože dokáže „vidieť dovnútra“: vi-
dieť osobu, nielen jej chyby, vidieť brata,
nielen jeho slabosti, vidieť nádej v ťaž-
kostiach, vidieť Boha vo všetkom. Žena
preto musí byť naplno spojená s rozho-
dovacími procesmi. Lebo keď ženy môžu
odovzdávať svoje dary, je vo svete zrazu
viac jednoty a pokoja. Ježiš, hneď ako sa
narodil, zrkadlil sa v očiach ženy, v tvári

svojej matky. S ňou začal
revolúciu nežnosti. Cirkev,
keď hľadí na Dieťa Ježiša,
je povolaná v nej pokračo-
vať. Keď sa Cirkev pribli-
žuje k Márii, nachádza
samu seba, nachádza
svoje centrum, svoju jed-
notu.
Len ten, kto sa pozerá
srdcom, vidí dobre, pre-
tože vie „vidieť dovnútra“,
teda človeka cez jeho
chyby, brata v jeho kreh-
kosti, nádej v ťažkostiach;
vidí Boha vo všetkom.

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

Pápež saleziánom o ženách – ale
aj ženám a mužom celého sveta

Skončila sa 28. generálna kapitula saleziánov. Pápež v liste delegátom dáva saleziánom
do pozornosti mládež, prepožičiava hlas ženám, vyzýva opustiť klerikalizmus a rigorizmus, vyzýva

osvojiť si „displejovú pastoráciu“. Nabáda ich, aby„snívali o otvorených, plodných domoch,
prinášajúcich evanjelium a umožňujúcich Pánovi, aby prejavil svoju nepodmienenú lásku“.
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Podnety z Božieho slova
Boh si vyvolil Jozefa. Jozef nebol vo svojej rodine obľúbený a zdá
sa, že z veľkej časti si to zapríčinil aj sám. V každom prípade mô-
žeme vidieť, že nejde o dokonalého a bezchybného mladíka.
Táto skutočnosť nás ubezpečuje, že Boh vo svojich plánoch po-
číta aj s menej dokonalými.
Jozef mal sny. Rozprava o Jozefovi pochádza z antického sveta,
kde sny boli považované za posolstvo božstiev. Sny naznačovali
Jozefovu nadradenosť nad ostatnými, ale vo chvíli, keď ich roz-
prával, nikto, ani on sám nevedel, ako by sa niečo také mohlo
uskutočniť.
Krutá realita. Oproti veľkým snom sa Jozef dostane do krutej re-
ality. Nenávisť a závisť bratov narastie natoľko, že ho skoro za-
bijú, napokon ho vďaka zásahu niektorých iba predajú do ot-
roctva. Jozef prežíva odlúčenosť od otca a svojej domoviny a po
krátkom úspechu vo svojej službe sa nespravodlivo dostane
do väzenia. Aj tam je zabudnutý nevďačným čašníkom.
Naplnenie snov. Jozefova závratná kariéra sa napokon nečakane
uskutočnila. Stal sa druhým mužom v ríši. Jeho bratia i otec sa
mu napokon klaňajú a všetci spoznajú, že sny i celý príbeh sa
uskutočnil pre ich záchranu v čase hladu.

Základná charakteristika vzťahu: sen
Exhortácia Christus vivit (CV) vidí schopnosť snívať ako jednu zo
základných charakteristík mladosti.
Mladosť, obdobie rozvoja osobnosti, je poznačená snami, ktoré
sa postupne zhmotňujú, vzťahmi, ktoré sú čoraz pevnejšie a vy-
váženejšie, pokusmi a experimentmi, rozhodnutiami, ktoré po-
stupne budujú projekt života (CV 137).
Oproti snom, ktoré sú inšpiráciou rozhodnutí, vždy stojí hrozba

bedákania, rezignácie. Tieto prenechajme tým, ktorí sa klaňajú
bohyni lamentovania! (CV 141).
Musíme vytrvať na ceste snov. Preto treba dávať pozor na po-
kušenie, ktoré s nami často škaredo zažartuje. Je ním úzkosť.
Môže sa stať naším veľkým nepriateľom, ak nás nabáda vzdať sa,
keď zistíme, že výsledky sa nedostavili okamžite. Najkrajšie sny
sa dobývajú nádejou, trpezlivosťou a úsilím, ale bez náhlivosti
(CV 142).

Modlitba:
– aby mladí ľudia odvážne snívali, aby vedeli rozoznať a odmietnuť
falošné sny, aby vedeli vydržať na ceste svojich snov a nikdy sa ich
nevzdali.

Autor: Pavol Grach SDB / Foto: archív SDB

Biblické postavy z exhortácie
Christus vivit

V exhortácii Christus vivit nám pápež František prináša celý zoznam biblických postáv,
v ktorých môžeme pozorovať, ako sa Boh približuje k mladým ľuďom a hovorí k nim. V rámci

exhortácie sa však týmto postavám podrobne nevenuje a meditáciu necháva na nás. Priblížme
si teda túto postavu a objavme v nej posolstvo, ktoré nás môže inšpirovať.
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Jozef, chlapec, ktorý mal sny
Jozef mal sedemnásť rokov a pásaval so svojimi bratmi ovce. Bol ešte chlapec, keď bol so synmi otcových žien Baly
a Zelfy. A potom Jozef doniesol o nich otcovi zlé zvesti. Izrael miloval najviac zo všetkých synov Jozefa, lebo sa mu
narodil v jeho starobe, a dával mu robiť pestrofarebnú tuniku. Keď jeho bratia videli, že ho má otec radšej ako všet-
kých ostatných synov, začali ho nenávidieť a neboli schopní prívetivo sa s ním rozprávať. A keď mal raz Jozef sen
a rozpovedal ho svojim bratom, znenávideli ho ešte väčšmi (Gn 37, 2 – 5).



