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veci dona bosca

Som trochu nízko položené pole, ale dobre za-
vlažované a dobrej kvality. Prvými, ktorí na mňa
prišli pred niekoľko tisíc rokmi, boli diviaky a jed-
noduchí ľudia oblečení do kožušiny. Som kúskom
pôdy na úpätí pevnosti severne od toho, čo dnes
nazývajú mestom Turín. Uplynulo tisíce rokov,
ale ja som tu stále.
Ani netušíte, koľko príbehov som počulo. Videlo
som život i smrť. Aj tých rímskych vojakov, ktorých
nazývajú mučeníkmi. Zranili ma pluhy, nechalo
som rásť stromy a trávu, trápili ma kŕdle husí, tie,
po ktorých mám meno: Údolie husí, Valdocco.
Stalo som sa dobrým poľom, kde sadili kukuricu,
zemiaky, kapustu, repu, šalát a kde rástla vynika-
júca tráva pre kravy a králiky. Môj osud sa jed-
ného dňa zmenil, keď som pocítilo, ako sa na
mňa pozerajú dve žiariace oči, ktoré mi venovali
osobitnú pozornosť,. Patrili mladému kňazovi,
ktorý hovoril: „Toto je presne to pole zo sna. Tu
Pani položila nohu.“ A rozprával o velikánskom
kostole s mnohými budovami
okolo a s krásnym pamät-
níkom uprostred.

Ako vidíte, presne to sa stalo. Istotne však nebolo
ľahké pre dobrého dona Bosca, aby sa stal mojím
majiteľom. Najprv nemal našetrený ani cent.
Všetko, čo sa mu podarilo vyprosiť, musel použiť
na nákup chleba pre svojich chlapcov. Ale Pani
mu nedala nijakú úľavu: chcela ma za každú cenu.
Pani zo sna vždy naliehala. A hoci ešte nevlastnil
pozemok, na ktorom by mal stavať, a chýbali mu
aj plány, rozoslal veľké množstvo obežníkov, kde
žiadal pomoc a podporu od dobrodincov.
Moji vlastníci nevedeli, čo so mnou, a dali ma na
predaj, ale pod podmienkou, že ma nebude ku-
povať don Bosco, ktorý nechcel zaplatiť starú
cenu, aby sa ich pozemok neznehodnotil. Don
Bosco bol však prešibaný a poslal priateľa, aby ro-
koval. Na posledný podpis v notárskej kancelárii
sa dostavil aj samotný don Bosco. Ach! Moji páni
rozhorčene odišli. Bol potrebný zásah zhora, aby
sa vzdali. Nakoniec som patrilo donovi Boscovi.
A som tu. Kráčajú po mne milióny ľudí, milióny

detí a mladých sa na
mne modlia a spievajú.

Keby som tu nebolo,
nič z toho by tu ne-
existovalo.

José J. Gãmez Palacios

Pole

V roku 1844 videl don
Bosco vo sne pas-

tierku, ktorá ho po-
zvala, aby sa rozhlia-

dol. „Pozrel som sa
a zbadal som pole,

kde bola zasiata kuku-
rica, zemiaky, kapusta,

repa, šalát a mnoho
ďalších bylín. „Pozri sa

znova,“ povedala mi.
Opäť som sa pozrel
a uvidel som krásny

vysoký kostol. Orches-
ter, inštrumentálna

a vokálna hudba ma
pozývali spievať

omšu. Vnútri tohto
kostola sa nachádzal
biely pás, na ktorom
bolo veľkými písme-
nami napísané: Hic

domus mea, inde glo-
ria mea (Toto je môj

dom, odtiaľ sa rozšíri
moja sláva).“
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hlavný predstavený

Milí čitatelia mesačníka Il Bollettino
Salesiano, ktorý don Bosco tak milo-
val, z celého srdca vás pozdravujem.
Chcem sa s vami podeliť o krásne mlá-
dežnícke svedectvo, o slová jedného
dievčaťa z Venezuely.
Keď som vo februári tohto roka opä-
tovne navštívil Venezuelu, zúčastnil som
sa na krásnom a oduševnenom Encuentro
Nacional conjóvenes, národnom stretnutí
s venezuelskými mladými. V ten deň diev-
čina Eusibeth prečítala vlastnoručne na-
písaný príhovor, v ktorom povedala, čo jej
veľmi ležalo na srdci. Vyslovila to nahlas
v mene mladých Venezuelčanov, veľko-
dušných, plných nádeje, ktorí trpia pre si-
tuáciu v ich krásnej krajine.
Povedala toto:
„Drahý don Ángel, z hĺbky srdca ďaku-
jeme Pánovi za vašu návštevu v našej kra-

jine a za to, že ste si našli čas
na stretnutie s nami mladými, pretože
vieme, akí sme vám drahí.
Týmito slovami chcem vyjadriť pocity kaž-
dého z nás, ktorí prežívame túto ponuku
svätosti a máme saleziánske srdce.
Sme tu zastúpení všetci. Od domorodých
chlapcov a dievčat, ktorí rástli v slobode
amazonskej džungle, cez bratov a sestry
z Ánd, plných bratstva a vľúdnosti, pokra-
čujúc mladými z centrálnej oblasti, ktorí
s radosťou vytvárajú civilizáciu lásky, po
Guarov, obyvateľov severovýchodu, Kórej-
cov, Zuliánov a všetkých nás, ktorí máme

