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veci dona bosca

Bola som iba veľkou bárkou, ktorá slúžila ako tra-
jekt, ako rýchly a lacný dopravný prostriedok na
rieke Pád v meste Turín. V nedeľu často prichá-
dzal don Bosco so skupinou chlapcov a zvyčajne
začali spievať. Boli takí dobrí, že obyvatelia domov
na brehu vyšli a tlieskali.
Nie všetko však prebiehalo vždy hladko. Raz
chlapci zhromaždení okolo kňaza dokonca zažili
skutočne nepríjemné chvíle. Don Bosco so sku-
pinou mladých miništrantov a spevákov smeroval
do prekrásnej svätyne na druhom brehu Pádu.
V tej chvíli ich obkľúčila partia mladých delikven-
tov, ktorí bezočivo naliehali, že musia preplávať
rieku na ich lodiach. Dobrý don Bosco, ktorého
zaskočilo takéto hrubé správanie, našťastie zba-
dal môjho lodníka a pokynul mu, aby ma pripra-
vil na plavbu. Posúril svojich chlapcov, aby na-
stúpili, a tak ich bránil pred nátlakom a urážkami
mladých výtržníkov.
Niektorí z tých darebákov sa dokonca zmiešali
s chlapcami z oratória, ktorí už sedeli v člne, ale
môj pán ich bez okolkov chytil jedného po dru-
hom za košeľu a za ruky a vyhodil na breh. Odtiaľ
na nás začali hádzať kamene.

Miništranti a speváci sa so strachom tlačili okolo
dona Bosca, niektorí plakali. Bolo to skutočne
vážne riziko. Kamene svišťali zo všetkých strán,
špliechali vodu naokolo a udierali na moje boky.
Don Bosco bol taký pokojný ako vždy a povedal
chlapcom: „Nebojte sa, nijaký kameň vás neza-
siahne.“ A na veľký úžas chvejúcich sa malých
chlapcov sa čoskoro ocitli mimo ich dosahu.
Mladí delikventi na brehu ďalej kričali, pískali a vy-
hrážali sa: „Večer sa vrátite! Ešte budete mať
s nami do činenia!“
Všetko dobre pokračovalo a don Bosco dorazil so
svojimi chlapcami do cieľa.
Večer sa vracali pešo cez most. Chlapci kráčali
tesne vedľa seba. Cestu im zablokovala skupina
desiatich alebo dvanástich darebákov, ktorí na
nich provokatívne hľadeli. Don Bosco medzi nich
vkročil prvý, bol vyrovnaný a pokojný ako vždy,
dokonca láskavý. Nestalo sa nič. Ako keby ich za-
držalo niečo záhadné. Chalani vytvorili prechod
pre dona Bosca a jeho nasledovníkov.

José J. Gãmez Palacios

Bárka
na rieke Pád

V októbri 1842 ešte
don Bosco nemal

trvalé sídlo pre
oratórium.

S chlapcami sa
stretával na rôznych

miestach v Turíne.
Kostol Madonna del

Pilone v Sassi pod
vrchom Superga
patril medzi jeho

obľúbené ciele na
druhom brehu rieky

Pád (MB II, 111).
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hlavný predstavený

Drahí moji priatelia z Bollettino Salesiano,
píšem vám vo chvíli, keď sme všetci vy-
strašení a zmätení. A myslím na mesiac
máj, mesiac venovaný Matke. V celom
saleziánskom svete sme sa zverili našej
spoločnej mame Márii Pomocnici a v mod-
litbe sme prosili Pána – vďaka jej prostred-
níctvu – o pomoc a posilu v týchto pre
všetkých hrozných chvíľach. Navyše s oba-
vami z ťažkostí, ktorým budeme musieť
čeliť „neskôr“.
Stáva sa však, že uprostred toľkých bo-
lestí, plaču a smrti, a aj pri tých najboles-
tivejších stratách, objavujeme ľudí, ktorí
sú pre nás „Božím slovom“ a sprostred-
kujú nám ho svojím svedectvom viery
a sily. Necítim sa na to, aby som použil
svoje slová, odkedy som spoznal slová
iných ľudí, veľmi autentické a plné vyskú-
šanej viery, skutočné svedectvá „oddania
sa Bohu“.
Preto vám ponúkam toto skutočné sve-
dectvo. Vďaka nemu objavíme, že „zázra-
kom“ sú ľudia.

Práve stratila manžela. Zo-
sobášili sa pred 23 rokmi,
mali spolu 5 detí a tvorili
peknú rodinu. Dnes jej ako
50-ročnej koronavírus vzal
manžela.
Všetko sa začalo ochore-
ním v deň narodenín jed-
nej z ich dcér. Manžel sa zo-
budil s pomerne vysokou
horúčkou. Mal príznaky po-
dobné chrípke, zvýšené pre-

krvenie a kašeľ, ktorý považovali za pre-
chodný. Ale ako plynuli hodiny, stav sa
skomplikoval.
Nemal dýchacie ťažkosti, ale trpel závra-
tom. Zavolali sanitku. Bol hospitalizovaný
v nemocnici spočiatku na pozorovanie.
Vôbec nemali podozrenie, že by to bol
koronavírus. Okrem toho v tom čase ne-
mali potrebné zariadenie na testovanie ví-
rusu Covid-19. V tú istú noc ho však
v rámci preventívnych opatrení izolovali
na oddelení.
V nasledujúci deň ho vzali na jednotku
intenzívnej starostlivosti, kde bol testo-
vaný. Lekári povedali manželke, že už
s ním nemôže byť, že sa musí vrátiť do-
mov. Krátko nato ju zavolali späť do ne-
mocnice, aby sa rozlúčila so svojím man-
želom, pretože jeho stav je veľmi vážny.
Do nemocnice prišla s kňazom, aby mu
udelil sviatosť pomazania chorých, a roz-
lúčila sa s ním. V to isté popoludnie sa do-
zvedeli, že test na koronavírus je pozi-

tívny. Od tejto chvíle už
zostala so svojimi deťmi
doma v karanténe, zatiaľ čo
jej manžel trávil posledné
hodiny v nemocnici. Sám.
Hovorí, že po celý čas bolo
najťažšie to, že ho nemohla
ísť navštíviť, byť s ním a roz-
právať sa s ním. Bol izolo-
vaný a nikomu nedovolili
vstúpiť. Celá nemocnica
mala pacientov nakazených
koronavírusom a nikto tam
nesmel vstupovať.

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

„Najväčšia zo
všetkého je láska“
Toto je čas obety. V ťažkých skúškach, ako sú tieto, nám láska dáva život.

Ángel Fernández Artime
hlavný predstavený saleziánov

a X. nástupca dona Bosca
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hlavný predstavený

„Dôverujem Bohu“
Medzitým táto žena, manželka a matka
prežívala doma túto bolesť s úžasným
srdcom.
„Je to veľmi ťažké, ale Kristus ma drží v ná-
ručí. Cítim, že on je so mnou na kríži a ja
s ním a že sa navzájom podporujeme. Ve-
domie, že aj môj manžel je v jeho rukách,
mi dáva silu.“
Táto matka a jej deti našli útechu v mod-
litbe: „Každý deň sa modlíme ruženec
a novénu k svätému Jozefovi, ktorú sme
dokončili a začali ďalšiu. Modlíme sa tiež
za všetkých, ktorí sa nachádzajú v po-
dobných situáciách.“
S obdivuhodnou vierou priznáva, že „boli
dni, keď mi bolo veľmi zle, ale teraz vidím
všetko s väčším pokojom a s väčším pri-
jatím. Žiť s prijatím pomáha žiť s menšou
beznádejou, s utrpením, že ho nevidím,
ale s pokojom, že v každom prípade je na
konci Božia vôľa, amen.“
Niekoľko dní pred smrťou manžela cítila,
že sa chce s ostatnými podeliť o to, ako to
v rodine v tých chvíľach prežívajú.
Jej svedectvo nás učí, že aj keď nie sme
pripravení na ťažké skúšky, ako sú tieto,
vnímanie láskyplnej Božej prítomnosti
nám dáva silu a pomáha nám prežívať

utrpenie „s menšou beznádejou“, tvrdí
táto veriaca žena, ktorá vie, že láska ne-
pozná hranice a že je dôležité primknúť sa
ku krížu najmä vo chvíľach, ako sú tieto.
Dva dni pred smrťou manžela poslala
túto správu: „Ďakujem za množstvo od-
kazov o podpore a o modlitbe. Držia ma
pri živote. Aj vedomie, že je veľa ľudí, ktorí
sa za neho modlia, a že ak sa nakoniec ne-
uzdraví, je to preto, že existuje väčšie
dobro. Je to krvavá, veľmi silná rana, ale

Boh ti zároveň umožňuje vidieť lásku dru-
hých a to, ako nás miluje. To je oveľa vyš-
šie a väčšie ako my sami.“
Keď táto žena a jej rodina dostali správu
o smrti svojho manžela a otca, zjednotili
sa viac ako kedykoľvek predtým. Túto
lásku naďalej dýchajú s istotou, že nie sú
sami. Iba srdce, ktoré hlboko miluje, môže
povedať: „Išiel do neba, s Ježišom. Dôve-
rujem Bohu, ktorý mi dáva silu a pokoj.“

Odovzdávam vám toto svedectvo. Možno
iní ľudia budú prežívať podobné straty
s beznádejou. Budú takí, ktorí nebudú
chápať, že človek môže reagovať ako táto
manželka a matka. Musíme však prijať,
že každý človek je jedinečný a neopako-
vateľný a v tomto prípade viera pomohla
prekročiť a prekonať stratu takého milo-
vaného človeka, aj keď tu navždy zostane
bolesť a veľká prázdnota zo straty.
Don Bosco nám vždy pripomínal, aby sme
dôverovali Márii Pomocnici a uvidíme, čo
sú to zázraky. Našou prirodzenou, rýchlou
a bezprostrednou tendenciou je považo-
vať za zázrak iba vyliečenie z rakoviny
alebo z podobného ochorenia…, ale to, čo
prežila v srdci táto manželka a matka a jej
päť detí, je zázrak prežívaný vo viere.
Nestraťme túto vieru ani nádej, ktorá nás
má charakterizovať. Nech nás Pomocnica
naďalej drží za ruku ako mama, pretože
to, čo povedal Ježiš, je stále absolútnou
pravdou pre všetkých: „Žena, hľa, tvoj syn!
… Hľa, tvoja matka!“ (Jn 19, 26 – 27).

(Podľa Il Bollettino Salesiano, máj 2020)

„Išiel do neba, s Ježišom.
Dôverujem Bohu, ktorý
mi dáva silu a pokoj.“
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panna mária

Panna Mária povedala „áno“
anjelovi a stala sa matkou Bo-
žieho Syna. Neskôr Pán Ježiš
na kríži zveril Jána svojej
matke a matku Jánovi, a tým
sa stala Matkou nás všetkých.
Kto iný by nám vedel lepšie
pomáhať ako naša Matka?

Chodíme za ňou s prosbami
a žiadame o pomoc v život-
ných situáciách – našich alebo
svojich príbuzných či priate-
ľov. A nezabúdame ani poďa-
kovať.

U nás v Dubnici máme pri kos-
tole kópiu Jaskyne zjavenia
Panny Márie z Lúrd. Často,
takmer denne, tam chodie-
vam aj ja prosiť i ďakovať. Nie-
kedy len ticho stojím a v du-
chu sa rozprávam s Pannou
Máriou, pozerám sa na mramorové tabuľky rôznych veľkostí, fa-
rieb a nápisov: „Ďakujem za príhovor, veľká vďaka, vďaka za
uzdravenie, vďaka, vďaka…“
Stojím a premýšľam nad príbehmi, s ktorými sa mi moji známi
zdôverili, ako na príhovor Panny Márie boli ich prosby vyslyšané.

Oči mi padnú na bielu tabuľku a spomeniem si, ako matka
dvoch synov čakala tretie dieťa. Bola už vo vyššom veku a ge-
netické testy neveštili nič dobré. Rodina prežívala ťažké obdobie.
Chodila, prosila Pannu Máriu a na svet prišlo zdravé dievčatko.

Kúsok vyššie šedá. Tuhá fajčiarka nie a nie sa zbaviť zlozvyku.
Niekoľko rokov chodila a prosila Pannu Máriu o zbavenie sa od
závislosti s podmienkou, aby neochorela. Dostala z neba
zvláštne hodiny terapie. Porodila a nikdy už nefajčila.

Ďalšia. Starší muž. Prijal sviatosti, ale nepraktizoval vieru až do
času, kým neochorel jeho syn na rakovinu. Uvedomil si, že bez
Boha sa neuzdraví. Začal znova pravidelne chodiť na bohoslužby
a prosil Pannu Máriu o pomoc. Pomohla a syn sa uzdravil.

Precitnem, stojím pred Pannou Máriou, našou Matkou, a spo-
meniem si na svoju mamu, ktorá už odišla. Tiež mala ťažkú
chorobu. Navštevovala som ju v nemocnici často, ako sa mi len
dalo. Raz mi pri návšteve povedala: „Videla som Pannu Máriu.“

Don Bosco založil Združenie Márie Pomocnice – ADMU. Hlav-
ným dôvodom bolo, aby zapojil veľkú časť ľudových vrstiev do
duchovnosti a poslania Saleziánskej kongregácie, aby obnovil,
umocnil a oživil ľudovú nábožnosť. Združenie napomáha preží-
vať zvlášť adoráciu pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou a od-
danosť Panne Márii Pomocnici. Rozširuje a posilňuje ľudovú
mariánsku úctu ako prostriedok evanjelizácie a duchovného
rozvoja ľudových vrstiev a chudobnej mládeže.

Je čas zahodiť kúzla, magické predmety, veštenie. Je čas úplne sa
zveriť Panne Márii.
Veď nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto opustený, kto sa utie-
kal pod jej ochranu, prosil ju o pomoc a nebol by vyslyšaný.

#Mária Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

Autor: Zuzana Čepelová / Foto: Gabriela Bauerová FMA

Dôverujte Márii

… a uvidíte, čo sú zázraky. Jeden z často používaných citátov dona Bosca. Svätý Ján Bosco
prežíval všetko dobré aj zlé s Pannou Máriou a osobitným spôsobom zveril saleziánsku rodinu
pod ochranu Panny Márie Pomocnice.
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saleziánske diela

Autor: Pastoračný tím Košice – Luník IX / Foto: archív SDB Košice – Luník IX

Táto prosba Ježišovej modlitby, ktorá dennodenne rezonuje v srdciach veriacich a zaznieva
z ich úst, bola isto jedným z rozhodujúcich dôvodov, že na takom neslávne známom košickom
sídlisku Luník IX sa začalo v roku 2008 pôsobenie Saleziánov dona Bosca. Predtým tu pôsobili
diecézni kňazi asi štyri roky.

Pastoračná práca na tomto sídlisku má
svoje špecifiká a okrem iného si vyžaduje
veľkú dávku trpezlivosti, živej viery, ne-
zlomnej nádeje a obetavej lásky. Počas
týchto rokov sa niekoľkokrát zopakoval

exodus odchovancov tejto misie a začí-
nalo sa vždy s novými ľuďmi. V detstve za-
čínajú chodiť do pastoračného centra naj-
prv kvôli hre, neskôr ako mladí a dospelí
kvôli spoločenstvu, od ktorého preberajú

hodnoty: vzťah k Bohu, túžbu po vzde-
laní a živote v lepších sociálnych pod-
mienkach. V priebehu ostatných rokov sa
odsťahovalo viac ako 100 ľudí, s ktorými
sme dlhodobo pracovali. Pomohli sme im
pozerať sa na život inak a pristupovať k ži-
votu s väčšou zodpovednosťou, hoci pre
nás, ktorí s nimi pracujeme, to znamená
začať vždy odznova.
Za tie roky života saleziánov na Luníku IX
sa podarilo otvoriť bránu pre majoritu do
geta a pre minoritu z geta. Animátori,
dobrovoľníci, zamestnanci, návštevy spô-
sobili, že dnes je bežné, že niekto z majo-
rity vstúpi do tohto dnes už pologeta. Ke-
dysi tu žilo 6 500 Rómov a dnes cca 3 500
Rómov. Počas desiatich rokov pôsobenia
sa vybudovalo pastoračné centrum, kos-
tol a ubytovanie pre dobrovoľníkov, ktorí
prichádzajú na ročnú misiu u saleziánov.