misie

Polopúštny región Turkana na severe
Kene je jedným z najnehostinnejších
miest pre život v tejto krajine. Napriek
tomu sem už tri desaťročia prichádzajú
ľudia z okolitých krajín, ktorí utekajú pred
hrozbou násilia a vojny. Ich domovom sa
pre väčšinu z nich na dlhý čas stala KA-
KUMA, utečenecký tábor. Kakuma v pre-
klade znamená „NIKDE“. Tento názov do-
konale vystihuje prostredie, v ktorom je
mesto postavené.
Tábor bol založený v roku 1992 po tom, čo
do krajiny začali prichádzať deti z Južného
Sudánu, ktoré utekali pred vojnou a pred
hrozbou, že budú prinútené bojovať ako
detskí vojaci. Táto vojna s prestávkami
trvá až dodnes. Okrem početnej komunity
ľudí z Južného Sudánu tu žijú aj ľudia
z krajín, ako je Somálsko, Kongo, Burundi,
Etiópia, Rwanda, Eritrea, Uganda či Tan-
zánia. V týchto obmedzených podmien-
kach pre život hľadajú mnohí mladí cestu,
ako žiť hodnotne a dôstojne aj v takejto
realite. Viac ako polovicu obyvateľov ute-
čeneckého tábora predstavujú deti
a mladí vo veku 4 – 18 rokov. V tábore je
možné vzdelávať sa na základnej, strednej
i vyššej odbornej úrovni. No takmer po-
lovica utečencov v školopovinnom veku

do školy stále nechodí. Vzdelanie je však
pre ich budúcnosť kľúčové. A nielen pre
budúcnosť, no i pre prítomnosť. Dodáva
im totiž nádej a chuť zapájať sa do spolo-
čenského diania v tábore.
Teraz ich nádej neohrozuje človek, ale ni-
čivá sila prírody v podobe tunajšej rieky.
Tá v období dažďov so sebou postupne
strháva všetko, čo jej príde do cesty. Jej
obeťou sa stala aj najväčšia odborná
škola, ktorá doteraz poskytla vzdelanie
viac ako 15 000 mladým v tábore. V rámci
našej zbierky chceme zabezpečiť presťa-
hovanie rúcajúcej sa školy a tiež ubytova-
nia pre učiteľov na bezpečné miesto.
V období dažďov (na prelome apríla
a mája) sa koryto rieky pretekajúcej cez
Kakumu naplní. Síce je to čas, keď sa oby-
vatelia po dlhom čase páľavy a sucha ko-
nečne môžu tešiť vlahe, predsa to zna-
mená aj mnohé hrozby. Už niekoľkokrát
sa rieka v tomto období vyliala z brehov
a zaplavila jednotlivé územia tábora.
Veľmi často sa stáva, že zaplaví mnohé
cesty v tábore a na istý čas odtrhne jednu
časť tábora od ostatných. Nebezpečná je
najmä pre deti, ktoré sa v jej blízkosti
zvyknú hrávať a neraz prídu pri hre o život.
Ani škola dona Bosca nie je výnimkou.

V posledných rokoch sa koryto rieky pre-
sunulo až k pozemku, na ktorom škola
stojí. Prvé okrajové budovy sa následkom
zosuvu pôdy už zrútili. Na rade sú príbytky
učiteľov a stolárske dielne, ktorých múry
začínajú praskať. Situácia je vážna a treba
ju urgentne riešiť. Školu je nevyhnutné
postupne presídliť, resp. nanovo vybudo-
vať na inom území, kde bude pred ne-
ochvejnou silou rieky v bezpečí.
Veríme, že najväčší úžitok z tejto zbierky
budeme mať my na Slovensku, pretože
štedré srdce je najväčším bohatstvom,
aké môže byť. Takéto srdce potom pri-
náša požehnanie všade tam, kde sa na-
chádza.
Zároveň sa tu chceme poďakovať všet-
kým učiteľom, konkrétne Jánovi Kandu-
rovi a jeho kolegovi z Kakumy Calvinovi
Liandovi, ktorí nám nádherným spôso-
bom pomohli uvedomiť si ťažkosti i ra-
dosti učiteľskej profesie.
Učiť sa dá aj pod stromom, ako to ešte
stále na mnohých miestach našej planéty
prebieha, ale nie bez učiteľov! A bez dob-
rých učiteľov nemôže byť dobrá škola.

Všetky informácie nájdete na www.te-
hlicka.sk.

Autor: Štefan Kormančík SDB / Foto: misijný archív

Tehlička pre misie

Tehlička, naša zbierka pre tých najchudobnejších, prebiehala intenzívne počas celého Pôstu,
ale možnosť prispieť trvá až do októbra.

KrajčírstvoDeti v tábore
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pred 100 rokmi

Nábožné združenie saleziánskych spolu-
pracovníkov oficiálne schválil pápež Pius
IX. 9. mája 1876 a sám sa stal jeho prvým
členom. Historik Zlatko Kubanovič vo svo-
jom diele Historický náhľad do dejín slo-
venských saleziánov – z ktorého čerpáme
aj tieto informácie – prináša niekoľko
mien ľudí z územia Slovenska, ktorí boli
členmi združenia už pred rokom 1900.
Uveďme jeden príklad: V roku 1895 ne-
mecké vydanie časopisu Saleziánske zvesti
(Salesianische Nachrichten) v čísle na apríl
uvádza v zozname zosnulých spolupra-
covníkov a dobrodincov z Rakúsko-
-Uhorska aj meno Cyril Gabriel Zaymus
(Rajec 1823 – Levoča 1894). Bol kňazom,
pedagógom i spisovateľom a celý život sa
venoval výchove a vzdelávaniu. Z povere-
nia Spolku svätého Vojtecha vypracoval
viacero slovenských učebníc pre katolícke
ľudové školy a metodické príručky pre uči-
teľov, ktoré sa používali až do vzniku
Česko-Slovenska.

Prvú zmienku, propagačný text o sale-
ziánskych spolupracovníkoch, priniesol
na Slovensku v apríli 1920 časopis Svätá
Rodina (časopis k úcte Svätej Rodiny Na-
zaretskej a k ochrane rodín kresťanských).
Časopis vznikol v roku 1908 a od roku
1911 ho mal na starosti ako hlavný re-
daktor vtedajší farár vo Veličnej v Orav-
skej župe a neskorší spišský biskup Ján
Vojtaššák.