Mladí proroci
Bez strachu

Ángel Fernández Artime
hlavný predstavený saleziánov

a X. nástupca dona Bosca
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Spája nás jedno poslanie: „Ísť do neba a priviesť so sebou čo najviac ľudí.“



tú česť a radosť byť Venezuelčanmi.
Je tu s nami prítomný každý mladý človek,
ktorý musel opustiť svoju krajinu a pre-
meniť cudziu zem na svoj domov, školu,
farnosť a dvor.
Pre nás mladých je charakteristické –
okrem zvláštnych čŕt našich osobností
a rôznych spôsobov myslenia – to, že nás
spája jedno poslanie: „Ísť do neba a pri-
viesť so sebou čo najviac ľudí“, ako hovo-
rieval náš milovaný otec don Bosco.
Pre nikoho nie je tajomstvom, čo musíme
každý deň prežívať: realitu, v ktorej po
nás šliapu podbíjané čižmy tohto sveta,
ktorý nám chce zabrániť snívať o nemož-
nom a vsadiť na veľké ideály.
Saleziánska spiritualita nám umožnila
kráčať v nádeji a obnovuje našu vieru, aj
keď sa občas všetko zdá neisté a neusku-
točniteľné.
My mladí Venezuelčania sme odvážnymi
prorokmi, a hoci máme strach, že bu-
deme súdení alebo napadnutí, nedovo-
líme, aby náš hlas bol udusený.
Sme mladí, ktorí sa prebúdzajú každé
ráno, aj keď nemajú čo jesť, len aby mohli
ísť do školy alebo na univerzitu, ktorí sa
s húževnatosťou a námahou usilujú získať
komplexné vzdelanie s mnohými kilomet-
rami v nohách a angažujú sa vo výchove,
pretože to je najlepší prostriedok, ktorý
máme, aby sme zmenili náš národ a svet.
Sme mladí, ktorí aj napriek tomu, že sú
nútení pracovať z núdze, dávať bokom to,

čo majú radi, a obetovať svoje sny, odvá-
žia sa byť svetlom uprostred zraneného
a po Ježišovi smädiaceho ľudu.
Aj my sme krehkí a vydesení z tohto náš-
ho sveta, ktorý sa rozpadáva na kusy,
a máme chuť hodiť flintu do žita, ale lás-
kavý Boží pohľad a materská ochrana
Panny Márie nás pozývajú, aby sme svoje
životy naďalej dávali do služby druhým,

najmä tým najchudobnejším a najbez-
brannejším chlapcom a dievčatám. Nikto
sa nemôže vrátiť späť, ale všetci môžu ísť
vpred.
To, že sme saleziánskymi mladými, nám
pomáha odpovedať na všetko, čo preží-
vame, ako verní a odvážni učeníci. Sme
skutoční chamos, „kúzelníci“, autentickí,
odvážni, svätí dnešnej doby: v rifliach, to-
pánkach a tričkách, ako hovorí pápež
František.
Drahý don Ángel a všetci členovia našej
saleziánskej rodiny, vaša prítomnosť nás
povzbudzuje k tomu, aby sme konali inak,
aby sme naďalej bojovali za spravodlivú
a svätú Venezuelu a stavili všetko pre
dobro mladých. Neprestávajte nás spre-
vádzať a veriť v nás. Ďakujeme, že ste!“

Týmto sa končí srdečné svedectvo mla-
dého dievčaťa. Počúvanie Eusibethy pred
800 mladými ľuďmi počas teplého večera
v Caracase ma podnietilo premýšľať
o tom, akým spôsobom a ako veľmi don
Bosco veril vo svojich mladíkov, v ich
schopnosti, v ich potenciál, v dobrotu,
ktorá je v srdci každého mladého človeka.
A to, čo sa stalo s donom Boscom pred
160 rokmi, sa stále deje aj dnes vo všet-
kých častiach sveta. Nie je pravda, že
dnešní mladí ľudia nemajú pekné srdce.
Isteže, sú takí, ktorí sa nachádzajú
na ceste zmätku, otroctva, smrti už počas
života… Mladí, ktorí skutočne potrebujú
byť „zachránení“.
Ale existuje mnoho ďalších, milióny a mi-
lióny (a mladí, ktorých som stretol spolu
s Eusibethou, sú toho dôkazom), ktorí ve-
ria v život, v krásu Lásky, v krásu zdieľania
a v plnosť zmyslu, ktorý im dáva Boh. Ve-
dia, že nie sme porazení vtedy, keď pre-
hrávame, ale keď sa vzdáme.
Je dnes ešte možné takto premýšľať a ho-
voriť? Ja tvrdím, že je to možné.
Priatelia, naďalej bez strachu robte dobro
a nech vás dobrý Pán naplní svojím po-
kojom.

(Podľa Il Bollettino Salesiano, september
2020)

Nie sme porazení vtedy,
keď prehrávame, ale

keď sa vzdáme.

5

hlavný predstavený



panna mária

A naozaj, na začiatku sme boli iba traja
(veď kde sú dvaja v mojom mene, i ja som
s nimi, povedal Pán Ježiš). Najskôr sme sa
stretávali v knižnici, kde sa konalo aj naše
prvé stretnutie s donom Jankom Za-
uškom. Na jeho radu sme sa pomodlili
deviatnik k donovi Boscovi ešte pred tým,
než sme dostali „áno“ našej snahe od sa-
leziánskych predstavených. S ich zvole-
ním sme sa pokúsili nájsť viac členov, skú-
šali sme osloviť mnohých ľudí tak priamo,
myšlienkou o úžasnom projekte dona
Bosca a Panny Márie pre laikov, ktorí sa
im túžia odovzdať viac. Neboli sme ešte
zrelí, mali sme iba túžbu. Väčšinu odpo-
vedí tvorili slová: už som v inom spolo-
čenstve, nechcem sa viazať a nemám ani
čas. Niekoľko rokov sme sa stretávali iba
tri. Boli to pekné stretnutia naplnené lás-
kou a nadšením. Začali sme chodievať
každú sobotu ráno na naše pútnické
miesto, k Panne Márii na Staré Hory, a to
už bolo iné dobrodružstvo. Za každého
počasia, či bol dážď, vietor, ľad, sneh,
alebo svieže letné ráno, po ktorom na-

sledoval horúci letný deň. Modlitba ru-
ženca a chvíľa stíšenia boli tým, čo nás
spojilo s Pannou Máriou i navzájom a za-
každým naplnilo radosťou. Obetovali sme
tie chvíle za nás všetkých, za našu far-
nosť, za celé saleziánske dielo, za našich
kňazov a naše rehoľné sestry, za naše
úmysly a naše rodiny, za nás samotné.
Tak ako ona, Panna Počúvajúca, chceli
sme počúvať Božie slovo a zachytiť hlas
Pána Ježiša v ľuďoch okolo nás, tak ako
ona, Panna Modliaca sa, sme sa chceli
modliť na Božiu slávu a tak ako ona,
Panna Obetujúca sa, urobiť zo svojho ži-
vota obetu ako dar Bohu. Panna Mária
bola tá, ktorá nám nakoniec priviedla no-
vých členov. Ani neviem ako, zrazu sme sa
stretávali desiati. Bolo to také postupné,
ktosi aj odišiel a iný zasa prišiel. Teraz sa
už posledné dva roky stretávame ôsmi.
Štyria z nás mali minulý rok na sviatok
svätého Dominika Savia na púti pri príle-
žitosti 150. výročia ADMY v Bazilike Márie
Pomocnice v Turíne prísľuby.
Ako to vidia oni? Ako ich k nám Panna