Podarilo sa nám nájsť spôsob a formu
práce s rómskou komunitou, aj keď je po-
trebné, aby sme boli stále otvorení na
nové formy a spoluprácu s inými.

Košice – Luník IX

„Buď vôľa tvoja ako v nebi“– tak i na Luníku IX

Ľudia žijúci na tomto
sídlisku potrebujú

nádej, že aj oni sami sa
môžu rozvíjať a meniť
svoju životnú situáciu.

Maškarný ples dievčenských stretiek
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saleziánske diela

Chudoba na Luníku IX nie je len sociálna,
intelektuálna, ale aj hodnotová. Rozšírený
alkoholizmus, fajčenie, drogy aj medzi
mladými a deťmi degeneruje tunajšie
spoločenstvo. Nedostatok výchovy sa
dedí z generácie na generáciu. Nielen de-
ťom, ale aj dospelým chýbajú základné
životné zásady a postoje, zručnosti. Viac-
ročná skúsenosť nás naučila, že riešiť len
krízové situácie, ktorých je tu veľmi veľa,
neprináša zmenu situácie.
Ľudia žijúci na tomto sídlisku potrebujú
nádej, že aj oni sami sa môžu rozvíjať
a meniť svoju životnú situáciu. Najväčší
vplyv má na nich pozitívny príklad z ich ra-
dov. Ak chceme dospieť k tomuto cieľu,
potrebujeme integrálnu a vyváženú po-
moc v štyroch oblastiach: EVANJELIZÁCIA –
VÝCHOVA K HODNOTÁM, VZDELANIE,
PRÁCA, BÝVANIE.

Evanjelizujeme v podstate pri všetkom,
čo tu na Luníku robíme. Dôležité je to, že
tu priamo na tomto sídlisku medzi nimi
bývame a žijeme. Je to iné ako všade inde.
Neriešime, či je niekto veriaci, alebo nie.
Hovoríme im priamo o Bohu na ulici, keď
ideme na nákup, počas týždenných stret-
nutí detí v rovesníckych skupinách – na
stretkách.
Ďalšie evanjelizačné aktivity sa dejú v kos-
tole: sväté omše, prípravy na krst. Okrem
toho deti, ktoré sa chystajú na prvé sväté
prijímanie a birmovku, sa pripravujú
v skupinkách. Niektorí rodičia sa u nás
začnú ukazovať, keď sa k nám naučia cho-
diť ich deti. Inou príležitosťou sú pohreby,
o ktoré nás často miestni ľudia žiadajú.

Vzdelanie je pre viacerých obyvateľov ne-
dosiahnuteľným vrcholom. Mnohé deti
pri nástupe do nultého ročníka ZŠ, ktorá

je tu na Luníku, nevedia po slovensky.
A napriek tomu, že ide o ZŠ s vyučovacím
jazykom slovenským, aj žiaci druhého
stupňa ZŠ sa vyjadrujú po slovensky len
veľmi jednoducho. Doma hovoria po róm-
sky. Väčšina detí nedokončí ani posledný
ročník ZŠ a niekoľkí jednotlivci, ktorí začnú
SŠ väčšinou tu na Luníku IX (detašované
pracovisko – odbor murár a krajčírka),
skončia v prvom ročníku a ďalej nepokra-
čujú. Bez vzdelania tieto deti nemajú
veľkú šancu uplatniť sa v živote. Prvým
krôčikom k vzdelaniu je čítanie. Preto sme
zriadili knižnicu, kde deti majú možnosť
požičať si knihy, a my sa ich snažíme mo-
tivovať k čítaniu.
Podporujeme talentovaných žiakov, aby
prestúpili na inú základnú školu, po ktorej
sú schopní pokračovať na strednej škole.
Deťom, ktoré prejavia záujem pracovať
na sebe a dá sa spolupracovať s ich ro-
dičmi, ponúkame individuálne sprevá-
dzanie aj formou mentoringu.

Príprava prestupu na inú školu je indivi-
duálna, niekedy trvá dva mesiace a nie-
kedy aj rok. Podpora nespočíva len vo
vzdelávaní či v príprave na prijatie v novom
kolektíve spolužiakov. Zväčša týmto de-
ťom a mladým musíme pomôcť aj s oble-
čením, hygienou a príspevkom na školské
pomôcky, cestovné, stravu a oblečenie.
Deti, ktoré zmenia školu, majú možnosť
raz týždenne sa u nás osprchovať. Mnohí
z nich žijú v domácnostiach bez vody
a niektorí aj bez vykurovania v zimných
mesiacoch. Niektorí z nich nemajú doma
fyzický priestor na písanie úloh, učenie
a uloženie pomôcok, preto sa učia u nás.

Vzťah k práci si deti vytvárajú na stret-
kách, kde sa učia základným zručnostiam,
ako je práca s drevom, pletenie košíkov,
varenie, maľovanie. Počas táborov v lete
pozývame rodičov a starších mladých, aby
pomáhali pri zabezpečení aktivít, hlavne
pri varení.

Luníkovský prímestský tábor 2019 Oslava dona Bosca 2019

Zimná sánkovačka
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saleziánske diela

Práca s deťmi prináša oveľa lepšie efekty,
keď sa nám darí spolupracovať aj s ro-
dičmi. Ak sme sa snažili motivovať dieťa
k vzdelaniu my aj rodičia, dieťa ukončilo
vzdelanie. Dôležité sú však aj sociálne po-
mery v rodine. Ak chýbajú základné ži-
votné potreby: spánok, jedlo, teplo, pocit
bezpečia, je ťažké od dieťaťa chcieť, aby sa
sústredilo na štúdium. Stačí, že sa vonku
ochladí a pri aktivitách s deťmi je hneď ba-
dať oveľa väčšiu agresivitu a nepokoj.
V zimných mesiacoch je často prvou akti-
vitou s deťmi uvarenie teplého čaju, po-
státie pri radiátore alebo namočenie rúk
do teplej vody. Až potom, keď sa trochu
zohrejú, sa dá s nimi pracovať. S jedlom je
to niekedy náročnejšie aj napriek tomu,
že miestni ľudia sú naučení prežiť z mála
a podeliť sa. Mnohé deti k nám prichá-
dzajú často z hygienicky nevyhovujúcich
priestorov: myši, vši, blchy či šváby sú ich
každodennými spoločníkmi.
Priviesť rodičov k zlepšeniu sociálnych po-
merov je dlhodobý proces a bez práce to
nie je možné. Prvým problémom je, že
mnohí z nich nikdy nepracovali a nemajú
nijaké pracovné návyky. Rodičia nie sú
schopní nastúpiť do práce, preto je po-
trebné urobiť akoby medzikrok k získa-
niu pracovných návykov. Druhým problé-
mom je, že väčšina z nich má dlžoby
a exekúcie, ktoré ich odrádzajú hľadať si
zamestnanie, lebo exekútor im nechá len
životné minimum. Pre nich je dôležitej-
šie, ako prežiť prítomnosť. Preto sme sa
rozhodli otvoriť práčovňu, ktorá priamo
odpovedá na potreby obyvateľov sídliska,
ale zároveň slúži ako pracovný inkubátor.

Bývanie mnohých miestnych ľudí je v ne-
ľudských podmienkach: od chatrčí v Maš-
ličkove až po paneláky, v ktorých bol zru-
šený rozvod tečúcej vody, plynu
a ústredného kúrenia. So stravou je to
rôzne – záleží na tom, či je po podpore,
alebo pred ňou. Túto otázku je potrebné
riešiť, no pokiaľ ľudia nie sú pripravení
a nesnažia sa sami, pomoc si nevážia
a všetko materiálne, čo dostanú, zničia.
Väčšina panelákov má deravú strechu
a voda zateká aj cez niekoľko poschodí,
dôsledkom čoho všetko v byte začína
plesnivieť. Tým, že nemajú kúrenie ani
vodu, nemajú kde prať ani sušiť bielizeň.
V lete perú v potoku. Veľa detí a dospe-

lých bojuje so všami, s blchami. Najpo-
četnejšími obyvateľmi sídliska sú potkany
a myši, a to aj v bytoch, kde bývajú ľudia.

V roku 2014 sme chceli realizovať projekt
prestupného bývania. Nepodarilo sa to
však. Napriek tomu mal celý proces veľký
význam, lebo túto myšlienku prebral
miestny starosta. Je lepšie, ak problém
s bývaním rieši samospráva, a my sa mô-
žeme venovať sprevádzaniu ľudí, ktorí sa
postupne môžu stať adresátmi tohto pro-
jektu.
Celková situácia na Luníku IX nás presa-
huje, tak ako presahuje riešenie rómskej
problematiky celú našu spoločnosť. Jed-
ným z negatívnych aspektov je aj deficit
úprimného obojstranného záujmu majo-
rity a minority o seriózne konštruktívne
riešenie mnohých aj nepomenovaných
problémov. Objavuje sa veľa projektov,
nápadov, iniciatív. Hľadajú rôzne cesty,
ako pomôcť ľuďom rómskeho etnika,
ktorí už viac ako 600 rokov patria do na-
šej spoločnosti.

Naša saleziánska charizma nám ponúka
Božiu cestu evanjelizácie a katechizácie.
Túžba dona Bosca vychovávať z mladých
dobrých kresťanov a čestných občanov
nás vedie k nádeji, že aj na Luníku IX
môže klíčiť, rásť a prinášať ovocie vôľa
nášho dobrého Otca, pre ktorého sme
všetci kamibnaskere Devleskere čhave,
milované Božie deti.Pastoračný tím na Luníku IX, saleziáni, saleziánky a dobrovoľníci, december 2019

Požehnanie pred celodenným výletom
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Provinciálna predstavená saleziánok
sestra Monika Skalová FMA navštívila
v druhej polovici mája každú komunitu
a takto prebiehala oslava výročia za jej
prítomnosti v jednotlivých komunitách.
Súčasťou oslavy boli reťazové prekvape-
nia, v ktorých si všetky komunity navzá-
jom pripravili prekvapenie. Video z tejto
aktivity ste si mohli pozrieť na webe sale-
zianky.sk a tiež na sociálnych sieťach.

Mediálne oslavy sme odštartovali vi-
deom 16. mája, ktoré sme poslali ako
našu vďaku generálnej predstavenej
sestre Yvonne Reungoat, keďže nemohla
byť fyzicky prítomná na oslavách na Slo-
vensku, a tiež sme ním vyjadrili vďaku
celej saleziánskej rodine, mladým a všet-
kým, ktorí nás poznajú a spolupracujú
s nami.

Na oslavu sme sa pripravovali už od za-
čiatku roka viacerými spôsobmi: 13 videí,
ktoré pravidelne zverejňujeme každý me-

saleziánska rodina

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

Názov obrazu: Dobroreč
Téma: Naša modlitba

So žalmami sa v modlitbe breviára
stretávame každý deň. Sú neoddeliteľnou

súčasťou nášho života. V Žalme 103 sa
spieva o Božom milosrdenstve. Človek,
ktorý ho zažil na vlastnej koži, nemôže
inak, len sa znova zhlboka nadýchnuť

a opakovať so žalmistom: „Dobroreč duša
moja Pánovi a celé moje vnútro jeho

menu svätému.“

Sestry saleziánky Slovenskej provincie svätého Jána Bosca
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16. jún 1940 je významný deň v dejinách Inštitútu Dcér Márie Pomocnice na Slovensku (sestier
saleziánok), lebo je to deň, keď na Slovensko do Trnavy prišli prvé sestry po formácii a prvých
skúsenostiach saleziánskeho rehoľného života v Taliansku.
Oslavy tohto 80. výročia prítomnosti a pôsobenia saleziánok na Slovensku sa mali konať 16.
mája 2020 kvôli plánovanému príchodu generálnej predstavenej Inštitútu sr. Yvonne Reungoat
a tiež spolu so saleziánskou rodinou a mladými. Situácia sa skomplikovala pre COVID-19,
a tak sme oslavovali, ale inak, a vďaku Pánovi sme vzdávali inými cestami, než boli pôvodne
naplánované.

Vďaku Pánovi sme vzdávali
inými cestami, než boli
pôvodne naplánované



siac, sme tematicky zamerali na históriu
našich začiatkov a tiež každý týždeň sme
na webe saleziánky.sk predstavovali his-
tóriu a súčasnosť terajších komunít pro-
vincie.

Aké ďalšie východisko pre oslavu sme na-
šli v tejto situácii, vysvetľuje provinciálna
predstavená sestra Monika Skalová
FMA: „Našu vďačnosť za všetky Božie
dary, ktoré sme dostali počas uplynulých
80 rokov, nemôžu zastaviť žiadne okol-
nosti. Pozvali sme všetkých priateľov
a priaznivcov dotknúť sa spolu s nami
nášho príbehu cez internet. Na oficiál-
nych stránkach saleziánok a na sociál-
nych sieťach sa počas apríla zobrazovali
diela vo forme namaľovaných obrazov
a vyrobených sviec, ktoré metaforicky
predstavujú rôzne aspekty našej histórie,
ako aj výzvy dneška. Každý deň pribudla
fotografia obrazov alebo sviec aj s popi-
som toho, ako súvisia s našou históriou
a s naším životom.“
Autorka obrazov sestra Andrea Miklovi-
čová FMA sa podelila so skúsenosťou, ako
diela vznikali: „Som v našej reholi takmer
25 rokov. Za ten čas sme prešli veľkými
zmenami, podobne ako celá naša spo-
ločnosť. Zvyšných 55 rokov našich dejín
poznám z rozprávania starších spoluses-
tier alebo z ich historických kníh. Sú to
silné príbehy a skutočnosti. V mojej ob-
razotvornosti ožívali a stvárňovali sa do
konkrétnych podôb a farieb, ktoré som sa
pokúsila preniesť na plátno. K tejto tvorbe

sa pridala aj sestra Lenka Pukajová FMA
s výrobou sviec, ktoré obrazom dodávajú
spirituálny rozmer a podčiarkujú ich fa-
rebné tóny.“
„Je pre náš veľkou cťou, že sme mohli
takto zhmotniť našu históriu aj súčasnosť.
Chceli sme vzdať poctu sestrám, ktoré tu
boli pred nami, s vďakou za ich nadšenie,
nasadenie aj obety pre dobro mladých
ľudí na Slovensku. Predovšetkým obdivu-
jeme ich vernosť láske k Bohu za každých
okolností,“ dodáva sestra Lenka.
Sestra Andrea ďalej pokračuje: „Viacerí,
ktorí sa o našom projekte dozvedeli, sa
pýtajú, ako sa k obrazom a sviecam môžu
dostať. Zriadili sme e-mailovú adresu
salezianky80@gmail.com, kde si záujem-
covia môžu konkrétny obraz vopred za-
rezervovať. Založili sme aj blog sale-
zianky80.blogspot.com, kde si všetko
môžu preklikať znova aj vidieť, ktoré ob-
razy a sviece sú už zarezervované a ktoré
je ešte možné rezervovať. Na stránke
nájdu ku každému exponátu aj popis s vy-
svetlením, na akú historickú udalosť
chceme poukázať.“

Sestry saleziánky pôsobia na Slovensku
v pätnástich komunitách (+ 1 komunita
patriaca pod Slovenskú provinciu je
v Azerbajdžane). V spolupráci s ostatnými
zložkami saleziánskej rodiny sa venujú
pastorácii detí a mládeže, a to rozmani-
tými formami: v školách, mládežníckych
centrách, v neziskovej organizácii Laura,
v centrách voľného času a v centre pre

deti a rodiny. K ich činnosti patrí aj róm-
ska pastorácia. Deväť sestier pracuje
v misiách, z toho štyri tvoria komunitu
v azerbajdžanskom Baku.
„Pane, buď pochválený za dielo tvojich
rúk, ktoré si cez sestry vykonal pre dobro
a spásu mladých na Slovensku počas
uplynulých 80 rokov.
Mária Pomocnica, vďaka ti, že si vždy stála
a stojíš pri svojich dcérach a sprevádzaš
ich.
Milá saleziánska rodina, drahí mladí, naši
dobrodinci, priatelia, známi a všetci, ktorí
nám fandíte, vďaka, že ste aktívne boli, ste
a budete s nami na cestách prežívania
nášho výchovného poslania, aby mladí
mali život a mali ho v hojnosti.“

saleziánska rodina

Vľavo Lenka Pukajová FMA, autorka sviec, vpravo Andrea Miklovičová FMA, autorka obrazov

Názov obrazu: Výsluchy
Téma: V časoch socializmu

Portrét inšpirovali zážitky sestry Márie B.
z výsluchov ŠTB. Preto má pozadie obrazu

pásikavý väzenský charakter, lebo na
pozadí vypočúvania vždy hrozilo väzenie.
Stena je vytapetovaná aj saleziánskymi

krvavočervenými ružami bolesti.
Nachádzajú sa tu výroky, ktoré sestra

Mária stále dookola opakovala
vypočúvajúcim: „Neviem. Nepamätám si.