Nie je jasné, či autorom textu je priamo
redaktor Ján Vojtaššák, keďže meno au-
tora nie je uvedené. Článok je písaný ar-
chaickou slovenčinou.

„Istý druh, takzvaný III. rád tej Saleziánskej
kongregácie, podporuje saleziánov a spo-
lupracuje s nimi. Pápeži priali si čo najvre-
lejšie, aby veriaci so saleziánmi spolupra-
covali. Kto sa prihlási za spolupracovníka,
osoží bez toho, že by si tým nejaké bre-
meno na seba bral. Podmienky prijatia
sú: 1. vek vyše 16 rokov, 2. dobré meno
v ohľade náboženskom a spoločenskom,
3. chcieť sám alebo skrze iných napomá-
hať dielo saleziánske: modlitbou, milo-
darmi alebo odporúčaním atď. (spolu-
práca). Povinnosť (mimo tých, ktorí sa
modlia cirkevné alebo mariánske ho-
dinky) denne modliť sa: Otčenáš, Zdra-
vas’, Sláva Otcu… Sv. Františku Saleský,
oroduj za nás!

Združenie saleziánskych spolupracovní-
kov neviaže nikoho vo svedomí, a preto
môžu pristúpiť aj celé rodiny, spolky,
ústavy atď. prostredníctvom svojich pred-
stavených.
Duchovné výhody sú zvlášte veľké: 1.
Mnoho plnomocných i neplnomocných
odpustkov. 2. Účasť na všetkých omšiach
svätých, svätých prijímaniach a modlit-
bách saleziánov a ich chovancov. 3. Účasť
na všetkých dobrých skutkoch saleziánov.
4. Zvláštne modlitby konajú sa za nemoc-
ných a zomrelých členov. 5. Ročite mnoho
tisíc omší svätých slúži sa za zomrelých
členov tohto nábožného združenia. 6.
Don Bosko sľúbil svojim dobrodincom
a spolupracovníkom zvláštnu ochranu
a pomoc Márie, Pomocnice kresťanov
a mocnej ochrankyne celej saleziánskej
rodiny. Aby sa rozšírili saleziáni, treba zís-
kať čo najviacej spolupracovníkov. Veď
veľké Rusko, Sibír, Perzia, Čína, Japonsko
sú zeme ohromné a málo kresťanské;
k pokresťančeniu a k získaniu ich Cirkvi
Kristovej potrebné sú desiatky, ba státi-
síce saleziánov. Za dobrodincov modlie-
vajú sa vo všetkých domoch salezián-
skych s tým úmyslom, aby im dobrotivý
Boh už na tomto svete stokrát nahradil,
a svedčia mnohé skúsenosti, že Boh vy-
slyšal ich prosby.
Kto by chcel v združení saleziánov spolu-
pracovať, má sa hlásiť pri Oratóriu S. Fran-
cesco Sales. Torino (Taliansko).“

Spracoval: rhsdb / Foto: knihydominikani.sk

Prvá propagácia saleziánov
spolupracovníkov v slovenskom časopise

Don Bosco od začiatku zapájal do svojho výchovného diela v Turíne ďalších kňazov i laických
veriacich. Keď sa jeho dielo rozrastalo, rástla aj skupina dobrodincov a spolupracujúcich.

A tak založil pre nich Nábožné združenie saleziánskych spolupracovníkov.
Podľa dostupných materiálov vieme, že už v roku 1920 sa píše o saleziánskych

spolupracovníkoch aj v slovenčine.
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saleziánska rodina

1870 – Príbeh exallievov sa začal, keď don
Bosco oslavoval svoje meniny a skupina
jeho bývalých študentov z Valdocca mu
prišla poďakovať a darovala mu kávovú
súpravu. Vzhľadom na význam tohto dňa
oslavujú odchovanci dona Bosca svoj svia-
tok 24. júna ako spomienku na to, ako
vznikli.

1908 – Vďaka blahoslavenému Philipovi
Rinaldimu Svetová konfederácia exallievov
schválila svoje prvé stanovy. Svetová kon-
federácia exallievov dona Bosca je zložená
z bývalých žiakov (školy, oratóriá, mládež-
nícke centrá) a priateľov dona Bosca, ktorí
sú prítomní po celom svete a sú najpočet-
nejšou skupinou saleziánskej rodiny.

Don Bosco mal kontakty aj s niektorými
ľuďmi na Slovensku, avšak prví odcho-
vanci vznikli až z chlapcov, ktorí išli štu-
dovať do talianskych saleziánskych ústa-
vov. Ešte v časoch Rakúsko-Uhorska sa

niektorí mladíci stali saleziánmi a tí po-
zvali iných mladíkov na štúdiá do Ta-
lianska. Niektorí vstúpili do Saleziánskej
spoločnosti a iní zistili, že to nie je pre
nich. Vrátili sa na Slovensko a pomáhali
saleziánom iným spôsobom. Počet exal-
lievov sa zväčšoval po príchode saleziánov
na Slovensko (v roku 1924). Kontakt s nimi
sa udržiaval priamo, písomne alebo aj cez
časopis Saleziánske zvesti. Všetko pribrzdil
rok 1950, keď komunisti zavreli kláštory,
mnohých saleziánov pozatvárali a kon-
takt chovancov so saleziánmi bol viac-me-
nej na individuálnej úrovni.

1990 – Na Slovensku vznikli neoficiálne
exallievi-seniori, keď pán Brichta a pán
Fríbort, saleziánski odchovanci spred roku
1950 zo Šaštína, sa rozhodli, že zorgani-
zujú prvé stretnutie exallievov spred ko-
munizmu. Zúčastnilo sa na ňom viac ako
100 odchovancov. A tak tí, ktorí ešte vlá-
dzu a môžu, sa stretávajú vždy dvakrát

ročne v Bratislave až dodnes. Na sviatok
dona Bosca a sviatok Panny Márie Po-
mocnice kresťanov.