Mária poslala či priviedla? Podelia sa
s vami manželia Anka a Jarko: „Evidovala
som, že sa malá skupinka žien v našej far-
nosti stretáva pri modlitbe, adorácii, chodí
pravidelne každú sobotu skoro ráno na
Staré Hory. Musím sa priznať, že aj ja som
po prvýkrát odmietla ponuku do ADMY
s tým, že sa nechcem viazať, hoci som cítila
vnútorné volanie podporovať dielo dona
Bosca modlitbou. My sme už v tom čase trá-
vili víkendy u našich mám – vdov, ktoré žili
ďaleko od Banskej Bystrice v rodinných do-
moch a vyžadovali si našu pomoc, najmä
mužskú ruku.
Ale Panna Mária si na nás počkala a po-
zvala nás cez sestru Moniku FMA, ktorá po-
ukázala na možnú pestrosť pôsobenia
v Združení Márie Pomocnice. Tak sa našla
cestička do ADMY aj pre môjho manžela.
Jarko sa dlhodobo angažuje v prácach pri
väčších podujatiach v Salezku, pri varení
gulášov a pod. Keď som mu povedala o svo-
jich plánoch vstúpiť do Združenia, prekva-
pila ma jeho reakcia, že pôjdeme spolu.
Roky odmietal akékoľvek modlitbové zdru-
ženia, a to aj napriek tomu, že sa celý život
modlí ruženec, že sme spolu absolvovali
veľa pútí k Panne Márii na Slovensku aj v za-
hraničí. Jednou z najkrajších bola púť do
Turína, kde sme zložili prísľuby a zaviazali sa
k úcte k Eucharistii a k Panne Márii.
Panna Mária nás sprevádza celým životom,
je našou učiteľkou, učí nás dvíhať ruky k ne-
beskému Otcovi, vidieť brata či sestru v núdz-
nych, je našou oporou, vlieva nám odvahu
v ťažkých chvíľach. My si často opakujeme, že
je našou protekciou v každodennom živote aj
v nebi.“
Janka: „Ja by som iba dodala slová dona
Bosca: Dôverujte Panne Márii a uvidíte, čo
sú zázraky.“

Autor: Janka Schwarzová / Foto: Ladislav Gamrač

„O členov sa nebojte,
Panna Mária sa už postará“

Tak zvláštne zneli tieto slová pred siedmimi rokmi, keď sme sa po prvýkrát ako kandidáti
Združenia Márie Pomocnice – ADMY v Banskej Bystrici stretli s donom Jankom Zauškom.

Povedal nám ich, aby nás povzbudil.
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saleziánske diela

Autor: Stanislav Haburčák SDB/ Foto: archív SDB Košice – Tri hôrky

Saleziánske dielo v Košiciach na Troch hôrkach v tomto roku slávilo 11 rokov svojej existencie.
Po Prešove je druhým najmladším strediskom na Slovensku.

Stredisko začalo svoju činnosť 21. feb-
ruára 2009 oficiálnym otvorením domu,
keď košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč
prišiel posvätiť priestory strediska a ka-
plnku Panny Márie Pomocnice kresťanov.
Myšlienka otvoriť tento nový dom upro-
stred košického sídliska sa však začala
v Slovenskej provincii prebúdzať už dva

roky predtým. Vychádzala zo skúsenosti
bratov, ktorí pôsobili v komunite na ko-
šickej Kalvárii a pravidelne prichádzali na
ihriská na ulici Tri hôrky, aby stretávali
nových mladých. Takto nepatrne sa za-
čalo rodiť nové dielo. Saleziáni vnímali po-
trebu vybudovať nové centrum pre mla-
dých. Myšlienku prítomnosti charizmy
priniesol do Košíc salezián Ján Pivarník už
v šesťdesiatych rokoch minulého storočia
a za tie roky sa pekne rozrástla.

Zrod nového spoločenstva
Radosť z otvorenia nového strediska vy-
jadril pri posviacke aj vtedajší provinciál
Karol Maník, keď povedal, že stredisko sa
má stať pre mladých v Košiciach ďalšou
alternatívou. Nielen v zmysle, aby tu na-
chádzali to, čo im pomôže dobre prežiť
voľný čas, ale aby sa tu stretli s Pánom
a boli formovaní ku kresťanským hodno-
tám. A tak za prítomnosti vtedajšieho otca
regionála Štefana Turanského a mnohých
veriacich, sympatizantov a dobrodincov

saleziánskeho diela začalo svoju činnosť
nové stredisko Košice – Tri hôrky. Jeho sú-
časťou sú nielen priestory na ubytovanie
saleziánov, ale najmä klubovne pre mla-
dých, veľká telocvičňa, čajovňa a kaplnka.
K stredisku patria tri ihriská na rôzne
športy.
Za tých jedenásť rokov svojej existencie sa
v stredisku vybudovalo pekné spoločen-
stvo ľudí a veríme, že sa stalo miestom,
kde sa mladí naozaj cítia ako doma. Je to
vďaka bratom saleziánom a sestrám sa-

Košice – Tri hôrky

Je tu život,
ktorý treba zažiť.
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saleziánske diela

leziánkam, ktorí v roku 2009 spoločne za-
čali svoju apoštolskú činnosť medzi mla-
dými a rodinami s deťmi. Prví spolubratia,
ktorí sem prišli bývať, boli Peter Grze-
chynka, nový direktor Peter Varga a na-
koniec Pavol Kalata. Sestry saleziánky za-
čali apoštolovať medzi dievčatami
v stredisku v roku 2010. Bola to sestra
Beáta Franeková, direktorka v komunite
na sídlisku KVP, a pomáhala jej sestra Ka-
rolína Szelesová.