Zabudla som.“
Dôvodom výsluchov bolo, že sestra Mária

sa venovala deťom a mládeží a tiež telesne
postihnutým deťom v saleziánskom

duchu, požičiavala náboženské knihy
a šírila samizdatovú literatúru.

Sestra Mária spomínala, že z nej nikdy
neboli schopní nič dostať, pretože vždy ju

pri vypočúvaní chytila taká migréna, že
mala v hlave totálne temno. Takže to, čo

hovorila, bola momentálne absolútna
pravda. Bolesť pri migréne, ktorá bola

zároveň jej záchranou, je zobrazená ako
šperky vyžarujúce z vlasov.
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Vôľa zapojiť sa do pomoci však bola ešte
väčšia a v priebehu niekoľkých dní vy-
zbierali 2 871 rúšok. Každé jedno rúško
zabalili dobrovoľníci z viacerých miest na
Slovensku do samostatného balíčka,
ktorý obsahoval inštrukcie na jeho bez-
pečné používanie a obrázok s relikviou
dona Titusa Zemana a Anky Kolesárovej.
Vo viacerých mestách sa do projektu za-

pojili rôzne zložky saleziánskej rodiny,
ako saleziáni spolupracovníci alebo čle-
novia ADMA. „Bolo úžasné sledovať, ako
rýchlo sa vedeli zmobilizovať ženy naj-
rôznejšieho veku, profesie a stavu. Rúška
ušila 88-ročná pani, ale aj 4-ročné diev-
čatko na svojom hračkárskom stroji. Aké
počty rúšok dokázali ušiť mladé ma-
mičky, ktoré pri svojich malých deťoch
a domácej výučbe školákov po večeroch
sadali k stroju, je obdivuhodné. Do akcie
sa zapojila aj vyťažená zdravotná sestra
bojujúca v prvej línii, dokonca i onkolo-
gická pacientka. Všetci hľadali spôsoby,
ako pomôcť,“ približuje svoju skúsenosť

dobrovoľníčka Katarína Pirohová z Pre-
šova.
„Šiť začal aj manžel a naučila sa šiť aj star-
šia dcéra, takže miestami bola doma bitka
o šijací stroj,“ hovorí dobrovoľníčka Lenka
Klingová, ktorá sa do projektu zapojila
s celou rodinou. „S výrobou šnúrok po-
mohla kamarátka Danka, ktorá nažehlila
stovky metrov šikmého pásika. S balením

pomáhali aj mladšie deti,
taká pásová výroba, takže
nakoniec to bola príjemná
rodinná aktivita. Dostali
sme od Boha veľa, máme
čo vracať.“
Rúška so strieborným
vláknom odovzdali exal-
lievi prioritne saleziánom.
Podporili taktiež projekty
na periférii záujmu –
rómsku komunitu v Pla-
veckom Štvrtku a projekt

marginalizovanej komunity v Nitre – Ore-
chov dvor, kde pôsobia sestry FMA. Pri
distribúcii pomoci mysleli aj na priateľov
v krajinách najviac postihnutých korona-
vírusom v Európe. Skoro 700 rúšok odo-
slali saleziánom do Španielska, do mesta
León. Ďalších vyše 600 rúšok putovalo do
saleziánskych komunít v Rumunsku
v meste Costanta. Jednu zásielku rúšok
poslali aj do Talianska. Časť rúšok s lo-
gom dona Bosca išla aj do hlavného sale-
ziánskeho domu v Ríme donovi Eusebiovi
Muñozovi, ktorého požiadali o ich distri-
búciu medzi spolubratmi.

Sociálny projekt exallievov Darujme
úsmev, ktorý sa koná vždy v Advente, tak
dostal výnimočne nové kontúry. Vďaka
viac než 40 zapojeným darcom, medzi
ktorými boli exallievi a saleziánska rodina
z rôznych kútov Slovenska, sestry sat-
márky z Vrícka i školské sestry de Notre
Dame z Beckova, tak iniciátori zareagovali
na potrebu výnimočnej opatrnosti a bez-

pečnosti počas pandémie koronavírusu
v jej začiatkoch.
„Vedel som, že mnoho exallievov je ak-
tívne zapojených vo svojich komunitách,
napríklad pomáhajú s nákupmi starším
ľuďom, ale rozmýšľal som, čo by sme ve-
deli urobiť spoločne. Naše aktuálne výro-
čie nás automaticky nasmerovalo k množ-
stvu, ktoré sme chceli vyzbierať – 10 x
150. To, že rúšok bolo nakoniec dvojná-
sobok, skoro 3 000, len dokazuje, že naši
členovia sú otvorení pre pomoc blížnym
a vedia rýchlo zareagovať,“ hovorí prezi-
dent združenia exallievov a iniciátor dob-
ročinného projektu Róbert Mruk.

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

Darované rúška pomohli
v pandémii doma i vo svete

Prežívame netradičnú dobu, v ktorej je obzvlášť dôležité odpovedať na každodenné výzvy,
ktoré nám pandémia prináša. Mnoho exallievov i členov saleziánskej rodiny na Slovensku
nezostalo v týchto dňoch chladnými na výzvy tohto času a pomáhajú svojim blížnym podľa ich
možností. Jednou z príležitostí pomôcť sa stal projekt „Darujme rúško“, ktorého cieľom bolo
vyzbierať 10 x 150 rúšok – ako symbol výročia, ktoré si exallievi tento rok vo svete
pripomínajú.



nová kniha
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Uplynulo desať rokov od vydania mojej
knihy Rómske ticho, ktorá vznikla počas
dlhých zimných večerov v prvom roku
môjho pôsobenia na Luníku IX v Koši-
ciach. Dnes sa mi opäť vytvoril priestor
a aj potreba niečo napísať.
Pri všetkej politickej korektnosti sa mô-
žem rýchlo dostať do nemilosti „novo-
tvorcov“ dnešnej etiky a morálky, ktorí ur-
čujú, čo sa smie a čo nie, čo je dobré a čo
zlé. Nemám v úmysle niekomu nadržia-
vať. Ale zároveň viem, že ľudia z rómskej
minority si moje myšlienky budú čítať mi-
nimálne, lebo väčšina z nich si knihy ne-
kupuje. Preto svoje slová adresujem v pr-
vom rade vám, milí Slováci, s ktorými
chcem spolu kultivovať naše Slovensko,
aby bolo ľudskejšie. Veľmi mi záleží na
tom, aby sa zmenšovala nenávisť medzi
ľuďmi a aby sa vytrácal strach zo vzájom-
ného spolužitia. Zbavme sa svojej falošnej
nadradenosti, túžby po moci, detinskej
namyslenosti, že sme lepší, múdrejší, že
sme niečo viac ako Rómovia. Nedržme sa
kŕčovite túžby všetko riadiť, mocensky
ovládať, kontrolovať.
Ale ani samotní Rómovia sa nemôžu len
stále vyhovárať a spoliehať na nekončiacu
sa pomoc iných. Narodiť sa do biedy, do
generačnej chudoby nie je dobrovoľná
voľba. Nikto z nás sa nerozhodoval, akým
rodičom alebo do akého prostredia sa na-
rodí, akým duchovným potenciálom bude
oplývať. Úprimne podajme našim Ró-
mom pomocnú ruku budovaním vyváže-
ných vzťahov, ako rovný s rovným. Vzá-
jomná dôvera a pozitívna skúsenosť sú
cestou k pokojnejšiemu spolužitiu a azda
vychováme novú, šťastnejšiu i vďačnejšiu
generáciu. Nepozerajme sa na Rómov
s mentalitou „opatrovateľov“. Nie sme zlí,
ak neponúkame materiálnu pomoc. Pri-

nášajme evanjelium, to, čo im najviac
chýba.

Aj napriek všetkému bolestnému, čo som
medzi týmito ľuďmi prežil, nespochybňu-
jem dôležitosť a opodstatnenie tejto mi-
sie, považujem ju za veľmi potrebnú

a zmysluplnú. My misionári Rómov mu-
síme túto misiu premodliť a pretrpieť, pri-
niesť im nádej, aby sa Rómovia stali tvor-
cami vlastného integrálneho rastu.
Rómovia nepotrebujú prioritne naše pe-
niaze, našu materiálnu pomoc, ale v pr-
vom rade potrebujú zmeniť svoju menta-
litu.
V Cirkvi vzbudzujme solidaritu k týmto ľu-
ďom z periférií, aby sme dosiahli jednotu
aj napriek rozdielnosti. To nás povedie po

ceste k vzájomnej harmónii s rešpektom
ich kultúry, histórie, tradícií, jazyka, aby sa
im nikto nevysmieval a neponižoval ich.
Účinok zmierenia a odpustenia sa dostaví
prelínaním vzájomného života s pozitív-
nymi skúsenosťami.
Rómovia sú schopní samostatného rastu,
ak majú vhodné podmienky, vnútornú
motiváciu (život s Bohom) a dobrých, ale
zároveň aj múdrych vychovávateľov.
Rozvoj každého národa sa uskutočňuje
formovaním svedomia, dozrievaním po-
stojov a zvykov.
Svojou prítomnosťou evanjelizujeme Ró-
mov, ale aj oni nás učia a obohacujú
o mnohé postoje: aby sme sa nebrali prí-
liš vážne, aby sme sa tešili z malých vecí,
nerobili si veľké plány, žili bezstarostnej-
šie, vedeli sa prispôsobiť, podeliť sa, pre-
žívať prítomnosť, učiť sa úcte k životu od
počatia až po prirodzenú smrť. Niečo
z nás musí prejsť na nich a z nich na nás,
aby sme vzájomným rešpektom, úctou
a láskou našli schodnejšie cesty k pokoj-
nejšiemu spolužitiu.
Dúfam, že napísanie týchto stránok v po-
kojnom i bolestnom tichu tridsiatich ro-
kov života medzi Rómami bude cennejšie
než bulvárne plátky jednodňových od-
borníkov v státisícoch vydaniach. V nie-
ktorých vyjadreniach sa môžem zdať
veľmi kritický, ale ja som týmto ľuďom
skutočne daroval všetko, celý svoj život
a vždy som hľadal len ich dobro. Keď ma
niečo vyrušuje alebo zraňuje, tak to kriti-
zujem len preto, že chcem týchto ľudí vi-
dieť šťastnejšími tu i tam, na zemi i v nebi.

Ak chcete kontaktovať autora knihy, píšte
na adresu: petobesko@gmail.com.

Autor: Peter Bešenyei SDB / Foto: Vydavateľstvo Don Bosco

Nová kniha o pastorácii Rómov

V minulom roku vydalo Vydavateľstvo Don Bosco knihu s názvom Zabime rasistu v sebe,
v ktorej salezián Peter Bešenyei opisuje svoje skúsenosti v pastorácii medzi Rómami.

Don Bešenyei v krátkom úvode načrtáva obsah tejto knihy.



rozhovor

Aké sú programové línie na
nasledujúcich šesť rokov?

Môžem povedať, že po 28. generálnej ka-
pitule sa naše úsilie bude uberať týmto
smerom:
● musíme naďalej rásť v charizmatickej
identite, čiže povedať si, čo znamená
dnes, v 21. storočí, byť saleziánmi dona
Bosca. Akých nás on chce mať a uvedomiť
si prioritu nášho povolania – byť evanjeli-
zátormi mladých; byť spolu s ich rodi-
nami, s ich vychovávateľmi; a byť sved-
kami Božej lásky voči nim.
● Viac než inokedy sme dnes pozvaní, aby
sme boli medzi mladými citmi, ale i efek-
tívne prítomní. Hovorím tomu „sale-
ziánska sviatosť“ prítomnosti.
● Snívam tiež o tom, že keď dnes vo svete
zaznie slovo salezián, ľudia, mnohí ľudia
dobrej vôle, si uvedomia, že sa hovorí
o synoch dona Bosca, ktorí sú a žijú pre
mladých, „šialene ich milujú“, ako Boh mi-
luje svojich synov a dcéry, a robia pre nich
odvážne a radikálne rozhodnutia.
● V našej Kongregácii tiež nastal čas šted-
rosti. Chápeme to ako disponovanosť
všetkých 14 500 saleziánov vo svete, ktorí
si musia navzájom pomáhať všade, v kaž-
dej krajine a v každom národe. Nie sme
saleziánmi pre jednu krajinu alebo pre je-
den región. Naše poslanie, chlapci a diev-
čatá, ktorí sú bez príležitostí, vyradení,
najkrehkejší, nás môžu čakať a potrebovať
na najrôznejších miestach.

● A napokon, máme v úmysle pokračovať
v raste toho, čo už dnes je veľkou silou
a skutočným darom: ide o saleziánsku ro-
dinu vo svete a jej výchovné a evanjeli-
začné poslanie, ktoré zdieľame so stov-
kami tisíc laikov v mnohých krajinách.

Pred koronavírusom sa veľa hovorilo
o prevencii zneužívania… Ako saleziáni
riešia túto tému?

Zneužívanie je určite jedna z najsmutnej-
ších stránok dejín Cirkvi. A aj najväčšia
tragédia a škoda, akú môže salezián spô-
sobiť, pretože sme sľúbili, ako don Bosco,
že náš život bude pre mladých. Môžem
vás ubezpečiť, že už mnoho rokov (mô-
žem hovoriť zo svojej skúsenosti provin-
ciála od roku 2000) všade, kde pôsobíme,
upevňujeme etický kódex. A v úplnom sú-
lade so synodou biskupov o mladých ho-
voríme o všetkých druhoch zneužívania.
Požiadal som našu kongregáciu o radi-
kálnu, prednostnú, osobnú, inštituci-
onálnu i štrukturálnu voľbu v prospech
najnúdznejších, najchudobnejších a naj-
vylúčenejších chlapcov a dievčat. A tiež
o prioritnú a radikálnu voľbu ochrany
chlapcov, dievčat a mladistvých obetí aké-
hokoľvek zneužívania, lebo ono veľmi
očierňuje a ničí ľudské osoby.
Ale dovoľte mi povedať vo forme otázky
ešte jednu kritickú poznámku: kedy bu-
deme v spoločnosti úprimní a čestní a po-

vieme si, že máme vážny sociálny prob-
lém sexuálneho zneužívania maloletých
a veľká väčšina týchto situácií sa deje v ro-
dinnom prostredí? Kedy budeme mať
spoločenskú odvahu toto priznať?

Svätý Otec adresoval saleziánom na
generálnej kapitule svoj odkaz. Čo vám
povedal?

Najskôr mi pápež nechal posolstvo pre
všetkých členov kapituly, ale neskôr sme
hovorili telefonicky, keď mi sám zavolal.
Adresoval nám vynikajúci odkaz, ktorý
v sebe nemá nič oficiálne; je pre nás prog-
ramom a už ho vkladáme do línií riadenia
Kongregácie na nasledujúce roky. Máme
pápeža, ktorý miluje každého člena Cirkvi
a miluje každého muža a ženu dobrej
vôle. A aj my ako členovia Saleziánskej
kongregácie a rodiny cítime, že nás Svätý
Otec veľmi miluje. Pre mňa je to viac než
zrejmé, že v Cirkvi prežívame čas milosti
uprostred toľkej bolesti a krehkosti, ktorá
zasahuje aj samotnú Cirkev.

Spracoval: rhsdb / Foto: ANS

Radikálne, osobne aj ako
kongregácia sme v prospech
najnúdznejších chlapcov a dievčat

O výzvach pre saleziánov na celom svete na najbližších šesť
rokov hovorí hlavný predstavený don Ángel Fernández
Artime. Jeho slová priniesol vo veľkom rozhovore
španielsky katolícky týždenník Alfa y Omega.