1999 – Druhá vlna exallievov-juniorov
(GEX) vznikla zo skupiny bývalých štu-
dentov saleziánskeho gymnázia v Šaštíne.
Za jej zrod môže práve don Ivan Žitňan-
ský, ktorý sa inšpiroval svojou skúsenos-
ťou s exallievmi z Talianska. Prvé valné
zhromaždenie sa konalo 26. júna 1999,
kde sa stretlo približne 50 zakladajúcich
členov. Zvolili si výbor, prezidenta, vice-
prezidenta a zaregistrovali občianske
združenie na Ministerstve vnútra. Po-
stupne don Ivan a don Ernest Macák po-
zývali aj ďalších odchovancov z GJB.

2010 – Na podnet dona Ivana sa začal
stretávať tzv. prípravný výbor združenia.

2011 – Skupinka nadšených exallievov sa
pod vedením vtedajšieho delegáta dona

Boží Duch vytvára príbeh,
ktorý trvá už 150 rokov

Autor: Michal Nemček a Simona Hrabošová / Foto: archív exallievi

Rok 2020 je jubilejným rokom Združenia exallievov dona Bosca, ktorí oslavujú 150 rokov od
svojho založenia. Je to pekný a dlhý čas bohatej histórie, ktorou združenie prešlo vo svete aj

na Slovensku.

Prvé valné zhromaždenie združenia
Prvé valné zhromaždenie v roku 1999 – zakladanie združenia

na Slovensku
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saleziánska rodina

Ivana rozhodla založiť fixný sekretariát,
ktorý sa začal denne starať o aktivity,
chod združenia a spájanie členov.

2011 – Prvýkrát sa konalo stretnutie faci-
litátorov, t. j. zástupcov jednotlivých roč-
níkov z GJB.

2012 – Prvé zasadnutie výkonného vý-
boru sa konalo 22. 5. 2012. Zúčastnili sa
na ňom: Michal Hort, Václav Faltus, Matúš
Jókay, Jaroslav Timko, Lukáš Radoský, Ma-
túš Šesták a Michal Nemček. Neskôr nie-
koľkokrát výkonný výbor obmenil členov
až do súčasnej podoby – výkonný výbor
má dnes 10 členov. Po niekoľkých rokoch
činnosti sme začali spolupracovať s exal-
lievmi zo Žiliny a spojili sme naše sily.

2016 – Aktívne sme sa začali venovať roz-
širovaniu nášho združenia do stredísk,
v ktorých sa myšlienka exallievov zapá-
čila. V súčasnosti máme zastúpenie v 2/3
saleziánskych stredísk Slovenska.

2019 – Uskutočnilo sa prvé predsedníctvo
združenia, kde sa stretli členovia výkon-
ného výboru, zástupcovia stredísk a ko-
misií združenia.

Naša misia
Kresťanský exalliev alebo exallievka pre-
žíva vážnym spôsobom krstné a bir-
movné sľuby, ktorých rukopis spája s ori-
ginálnou charizmou dona Bosca. Táto
charizma sa stáva skutočnou vďaka ži-
votnému štýlu apoštolskej angažovanosti,
ktorý je založený na rozume, nábožen-
stve a láskavosti nasmerovanej k mladým
a zjednotenej s radosťou, ktorá vyplýva
z faktu byť Kristovým žiakom.

Asociácia exallievov sa rôznym spôsobom
zúčastňuje na misii dona Bosca a na misii
saleziánskej rodiny:
● starostlivosťou o permanentnú výchovu
(neprestajnú formáciu) členov;
● starostlivosťou o rodinu;
● prijatím záväzku starostlivosti o výchovu
mladých;
● podporou hodnôt, ktoré sa vzťahujú na
ľudskú osobu a podporu ľudskej dôstoj-
nosti;
● zvyšovaním aktívneho spoločenstva
s celou saleziánskou rodinou;

● starostlivosťou o žiakov po
ukončení formačného pro-
cesu;
● podporou aktivít a služieb
pre človeka, ktoré priťahujú
všetkých, ktorí sú vznešene
orientovaní a oduševnení
vďaka dobrej vôli a ktorí pô-
sobia v prospech globál-
neho a solidárneho rastu
ľudskej osoby a rodiny v línii
so sociálnou doktrínou
Cirkvi;
● starostlivosťou o obnovo-
vanú ekumenickú citlivosť
medzi kresťanmi a otvore-
nosťou k dialógu s inými ná-
boženstvami.

Cieľom exallievov je za každú cenu obra-
ňovať hodnoty so sociálnym, politickým
a ekonomickým záväzkom, zvlášť život,
slobodu a pravdu.

Exallievi sa zaväzujú vykonávať misiu s:
● profesionálnou kompetenciou – na to,
aby sa mohol s autoritou vyjadriť v akej-
koľvek životnej oblasti (politika, ekonó-
mia, umenie…), je potrebné byť kompe-
tentným, tak, aby sa stal autentickým
kvasom spoločnosti.
● morálnym svedomím – to znamená
s ľudskými kvalitami, obohatené o hod-
noty, ktoré dovoľujú samotnej osobe ve-

dieť rozoznávať a zodpovedne vyberať,
ale taktiež usmerňovať iných alebo stať sa
pre nich oporným bodom.
● sociálnym záväzkom – pracovať bez
toho, aby sa myslelo iba na osobný
úspech, ale skôr na spoločný prospech, so
záväzkom vytvorenia možného lepšieho
sveta, teda stať sa za to zodpovedným.