Prví animátori
Činnosť v novom stredisku pomaly, ale
isto naberala svoje jasné kontúry. Začal sa
rodiť vlastný apoštolský projekt a smero-
vanie, ktoré bolo dovtedy ešte späté
a previazané s činnosťou strediska na Kal-
várii. Svoje miesto si na Troch hôrkach
našlo aj združenie Domka, kde začalo
svoju nápomocnú činnosť saleziánom
a sestrám v práci s mládežou. V súčas-
nosti je významným pastoračným part-

nerom pri organizovaní strediskových ak-
tivít.
Vyjadrením jednoty košických salezián-
skych stredísk sa od roku 2010 stala pre
Košičanov známa Don Bosco show, oslava
sviatku zakladateľa saleziánov, ktorá sa
dodnes pravidelne koná. Stretáva sa na
nej saleziánska rodina, rodičia a mladí.
Medzi košickými strediskami nechýba ani
vzájomná pomoc v kňazskej službe alebo
pri iných príležitostiach.
Od začiatku sa bratia saleziáni a sestry
saleziánky, vtedy pod vedením direktora
Pavla Boku a direktorky Beáty Franekovej,
venovali mladým a rodinám. Začalo sa
formovať spoločenstvo animátorov a ani-
mátoriek, ktoré v stredisku našli svoj
druhý domov.

Vďačnosť za podporu
Zrod strediska a jeho vývoj by nebol
možný bez dobroprajnosti ľudí. Od za-
čiatku pri nás stoja naši dobrodinci, ktorí

podporujú našu činnosť. Veľkú podporu
sme cítili aj od mestskej časti Košice – Zá-
pad na čele s pánom starostom Rudolfom
Bauerom, ktorý pomáhal nášmu stre-
disku nájsť svoje pevné miesto na sídlisku
Terasa. Ďalším oporným bodom sa nám
stal aj miestny pán farár Eugen Jurkovič
s kaplánmi, s ktorými sme nadväzovali
užšie vzťahy.
Za to všetko sme boli vďační príhovoru
a pomoci našej patrónky Panny Márie Po-
mocnice kresťanov. Preto sa od začiatku
pôsobnosti na jej májový sviatok v našom
stredisku stretávame na odpustovej sláv-
nosti, u nás známej pod názvom Sum-
mer Day.
Stredisko postupne rástlo počtom mla-
dých i rodín. V roku 2011 pribudlo mater-
ské centrum Obláčik. Príchodom mnohých
mladých bolo potrebné aj ekonomicky po-
kryť všetky náklady, ktoré sú spojené s čin-
nosťou strediska. A tak sa k snahe sale-
ziánskej rodiny, animátorov, združenia
Domky a k podpore dobrodincov pridalo
aj Centrum voľného času Valdoco. Stalo
sa tak ďalším zdrojom na podporu čin-
nosti, ale aj novým priestorom na vytvá-
ranie zaujímavých ponúk.

A ako vyzerá život v stredisku dnes?
V súčasnosti v stredisku pôsobí šesť bra-
tov kňazov. V úzkej spolupráci s troma ses-
trami saleziánkami vytvárame animačné
jadro celého diela na Troch hôrkach. Už
niekoľko rokov máme upriamený pohľad
na tri piliere, ktoré charakterizujú naše
pastoračné poslanie: mladý človek
v strede, otvorenosť pre chudobných a ro-
dinnosť. Apoštolský život v stredisku sa
začína už v dopoludňajších hodinách, keď
je pravidelne v utorky a štvrtky otvorené
materské centrum Obláčik. Do centra pri-Momentka z letného tábora
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saleziánske diela

chádzajú mamičky s deťmi, vymieňajú si
svoje skúsenosti v oblasti výchovy a po-
pritom si oddýchnu pri kávičke.
Stredy dopoludnia nám v období pred
Vianocami a Veľkou nocou posledné roky
vypĺňali duchovné obnovy pre jednotlivé
triedy prvého a druhého ročníka stredo-
školákov z Gymnázia svätej Edity Steino-
vej. Od nového školského roka bude náš
spolubrat don Laco Miko navštevovať
školu, aby sa tam stretol s mladými a po-
núkol im kňazskú službu a sprevádzanie.
Popoludňajší čas nám od utorka do
piatka napĺňa fungujúce a živé oratórium,
ktoré otvárame o pol druhej. Počas oratka
ponúkame športové krúžky, tvorivé akti-
vity umeleckého a technického smeru
a svoje si tu nájdu aj hudobníci a taneč-
níci. Vďaka širokej základni animátorov
a dobrovoľníkov môžeme deťom ponúk-
nuť naozaj pestrú paletu krúžkov.
Významnou a už tradičnou akciou v na-
šom stredisku je raz v roku Veľký hokejba-
lový turnaj (VHT), ktorý na našich ihriskách
organizujeme pre chlapcov hokejbalistov
z iných saleziánskych stredísk. Turnaj sa
koná zväčša koncom jesene, trvá vždy celý
víkend a jeho prípravu a priebeh nám po-
máhajú zabezpečiť mnohí naši animátori
i dospelí.

Pre mladších aj starších
V rámci strediska je pre nás dôležité po-
núkať mladým aj klasické stretká, kde
v rovesníckych skupinách môžu rásť vo
viere a utužovať svoje vzťahy. Tieto stretká
pre základnú školu máme v piatok po-
obede. K hojnému počtu detí a mladých
napomáha aj blízka prítomnosť Cirkevnej
základnej školy svätého Cyrila a Metoda
a susediacej štátnej školy, obe sú na Ber-
nolákovej ulici.