14



príhovor

Milovať z celého srdca. Nedá sa to uro-
biť raz navždy, treba to robiť denne,
dnes, práve teraz. K úplnému se-
badarovaniu sa môžeme od-
hodlať v každej chvíli, aj keď
nikdy nevieme, či je to dosta-
točne hlboké, opravdivé
a úplné. Naše srdce, ktoré
od nás Boh žiada, môžeme
ponúkať v každom oka-
mihu. Prítomná chvíľa je
oknom, ktorým prúdi Bo-
žia láska do domu môjho
života. Boha môžeme za-
stihnúť v každej práci,
v úspechu i neúspechu.
Uprostred hory povinností
a v tiesnivom prízraku nako-
pených prác je potrebné urobiť
len jedno: to, čo je Božie, čo chce
láska. Vedomie Božej prítomnosti
je veľmi oslobodzujúce. Život veria-
ceho človeka sa podobá moreplavcovi,
ktorého loďou hádžu vlny, ale on vie, že
s ním je Boh. Nemusíme všetko vidieť ďaleko do-
predu. Aj vodič vidí v noci len na kúsok cesty osvie-
tenej reflektormi auta. Život v prítomnej chvíli a vo
vedomí Božej prítomnosti nám umožní nelamen-
tovať nad minulosťou ani sa nebáť budúcnosti, veď
s nami je Pán.

Jozef Ižold
provinciál

Netreba lamentovať, Pán je s nami!
Pri pohrebe nášho zosnulého provinciála dona Jozefa Ižolda prečítal v homílii don

Peter Timko tento úvodník z nášho časopisu z marca 2018. Prinášame vám ho preto znova –
aj ako posolstvo života dona Jozefa Ižolda – a ďakujeme mu zaň.
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Kedy sa prvýkrát začal hrať hokejbal
v saleziánskych strediskách
na Slovensku?
Podľa mojich zistení sa pred nežnou re-
volúciou hral v saleziánskom prostredí
iba futbal, a ak chlapci hrali hokejbal
(vtedy sme to volali hokej s loptičkou), tak
len v partiách pred bytovkami, na sídlis-
kách. Situácia sa začala meniť po nežnej

revolúcii. Na jeseň 1991 sme už s chlap-
cami hrali hokejbal pri saleziánskom
dome v Humennom, dokonca sme v tom
školskom roku zorganizovali aj prvý po-
kusný ročník Saleziánskej hokejbalovej
ligy (SHL). Podobne to bolo asi vo všet-
kých saleziánskych strediskách, že sa po-
pri dominantnom futbale začal udomác-
ňovať hokejbal ako výborná alternatíva
takmer celoročného kolektívneho športu.
Dôkazom toho sú už dnes tradičné sale-
ziánske hokejbalové celoslovenské tur-
naje v niektorých mestách Slovenska.

Aká je súčasná situácia s hokejbalom
u saleziánov na Slovensku? Praktizuje sa
tento šport nejako organizovane?

Príležitostne (bez trénovania) sa hrá vo
viacerých strediskách vo všetkých regi-
ónoch Slovenska. V niektorých stredis-
kách sa trénuje na amatérskej úrovni, čiže
mužstvo nehrá žiadnu organizovanú ho-
kejbalovú súťaž (regionálnu, celoslo-
venskú); samozrejme, niektorí chlapci zo
stredísk v takýchto kluboch a tímoch hrá-
vajú. Najvyššia forma organizácie je
v Banskej Bystrici, kde saleziánske muž-
stvo hrá najvyššiu slovenskú ligu (extra-
liga U14 a U16) a všetci chlapci sú riadne
registrovaní v Slovenskej hokejbalovej
únii.
Dosť to závisí aj od priorít daného stre-
diska, ktoré vychádza z materiálnych pod-
mienok (hokejbalové ihrisko), ale i z per-
sonálnych podmienok: či je pre ten druh
športu nejaká nadšená osoba a má okolo
ľudí, ktorí jej pomáhajú. A je tu aj silná
konkurencia ďalšieho kolektívneho špor-
tu, ktorým je florbal.

Aké celoslovenské turnaje v hokejbale
saleziáni organizujú počas roka?
Pre aké vekové kategórie?
Na Slovensku saleziáni organizujú pre
chlapcov celoslovenské turnaje v 3 veko-
vých kategóriách:
1. U15 (do 15 rokov)
V tejto kategórii sú až 2 turnaje:
VHT (Veľký hokejbalový turnaj) v Koši-
ciach: je to najstarší saleziánsky celoslo-
venský hokejbalový turnaj od roku 1996.
Saleziánske majstrovstvá Slovenska v ho-
kejbale v Novej Dubnici: od roku 2002.
2. U19 (do 19 rokov)
Saleziánske majstrovstvá Slovenska v Ži-
line: od roku 2000.
3. Veteráni (19 +)
Saleziánske majstrovstvá Slovenska tejto
vekovej kategórie sa prvýkrát hrali v Rož-
ňave v roku 2009 a v posledných rokoch

sa hrajú v Žiline. Keďže v tejto kategórii už
ide v podstate o odchovancov (exallievi)
saleziánskych stredísk, je postupne na-
šou snahou, aby patronát nad touto ve-
kovou kategóriou prebralo Združenie
exallievov na Slovensku.

Môžeš nám predstaviť hokejbal?
Aký je to šport? Čo pozitívne môže
priniesť chlapcom alebo trénerom?
Je to veľmi dynamický šport, plný podne-
tov, vzruchov a zmien… vyžaduje nasade-
nie celého človeka, nie iba telesných, ale
aj duševných i duchovných schopností;
často sa o výsledku rozhoduje až v po-
sledných okamihoch zápasu, preto chvíľ-
ková strata koncentrácie môže byť príči-
nou celkovej prehry. Rozvíja celého
človeka (ak je dobre pochopený a pred-
stavený chlapcom). Samozrejme, je to aj

taktický šport, kde niekedy rozhodujú de-
taily.
Chlapcom prináša v prvom rade možnosť
urobiť niečo pre svoje zdravie, môžu sa do
sýtosti zahrať, zažiť radosť z krásnej hry,
akou je hokejbal. Môžu sa mnohému na-
učiť, a to nielen hokejbalovej zručnosti,
ale aj všetkému, čo kolektívny šport vyža-
duje a prináša: naučiť sa správať v kolek-
tíve (všetci sme na jednej lodi – ihrisku),
rešpektovať sa, vážiť si druhého, vedieť

Hokejbal v saleziánskom prostredí
Spracoval: Jozef Kupka SDB / Foto: archív SDB Nová Dubnica

Jedným z prvkov saleziánskej výchovy je využívanie športu pri práci s mládežou.
Don Marek Michalenko z Novej Dubnice nám porozprával, ako u saleziánov v tomto smere
funguje hokejbal.

Don Marek Michalenko na Saleziánskych
majstrovstvách SR U15 v Novej Dubnici
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Hokejbal ako každý iný
šport je len prostriedok

k cieľu, ktorým je
šťastie, vnútorná radosť
a spokojnosť s kvalitou
života svojho i svojich

zverencov.
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oceniť druhého, aj súpera. Asi najviac na-
učiť sa počúvať a poslúchať vedúcich
a podriadiť sa potrebám tímu (od ja k my).
A úplne najviac: naučiť sa preniesť skúse-
nosť z ihriska (bojovať, nevzdávať sa, dať
do toho všetko) do ostatných, oveľa dôle-
žitejších oblastí ľudského života (škola,
práca, sebazdokonaľovanie, vzťahy, man-
želstvo, rodina).
Tréneri to majú podobné ako hráči. Pri-
náša im to mnoho rôznych skúseností.
Ide tu predovšetkým o umenie citlivo
sprevádzať hráčov, chlapcov, na istom
úseku ich životnej cesty. Aj tréneri sa mu-
sia učiť rozlišovať medzi tým, čo je pro-
striedok a čo cieľ, a postupne musia aj
oni odhaliť, že hokejbal je ako každý iný
šport len prostriedok k cieľu, ktorým je
šťastie, vnútorná radosť a spokojnosť
s kvalitou života svojho a svojich zveren-
cov. Tú radosť zažijeme iba vtedy, ak do-
siahneme to, že svojou hrou oslavujeme
Boha, či už sme zápas/turnaj vyhrali,
alebo prehrali.

Vo vašom stredisku v Novej Dubnici sú
už tréningy a všetky aktivity okolo
hokejbalu dobre zorganizované.
Momentálne máme v našom stredisku
tréningy chlapcov 3 vekových kategórií:
U11 (3. – 5. ročník ZŠ), U15 (6. – 9. ročník
ZŠ), U19 (SŠ). Stretávame sa 1 x týždenne
na 2-hodinovom tréningu. Tréning má
vždy duchovnú časť (modlitba, povzbu-
denie/príbeh) a hernú časť (nacvičovanie
hokejbalových zručností). Samozrejme,
pamätáme aj na taktickú prípravu a bu-
dovanie kolektívu. Snažíme sa chlapcov
viesť aj k spolupatričnosti so strediskom,
aby každý cítil spoluzodpovednosť za ne-
jakú časť (ihrisko, šatňa, výstroj…).
Pri U11 a U15 mi s tréningmi pomáhajú
traja animátori – stredoškoláci (zároveň
hráči U19) a jeden otec. Obetujú pre nich
svoj voľný čas, sú ich priateľmi, ale záro-
veň sa snažia byť pre nich aj dobrým prí-
kladom, a to nielen v hokejbale.
V nedeľu popoludní je spoločný tréning –
prídu všetci, čo môžu, často aj ich otcovia,
a hráme zápas alebo miniturnaj.
Príležitostne si prídu zahrať aj exallievi
(hokejbaloví veteráni), združení v klube
KSD Nová Dubnica, ktorý založili v roku
2001 odchovanci novodubnického stre-
diska bratia Jozef a Michal Bukovčá-
kovci.

Aké pozitívne dopady hokejbalu vidíš
vo vašom stredisku?
Pravidelný kontakt s chlapcami; pomôcť
im rozvinúť športový talent; možnosť na-
učiť ich myslieť kolektívne (premáhať ego-
izmus, od ja k my), zapojiť svoje dary a ta-
lenty pre spoločné dobro (tím); učiť sa
pomáhať si; vedieť oceniť kvality druhého
(pochváliť); učiť sa hrať a bojovať za všet-
kých okolností (nielen keď sa darí, ale aj
keď sa nedarí, keď prehrávame); učiť sa
pokore a trpezlivosti; nachádzať a budo-

vať tím, priateľstvá; spoločné chvíle a zá-
žitky na tréningoch, zápasoch, turnajoch.

Čo je potrebné k tomu, aby sa niekde
mohol začať hrať hokejbal?
V prvom rade chuť; sila prekonať lenivosť;
vedieť sa odtrhnúť od PC či mobilu.
Materiálne vybavenie: na úvod stačia te-
nisky; potom obyčajná hokejka, ale u nás
ju nepotrebuješ – na úvod ti určite nejakú
požičiame; keď sa ti tento skvelý šport za-
páči, potom ti pomôžeme poskladať niečo
lepšie (hokejbalovú rúčku + hokejbalovú
čepeľ); k tomu stačia aj praobyčajné ruka-
vice (hoci aj pracovné); a ak chceš vyskúšať
post brankára, máme všetko, čo potre-
buje brankár na chytanie.

Môže aj tento šport prispieť
k evanjelizácii mládeže?
Akým spôsobom?
Samozrejme. Veď to je aj naším cieľom. Za
tých 30 rokov by vedeli mnohí, ktorí sa ve-
novali a aj stále venujú hokejbalu v sale-
ziánskom prostredí, povedať veľa skúse-
ností, ako chlapci prvýkrát počuli o Bohu aj
inou formou než pri nadávkach. Viacerí
Boha aj prijali do svojho života, objavili
krásu života s Bohom, začali sa (znovu)
modliť. Sú viacerí, ktorí sa dali pokrstiť,
pripravili sa na sväté prijímanie, birmovku,
či dokonca usporiadali svoje manželstvo.
Spomínam si na takéto dubnické zážitky
Paľa Dršku. Alebo aktuálne v Partizán-
skom pripravuje Robo Flamík na bir-
movku partiu hokejbalistov, ktorí hrávali
či hrajú v saleziánskom tíme.

Hokejbalisti z Novej Dubnice – víťazstvo v turnaji VHT v Košiciach 2019

Putovná trofej turnaja VHT v Košicich –
Hokejbalista Pišta
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Aj tu v Novej Dubnici som spoznal niekoľ-
kých. Dokonca je medzi nimi jeden mladý
muž, ktorý začal hrávať hokejbal u sale-
ziánov. Po čase prijal vieru v Boha, bol
pokrstený, pobirmovaný a prijal Eucha-
ristiu. Neskôr začal hrať extraligu a mi-
nulý rok sa s reprezentáciou Slovenska
stal majstrom sveta.

Na čo by sa pri hokejbale nemalo
zabúdať?
Určite by sa nemalo zabúdať na ostat-
ných hráčov, že aj keď sú to súperi, vždy
zostávajú ľudskými bytosťami, ktoré majú,
podobne ako ja, svoju dôstojnosť danú
Bohom. Nezabúdať, že je to len šport,
hra. A teda znovu si pripomenúť, že je to
iba prostriedok a nie cieľ, zmysel nášho ži-
vota. Ale ak tento prostriedok správne
použijeme, tak k cieľu určite prídeme.

Aké najkrajšie zážitky si prežil pri tomto
športe?
Je ich naozaj veľmi veľa. Či už začiatky
s bratom a kamarátmi pred bytovkou,
množstvo zápasov a súbojov, od škôlky až
do konca ZŠ.
Potom v saleziánskom prostredí: spomí-
nané začiatky v Humennom, keď sme
hrali aj na snehu v drvivom mraze. Alebo
keď som začínal od nuly s gymnazistami
v Šaštíne a po štyroch rokoch sme získali
prvú medailu (bronz, Nová Dubnica,
2009). To nás povzbudilo k tomu, že sme
začali svojpomocne stavať mantinely
a korunovali to zorganizovaním Majstrov-
stiev Slovenska v roku 2011.

Ale predovšetkým zážitky po mojom prí-
chode do „hokejbalového strediska“ Nová
Dubnica, z toho 3 tituly s mužstvom U15:

2 x VHT v Košiciach (2017, 2019) a 1 x
SMS v Novej Dubnici (2018).
Najmä to prvé víťazstvo na VHT v Koši-
ciach v roku 2017 je pre mňa takým ho-
kejbalovým zázrakom, lebo sme mali
problémy so zostavou a nakoniec sme išli
na turnaj iba so šiestimi hráčmi a bran-
károm. Pri príchode si z nás robili niektorí
žartíky, že „tých určite dáme, veď ich je
málo a ani poriadneho brankára nemajú“.
Ale už prvý zápas proti silnému Námes-
tovu ukázal, že vedia zabojovať, obetovať
sa pre tím a otočiť nepriaznivý výsledok
na výhru. Chytil sa brankár bez veľkých
skúseností, jeden obranca a útočník strhli
svojím nasadením ostatných k nadprie-
merným výkonom. A nakoniec to títo
siedmi statoční, ktorým takmer nikto ne-
dával šancu na úspech, s pokorou a bo-

jovnosťou dotiahli až do víťazného konca
a získali víťaznú trofej – Hokejbalistu Pištu.