Exallievi chcú preukazovať živú a prí-
tomnú prijatú výchovu tak, ako to indikuje
preventívny systém, ktorý je drahocen-
ným dedičstvom, a podporovať ľudskú
dôstojnosť, úctu k životu a spravodlivejšiu
spoločnosť; duchovný život a prístup
k sviatostnému životu Cirkvi; kultúru zod-
povednej práce ako prostriedok k posvä-
teniu.
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saleziánski svätí

Jozef Kowalski sa narodil v Siedlisku pri
Rzeszówe v Poľsku 13. marca 1911.
Navštevoval saleziánske kolégium
v Osvienčime a kňazskú vysviacku pri-
jal 29. mája 1938 v Krakove.
V roku 1939 bolo Poľsko obsadené na-
cistami, ale saleziáni pokračovali vo svo-
jej výchovnej práci. Toto bol hlavný dô-
vod dramatického zatknutia, ku
ktorému došlo 23. mája 1941. Gestapo
zatklo dona Kowalskeho spolu s ďal-
šími jedenástimi saleziánmi, ktorí pô-
sobili v Krakove. Okamžite bol uväz-
nený v Montelupichu, odkiaľ ho 26.
júna premiestnili do koncentračného
tábora Auschwitz v Osvienčime. Pride-
lili mu číslo 17350. V tábore sa ďalej
tajne venoval apoštolátu: spovedal, slú-
žil sväté omše, modlil sa ruženec, viedol
tajné prednášky aj o donovi Boscovi
a povzbudzoval uväznených spoloční-
kov v zápase o prežitie.
Vytrpel si veľa ponižovania. Po tom, čo
mu našli ruženec a odmietol ho pošlia-
pať, priblížil sa jeho koniec. Zomrel mu-
čeníckou smrťou 4. júla 1942. Jeho telo
najprv hodili do žumpy a potom ho ne-
chali spáliť. Rodáci Jozefa Kowalskeho
začali sláviť spomienku na neho s ná-
dejou, že jeho obeta prinesie ovocie
nových duchovných povolaní. Aj pápež
Ján Pavol II. bol tej istej mienky
a osobne sa zaujímal o kauzu celej sku-
piny poľských mučeníkov. Spoločne ich
potom vyhlásil za blahoslavených vo
Varšave 13. júna 1999.

Keď sa 1. septembra 1939 začala druhá
svetová vojna, saleziánsky dom v Po-
znani na Wronieckej bol okupovaný
a premenený na nemecké kasárne.
Oratórium naďalej fungovalo v záhra-
dách mimo mesta a v blízkych lesoch.
Medzi chlapcami vzniklo veľa malých
tajných združení.
V septembri 1940 nacisti zatkli Fran-
tiška Kesyho a jeho štyroch spoločníkov
z oratória a obvinili ich z príslušnosti

k tajnej organizácii. Odviedli ich do vä-
zenia Pevnosť VII v Poznani, kde ich mu-
čili a vypočúvali. Následne ich presu-
nuli do iného väzenia. Nie vždy mali
chlapci šťastie byť spolu. Nakoniec boli
odsúdení na smrť. Umučili ich v Dráž-
ďanoch 24. augusta 1942. Väzenie pre-
žívali v duchu viery a saleziánskej spiri-
tuality. Modlili sa denné modlitby,
ruženec, novény k donovi Boscovi a Má-
rii Pomocnici. Usilovali sa zostať v kon-
takte s vlastnými rodinami, ktorým po-
sielali tajné správy, povzbudzovali ich
k odvahe a prosili o modlitby. Keď
mohli, prežívali v celách sviatočne aj li-
turgické sviatky.
Dekrét o ich mučeníckej smrti bol vy-
daný 26. marca 1999 a za blahoslave-
ných ich vyhlásil Ján Pavol II. vo Varšave
13. júna 1999.

Narodil sa: 29. máj

Blahoslavený

Jozef
Kowalski

Blahoslavený

František Kesy
a štyria
spoločníci,
mučeníci
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Hagiografický kalendár
Svätí, blahoslavení, ctihodní
a Boží služobníci saleziánskej rodiny

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

13. blahoslavený Pius IX.
narodil sa v Senigallia, Taliansko (1792)

16. svätý Alojz Orione, kňaz
18. svätý Leonard Murialdo, kňaz
23. Boží služobník Carlo Braga,

narodil sa v Tirano, Taliansko (1889)
24. Panna Mária Pomocnica kresťanov,

hlavná patrónka
28. blahoslavený Filip Rinaldi,

narodil sa v Lu Monferato, Taliansko (1856)
29. blahoslavený Jozef Kowalski, kňaz, mučeník
29. Boží služobník Carlo Crespi Croci,

narodil sa v Legnano, Taliansko (1891)

JÚN
2. pápež Pius XI. blahorečil dona Bosca (1929)
5. ctihodná Dorotea Chopiteaová,

narodila sa v Santiagu, Čile (1816)
5. svätý Mons. Alojz Versiglia,

narodil sa v Oliva Gessi, Taliansko (1873)
8. blahoslavený Štefan Šándor, koadjútor, mučeník
8. svätý Kalixt Caravario, narodil sa v Courgné,

Taliansko (1903)
9. blahoslavený Michal Rua, narodil sa v Turíne (1837)

12. blahoslavený František Keşy
a štyria spoločníci, mučeníci

23. svätý Jozef Cafasso, kňaz
23. svätý Alojz Orione,

narodil sa v Pontecurone, Taliansko (1872)
24. Pius XII. svätorečil Máriu Dominiku

Mazzarellovú (1951)
24. ctihodný Andrej Beltrami,

narodil sa v Omegna, Taliansko (1870)

JÚL
5. ctihodný kardinál Augustín Hlond,

narodil sa v Brzeckowice, Poľsko (1881)
7. blahoslavená Mária Romerová-Menesesová,

panna
9. Boží služobník Carlo Della Torre,

narodil sa v Cernusco Sul Naviglio, Taliansko (1900)
14. Boží služobník Ignác Antonowicz,

narodil sa vo Więcławice, Poľsko (1890)
15. ctihodný don Vincent Cimatti,

narodil sa vo Faenza, Taliansko (1879)