Mládežnícke stredisko ponúka aj stretká
pre stredoškolákov, ktorí sa stretávajú vo
štvrtok večer. Ich animátormi sú vysoko-
školáci spolu s bratmi a sestrami. Ponuku
stretiek máme aj pre samotných vysoko-
školákov či mladých pracujúcich; im sa
venujú už skúsení manželia, aby ich mohli
pripraviť na život v rodinách. Stredisko
ponúka všetkým animátorom pravidelné
formačné stretnutia, víkendovky a iné za-
ujímavé ponuky, na ktoré mladí radi od-
povedajú svojou účasťou. Zodpovedným
za pastoráciu mládeže v stredisku bol do-
teraz u nás don Bohuš Levko a pomáhal
mu don Ondrej Miliczki. Túto úlohu teraz
prevezme nový spolubrat don Peter Ma-
gura a mediálnu podporu zabezpečuje
don Rasťo Hamráček.
V stredisku nachádzajú svoje útočisko aj
saleziáni spolupracovníci, či už na vzá-
jomné stretnutia, pravidelnú duchovnú
obnovu, alebo pri aktívnej pomoci pri ve-
dení manželských večerov, rodinných ve-
čerov o výchove detí alebo mediálnych
večerov. Delegátom spolupracovníkov je
náš spolubrat don Jožko Bago.
Dievčenský apoštolát je v stredisku v dob-
rých rukách sestier saleziánok: direktorky
sestry Ľubice Mervovej, sestry Alenky Ba-
dáčovej, ktorá nahradila sestru Dášku Če-
peľovú, a sestry Janky Haluščákovej, ktorá
drží patronát nad materským centrom.
Priestor v našom stredisku si nájdu aj
mladí snúbenci, ktorým ponúkame prí-
pravu na manželstvo, a tiež sme začali
s prípravou rodičov na sviatostný život
detí, ktoré sa pripravujú na prvé prijatie
Eucharistie.

Letné prázdniny
Vyvrcholením práce počas školského roka
sú letné akcie, ktoré ponúkame v mesiaci

júl a august. Sú to dva pobytové tábory
pre chlapcov a dievčatá zo základných
škôl. V mesiaci júl organizujeme pre stre-
doškolákov tínedžerský tábor. Svoj prog-
ram si na ďalšom tábore nájdu aj celé ro-
diny, pre ktoré pripravujeme rodinný
tábor, potom máme čas vyhradený na
obľúbený prímestský tábor, ktorý organi-
zujeme v mesiaci august. Po ňom už na-
sleduje v stredisku príprava animátorov
na nový apoštolský rok. Poslednou let-
nou aktivitou, na ktorej sa zúčastňujú
chlapci z nášho strediska, je Bodka za
prázdninami.
No a, samozrejme, netreba zabúdať na
oddych. Preto si v mesiaci august komu-
nita bratov a sestier nachádza čas na do-
volenku, aby sme načerpali nové sily.
A tiež sa stretávame na spoločnom plá-
novaní a hodnotení roka v našom stre-
disku.
Je tu život, ktorý treba zažiť.

Folklórny súbor Kalvarčan –
vystúpenie na Summer Day
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Čo pre teba znamená, že bol vyhlásený Rok Božieho
slova, a ako si ho osobne prežívala?

Uvedenie Roku Božieho slova bolo pre mňa veľkou ra-
dosťou. Skutočnosť, že si budeme ako celá Cirkev spo-
ločne prehlbovať vzťah k Svätému písmu, prebudila vo
mne veľkú nádej. Žiaľ, nábeh do jeho prežívania bol
prirýchly na to, aby sme sa naň dobre pripravili, a trva-
nie roka dosť krátke. Predsa sa však reštartovali naše
kontakty medzi biblistami, obnovila sa napríklad i čin-
nosť Katolíckeho biblického diela na Slovensku, a pre-
dovšetkým sa prebudil záujem o hlbšie spoznávanie
Písma u bežných veriacich. Bolo treba pripraviť viac
prednášok, článkov, stretnutí…, ale tak to má byť.

Ako sa zrodila inšpirácia napísať túto knihu a aký bol
hlavný motív, že si ju aj zrealizovala?

Pravdupovediac, nemala som túžbu písať nejakú knihu
o Biblii. No ešte pred rokmi som sa venovala predná-
šaniu Svätého písma budúcim teológom, čo ma trochu
pocvičilo v uvažovaní, čo urobiť, aby im zachutilo.
A spolu s našimi sestrami pripravujeme biblické víken-
dovky pre mladých – Emauzy, ktoré sa osvedčili. To
všetko vrátane lásky k Svätému písmu pripravilo pôdu
pre knihu, ktorá vychádza i smeruje do praxe.

Vďaka komentárom k liturgickým textom pre Zasvätený
život som sa zoznámila s editorom časopisu Slovo medzi
nami, ktorý na mňa začal priateľsky naliehať, aby som
napísala dačo povzbudivé o Písme. A keďže mi Pán
na to daroval trochu času, tak som sa pustila do práce.
Až pri písaní som si uvedomila, že kniha môže prísť aj
k ľuďom, ku ktorým sa biblisti nedostanú, aj k mladým,
ktorí na Emauzy prísť nemôžu. To všetko mi pomáhalo
prekonávať úskalia, ktoré sú súčasťou každého ľud-
ského úsilia.

saleziánska rodina

Autor: Dagmar Kráľová FMA / Spracovala: Iveta Sojková FMA / Foto: archív Dagmar Kráľová FMA

Pod týmto názvom vyšla v Roku Božieho slova, ktorý sa skončil na sviatok svätého Hieronyma
30.9.2020, kniha sestry Dagmar Kráľovej FMA. V nasledujúcom rozhovore s ňou sa dozviete
nielen to, ako autorka osobne prežívala Rok Božieho slova, ale aj čosi viac o jej knihe, ktorá

môže byť novou príležitosťou prehĺbiť sa vo vzťahu k Svätému písmu.

Skús to s Bibliou

Sestra Dagmar Kráľová FMA
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Kto ti pomáhal v tom, aby kniha „uzrela
svetlo sveta“?