šport
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Ako rodina sme toto leto plánovali, že
manžel pôjde na materskú dovolenku
a čas využijeme na spoločné cestovanie
po Európe. Korona nám však plány za-
miešala. A hoci nebudeme spolu inten-
zívne nonstop tri mesiace v cudzom
svete, žijeme vo väčšej blízkosti v tieto
dni aj doma. Manželov homeoffice, deti
bez škôlky a krúžkov a obmedzenie kon-
taktu s priateľmi i širšou rodinou náš život
spomalili a vzájomný kontakt zintenzív-
nili. Primárnym cieľom totiž bolo tráviť
čas spoločne ako rodina – a ten sa naplnil,
hoci iným spôsobom.
Samozrejme, netrávime celé dni len v ak-
tívnej interakcii – manžel pracuje, ja varím,
upratujem, chystám, deti si samy čítajú,
hrajú sa. Ale keď sa chcú niečo spýtať, za-
pojiť sa do mojej práce či potrebujú po-
môcť, som im k dispozícii. S množstvom
spoločného času prichádza aj jeho kva-
lita – spoločné rozhovory v kuchyni, zá-
žitky na bicykloch, v lese. Inokedy sú to
drobnosti, keď deti vypočujem, utíšim, za-
smejem sa na ich žartíkoch. Práve tieto
maličkosti sú špeciálnymi prísadami kaž-
dého vzťahu. Ale môžu sa diať len vtedy,
keď sme spolu.
A platí to nielen o vzťahu s deťmi, ale aj
s manželom – cítim, že jeho pomoc počas
dňa, keď vykukne zo svojej pracovne, nás
zbližuje. Častejšie sa objímeme, preja-
víme si drobné gestá lásky, ktoré vytvá-
rajú dôverné chvíle a dopĺňajú citovú
banku. V tieto spoločné dni sa ich na-
zbiera viac, ako keď väčšinu dňa trávi
v práci. S kvantitou spoločného času pri-
chádza aj kvalita.
Myslím si, že toto pravidlo môžeme apli-
kovať na všetky druhy vzťahov – tie s pria-

teľmi, starými rodičmi, dokonca i s Bo-
hom. Ak eliminujeme mobil a elektro-
nické zariadenia, spoločne strávený čas
zbližuje. A nemusí byť dokonale pripra-
vený či finančne nákladný. Netreba
k tomu netradičné atrakcie, drahé hračky.
Niekedy naozaj stačí, že sme spolu v ku-
chyni, spolu pracujeme, ideme na výlet…
a spoločný čas zlomí postupne i nechuť
a vytvorí príležitosť na dôverné chvíle.
Osobitne dôležité je nachádzať si takto
čas nielen na malé deti, ale aj na puber-
tiakov. Hoci sa tvária, že rodičov už nepo-
trebujú, opak je pravdou.
Minulý rok dostali animátori na Trnávke
počas Veľkej noci povzbudenie od svojho
saleziána v rovnakom duchu: „Keď sa
v nedeľu spievali pašie, zaujalo ma, že lot-
rovi stačilo iba byť (ani nie veľmi dobro-
voľne) nejaký čas pri Ježišovi, aby sa tesne
pred smrťou obrátil a zmenil život. Byť
s Ježišom v tej chvíli nebolo príjemné, zá-
bavné, povznášajúce, plné príjemných ci-
tov. Naopak, nehovoril nič, neurobil ni-

jaký zázrak, iba trpel, stonal, krvácal, ne-
vládal… Zo Svetových dní mládeže v Mad-
ride v roku 2011 mi zostala myšlienka:
,Priveďte nejako mladých k Ježišovi (na-
príklad k modlitbe, k adorácii…). On už
ostatné zvládne a premení ich srdcia.’ Hľa-
dajme spôsoby, ako motivovať, presvedčiť
deti, mladých aj seba, aby sme strávili čas
s Ježišom, aby sme sa pravidelne modlili.
Aj keby to bola iba nuda a utrpenie, má to
zmysel. Cestou na Golgotu to nebolo iné.“
Opäť platí, že s kvantitou spoločného času
prichádza aj jeho kvalita.

Prajem nám všetkým, aby sme si nachá-
dzali dostatok času na vzťahy, na ktorých
nám záleží – na našich blízkych, deti, ro-
dičov, priateľov, na Boha. Aj keď niekedy
nemáme dostatok chuti a energie vy-
mýšľať pre druhých špeciálny program či
síl modliť sa, jednoducho len buďme prí-
tomní. To ostatné časom príde.

Autor: Zuzana Petruľáková / Foto: Unsplash

Mnohí autori o výchove a rodičovstve dnes vyzdvihujú kvalitu spoločne stráveného času na
úkor kvantity. Mne sa však viac pozdáva pohľad druhej strany, ktorá hovorí, že dôležité sú oba
parametre a že s kvantitou prichádza i kvalita.

Kvantita a kvalita spoločného
času – na čom viac záleží?
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V minulosti mali správy z novín veľkú
váhu a často boli pre ľudí jediným infor-
mačným zdrojom. Dnes sa vďaka inter-
netu môže ktokoľvek tváriť ako seriózny
novinár a môže využiť novodobé médiá
na šírenie klamstiev, poloprávd a práz-
dnych informácií. Pritom si, žiaľ, neuve-
domujeme, že nás tým manipuluje, pre-
sviedča o svojej pravde, útočí na naše
emócie tak, aby sme mali potrebu správu
zdieľať ďalej.

Slovo hoax pochádza z anglického hocus,
čo znamená „omámiť“. Fake news sú „fa-
lošné, nepravdivé správy“ a fake je v pre-
klade „klam“. Fake news a hoaxy majú za-
kryť alebo poprieť pravdu, prekryť fakty,
vytvoriť situáciu, keď už nevieme rozo-
znať od seba reálne informácie od vymys-
lených.

Hra s emóciami
Medzi najohrozenejších prijímateľov ho-
axov patria ženy, dôchodcovia a ľudia
z nižších sociálnych vrstiev. Tieto skupiny

sú obzvlášť náchylné na rozposielanie re-
ťazových správ či šírenie rôznych statusov
typu „skopíruj si to do statusu, inak…“.
Proti hoaxom však úplne odolný nie je
nikto. Neoverených správ a zaručených
rád je dnes plný internet.
Obzvlášť si treba dávať pozor pri sprá-
vach, ktoré ponúkajú ľahko zarobené pe-
niaze, podozrivé výhry elektroniky alebo
nábytku a zázračné lieky či prírodné pro-
dukty na liečbu rakoviny a iných ocho-

rení. Články zväčša obsahujú šokujúci ti-
tulok a po ich rozkliknutí natrafíte na
zvláštne znejúci obsah. Ich cieľom je však
iba získať veľký počet pozretí a zarobiť tak
na reklame. Takéto správy určite nepo-
sielajte ďalej a nezverejňujte ich na so-
ciálnych sieťach.

Čo všetko je hoax?
• poplašné správy
• zábavné hoaxy – paródie
• zaručené liečebné metódy
• vymyslené petície a výzvy

• nebezpečné rady
• varovanie pred vymyslenými nebezpe-
čenstvami
• šírenie poverčivosti
• prosby o pomoc bez možnosti overenia
pravdivosti
• modlitby s povinnosťou rozposlať ich
ďalej, lebo inak prerušíš reťaz

Príklady hoaxov:
• Notre-Dame podpálili úmyselne a na-
hradí ho mešita.
• Migranti vo Švédsku strhli sochu Krista.
• Rakúsky džús Rudolfa Breussa vylieči
rakovinu za 45 dní!
• Facebook bude spoplatnený.
• Požiarnici založili účet pre toto jeden-
apolročné dievčatko, ktoré utrpelo popá-
leniny počas požiaru. Pozri sa na fotku. Za
každý odoslaný email dostanú rodičia na
účet 1 euro, peniaze sa použijú na plas-
tickú operáciu.
• Zatiaľ čo sa svet zaoberá koronavíru-
som, cez Slovensko nám premávajú ame-
rické tanky.
• Nová sieť 5G bude ovládať ľudí.

Ako hoax škodí?
• Vyvoláva paniku a strach.
• Ponúka nebezpečné rady.
• Poškodzuje dôveryhodnosť šíriteľa.
• Poškodzuje konkrétne meno
firmy/osoby.
• Obťažuje príjemcu.
• Prezrádza dôverné informácie.
• Umožňuje podvodne získavať peniaze.

Musíme overovať zdroje
Často aj na oko seriózne portály prinášajú
nepravdivé a zavádzajúce informácie. Ako
je to možné? Jednoducho. Využívajú slo-

Neverme hoaxom
na internete
Už dávno neplatí, že čo je niekde napísané, to musí byť svätá pravda a my to musíme rýchlo
vykričať do celého sveta. Správy na internete nie sú evanjelium.

Autorky: Barbora Okruhľanská, Alžbeta Mohyláková / Foto: Unsplash
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bodu slova a lenivosť čitateľov overovať si
zdroje.
Ide najmä o rôzne konšpiračné portály,
ktoré uverejňujú množstvo správ, ale
ich najväčším rizikom je, že kombi-
nujú reálne správy s falošnými.
Články sa šíria po sociálnych sie-
ťach, často nevidíme, z akého
webu, a neuvedomujeme si, koho
preposielaním jednotlivých článkov
podporujeme. Často nás konšpi-
račné weby manipulujú tvrdením,
že oni jediní vedia pravdu a ostatné
médiá sú podplatené, preto niektoré
články neuverejňujú.
Nepripravený čitateľ môže ľahko získať
dojem, že ide o seriózne médiá, ktoré pra-
cujú podobne ako bežné spravodajské
portály. Pri pozornom čítaní však vyjde
najavo, že titulok nezodpovedá realite, že
niekomu pripísali výrok, ktorý nepovedal,
alebo obyčajnú internetovú anketu si
niekto vymyslel.
Čitateľ tak ostáva zmätený a nevie sa
v mori informácií dobre orientovať, po
chvíli začína za pravdivé správy považovať
aj také, ktoré už na prvý pohľad pôsobia
nereálne alebo sú staré už niekoľko rokov.
A najhoršie je, že im úplne uverí a začne
ich šíriť ďalej medzi svoje kontakty ako
senzáciu. Ak máte medzi priateľmi chro-
nických „zdieľačov“ hoaxov a falošných
správ, upozornite ich na to. V prípade, že
si nedajú poradiť, zablokujte si zobrazo-
vanie ich príspevkov.

Ako sa v tom nestratiť?
Ak chcete mať čo najväčšiu istotu, že in-
formácia, ktorú čítate, je pravdivá, mô-
žete urobiť niekoľko krokov.
1. Zistite, či správa pochádza z relevant-
ného zdroja. Skontrolujte portály tla-
čových agentúr (SITA, TASR) a vyhľadajte,
čo sa na túto tému píše tam. Tieto agen-
túry sa zameriavajú práve na to, aby ich
správy boli objektívne a pravdivé, pretože
sú zdrojom pre všetky ostatné médiá. Po-
zrite sa na stránky médií, ktoré si dávajú
záležať na overovaní faktov a sú aj oce-
ňované za kvalitu spravodajstva.
2. Skontrolujte aj autora článku, fotky a ci-
tácie. Spokojne si dajte meno autora do
vyhľadávača. Možno vás prekvapí, že člo-
vek s takým menom a priezviskom ani
neexistuje alebo sa venuje iba šíreniu
hoaxov. Rovnako to urobte aj s fotkami.
Autori fake news a hoaxov radi recyklujú

staré fotky. Vždy je podozrivé, ak o nie-
čom píšu iba neoverené stránky a nenáj-
dete o tom informácie v nijakom veľkom
médiu. Zistite, či sú citácie relevantné a od
renomovaných odborníkov, alebo sa ho-
vorí o anonymných vedcoch.
3. Skúste nájsť vydavateľa. Seriózne
stránky majú niekde v menu uvedeného
vydavateľa, šéfredaktora i tím redaktorov.
Na podozrivyćh stránkach nič také nenáj-
dete. Informácia o redakcii a redaktoroch
zvyčajne chýba.
4. Uistite sa, či sa stránka, ktorú čítate,
nenachádza na zozname podozrivých

stránok Konspiratori.sk. Je tam zoznam
webových portálov, ktorých obsah pova-

žuje odborná komisia za neseriózny,
klamlivý či propagandistický. Mnohí

čitatelia ani netušia, že nevinne na-
zvané stránky patria medzi podo-
zrivé weby, ktoré nemáme čítať ani
zdieľať. Takými sú napríklad Zve-
davec.org, Badatel.net, Hlavny-
dennik.sk. Zemavek.sk či Magnifi-
cat.sk a mnohé ďalšie.
5. Overte si, či správa nie je hoax.

Najjednoduchšie to urobíte tak, že
skopírujete názov článku alebo

správy, vložíte ho do vyhľadávania na
Googli, pridáte k tomu slovo hoax a po-

zriete si výsledky. Skontrolovať zoznam
rôznych hoaxov môžete aj na facebooko-
vej stránke Hoaxy a podvody – Polícia SR.
6. Predtým ako sa rozhodnete cez emaily,
sociálne siete či správy rozposielať nejakú
informáciu, podrobte ju trom Sokratovým
sitám. Vždy si najprv položte tieto kon-
trolné otázky: Viem s istotou povedať, že
to, čo šírim, je pravdivé? Je to dobré? Je to
potrebné – neublíži táto moja správa nie-
komu?

Článok je inšpirovaný textom brožúrky z edí-
cie Viera do vrecka s názvom Digitálny kon-
tinent a jeho výzvy.
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Vzápätí nám pápež František dáva tieto podnety, kde vyjadruje
postoje, ktoré bránia a ohrozujú našu snahu patriť Kristovi.
● Ohrozuje nás bohatstvo, ktoré je prekážkou napredovania.
● Nebuďme otrokmi majetku, nežime pre bohatstvo, pretože
bohatstvo je pánom, pánom tohto sveta, a my nemôžeme slú-
žiť dvom pánom (porov. Lk 16, 13).
● Bohatstvo nás brzdí.
Ďalšou skutočnosťou, ktorá bráni pokročiť v poznaní Ježiša a v prí-
slušnosti k nemu, je rigidita, istá meravosť:
● rigidita srdca,
● rigidita v interpretácii zákona.
Ježiš za túto meravosť, ktorá nie je vernosťou, napomína fari-
zejov, učiteľov Zákona (porov. Mt 23,1 – 36). Lebo vernosť je vždy
darom pre Boha; rigidita je istotou pre mňa samotného.

Potom pápež porozprával o jednom postoji, s ktorým sa stre-
táme aj na Slovensku – aj v súvislosti so svätým prijímaním na
ruku, ale aj s našimi ďalšími „presvedčeniami“.

Pamätám si, ako ma raz pri vstupe do farnosti oslovila istá pani,
istá dobrá pani. Prišla ku mne a hovorí: „Otče, jednu radu…“
„Hovorte.“
„Minulý týždeň v sobotu, nie včera, ale pred týždňom, sme s ro-
dinou išli na jednu svadbu, ktorá bola s omšou. Keďže to bolo
v sobotu popoludní, mysleli sme si, že touto omšou sme splnili
nedeľné prikázanie. No keď som sa vracala domov, premýšľala
som nad tým, že čítania neboli z nedele. Uvedomila som si, že
som v smrteľnom hriechu, pretože som v nedeľu nešla na omšu,
a hoci som ju mala v sobotu, tá omša nebola pravá, pretože čí-
tania neboli tie pravé.“

Tá meravosť. Spomínaná pani patrila k istému cirkevnému hnu-
tiu. Rigidita. Toto nás vzďaľuje od Ježišovej múdrosti, od Ježišo-
vej krásy a oberá nás o slobodu.
A toľkí pastieri umožňujú rásť takejto nepružnosti v dušiach ve-
riacich. Táto meravosť nám nedovolí vojsť Ježišovou bránou
(porov. Jn 10, 7): dôležitejšie je dodržiavanie zákona, tak ako je
napísaný alebo ako ho interpretujem ja, než sloboda napredo-
vania v nasledovaní Ježiša.
Pápež ešte spomínal ďalšie skutočnosti, ktoré nám nedovolia
kráčať vpred v poznávaní Ježiša, ako je mrzutosť, klerikálny po-
stoj, svetský duch, svetské spôsoby, ideológie, formy života.
Chýba sloboda. Nemôžeme nasledovať Ježiša bez slobody.
„Neraz sa však sloboda preženie a človek sa pokĺzne.“
● Áno, to je pravda. Je to tak.
● Môžeme skĺznuť, keď kráčame v slobode.
No horšie je skĺznuť ešte pred vykročením v týchto veciach,
ktoré zabraňujú, aby sme začali kráčať.

Duch Svätý nás učí milovať
Toto je niekoľko odkazov pápeža Františka, ktorý upriamuje
našu pozornosť na vzťah Ježiša a Ducha Svätého:
Duch Svätý nám pomáha stať sa slobodnými ľuďmi, ktorí chcú
a vedia milovať. Ježiš totiž nepovedal: „Milujte ma, ako som ja mi-
loval vás“, ale „milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás“.
Ježišova láska od nás nikdy nepožaduje odplatu.
Pri skúsenosti s pochybením a hriechom, čo zažívame všetci,
nám Duch Svätý pomáha nepodľahnúť a zároveň aj chápať i na-
plno žiť význam Ježišových slov: „Ak ma milujete, budete za-
chovávať moje prikázania“ (Jn 14, 15). Prikázania nám neboli
dané ako nejaký druh zrkadla, v ktorom by sme mali vidieť od-
raz našich pokleskov, našich nezrovnalostí. Božie slovo nám
bolo dané ako Slovo života, ktoré premieňa srdce a život, ktoré
obnovuje, nesúdi, aby odsúdilo, ale ozdravuje a za cieľ si kladie
odpustenie.
Duch Svätý nás učí miernosti a láskavosti Otcových detí.
Duch Svätý nás neučí urážať…
Božie milosrdenstvo je dielom Ducha Svätého! On je Darom Bo-
žím, je Boh sám, ktorý nám pomáha stať sa slobodnými ľuďmi,
ľuďmi, ktorí chcú a vedia milovať.
Pomáha nám to pochopiť Panna Mária, vzor Cirkvi, ktorá vie po-
čúvať Božie slovo a prijímať dar Ducha Svätého.