Narodil sa: 12. jún



sen dona bosca

Tak ako viera, aj nádej je teologická čnosť,
čo znamená, že má svoj prameň v sa-
motnom Bohu, ktorý ju vkladá ako malé
semienko do srdca každého človeka, pri-
čom on sám sa stáva cieľom nádeje.
V gréckej mytológii bola nádej vnímaná
ako hľadanie a nájdenie stratenej blaže-
nosti a práve nostalgia je tá, ktorá vedie
človeka, aby prekonal každú prekážku
a opätovne si mohol užívať krásu neba.
Pre biblickú nádej je však budúcnosť ne-
známa, spojená s rizikom a podporovaná
len hlasom a prisľúbením „S vierou po-
slúchol Abrahám, keď bol povolaný, aby
šiel na miesto, ktoré mal dostať ako de-
dičstvo; išiel a ani nevedel, kam ide“ (Heb
11, 8). Celé dejiny počnúc od patriarchov
cez otroctvo v Egypte, kráľovstvo či zajatia
sú naplnené nádejou na potomstvo, pri-
sľúbenú zem a na očakávanie Mesiáša,
ktoré sa naplnilo v osobe Ježiša Krista
a pokračuje očakávaním jeho druhého
príchodu (Zjv 22, 17. 20).
Pápež František jasne hovorí, v čom spo-
číva kresťanská nádej: „Žiť v nádeji zna-
mená kráčať, áno, smerom k odmene,
smerom k blaženosti, ktorú nemáme tu,
ale budeme ju mať tam… Je to cnosť ná-
ročná na pochopenie. Je to cnosť po-
korná, veľmi pokorná. Je to cnosť, ktorá
nikdy nesklame: ak dúfaš, nikdy nebudeš
sklamaný. Nikdy. Je to tiež cnosť kon-
krétna. – Nuž ako môže byť konkrétna, ak
nepoznám nebo alebo to, čo ma čaká? –
Nádej, naše dedičstvo, ktorým je nádej
v niečo, to nie je nejaká idea, neznamená
to byť na peknom mieste, nie. Je to stret-
nutie. Ježiš vždy zdôrazňuje túto stránku
nádeje, toto bytie v očakávaní v zmysle
stretnúť sa“ (23. októbra 2018).
Don Bosco bol jedným z najväčších ľudí
nádeje. Stačí sa pozrieť na jeho štýl života
a vidíme, že celý saleziánsky duch je pre-
niknutý odvážnym dynamizmom a isto-
tou v pôsobenie Ducha Svätého. Don
Bosco prežíval nádej ako praktické kaž-

dodenné plánovanie a neúnavnú praco-
vitosť v posväcovaní sa. Jeho životné heslo
„Da mihi animas, cetera tolle“ vyjadruje
túžbu a nádej, aby mu Pán silou Ducha
Svätého doprial pomáhať pri spáse duší
mladých ľudí, pričom všetko ostatné mu
môže vziať.
Prvým prvkom budovania nádeje je „už“ –
to, čo „už“ poznáme a z čoho máme skú-
senosť. Je to istota o existencii milosrd-
ného Otca, o spáse, ktorá prišla skrze
Pána Ježiša, o pôsobení Ducha Svätého

v dejinách Cirkvi, ale aj v našich osobných
cez sviatosti, Božie slovo a naše jedinečné
povolanie. Druhým prvkom nádeje je ve-
domie „ešte nie“, ktoré hovorí o tom, že je
tu Boží plán spásy, ktorý objavuje a rozli-
šuje ten, kto dúfa. Vďaka tomu vnímame,
že je tu zlo, že niektoré veci ešte nedozreli,
že Božie kráľovstvo sa ešte nenaplnilo,
a preto je potrebné čakať, kým dobro de-

finitívne zvíťazí. Nádej je tá, ktorá nám
v každodennom vnímaní sveta pomáha
vnímať dobro, ktoré rastie okolo nás, ako
hovorí svätý František Saleský: „Viac
hrmotu narobí jeden padajúci strom ako
les, ktorý rastie.“ Tretím prvkom nádeje je
úloha „pracovať na spáse“ a prijímať
apoštolské námahy. V praktickom živote
to znamená vedieť prežívať aj úspechy
a víťazstvá, ale aj neúspechy a pády.
Z týchto troch prvkov nádeje pochádza aj
niektoré typické ovocie saleziánskeho du-
cha. Z prvého „už“ vychádza radosť –
každá pravá nádej sa premení na radosť
a úsmev. Don Bosco premenil čnosť ná-
deje do prostredia radosti a záchrany
mladých. Nejde len o povrchnú veselosť,
ale o vnútorné každodenné šťastie. Dru-
hým ovocím nádeje, vychádzajúcim z po-
znania „ešte nie“, je trpezlivosť. Každá ná-
dej prináša so sebou potrebu očakávania
a neistoty, pokiaľ sa nenaplní. Don Bosco
pripomínal: „Odvahu! Nádej dodáva od-
vahu, keď sa stráca trpezlivosť.“ Nádej je
matkou trpezlivosti, pričom trpezlivosť je
obrana a štít nádeje. Z tretieho základ-
ného prvku nádeje „pracovitosť na spáse
duší“ nám don Bosco zanechal jeho ty-
pické postoje: chytrosť, nebojácnosť, veľ-
kodušnosť a otvorenosť voči novým ve-
ciam, aj keď sa zo začiatku môžu javiť ako
nedokonalé.