Myslím, že nijaké užitočné dielo nevzniká
izolovane. Aj mne pomohli viacerí biblisti
konkrétnymi radami i povzbudením. Rov-
nako aj vo vydavateľstve Zaex som sa
stretla s veľkým porozumením, ba súla-
dom so zodpovednou redaktorkou.
A v neposlednom rade mi pomohla dlho-
ročná spolupráca s našimi sestrami
z emauzského tímu. No bez spomína-
ného priateľa a milovníka Písma Mariána
Kováčika by sa kniha sotva zrodila.

Máš nejakú osobitnú skúsenosť Pánovej
pomoci pri tvorbe knihy, s ktorou by si
sa chcela podeliť?

Nepamätám si, že by som pri písaní zažila
niečo mimoriadne, skôr naopak. Bola to
mravenčia práca, pri ktorej bolo treba
znova a znova dolaďovať text a bdieť nad
jeho prístupnosťou pre širokú verejnosť.
No jedna vec bola predsa len mimoriadna.
Pri spracovávaní rukopisu sa vyskytli ne-
smierne prieťahy z rôznych dôvodov: zdra-
votných, pracovných, rodinných. Nechá-

pala som, čo tým Pán Boh zamýšľa. Až
keď bol vyhlásený Rok Božieho slova
a kniha bola pripravená akoby práve preň,
vtedy som pochopila.

Ako podľa teba môže toto dielo pomôcť
jednotlivcom, rodinám, spoločenstvám
prehĺbiť sa vo vzťahu k Svätému písmu?

Keď som sa púšťala do písania knihy, uve-
domovala som si, vďaka Bohu, že v našich
kníhkupectvách či knižniciach máme už
veľa hodnotných odborných kníh o Svä-
tom písme. Aj množstvo katechetických
príručiek na biblické témy pre začiatoční-
kov. No zdalo sa mi, že je nedostatok pub-
likácií, ktoré by boli mostom medzi zá-
kladnými a vedecky ladenými dielami
o Písme. A tak som sa usilovala prispieť
k ich premosteniu: aby si prišli na svoje aj
tí, ktorí už dačo o Písme vedia, ale na ná-
ročnejšie štúdium si netrúfajú.
Zamerala som sa jednak na podstatné
veci okolo Svätého písma, aby sa jeho či-
tateľ v ňom vedel dobre zorientovať. Sna-
žila som sa ho motivovať, prečo Sväté
písmo vôbec čítať a ako ho čítať prakticky.

Neobišla som ani veľkú tému modlitby
nad Písmom. Novinkou, ktorej som sa ve-
novala v tretej časti knihy, je učeníctvo:
prečo a ako má byť kresťan učeníkom
evanjelia i dnes.
Kniha Skús to s Bibliou by mohla byť uži-
točná aj pre katechétov, ktorí cítia, že du-
šou katechézy je Písmo, a chceli by jej
biblický aspekt prehĺbiť najmä u starších
žiakov. Mohla by pomôcť aj animátorom
rôznych stretiek s mladými či staršími,
aby ich mohli viesť kvalifikovanejšie, bib-
lickejšie a tým i evanjelizačnejšie. Jej pre-
študovaním si fakticky urobia kurz biblic-
kého animátora.

Tvoj odkaz na záver…
Netrúfam si zanechať odkaz pre našich či-
tateľov, len ponúknuť skromné osobné
svedectvo: Oplatí sa brať Písmo vážne, čí-
tať ho súvisle, vziať si ho do rúk čo naj-
častejšie. Ono mi stále pomáha znovu
a znovu poskladať život, dať mu hlbší
zmysel, lepšie sa zorientovať. Som pre-
svedčená, že Písmo je dar, ktorý sme ešte
dostatočne neobjavili.

saleziánska rodina
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Prešov
Druhé celoslovenské stretnutie
členov ADMY
Združenie ADMA sa pod duchovným ve-
dením dona Pavla Gracha stretlo v Pre-
šove. Zúčastnili sa na ňom aj delegátky
saleziánok – sestra Gabika Bauerová a He-
lenka Gabrišová.
Formačné stretnutie sa konalo prvý sep-
tembrový víkend za účasti členov zo všet-
kých stredísk na Slovensku. Venovali sa
téme spoločenstva v duchu charizmy
dona Bosca a Márii, ktorá pokračuje vo
svojom poslaní Matky v dejinách Cirkvi.

Bratislava
Saleziánsky projekt Teológia pre mladých má svojich prvých
absolventov
Začiatkom septembra vypustil kurz Teológia pre mladých do sveta pr-
vých absolventov. Po dvoch rokoch (6 víkendovkách a 2 letných ško-
lách) tak má svojich prvých mladých teológov. Kurz Teológia pre mla-
dých je jediný svojho druhu na Slovensku a pozostáva z dvojročného
cyklu. Približuje krásu Boha, ako ju poodhaľuje teológia od čias cir-
kevných otcov až po súčasné uvažovanie. Kombinuje intelektuálne teo-
logické poznanie s osobnou modlitbou a živým spoločenstvom. Ak
máš aj ty chuť a záujem prehĺbiť svoj vzťah s Bohom, spoznať ho viac
a vedieť, čo znamenajú pojmy fundamentálna teológia, ekleziológia,
kristológia a pod., neváhaj sa prihlásiť do nového kurzu Teológia pre
mladých. Všetky podrobné informácie sú k dispozícii na strán-
ke www.salezianimladym.sk.

Bratislava
V rámci osobitného roka Laudato si‘ ponúka
Laura mladým diár s eko nápadmi
Mladí aj tento školský rok pripravili pre deti a svojich
rovesníkov Lauradiár 2020/21. Nesie sa v štýle „jedno-
ducho DIÁR“. Pomedzi stránky sa vynárajú eko nápa-
dy, ktoré je možné
jednoducho reali-
zovať a pomáhajú
malými krokmi me-
niť svet okolo seba.
Rozhodnutie sa pre
týchto niekoľko ma-
lých krokov môže
priniesť mladému
človekovi síce malú
zmenu, ale pre svet
to môže byť nádej. Diár obsahuje fotky zo stredísk
Laury, citáty zo Svätého písma, zero waste tipy a re-
cepty, nechýba ani sudoku a miesto na poznámky.
„Prežívame rok Laudato si‘, medzi našimi členmi vní-
mame dôležitosť tejto témy. Preto vzniká aj tzv. eco-
Laura tím; podnecujeme mladých zapojiť sa modlitbou
a aktivitami v oblasti ochrany stvorenstva,“ vyjadrila sa
Marta Baňasová, predsedníčka Laury, združenie mla-
dých.