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

Niektoré nebezpečné
postoje

Položme si niekoľko otázok, ktoré ponúkol pápež František:
Čo znamená patriť k Ježišovi vo viere? Čo ma brzdí, aby som patril Ježišovi?



sväté písmo

Mladosť a úprimnosť, odvaha
● Musíme mať odvahu byť iní, poukázať druhým na sny, ktoré
tento svet neponúka, svedčiť o kráse veľkodušnosti, služby, čis-
toty, pevnosti, odpustenia, vernosti povolaniu, modlitby, boja za
spravodlivosť a spoločné dobro, lásky k chudobným, sociál-
neho priateľstva (ChV 34).
● A vás, mladí, chce mať ako svoje nástroje, cez ktoré bude vy-
žarovať svetlo a nádej, pretože potrebuje rátať s vašou odvahou,
s vašou sviežosťou a s vaším entuziazmom. Nemyslite si, že toto
poslanie bude ľahké a pohodlné. … nečakajte do zajtra, aby ste
spolupracovali na premene sveta svojou energiou, odvahou
a kreativitou. Váš život nie je akýmsi „medziobdobím“. Vy ste Bo-
žie teraz, Boh chce, aby ste prinášali ovo-
cie (ChV 176 – 177).
● Drahí mladí, nezriekajte sa tohto naj-
lepšieho vo svojej mladosti, nepozorujte
život z balkóna. Nemýľte si šťastie s gau-
čom a netrávte celý život pred obrazov-
kou. Nebuďte smutným obrazom opus-
teného vozidla. Nebuďte zaparkovanými
autami, ale snívajte a robte dobré roz-
hodnutia. Riskujte, aj keď sa zmýlite. Ne-
prežívajte svoj život s anestetikami a ne-
pozerajte sa na svet tak, ako keby ste boli
turisti. Dajte o sebe počuť! Odožeňte od
seba obavy, ktoré vás paralyzujú, ne-
staňte sa mladými múmiami. Žite! Usi-
lujte sa o to najlepšie v živote! Otvorte
dvierka na klietke a vyleťte von! Prosím
vás, neodíďte predčasne do dôchodku!
(ChV 143).

Kritika nech je spojená s modlitbou
Kritika bez odhodlania a bez pokory sa premieňa na deštruk-
tívnu silu. Gedeon preukázal aj veľké odhodlanie a ochotu pri-
jímať, riskovať. V prvom rade bol neprestajne v rozhovore s Bo-
hom. Je dôležité uvedomiť si, že modlitba je (môže byť) výzva
a dobrodružstvo. A aké dobrodružstvo! Umožňuje nám čoraz
lepšie ho poznať, úplne sa do neho ponoriť a rásť v stále pev-
nejšom spojení. Modlitba nám umožňuje porozprávať mu, čo sa
s nami deje, a dôverne spočinúť v jeho objatí. Zároveň nám dáva
chvíle vzácnej dôvernosti a lásky, v ktorých Ježiš do nás prelieva
svoj život. Keď sa modlíme, „nahrávame mu“, dávame mu pries-
tor, „aby mohol pôsobiť, vstúpiť a zvíťaziť“ (ChV 155).

Autor: Pavol Grach SDB / Foto: Barbora Kullačová

Gedeon a jeho povolanie –
Kniha Sudcov 6

Gedeon patrí medzi významných mužov, ktorí s Božou pomocou a pod jeho vedením
oslobodzovali izraelský ľud od útlaku a násilia.

Zo spôsobu reči a konania s Božím poslom sa dá usúdiť, že ide o mladého človeka. Na pozdrav, ktorý dostane: „Pán
s tebou, udatný hrdina!“, odpovedá veľmi úprimnou otázkou, ktorá znie ako rúhanie alebo prinajmenšom ako slabá
viera: „Prepáč, môj pane! Keď je Pán s nami, prečo nás toto všetko postihlo? A kde sú všetky jeho divy, o ktorých nám
rozprávali naši otcovia, keď hovorili: Pán nás vyviedol z Egypta? Teraz nás Pán opustil a vydal do ruky Madiánčanov.“
Úprimnosť a priamosť je jeho charakteristika. Ak sa mu úloha zdá nad jeho sily, tak to úprimne povie: „Prepáč, môj
pane! Čím mám vyslobodiť Izrael? Veď moja rodina je najbiednejšia v Manassesovi a ja som najmenší v dome môjho
otca!“ Potom je aj odvážny a prinúti anjela, aby ho počkal. Je náročný a odvážny aj neskôr, keď si žiada osobitné zna-
menia na lúke presne podľa svojej predstavy.
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misie

Keďže je práve čas prihlasovania sa do
nového ročníka prípravy pre saleziánske
misijné dobrovoľníctvo, rád by som vám
bližšie predstavil túto našu aktivitu. Nie-
kedy sa zdá, že sa všetky misijné pred-
nášky a články zákonite skončia výzvou
o finančnú podporu. Súčasný filozof zdra-
vého rozumu a otvoreného, kritického
prejavu Jordan Peterson tvrdí, že peniaze
problémy sveta nevyriešia, naopak, ich
väčším množstvom sa často situácia
zhorší. Jedným z mnohých smutných dô-
kazov tohto tvrdenia je napríklad Nigé-
ria, ktorá sa práve po objavení veľkých
zdrojov ropy stala menej stabilnou
a bezpečnou krajinou. A toto bohatstvo
väčšine obyvateľstva ich situáciu nezlep-
šilo. Hoci, samozrejme, aj pre vysielanie
misijných dobrovoľníkov sú potrebné fi-
nančné prostriedky, hlavným je však nie
prísun peňazí, ale prítomnosť živého člo-
veka. Misijný dobrovoľník je konkrétnym
predstaviteľom našej lásky k tým najchu-
dobnejším a opusteným.
Na to, aby túto náročnú úlohu dobrovoľ-
ník zvládol, potrebuje absolvovať príp-
ravu. Príprava pozostáva z desiatich ví-
kendových stretnutí od septembra do
júna. Nie je ľahké pre človeka dneška
nájsť si toľko voľného času, ale práve

v tom sa ukáže, koľko je ochotný pre svoju
misiu obetovať. V príprave sa budúci dob-
rovoľník oboznámi s dobrovoľníctvom ako
takým. Zistí, že môžu byť pre dobrovoľ-
níctvo nedostatočné motivácie, ba aj
škodlivé, patologické – kedy by bolo dob-
rovoľníctvo nevhodné pre neho samého
a aj pre ľudí, ku ktorým by bol poslaný. Má
čas skúmať svoje motívy a tak sa zrelo
rozhodnúť. Ďalej sa učíme o misii ako ta-
kej. Je to presvedčovanie iných o svojej
pravde? Alebo živé svedectvo o Ježišovi
ukrižovanom a zmŕtvychvstalom, ktorý
nás poveril službou zmierenia? Veľkú časť
prípravy tvorí skúmanie rozvojových pro-
jektov. Ktoré z nich pomáhajú na ceste
k samostatnosti a slobode a ktoré sú, na-
opak, ako aj sami Afričania hovoria, no-
vým finančným imperializmom, vytvára-
ním závislosti a prejavom moci? Ako
pomáhať, aby to bola skutočná pomoc,
dlhodobá a dôstojná? A práve tu sú mi-
sijní dobrovoľníci obrovským prínosom,
keď sami idú na rok do krajiny, aby spolu
s jej obyvateľmi bok po boku zdieľali ich
nádeje i obavy. Nie je to riadenie iných od
počítača, v bezpečí svojho domova. Je to
prítomnosť v ich prostredí, počúvanie
a spolupatričnosť. Len takto spoločne je
možné spraviť skutočne účinné zmeny

v ľudských životoch a spoločnosti. Sotva je
lepšia budúcnosť sveta otázkou nejakého
programu, ktorý napíšu odborníci niekde
vo výskumnom ústave a potom to pošlú,
aby to „niekto“ uskutočnil.
Sme vďační, že stále veľa ľudí aktívne od-
povedá na toto Božie volanie venovať časť
svojho života službe chudobným a opus-
teným.
Misijné dobrovoľníctvo bolo u nás oby-
čajne spojené s mladými do 30 rokov. No
je čoraz bežnejšie, že sa doň zapájajú aj
ľudia v zrelom veku, ktorí potrebujú pres-
távku v svojej pracovnej kariére a idú na
rok zmeniť svoj zaužívaný pracovný ryt-
mus. Ešte rozšírenejším sa však stáva mi-
sijné dobrovoľníctvo dôchodcov, ktorí
môžu na misii odovzdávať bohaté skúse-
nosti aj zo svojho profesionálneho života.
Čo je na to potrebné? Najprv začuť Božie
volanie, potom je nevyhnutná určitá pruž-
nosť a schopnosť prispôsobovať sa zme-
nám. Solídny zdravotný stav a tiež aspoň
základná znalosť nejakého svetového ja-
zyka.

Všetky informácie nájdete na www.sale-
ziani.sk/misie.

Autor: Štefan Kormančík SDB / Foto: misijný archív

Saleziánske misijné dobrovoľníctvo

Na týchto stránkach sme vás už zoznamovali s mnohými našimi misijnými aktivitami –
s činnosťou našich misionárov vo svete, s našou zbierkou Tehlička či s niektorými rozvojovými
projektmi.

Saleziánska misia v meste Korr na severe KeneMisijní dobrovoľníci na formačnom stretnutí
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aktual i ta

Na Slovensku saleziánske diela rovnako
ako Cirkev pružne zareagovali a prijali
opatrenia, aby čím viac predišli šíreniu ví-
rusu. V každom našom stredisku a škole
sa zastavila činnosť na základe opatrení
štátu i Cirkvi a našich predstavených. Zá-
roveň v niektorých mestách sa mladí za-
pojili do služby pre spoločné dobro pod
vedením iných organizácií.

Saleziánska informačná agentúra ANS
denne prinášala správy o tom, ako sale-
ziánska rodina po celom svete reaguje na
krízu. Chceme priblížiť pestrosť tejto po-
moci a poukázať aspoň na niekoľko zaují-
mavých príkladov.

Medzi najrozšírenejšiu pomoc môžeme
zaradiť materiálnu pomoc najchudobnej-
ším: ľuďom bez práce, bez domova, mig-
rantom, rodinám, osamelým starým ľu-
ďom. Táto pomoc, ktorá sa poskytovala vo
viacerých, zvlášť chudobnejších krajinách
už aj predtým (India, Východný
Timor, Peru, Mexiko, Angola,
Rwanda, Uganda, Burundi…), na-
berala teraz na intenzite. Viac sa
organizovala, bola spojená aj so
sanitárnou pomocou (gély, rúška)
a u starších ľudí aj s nákupom do
domácností. Veľmi zraniteľnou
skupinou sú v tejto situácii deti
ulice, ktorých počet sa násobne
zväčšuje.

Aj v rozvinutých, no veľmi postih-
nutých krajinách, ako sú naprík-
lad Francúzsko či USA, sa stala
aktuálnou pomoc saleziánskej ro-

diny s výrobou alebo za-
bezpečovaním ochran-
ných pomôcok pre zdra-
votnícky personál, pre
ľudí prvého kontaktu
a pre dobrovoľníkov.
Dobrovoľníctvo získava
aj novú tvár: okrem dob-
rovoľníkov zapojených do
humanitárnej pomoci v na-
šich dielach sa viacerí dali
k dispozícii občianskym autoritám
a, naopak, niektorí ľudia mimo našich diel
nám v tejto činnosti výrazne pomáhali zo
svojich osobných prostriedkov. V Indii sa-
leziáni spustili päť projektov na prevenciu
COVID-19 a spolu s vládou prispôsobili
vysokú školu s internátom na nemocnicu
na liečbu pacientov; v Chorvátsku mnohí
mladí zo Saleziánskeho mládežníckeho
hnutia pracovali ako dobrovoľníci v ini-
ciatívach Červeného kríža a Charity.

Ďalším spôsobom,
ako premôcť so-
ciálnu izoláciu a tak
preukázať blízkosť
najmä mladým
a rodinám, sa stali
pestré programy

cez internet. Vy-
učovanie cez inter-

net, rôzne slovká do
dňa, zamyslenia a medi-

tácie nad Božím slovom, po-
nuky pre rodičov, videá s inšpiráciami, ako
stráviť voľný čas s deťmi doma, ale aj vše-
lijaké kurzy (divadelný kurz pre deti, on-
line poradenstvo pre rodičov…). Na Slo-
vensku vznikol projekt oratko.online.

Zvláštnou kategóriou programov cez in-
ternet sa stali duchovné a formačné prog-
ramy: online sväté omše, modlitba veš-
pier, ranných chvál, ruženca a iných
pobožností. Vo viacerých krajinách sale-

ziánska rodina sprevádzala mla-
dých, ale aj ostatných veriacich
pri slávení Veľkej noci cez mnohé
online ponuky, prenosy, mate-
riály. Zaujímavosťou je aj presu-
nutie rozličných silných osobných
momentov, ako sú duchovné cvi-
čenia či duchovné obnovy, na in-
ternet. Napríklad v Slovinsku mali
pre mladých sedemdňové du-
chovné cvičenia cez internet
s ranným zamyslením a popolud-
ňajším podelením v skupinách.
Tiež mali online mesačné for-
mačné stretnutie, ktoré pripravil
delegát pre pastoráciu povolaní.

Spracoval: OnMisdb / Foto ANS

Saleziánska rodina po celom svete
odpovedala na pandémiu koronavírusu

Kríza, ktorú spôsobilo ochorenie Covid-19, vyvolala po celom svete viac-menej podobnú
reakciu: zatváranie inštitúcií, preventívnu karanténu a izoláciu, obmedzenie vychádzania,
ktoré je v chudobnejších krajinách často spojené s nemožnosťou nájsť si prácu a zarobiť si
na živobytie. Saleziánska rodina nezaváhala a zodvihla sa vlna solidarity a rôznych aktivít

na zmiernenie dôsledkov.
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Nádejný mladík
Don Stanislav Sloboda pochádzal zo Smo-
leníc, z časti, ktorá sa vtedy nazývala Neš-
tich, dnes Smolenická Nová Ves. Bol pr-
vým dieťaťom Karola a Filomény, rodenej
Boháčkovej, ktorí mali ešte ďalšie štyri
deti. Po základnej škole v roku 1934 začal
chodiť na gymnázium u saleziánov v Šaš-
tíne. V lete 1939 nastúpil do noviciátu
v Hronskom Beňadiku a 24. augusta 1940
zložil prvé rehoľné sľuby do rúk vtedy no-
vého slovenského provinciála Jozefa Bo-
kora. Po dokončení maturity ho provinciál
poslal študovať filozofiu na Pápežské sa-
leziánske aténeum do Turína, no pre voj-

nové pomery tam bol len štyri mesiace.
Saleziánsku asistenciu si vykonával v To-
poľčanoch, v Trnave a v Šaštíne. Vo štvrtom
ročníku teológie v saleziánskom ústave vo
Svätom Kríži nad Hronom (dnes Žiar nad
Hronom) ho zastihla – už ako diakona –
barbarská noc. Všetkých previezli auto-
busmi najprv do Šaštína a o týždeň s ostat-
nými do Podolínca. A keďže nechcel vy-
stúpiť z rehole, aj jeho 4. septembra 1950
odvelili do Pomocných technických prá-
porov (PTP). Dostal sa do Rokycan v Če-
chách a neskôr pracoval v železiarňach
a oceliarňach v Kladne.

Pre kňazstvo riskoval
Rožňavský biskup Róbert Pobožný risko-
val roky žalára, keď po roku 1948 tajne vy-
sviacal kňazov. Aj Stanko Sloboda za ním
cestoval z Čiech do Rožňavy. Bolo 23. de-
cembra 1950. „Boli sme viacerí. Vysviacka
sa konala v noci. Prichádzali sme večer.