Autor: František Kubovič SDB / Foto: Barbora Kullačová

Diamant nádeje

Druhý diamant, ktorý don Bosco videl na pleci muža majestátneho výzoru, bol diamant nádeje.
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Nádej je tá, ktorá nám
v každodennom

vnímaní sveta pomáha
vnímať dobro, ktoré

rastie okolo nás.



svedectvo

Koncom roku 1990 som začal študovať na Vysokej škole v Žiline
a mal som šťastie, že spolužiak sa už vtedy venoval lietaniu na
kĺzavých padákoch – paraglajdingu a ja ako plachtár z aero-
klubu som sa k nemu pridal, lebo lietanie na vetroňoch v aero-
klube už vtedy začínalo byť drahé, tak som to bral ako ďalšiu
možnosť dostať sa do vzduchu. 20. mája 1991 sme sa spolu od-
viezli MHD na blízky kopec Straník, že si zalietame. Kopec býval
zvyčajne obsadený rogalistami a paraglajdistami, ale vzhľadom
na búrlivejší severný vietor v ten deň tam bol len jeden s kĺza-
vým padákom. Jeho vybavenie bolo oveľa lepšie ako naše za-
čiatočnícke. Najprv si zalietal spolužiak a potom som išiel ja.
Odštartoval som pekne aj som niekoľko minút plachtil nad sva-
hom zľava doprava. Keď som už robil výhľad plochy pred pri-
státím, videl som káblové vedenie, ktorého výška je tak 6 m nad
povrchom, ale vzhľadom na moju aktuálnu výšku nad terénom
som sa ho neobával. Lenže v tej chvíli som už prestal letieť nad
zalesneným svahom a bol som nad zvažujúcou sa lúkou. V tom
mieste sa vo vzduchu tvorilo turbulentné vírenie a uzavrelo ko-
mory na mojom kĺzavom padáku, z ktorého sa stalo vrece.
Zrazu som sa rútil k zemi takmer ničím nebrzdený. To náhle
zrýchlenie smerom k zemi ma veru prekvapilo. Výšku som od-
hadol podľa káblového elektrického vedenia tak
na 5. poschodie, teda cca 15 m. V tých chví-
ľach mozog veľmi rýchlo pracuje. Sna-
žil som sa ťahaním a uvoľňovaním
šnúr znova „napumpovať“ padák.
Vyhodnocoval som situáciu
a hovoril som si: „To je výška
na zabitie. To bude rodičov bo-
lieť. To je škoda, taký mladý
človek.“ Zároveň, neviem od-
kiaľ mi napadlo, že „ešte som
nič dobré pre ľudí neurobil“.
V tej chvíli, akoby skôr zhora, zaznel
príjemný, usmievavý hlas sprevádzaný
dajakým jasom, vnuknutie, a povedal: „Nie,
ešte nie je tvoj čas.“ Z tónu hlasu bolo cítiť, že ten,
kto hovorí, vie, čo hovorí. O chvíľu nato som dopadol na šikmý
trávnatý svah ešte pred káblovým elektrickým vedením. Počul
som nepríjemné zvuky lámania vlastných kostí v pravej nohe.
Bradou som udrel do hrudníka tak, že sa tam vytvorila prie-
hlbina (neskôr v nemocnici som si ju silným nádychom pretla-

čil von, opravil). V nemocnici mi návštevy hovorievali, že na to,
ako som sa dochrámal, som dosť v pohode. Myslím, že to bolo
z veľkej časti spôsobené tým vnuknutím, akoby som bol nejaký
čas akosi ožiarený z tohto zážitku.
Nasledujúce roky som si občas na to spomenul a rozmýšľal
som, či to náhodou neboli plody vlastného ducha, dajaký opti-
mistický hlas z podvedomia uľahčujúci umieranie či niečo také.
Lenže tak okolo 23. roku života ma rôzne životné situácie do-
nútili premýšľať nad vlastným svedomím, či sa ho nezbavím.
Načo ma dajaké svedomie otravuje? Odkiaľ to je? Nejako sa mi
do myšlienok drala odpoveď – však choď na spoveď. Ale uve-
domil som si, že dovtedy už boli aj dve chvíle, keď som úplne au-
tomaticky kľakol a prosil Boha o pomoc. A viem, že ma ná-
sledne naplnil pokoj, len som na to vždy zabudol. Bola napríklad
aj situácia, keď mi ako 10-ročnému náhle zomrel dedko a ja som
sa vtedy divil, prečo všetci okolo plačú, keď ja som jednoducho
cítil, že on niekde je a má sa dobre.
Spomenul som si tiež na situáciu, keď nás na základnej škole na
fyzike učili o anomálii vody, že najväčšiu hustotu nemá voda, keď
stuhne na ľad, ako si bežne mylne ľudia myslia, ale v tekutom
stave pri 4˚C – teda taká voda je najťažšia a klesne na dno jazier

a riek, a preto tam živočíchy prežijú aj zimu. Mne
bolo podozrivé, že voda, ktorá tu na pla-

néte bola skôr ako živočíchy v nej, mala
už také špeciálne vlastnosti – lebo

sami vedci tomu hovoria anomá-
lia, že živočíchy neskôr v nej „prí-
rodou náhodne stvorené“
mohli prežiť. A to mi bolo po-
dozrivé, že tak náhodne veľa
vecí do seba zapadá, že to už

nemôže byť náhoda. Vtedy ma
naplnil pocit, že mám pravdu.

A boli aj iné situácie. Ako 23-ročný
som si teda už sám pred sebou musel

priznať, že verím v Boha. Na vysokej škole
v pastoračnom centre som sa prihlásil na náuku na

prvé sväté prijímanie. Veru, vďaka Bohu za to.

P. S.: K lietaniu som sa vrátil a neskôr aj k lietaniu na vode i nad
vodou – ku kajtovaniu.

Spracoval: jk / Foto: Unsplash

Príjemný, pevný, žiariaci
a usmievavý hlas
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Narodil som sa ako tzv. Husákovo dieťa v roku 1972 a vyrastal som v meste vybudovanom už
v socializme bez kostola – v Novej Dubnici. Počas môjho detstva u nás asi dvakrát zaklopali

jehovisti, tak im mama odvetila, že sme pokrstení katolíci. To bolo pre mňa v tých rokoch
takmer všetko, čo som o náboženstve vedel.



panna mária

Autor: jz / Foto: Jacob Iruppakkaattu

Naše nádeje
do

n
bo

sc
o

Hoci sa tieto slová nachádzajú iba v niektorých gréckych ruko-
pisoch Svätého písma a sú o Božej múdrosti, katolícka liturgia
ich význam vzťahuje na Pannu Máriu, pretože veľmi dobre vy-
stihujú jej miesto a poslanie v Božom pláne spásy.