Dubnica nad Váhom
Kam kráča Laura?
Tretia septembrová sobota patrila strategickému plánovaniu Laury – zdru-
ženia mladých. Zástupcovia stredísk sa stretli v Dubnici nad Váhom, kde
spoločne rozmýšľali o prioritách združenia na ďalších 6 rokov. Príprava na vy-
tvorenie strategického plánu sa začala už minulý školský rok na valnom
zhromaždení združenia. V úvode strategického plánovania sa uskutočnilo
predstavenie predsedníctvom rozpracovaných priorít. Účastníci stretnutia sa
mohli pozrieť na kroky plánu, pričom bolo treba zapojiť kritické myslenie
a vecné argumentovanie. Po svätej omši a chutnom obede sa opäť v menších
skupinách diskutovalo o jednotlivých bodoch a ich následnej realizácii na lo-

kálnej, ale aj celoslovenskej úrovni. Vďaka patrí všetkým zúčastneným za mnohé užitočné podnety, na základe ktorých sa poda-
rilo vytvoriť iste dobrý strategický plán na najbližších 6 rokov.
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Námestovo
Saleziáni oslávili 20 rokov komunity v Námestove
Rokmi hľadania Božej vôle, ale aj rokmi vďačnosti a zázrakov by sa dalo na-
zvať obdobie, počas ktorého sa v Námestove udomácnili saleziáni. 20 ro-
kov ich prítomnosti ubehlo presne 6. 8. 2020, ale saleziáni kvôli prázdninám
presunuli oslavy na september a spojili ich s otvorením nového školského
roka v stredisku. Samotná slávnosť sa začala svätou omšou, ktorej pred-
sedal don Peter Timko, nový provinciál saleziánov. Spolu s ním prvú ko-
munitu tvoril don Peter Barina. Nechýbal ani don Stanislav Seman, prvý di-
rektor komunity; don Vladimír Plášek a oravskí rodáci don Peter Žatkuľák
a don Ferdinand Kubík. Po svätej omši sa podával čerstvo uvarený guľáš.
V oratóriu bola pripravená spomienková výstava fotiek a o 15.00 hod. sa na
detskom ihrisku predstavovali stretká a krúžky na tento školský rok.

Šaštín
Saleziáni si v Šaštíne pripomenuli 96. výročie príchodu
na Slovensko
Práve tu 8. septembra 1924 prevzali miestnu faru i pútnický Chrám Panny
Márie Sedembolestnej dvaja saleziáni – don Viliam Vagač a don Jozef Bokor.
Ďakovnú svätú omšu v Kostole svätého Jána Bosca celebroval provinciál sa-
leziánov don Peter Timko. „Je to veľký dar. Človek si uvedomuje aj tú zod-
povednosť, aj tú radosť, aj tú veľkú milosť, ktorú Slovensko i my sme dostali
v saleziánskej charizme. A pre mňa je to aj také veľmi emotívne vnímať, že
oni tú zodpovednosť zvládli a teraz je to na nás,“ povedal provinciál. Naro-
deniny Panny Márie,
to je 8. september, sú
navždy späté aj s na-
rodením saleziánskej
charizmy na Sloven-
sku, keď práve v ten-
to deň tu prišli prví
saleziáni. Po svätej
omši účastníci podu-
jatia na miestnom
cintoríne spoločne
ďakovali a modlili sa
pri hroboch salezi-
ánov.

Rím
Hlavný predstavený dáva Kongregácii „cestovnú
mapu“ na roky 2020 – 2026
„Pokapitulné úvahy“ je názov oficiálneho dokumentu po
skončení 28. generálnej kapituly saleziánov. Dokument
neschválilo zhromaždenie generálnej kapituly, ale hlavný
predstavený so svojou radou. Bolo to na základe odporú-
čania samotnej 28. GK, aby sa úspešne dokončila práca,
ktorú začalo kapitulné zhromaždenie. Účel týchto „poka-
pitulných úvah“ je však rovnaký: usmerňovať život sale-
ziánskej kongregácie počas šesťročného obdobia, od 28.
generálnej kapituly po kapitulu v roku 2026. Je to oficiálny
dokument, ktorý hlavný predstavený don Ángel Fernández
Artime predstavil 16. augusta pri príležitosti 205. výročia
narodenia dona Bosca.

Bratislava
Online so svätými –
výnimočná kniha
pre mladých
na inšpiráciu
a virtuálne
stretnutie
Vydavateľstvo DON
BOSCO vydalo výni-
močnú knihu pre mladých s názvom Online so
svätými, ktorú napísal kňaz Michel Remery, autor
známej a obľúbenej knihy Tweetuj s Bohom.
S touto knihou sa môžete vydať na virtuálne
stretnutie s viac ako stovkou svätých z celého
sveta. Ženy a muži, tesári a vzdelanci, matky
a pápeži, princovia a bedári – ich inšpiratívne ži-
votné príbehy sú prepojené s praktickými otáz-
kami z moderného života, na ktoré spolu s nimi
hľadáme odpoveď. Kniha je vhodná aj pre všet-
kých, ktorí pracujú s mladými a sprevádzajú ich
vo farnostiach, v spoločenstvách, na hodinách
náboženstva, stretkách a podobne. Kniha po-
slúži aj ako cenný darček pre birmovancov či in-
špirácia pri výbere birmovného mena.
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rozhovor

Vydali ste nové CD so žalmami. 
Ktoré žalmy sú na ňom 
zhudobnené? 
Tých žalmov tam je asi dvadsať. 
Sú rôzne. Nemajú nijakú následnosť. 
 