Tmavá miestnosť, ktorá slúžila ako sklad
potrebných vecí pre chrám, sa v tej chvíli
stala kaplnkou. Otec biskup vykonával
všetko pokojne a dôstojne, ako by sme
boli v bazilike. So slzami v očiach sme
predstupovali pred neho pri jednotlivých
obradoch. Keď sa všetko skončilo, dojatí,
opäť po vyslovení hesla, sme vychádzali
z biskupského sídla na stanicu. Ráno sme
sa už hlásili v Strašiciach alebo v Dobroti-
vej. Na pracovisku sme si tajne dávali no-
vokňazské požehnanie.“

Kontrolór súčiastok pre lietadlá MIG
„V Kladne som ostal aj po skončení tejto
tzv. vojenčiny. Ako tajný kňaz som sa tam,
neviem prečo, odrazu stal dôležitým za-
mestnancom (od 1. januára 1954). Raz ma
zavolali do novozriadeného oddelenia na
výrobu súčiastok pre sovietske lietadlá.
Vedúci Ing. Schmidt mi v prítomnosti
majstra Svobodu povedal: – Tady mi udě-

láte pořádek jako
v kostele!
Na oddelení bolo
veľa nových za-
mestnancov, kto-
rých stále menili.
Hlavný dozor vyko-
návali vojaci v civile.
Všetko mali pod
kontrolou. Niektoré
súčiastky do lieta-
diel MIG vyrábali
v Poľsku, iné v Ma-
ďarsku, kompleti-
zovali ich v Soviet-

Slovenský salezián, ktorý vyriešil
chybu sovietskeho lietadla

Spracoval: rhsdb / Foto: archív SDB

Celé desaťročia žil ako „angažovaný kňaz umlčanej Cirkvi“, bol duchovným otcom pre stovky
študentov a laikov v Bratislave, organizoval nielen stretnutia v malých skupinách či tajné teologické
večery, ale aj stovky duchovných cvičení. Vo svojom byte ich vítal slovami: „Čau, bambino!“ Po zrušení
reholí v komunistickom Československu sa dostal do Kladna, kde pracoval trinásť rokov, okrem iného

aj pri montáži sovietskych lietadiel Mig. Horlivý kňaz don Stanislav Sloboda, ktorý„ešte aj na
smrteľnej posteli spovedal“, sa narodil pred sto rokmi, 13. augusta 1920.

Turín, jún 1942 – Bleho, Pobiecky, Bokor, Mráz, Sloboda

Stanislav Sloboda
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skom zväze. Hlavnú úlohu mal podnik
v Kladne. Lietadlá MIG 23 napokon pre-
chádzali skúškou v Hradci Králové. Pri tých-
to skúškach však lietadlá padali. Kladno
podozrievali zo sabotáže. Vedúci Kladna si
zbalil veci a čakal, kedy ho zavrú. Všetkých
výrobcov zvolali do Prahy do podniku Mo-
torlet Jinonice. Vedúci ma tam ako kontro-
lóra poslal namiesto seba a dal mi všetky
splnomocnenia.“
Tajný salezián Sloboda cestoval do Prahy,
kde v podniku Jinonice bola na vrátnici
prísna vojenská kontrola. Nemal žiadnu
komunistickú legitimáciu, ale mal splno-
mocnenie od zamestnávateľa, a to sta-
čilo. Vo veľkej miestnosti bol urobený
prierez lietadla, stálo tam viacero domá-
cich i sovietskych vysokých dôstojníkov
a generálov.
„Hneď nato sa začalo rokovanie. Ukázali
nám MIG, ktorý im pri skúškach stále pa-
dal. Vedúci sa obrátil na mňa.
– Čo na to padanie povie Kladno, hlavný
dodávateľ a výrobca ocele?
– My sa usilujeme postupovať presne
podľa dodanej sovietskej dokumentácie.
– Tak kde je podľa vás chyba?
– Môže to byť aj v oceli EI-317!
– To je predsa sovietska výroba podľa so-
vietskej dokumentácie. Ako si to dovolíte
povedať o sovietskej oceli?
– Pýtate sa na môj názor a ten som vám
povedal.“
Keď po spísaní zápisnice odobrali vzorky
ocele a vykonali rôzne skúšky, výsledok
ukázal, že sovietska oceľ nezodpovedala
normám. Mladý tajný kňaz tak zachránil
celý podnik v Kladne pred obvinením zo
sabotáže. Za odmenu okrem iného do-

stal poukaz na motorku JAWU 123. „Ces-
toval som ňou cez soboty a nedele na Klí-
čavu, kde nútene pracovali desiatky na-
šich koadjútorov, alebo za chorými
a starými spolubratmi do Semil či na Mo-
ravec. Každej návšteve sa veľmi potešili.“

Angažovaný kňaz umlčanej Cirkvi
Prácu v Kladne ukončil v auguste 1969
a vrátil sa na Slovensko do Bratislavy.
Zamestnal sa vo Výskumnom ústave poľ-
nohospodárskej techniky Slovenskej poľ-
nohospodárskej akadémie ako doku-
mentarista a tlmočník – a ostal tam až do
dôchodku. Od nového roka 1981 penzista
a tajný salezián kňaz ďalej horlivo praco-
val v prostredí umlčanej Cirkvi pre man-
želov a pre mladých. Neušlo to pozor-
nosti Štátnej bezpečnosti a viac ráz
u neho vykonali aj domovú prehliadku.
„Bol veľmi inteligentný, vzdelaný, ovládal
svetové jazyky, bol trpezlivý a pracovitý.
Organizoval stovky duchovných cvičení
vo všetkých kútoch Slovenska. Pripravoval
večerné teologické vzdelávanie, predná-
šal tam a viedol diskusie o problémoch
súčasnosti, čo bolo vtedy veľmi nebez-
pečné. Dvere svojho bytu mal vždy otvo-
rené pre každého, kto hľadal Boha alebo
i jednoduché pochopenie,“ napísal o ňom
po jeho smrti svedectvo pán Ján Lukšic
z Bratislavy.

70-ročný pedagóg
Od septembra 1991 až do smrti pôsobil
ako odborný asistent latinčiny a talian-
činy na Cyrilometodskej bohosloveckej fa-
kulte UK v Bratislave. Posledné týždne
pred smrťou stihol svojim bohoslovcom

ešte opraviť písomné práce na záver se-
mestra.
Don Stanislav Sloboda zomrel 17. mája
1997 v Bratislave. Posledné týždne strávil
v nemocnici. A hoci bol v posledných
dňoch v kóme, prichádzalo sa s ním roz-
lúčiť mnoho spolubratov a najmä laikov
a mladých, jeho duchovné deti.

František Sersen a Stanislav Sloboda Jahodník, duchovné cvičenia 1990

13. augusta oslavuje
don Milan Stanislav Ďurica

95 rokov.
BLAHOŽELÁME!

Slovenský historik salezián kňaz prof. Mi-
lan Stanislav Ďurica sa dožíva vzácneho
životného jubilea 95 rokov. „Za všetko, čo
som mohol urobiť vo svojom živote, ďa-
kujem donovi Boscovi a mojim salezián-
skym predstaveným, ktorí mi vždy dovo-
lili uskutočniť moje návrhy, ak ich
zhodnotili ako rozumné,“ krátko vyjadril
svoje pocity ešte pri 90-tke don Milan Sta-
nislav Ďurica. Pochádza z obce Krivany,
saleziánom sa stal v roku 1944, za kňaza
bol vysvätený 1. júla 1956 v Turíne. Svoju
dizertačnú prácu z teológie venoval prob-
lematike Turínskeho plátna; habilitáciu
doktora politických vied získal v roku 1961
v Padove. Od roku 1967 pôsobil na Pa-
dovskej univerzite až do dôchodku v roku
1997. Ako teológa ho pápež Ján XXIII. vy-
menoval za poradcu prípravnej komisie
Druhého vatikánskeho koncilu. Bibli-
ografia prác Milana S. Ďuricu SDB pred-
stavuje vyše 1 700 publikácií vydaných
v ôsmich jazykoch.
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saleziánski svätí

Narodila sa 13. januára 1902 v bohatej
rodine doktora Félixa Romera Meneses.
Keď mala dvanásť rokov, vstúpila do ko-
légia dcér Márie Pomocnice v Granade.
Celý život ju charakterizovali dve vlast-
nosti: vedela byť spokojná a šťastná v ho-
cijakom kútiku, všade, kam ju poslali,
a dokázala udržiavať tajuplný, živý kon-
takt s Bohom. V osemnástich rokoch
odišla do San Salvadora, aby absolvovala
postulantát, a o rok prijala rúcho dcér Má-
rie Pomocnice. Po dvoch rokoch noviciátu
Mária ako 21-ročná zložila rehoľné sľuby.
Dcéra z bohatej rodiny sľúbila Pánovi chu-
dobu, pekné dievča, ktoré by si aj sto
chlapcov prialo mať za manželku, zložilo
sľub čistoty, a mladá žena, ktorú by slu-
hovia s radosťou poslúchali, sa sama za-
viazala sľubom poslušnosti. Predstavené
potom poslali 29-ročnú sestru Máriu do
San José v Kostarike, kde mala pôsobiť
ako učiteľka hudby a maľby v kolégiu pre
dievčatá z predmestí, ktoré boli bez práce
a budúcnosti. Keď tam prišla, ešte neve-
dela, že chudobné dievčatá a ich rodiny,
ktoré sa tiesnia v barakoch na periférii,
budú 48 rokov, až do jej smrti, jej novou
vlasťou.
Sestru Máriu Romerovú Menesesovú si
Boh povolal 7. júla 1977. Za blahoslavenú
ju vyhlásil pápež Ján Pavol II. 14. apríla
2002.

Narodil sa v argentínskom Chimpay na
brehoch rieky Rio Negro. Jeho otec Ma-
nuel bol posledným veľkým náčelníkom
Araukáncov. Keď mal Zefirín jedenásť ro-
kov, otec ho napriek svojmu odporu voči
bielym kolonizátorom zaviedol do školy
v Buenos Aires, aby tam študoval a raz
mohol brániť svoj ľud.
Zefirín dýchal rodinnú atmosféru v sale-
ziánskom kolégiu a obľúbil si dona Bosca.
Postupne v ňom rástla túžba byť salezi-
ánom kňazom, aby mohol evanjelizovať
svoj ľud. Vybral si za vzor Dominika Savia
a počas piatich rokov nevídaného úsilia
prispôsobiť sa úplne inej kultúre sa sám
stal druhým Dominikom Saviom. Zefirín

bol chlapcom, ktorý len ťažko dokázal stáť
v rade alebo poslúchať na zvonec, ale po-
stupne sa stal vzorom pre iných. V roku
1903 ho don Cagliero prijal medzi ašpi-
rantov vo Viedme.
Vzhľadom na jeho chabé zdravie odišiel
do Talianska, aby tam pokračoval v štúdiu
v lepšom ovzduší. No choroba, ktorú le-
kári nevedeli diagnostikovať – možno aj
preto, že Zefirín sa málo sťažoval –, ho
podlomila. Bola to tuberkulóza. 28. marca
1905 ho previezli do nemocnice v Ríme.
Zomrel tam v tichu 11. mája.
Za ctihodného bol vyhlásený 22. júna
1972 a za blahoslaveného 11. novembra
2007.

Narodila sa: 13. januára

Blahoslavená

Mária Romerová
Menesesová

Blahoslavený

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

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)

AUGUST

2. blahoslavený
Augustín Czartoryski, kňaz

2. Augustín Czartoryski,
narodil sa v Paríži (1858)

11. ctihodný Rudolf Komorek,
narodil sa v Bilsku, Poľsko (1890)

11. Boží služobník Ľudovít Mroczek,
narodil sa v Kety, Poľsko (1905)

16. svätý Ján Bosco, narodil sa
v Castelnuovo d´Asti (1815)

16. Boží služobník Kazimír
Wojciechowski, narodil sa v Jasło,
Poľsko (1904)

22. Boží služobník František
Harazim, narodil sa v Osiny,
Poľsko (1885)

25. blahoslavená
Mária Troncattiová, panna

26. blahoslavený
Zefirín Namuncurà, mladík

26. Zefirín Namuncurá, narodil sa
v Chympay, Argentína (1886)

27. Boží služobník
Konštantín Vendrame,
narodil sa v San Martino di Colle
Umberto, Taliansko (1893)

29. ctihodný František Convertini,
narodil sa v Locorotondo,
Taliansko (1898)

Narodil sa: 26. augusta



sen dona bosca

Ak rozprávame o láske, je potrebné si
uvedomiť, že sme vždy najskôr v pozícii
tých, ktorí lásku prijímajú, a až neskôr
sme ju schopní darovať iným. Malé dieťa je
najskôr len prijímateľom lásky predovšet-
kým od rodičov. To isté platí aj vo vzťahu
k Pánu Bohu. Nie my sme milovali Boha,
ale je to on, kto nás miloval ako prvý. Svätý
Ján vo svojom liste píše: „Boh je láska“ (1 Jn
4, 8.16). Z tejto lásky potom pramení každá
ďalšia forma lásky. Na lásku sa dá pozerať
rôznymi pohľadmi. Slová z lúča vo sne
dona Bosca týkajúce sa lásky – „neste si
vzájomne bremená a tak naplníte Kristov
zákon“ (Gal 6, 2) – hovoria o tom, ako don
Bosco vnímal lásku: povzbudzoval k zná-
šaniu chýb druhých.
Láska dona Bosca bola láska pastoračná
a pedagogická. Jeho pastoračná láska sa
odráža predovšetkým v prežívaní kňaz-
stva. Láska osvietená vierou, boj proti zlu,
pomoc blížnym – najmä mladým, túžba
po spáse duší. Je plná životnej energie,
pramení z „milosti jednoty“, čo znamená,
že vedel spojiť službu, činnosť a kontem-
pláciu dohromady. Pedagogická láska –
typická láska dona Bosca, je založená na
výchovnej metóde: rozum, náboženstvo
a láskavosť. Je to láska, z ktorej vyžaruje
dobrota. Vo svojom Liste z Ríma (10. mája
1884) píše: „… aby chlapci boli nielen mi-
lovaní, ale aby aj cítili, že sú milovaní.“
Svätý Augustín v jednom zo svojich diel
napísal: „Miluj a rob, čo chceš!“ Don
Bosco, veľký pedagóg, hovorí saleziánom:
„Nestačí milovať, ale treba, aby ťa milo-
vali!“ To je pedagogický aspekt salezián-
skej lásky, ktorá má byť viditeľná v sym-
patickej tvári. Saleziánska láska musí byť
sympatická, lebo výchova je vecou srdca,
a ak chýba duch dôvery či priateľstva,
nedá sa vychovávať. Nejde tu o posluš-
nosť, ale o námahu budovať hodnoty,
presvedčenie, zmýšľanie, ktoré vedú ku
kresťanskému životu. Nie je ľahké do-
siahnuť, aby nás druhí mali radi. Je to po-

trebné dosiahnuť cez svätosť bez pošlia-
pania lásky a jej zredukovania na žiados-
tivosť. Na to je potrebná vhodná askéza
a pokánie. Nie náhodou práve slová svä-
tého Pavla z lúča don Bosco pripomínal
donovi Ruovi a Mons. Caglierovi na smrteľ-
nej posteli.
Pastoračná a pedagogická láska má zo
saleziánskeho vychovávateľa urobiť nosi-
teľa a znamenie lásky Ježiša Krista pre
mladých. Má byť priťahujúcim znamením.
To, čo sa hovorilo v Ženeve o svätom
Františkovi Saleskom, by sa malo dať po-
vedať o každom saleziánskom vychová-
vateľovi: „Je v ňom vidieť sympatiu Ježiša
Krista.“ Takého poznali chlapci aj dona
Bosca na Valdoccu. To, čo don Bosco ob-
divoval u svätého Františka Saleského,
bola láskavosť a jemnosť v prejavoch jeho
lásky. Znamená to, že v mene „saleziáni“
je skrytý veľký obsah dobroty. Don Al-
berto Caviglia na jednom zo stretnutí sa

vyjadril veľmi jasne: „Štvrtým sľubom sa-
leziánov je dobrota. Salezián bez dobroty
nie je salezián.“
„My saleziáni sa cvičme v láske, majme
k sebe navzájom ohľad. Povzbudzujme
sa v konaní dobra, v láske a vzájomnej
úcte ako bratia“ (MB IX, 356). Pripomína to
prvých kresťanov, o ktorých hovorili: „Po-
zrite, ako sa milujú!“ Ak mladý, a vôbec
každý človek, vidí a zažije takúto lásku ro-
dinného ducha, nemôže ňou ostať ne-
očarený. O tejto láske sa píše aj v Sale-
ziánskych stanovách: „Salezián… je
otvorený a srdečný, ochotný urobiť prvý
krok a každého vždy prijať láskavo, úctivo
a trpezlivo. Jeho láska je láskou otcovskou,
bratskou a priateľskou, schopnou vytvárať
priateľské vzťahy. Je to láskavosť, ktorú
don Bosco tak veľmi odporúčal“ (S 15).
Ani my sa nebojme vykročiť na túto prí-
ťažlivú a odvážnu cestu lásky, ktorá otvára
srdcia mladým!