Život Panny Márie zahŕňal RÔZNE ŽIVOTNÉ CESTY,
ktoré sa v živote ľudí obyčajne navzájom vylučujú.
Ona spája v sebe panenstvo a manželstvo, za-
svätenie Bohu a materstvo. Mimoriadne ži-
votné okolnosti ju viedli k tomu, že bola zá-
roveň pannou, matkou a manželkou, že bola
snúbenicou a potom i vdovou.
Toto všetko má aj pre nás svoj význam. Mária
nám ukazuje, že každá životná cesta môže
byť cestou milosti a svätosti. V jej živote na-
chádzame uskutočnené všetko, čo Sväté
písmo hovorí o vzornom a príkladnom man-
želstve, a tiež všetko, čo hovorí o kráse pa-
nenstva. Ona nám ukazuje, že evanjelium so
základnými požiadavkami a v celej svojej
plnosti je pre všetkých bez rozdielu.

U nej je všetka MILOSŤ PRAVDY. Veď ona no-
sila v sebe a dala svetu vtelené Slovo, ktoré je
svetlom pre každého človeka a ktoré o sebe
hovorí: „Ja som cesta, pravda a život.“ Mária
nám ukazuje, že náš vzťah k pravde je vzťa-
hom k živej osobe, k Ježišovi. Ona uvoľnila
v sebe miesto, stala sa tichom plným lásky,
aby prijala Slovo, ktoré je Pravdou, aby prijala
toho, ktorý je všetkým. V nás je azda pričasto

veľa malicherností, sebalásky a životného lomozu, a preto
v nás niet miesta, aby sme prijali Božie slovo, živú Pravdu. Iba
v miere, v akej utíšime v sebe svoje ja a vonkajší lomoz, budeme
schopní, podobne ako Mária, prijať a dávať svetu Slovo pravdy,

Ježiša.

V Márii je všetka NÁDEJ ŽIVOTA. Ona dala svetu ži-
vot, lebo v nej sa Boh stal človekom. Ona sa

prvá naučila milovať Boha v človeku. Ona,
Matka Cirkvi, ako prvá pochopila aj tú ta-
jomnú solidaritu, ktorá spája Ježiša s každým
človekom, takže v každom človeku možno vi-
dieť a milovať Ježiša.
Od chvíle vtelenia nemožno viac oddeľovať
lásku k Bohu od lásky k človekovi. Podobne
ako Mária, aj my máme žiť akoby medzi
dvoma ohňami: Boh v nej a Boh pri nej. Duch
Svätý v nej, veď bola plná milosti, a Boh pri
nej, pretože sa stal človekom.

V Márii je všetka NÁDEJ SILNÉHO A ČNOST-
NÉHO ŽIVOTA. Sila jej ducha a čnosti jej srdca
akoby v syntéze zažiarili pod krížom. Jej po-
sledné „áno“, úplný súhlas s Božou vôľou, je
prejavom jej absolútnej viery, pevnej nádeje,
dôvery v Boha, odvahy, zrieknutia, posluš-
nosti a schopnosti trpieť. Tam, pri otvorenom
srdci jej Syna, sa naširoko otvorilo i jej srdce,
aby bolo schopné materinsky objať celé ľud-
stvo.

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.

„U mňa je všetka milosť spravodlivej cesty životnej, u mňa je všetka nádej silného života“
(Sir 24, 25)



Duša Kristova
Sprievodné slovo k obľúbenej modlitbe
Aldo Martin

Poznáte modlitbu Duša Kristova? Krásna nadčasová modlitba
vychádza zo stredovekej kresťanskej tradície a najčastejšie sa ju
modlíme po svätom prijímaní. Osvecuje totiž výnimočný okamih
osobného poďakovania po prijatí eucharistického Krista a v tejto
vzácnej chvíli ponúka vhodné slová, ktoré majú silný citový náboj
a teologickú hĺbku. Táto kniha vám pomôže odkryť bohatstvo modlitby
Duša Kristova a vďaka nej prehĺbiť osobné priateľstvo s Ježišom.

Sprievodné slovo ku knihe od Štefana Turanského SDB:
„Kniha Duša Kristova ma očarila predovšetkým svojím obsahom. Táto známa
modlitba, ktorú sa modlíme a najmä spievame v našich chrámoch po svätom
prijímaní, vyjadruje pocity a najhlbšie túžby ľudského srdca. Naše srdce sa
priamo obracia na Krista a túži sa s ním zjednotiť v tajomstve jeho umučenia
a smrti. Kniha nám zároveň ponúka „návod“, ako sa užšie spojiť s Kristom,
ktorý nás spasil. Hodí sa na osobné rozjímanie, modlitbu alebo vo chvíľach
osobnej či spoločnej eucharistickej adorácie.“

VERÍM
Rozprávaj mi o vyznaní viery
Anna Peiretti a Bruno Ferrero

Pre rodičov a katechétov je Krédo jednou z naj-
väčších výziev: ako hovoriť s deťmi o Božích tajom-
stvách? Akými slovami?
Boh je nekonečný, ako si to dokážeme predstaviť?
Deti sa však vedia priblížiť k re-
alite Boha jednoduchšie.

Táto knižka predstavuje deťom vyz-
nanie viery v dvanástich častiach. Kľúčovým je

rozhovor otca so synom o bežných situáciách
a skúsenostiach, od ktorých sa možno odraziť.
Vďaka príbehom a jednoduchým zhrnutiam môže dieťa a s ním aj

dospelý spoznávať bohatstvo viery a vstúpiť do Božích tajomstiev.

Cena: 7,90 €
Počet strán: 128

Formát: 113 x 185 mm
Väzba: brožovaná

Objednávajte v internetovom kníhkupectve www.donbosco.sk, mailom na objednávky@donbosco.sk
alebo telefonicky na číslach 0903/962 029 a 0911/780 296.

Objednávky vybavujeme priebežne, dodacia lehota sa môže predĺžiť na 7 dní.

Cena: 4,90 €
Počet strán: 64

Formát: 190 x 150 mm
Väzba: brožovaná