Autor: František Kubovič SDB / Foto: Barbora Kullačová

Diamant lásky

Na treťom diamante, ktorý don Bosco videl na srdci muža majestátneho výzoru,
bolo napísané LÁSKA.
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nekrológ

Jozef Ižold sa narodil 30. januára 1964
ako tretie z piatich detí. Pochádza z obce
Rybník nad Hronom, okres Levice. Naj-
starší Daniel je tiež kňazom. Rodičia Vin-
cent a Júlia vytvárali v rodine dobré kres-
ťanské ovzdušie, v ktorom aj Jozef prežil
krásne a šťastné detstvo. Duchovné po-
volanie sa u neho i u jeho staršieho brata
Daniela rozvíjalo aj vďaka návštevám
pátra vincentína Ľudovíta Orješka, ktorý
sa počas prenasledovania v 50-tych ro-
koch osem rokov skrýval u ich starých ro-
dičov a navštevoval ich aj po návrate z vä-
zenia. Počas gymnaziálnych štúdií
v Jozefovi dozrelo rozhodnutie pre
kňazské povolanie. Zmaturoval v roku
1982 na gymnáziu v Leviciach. No kým
Daniela prijali do kňazského seminára

v Bratislave na prvý raz, Jozefovu žiadosť
ani na štvrtý pokus neprijali. Medzitým
sa zamestnal, pracoval ako robotník a ab-
solvoval aj základnú vojenskú službu.
Po porade s ďalším pátrom vincentínom
Ondrejom Mihálom sa rozhodol kontak-
tovať tajných saleziánov, ktorých dovtedy
nepoznal. A tak sa presťahoval do Bratis-
lavy, kde začal tajnú formáciu a zároveň
pracoval v Štátnom drevárskom výskum-
nom ústave v Bratislave ako technik.
V roku 1988 začal študovať špeciálnu pe-
dagogiku na Pedagogickej fakulte Uni-
verzity Komenského. Život v tajných ma-
lých saleziánskych komunitách, práca
s mladými v malých skupinkách a vzá-
jomné povzbudzovanie spolubratov ho
veľmi oslovili. Roky saleziánskej formácie
boli pre neho značne obohacujúce, spo-
znal mnohých saleziánov svätého života,
mal možnosť prehlbovať sa vo viere štú-
diom a najmä konkrétnym prežívaním du-
chovného života v komunite a v práci me-
dzi mladými.
Po páde totality nastúpil v lete 1990 do
novootvoreného saleziánskeho noviciátu
v Poprade. V Konkatedrále Sedembolest-
nej Panny Márie v Poprade ako 27-ročný
zložil svoje prvé rehoľné sľuby 10. augusta
1991. Nasledovali dva roky filozofických
štúdií, na ktoré ho predstavení poslali do
Talianska. Naučil sa nový jazyk, no tiež sa
musel konfrontovať s odlišnou kultúrou
a s iným štýlom práce saleziánov. Dvoj-
ročnú saleziánsku pedagogickú prax, ti-
rocínium, absolvoval v Žiline, ale s pres-
távkou, pretože v roku 1994 ho poslali
študovať na Pápežskú saleziánsku uni-
verzitu do Ríma filozofiu, aby potom vy-
učoval spolubratov. Záverečnú licen-
ciátsku prácu písal na tému „Jacques
Maritain: Výchova k slobode“. Na jeden
rok sa opäť vrátil ako tirocinant medzi po-
novicov do Žiliny a zároveň vyučoval na

Gymnáziu svätého Františka Assiského.
Štúdium teológie absolvoval od roku 1997
v Turíne a po diakonskej vysviacke 10.
júna 2000 v tamojšej Bazilike Márie Po-
mocnice sa vrátil do Žiliny. Pôsobil opäť
medzi ponovicmi už ako člen formačného
tímu. Tam 20. januára 2001 prijal aj
kňazskú vysviacku. Jeho svätiteľom bol
vtedajší nitriansky pomocný biskup Mons.
František Rábek.
„Primície v mojej rodnej dedine boli o týždeň
neskôr. Pre dedinu to bola veľká udalosť
a mnohí sa veľkodušne zapojili do príprav.
Dodnes som im za to veľmi vďačný.“
Aj po kňazskej vysviacke pokračoval
v službe vo formačnom tíme medzi mla-
dými saleziánmi v Žiline a pastoračne po-
máhal aj na sídlisku Žilina-Solinky v novej
rozbiehajúcej sa farnosti. V rokoch 2005 –
2008 bol v Žiline predstaveným formačnej
komunity spolubratov ponovicov a záro-
veň bol v tom čase aj členom provinciál-
nej rady saleziánov. V roku 2005 prekonal
onkologické ochorenie.
Hlavný predstavený saleziánov don Pas-
cual Chávez 13. júna 2008 vymenoval Jo-
zefa Ižolda za provinciálneho vikára
a v tejto úlohe pôsobil dve trojročné ob-
dobia. Zároveň plnil úlohu provinciálneho
delegáta pre formáciu.
Po šiestich rokoch v úlohe provinciálneho
vikára ho hlavný predstavený saleziánov
don Pascual Chávez 7. januára 2014 vy-
menoval do úlohy provinciála. Do svojho
úradu nastúpil 2. júna 2014 a stal sa pr-
vým provinciálom, ktorý do rehole sale-
ziánov vstúpil až po novembri 1989. Jed-
nou z veľkých radostí jeho úradu bolo
blahorečenie saleziána mučeníka Titusa
Zemana v roku 2017.
V roku 2019 ho zasiahlo nové onkologické
ochorenie, s ktorým bojoval desať mesia-
cov. Posledné dni prežil v opatere komu-
nity v sídle Saleziánskej provincie v Brati-

Text a foto: archív SDB

Don Jozef Ižold
provinciál saleziánov na Slovensku

v rokoch 2014 – 2020
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slave na Miletičovej, kde zaopatrený svia-
tosťami s vierou a radostnou nádejou
odovzdal svoj život Bohu. Zomrel v prí-
tomnosti spolubratov i rodného brata
kňaza v stredu 20. mája 2020 vo večer-
ných hodinách, v predvečer slávnosti Na-
nebovstúpenia Pána, ktorého tak veľmi
miloval. Don Jozef Ižold zavŕšil svoj život
vo veku 56 rokov života, 29 rokov rehoľ-
ných sľubov a 19 rokov kňazstva.

VÝBER Z PRÍHOVOROV

„Je mi veľmi ľúto smrti otca Jozefa Ižolda.
Strávili sme spolu dva roky v Nave a tam
som bol schopný vidieť jeho veľkú húžev-
natosť, jeho túžbu stráviť sám seba. Vedel
byť vážny, angažovaný a tiež spoločenský.
Bol pre mňa Božím mužom a obdivoval
som jeho vernosť v modlitbe. Nech sa
don Jozef prihovára za nás u nebeského
Otca.“
don Igino Biffi SDB,
provinciál z Benátskej provincie, Taliansko

„Odchod Jožka Ižolda jsem očekával
a přece mne hodně zabolel. Těžko se při-
jímá, že je to pro nás lépe, když máme pří-
mluvce v nebi, než že máme skvělého

spolubratra mezi námi. Jozef byl velký
dobrák. Dostal pro svou povahu a vnitřní
dobrotu těžký úkol provinciála. Možná
vnitřní utrpení a stres spustili rakovinu?
Jožo je u Pána, je u dona Boska v nebi. Na-
plnil své poslání na této zemi a odešel
k Otci.“
don Petr Vaculík SDB,
provinciál Českej provincie

„Jožko bol mojím priateľom. Prežili sme
spolu šesť intenzívnych rokov, keď kráčal
vedľa mňa ako vikár saleziánskeho pro-
vinciála v rokoch 2008 až 2014. Vždy po-
kojný, usmiaty, skromný. Bral na seba po-
korne a poslušne úlohy i zodpovednosti,
ktoré mu neboli povahovo blízke. Nesťa-
žoval sa. Vždy milý a usmiaty. A zostal ta-
kým aj po tom, ako sa naše cesty rozišli
a my sme sa stretávali už len niekoľkokrát
za rok. Takto si ho pamätám a takýto ob-
raz budem nosiť v srdci dlho, možno stále.
don Karol Maník SDB,
provinciál, Ukrajina

„Naposledy som s Jozefom prežil niekoľko
nezabudnuteľných dní na Miletičovej vlani
v septembri, keď už kráčal po krížovej
ceste svojej poslednej choroby. S opravdi-
vou pokorou, kresťanskou dôverou a pri-

tom so saleziánskou radosťou a trpez-
livosťou prejavoval svoju odovzdanosť do
rúk toho, ktorému sa odovzdal v mladosti
a ktorému chcel verne slúžiť do svojho
posledného výdychu. Jozef, ďakujem ti za
príklad verne žitého povolania i za tvoju
odovzdanosť do Božích rúk.“
Mons. Vladimír Fekete SDB, biskup,
apoštolský prefekt Azerbajdžanu

Jožko je jeden zo saleziánov, s ktorým sa
mi ťažko lúči a ktorý nám bude chýbať.
Veľmi dobre sa s ním rozprávalo, mala
som rada najmä filozofické úvahy, kde ne-
chýbal jeho obľúbený autor, ktorým sa
nechal inšpirovať – bol to Chesterton. Je-
den jeho citát mi sedí práve na Jožka: „Sú
velikáni, ktorí dávajú každému pocítiť jeho
malosť. Ale skutočný velikán je človek,
ktorý dáva každému človeku pocit vlast-
nej veľkosti.“ On bol ten skutočný. Vďaka
za tvoju sviežu radosť a nádej, ktorá od-
zrkadľovala nebo, vďaka za tvoje otcovské
a priateľské srdce.
sr. Monika Skalová FMA,
provinciálka sestier saleziánok

„Niekoľko dní pred jeho odchodom do
večnosti som donovi Jozefovi napísal a on
mi odpovedal, že ,všetko je v rukách Bo-
žích’. Dozvedel som sa, že ani počas svo-
jej choroby nikdy nestratil pokoj v srdci:
vedel žartovať a napriek svojmu utrpeniu
bol pokojný až do konca. Každý, kto sa
o neho staral, hlavne v posledných týž-
dňoch, vnímal pokoj v spôsobe jeho roz-
právania, hlbokú spiritualitu a stále dobrú
náladu. Dá sa povedať, že ani choroba
mu nekradla radosť a hlboký zmysel viery,
ktoré sú charakteristické pre saleziánsky
život.“
don Roman Jachimowicz SDB,
hlavný radca saleziánov pre Strednú
a severnú Európu

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.



Je to úplne prirodzené – kto sa na-
rodil, ten raz zomrie. Smrť nie je

nijaká výnimočná skutočnosť.
Na náhrobnom kameni poet-
ky Marie-Luise Kaschnitzovej

v Bollschweil čítame: „Blažení sú
tí, ktorí žili – predtým, než umreli.“

Je to stará pravda – život a smrť patria
k sebe. Svätý Augustín sa domnieva, že
zomierame od narodenia. Život a smrť
však patria k sebe aj iným spôsobom.

Len ten dokáže intenzívne žiť,
kto si je vedomý svojho zomie-

rania a svojej smrteľnosti.
Svätý Benedikt vyzýva nás
mníchov, aby sme mali smrť
neprestajne pred očami. Keď

počítame so smrťou, naplno
dokážeme prežívať prítomnú chví-

ľu. Ohraničenosť nášho života prepoži-
čiava prítomnej chvíli výnimočnú hod-

notu. Nie je nič dôležitejšie, ako
v tejto chvíli skutočne žiť. Pamätať
na smrť je pre mníchov nácvikom
života bez strachu. Mnohé po-
tom stráca svoju dôležitosť. Nie-
kedy je strach zo smrti dokonca

výrazom zdesenia z toho, že sme
ešte vôbec nežili. Smrť život nezne-

hodnocuje, ale mu dáva jeho dôstojnosť.
Niekedy sa narodenie a smrť časovo pre-
krývajú. Tu zomrie starý otec a o niekoľko
dní príde na svet vnúča. A rodina slávi
oboje – pohreb starkého aj krst vnúčika.
Alebo sa s veľkou radosťou oslavujú de-
väťdesiate narodeniny starej mamy a ona
o niekoľko dní umrie. Ešte by tak rada
žila a bola pyšná na svoj vysoký vek! Ale
zrazu na ňu siahla smrť.
Moja matka zomrela ako deväťdesiat-
jedenročná, no mala chuť žiť. A hoci si ži-
vot vychutnávala, bola pripravená aj
zomrieť. Chápala to tak, že k človeku
patrí oboje – povedať áno životu, ale v is-
tom čase ho aj odovzdať a umrieť. Na-
priek tomu to bolo bolestné. Vždy je bo-
lestné, keď zomrie milovaný človek.
Odlúčenie je ťažké a bolí, predsa sa však
už o samotnom pohrebe možno vyjadriť
pozitívne. Rozlúčili sme sa s ňou pekne.
Nad hrobom sme plakali, ale na kare
sme sa už zasa smiali. Rozprávalo sa o ži-
vote našej zosnulej a každému prišiel na
um nejaký zážitok s ňou. Pri smrti člo-
veka sa slávi jeho život a my dôveru-
jeme, že náš zosnulý teraz nadobudol
tú pravú podobu, ktorú mu daroval Boh
a ktorú počas života zatieňovali jeho sla-

bosti. Smrť pre nás
kresťanov totiž nie je
jednoducho len ko-
niec, ale naplnenie
a metamorfóza na se-
ba samého. Preto môže-
me sláviť život, hoci vieme o jeho ohrani-
čenosti. Táto konečnosť nám nenaháňa
strach, je oveľa viac pozvaním, aby
sme naplno žili teraz, v túto
chvíľu.
C. G. Jung sa domnieva, že
od stredného veku zos-
tane nažive len ten, kto je
pripravený zomrieť. Kto
naozaj nežil, tomu ťažko
padne opustiť život. Lebo nežitý
život sa ťažko opúšťa. Vtedy má človek
stále dojem, že musí dobehnúť zameš-
kané. O biblických patriarchoch sa píše,
že zomreli „nasýtení životom“.
Kto naozaj žil, ten dokáže svoj
život aj odovzdať. Nevieme,
ako bude vyzerať náš život
po smrti, máme však nádej,
že v smrti sa premení na
niečo nové, na niečo, čo „ani
oko nevidelo, ani ucho nepočulo“
(1 Kor 2, 9).

db Vydavateľstvo DON BOSCO

Vydavateľstvo DON BOSCO je súčasťou saleziánskeho diela s osobitným poslaním šíriť evanjeliové hodnoty
a dobro v podobe kvalitných a hodnotných kníh.

Knihy si môžete objednať cez náš eshop www.donbosco.sk, s výberom aj objednávkou vám radi pomôžeme,
ak sa na nás obrátite mailom na adresu pre.vas@donbosco.sk alebo objednavky@donbosco.sk,

a tiež telefonicky na čísle 0903/962 029.

Naše šťastie sa živí žasnutím. Táto cesta je celkom jednoduchá, a predsa nesmierne obohacuje.
Nech totiž robíme čokoľvek, či už jazdíme autom, čítame noviny, raňajkujeme, kosíme trávnik, alebo

žehlíme, záleží na nás, ako k tomu pristupujeme. Uprostred života, uprostred všedného dňa
môžeme vidieť zázraky. Musíme sa len naučiť hľadieť naň novými očami. O týchto „každodenných

zázrakoch“ píše benediktínsky mních Anselm Grün vo svojej novej knihe Umenie žasnúť, ktorú
pripravuje naše Vydavateľstvo DON BOSCO. Pre povzbudenie vám z nej prinášame úryvok.

Všetko má svoj čas –
sláviť život aj prijať smrť