Koľko CD so žalmami ste už celkovo 
vydali? 
Toto je naše piate CD a ešte sme vydali aj 
jedno so zhudobnenými básňami rôznych 
slovenských a zahraničných poetov. Toto 
CD nesie názov Biely agát. 
Najprv sme nahrali CD Žalmy 1 a 2. Po 
nich „prišiel“ Biely agát a potom pokračo-
vali Žalmy 3, 4 a 5. 
 
Kedy ste sa rozhodli nahrať prvé CD 
so žalmami? Čo vás viedlo k tejto 
aktivite? 
Vzniklo to ako taký dar z neba. Stretli sme 
sa s Lacim v komunite SDB v Partizán-

skom. Bol to zázrak, že nám to bolo do-
priate od našich predstavených. A tak 
sme si začali hrávať. Jeho túžbou už pred-
tým bolo nahrať ich a ponúknuť verej-
nosti. Hrali sme, cvičili a nahrali. Vďaka 
 náš mu priateľovi Braňovi, ktorý mal štú-
dio, i vďaka dobrým ľuďom, ktorí nás fi-
nančne podporili. Asi tou prvou túžbou  
a podnetom bolo odovzdanie krásy žal -
mov iným ľuďom, ktorých by to mohlo 
duchovne i ľudsky povzbudiť. 
So vznikom tohto projektu ma spája je-
den silný zážitok, ktorý som mal ešte v Pa-
kistane v  Quette, kde som ako salezián 
pôsobil. Počas intenzívnej osobnej krízy, 
ktorou som tam prechádzal, mi tieto 
vtedy ešte nenahraté žalmy veľmi du-
chovne pomáhali. Napísal som Robovi do 
Partizánskeho, aby ich nahral s nejakými 
mladými, aby sa tieto žalmy dostali do 
éteru a  boli duchovnou útechou aj pre 

iných tak, ako boli pre mňa. Vtedy Robo 
na môj mail nijako nereagoval. Po neja-
kom roku som sa zo zdravotných dôvo-
dov musel vrátiť na Slovensko a predsta-
vení ma poslali do Partizánskeho. Bol to 
naozaj milostivý čas, ako spomína Robo. 
 
Ako u vás prebieha vznik takéhoto 
spievaného žalmu? Vznik 
hudobného námetu, priradenie 
textu k tomuto námetu, 
dolaďovanie hudby k textu? 
Niekedy je prvá melódia, inokedy je to 
text samotný, ktorý v nás rezonuje, a po-
tom to skúšame spájať a dávať dokopy 
nástrojovo i hlasovo. Každý jeden z nich 
má osobitný príbeh. 
Robo mi o danom žalme rozpráva i o tom, 
ako to v ňom rezonuje. Potom mi ho za-
hrá a snažím sa ho doplniť svojou gitarou 
a druhým hlasom. 

Autor: Jozef Kupka SDB / Foto: archív

Saleziáni Róbert Flamík a Ladislav Miko nahrali piate CD zhudobnených žalmov. Porozprávali 
sme sa s nimi o tejto nahrávke aj o celej ich doterajšej hudobnej tvorbe.
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rozhovor

Niektoré žalmy dozrievajú ako víno. Ne-
cháme ich zatiaľ tak a vrátime sa k nim po 
rokoch. Dosť to závisí od toho, či v nás za-
nechávajú nejakú emóciu. Robo raz spo-
mínal, že tie žalmy, ktorých melódiu ne-
zabudne a  pamätá si ich aj po dlhom 
čase, tie sú „dobré“. 
 
Kto z vás tvorí hudbu k žalmom? 
Alebo každý z vás tvorí samostatne 
a potom spolu poskladáte všetky 
svoje hudobné námety, ktoré 
máte? 
Hudbu tvorí Robo a potom to spolu s La-
cim dávame dokopy. 
 
Meníte čiastočne aj text žalmu tak, 
aby sa zladil s hudbou? Alebo text 
nechávate vždy originálny 
a prispôsobujete k nemu hudbu 
a rytmus? 
Snažíme sa o zachovanie čím väčšej časti 
žalmu, je to Božie slovo a má svoju silu  
i bez hudby. Tá mu možno len trochu môže 
pomôcť dostať sa ďalej. Hudba má totiž 
svoju silu a čaro, a ak vyjde, spolu môžu vy-
tvoriť čarovnú a ľúbeznú kompozíciu. 
Robo má ten dar, že vie vytiahnuť zo žalmu 
verš, ktorý tvorí jeho podstatu, vytvoriť 
z neho refrén a poskladať aj ostatné verše 
žalmu do slôh. Mnohé melódie nádherne 
zvýrazňujú duchovnú podstatu žalmu. 
 
Aké reakcie od poslucháčov vám 
prichádzajú na tieto vaše nahrávky 
žalmov? 
Asi príjemné. 
Jedna mamička nám hovorila, že sa jej 
veľmi dobre žehlí, keď ich počúva. Iný pán 
zase, že keď si nervózny po práci sadá do 
auta a pustí si žalmy, pokiaľ dôjde domov, 
už je pokojný. Na mnohých to má upoko-
jujúci vplyv. 
 
Neuvažovali ste nad tým, že by ste 
nahrávku niektorých vašich žalmov 
uskutočnili spolu s nejakým 
speváckym zborom alebo s väčším 
počtom hudobných nástrojov? 
Bolo by to super, ale zatiaľ asi technické  
a finančné okolnosti nie sú úplne naklo-
nené tejto myšlienke, hoci je krásna. Há-
dam raz, a ak nie, tak možno sa toho 
ujme nejaký lepší hudobník a človek, než 
sme my. 
Asi by sme tomu museli venovať viac času, 
čo je dosť náročné pri našom poslaní. 

Otázka pre Roba Flamíka.  
Ty k zhudobneným žalmom píšeš aj 
modlitby alebo zamyslenia. Môžeš 
nám predstaviť, o čo presne ide? 
Sú to také komentáre k tomu, čo ma z toho 
žalmu chytilo za srdce, a zatiaľ ich mám asi 
len tak pre seba. 
 
Zverejňuješ niekde tieto 
zamyslenia? Dá sa k nim dostať? 
Zatiaľ nie a popravde som nad tým ani 
veľmi neuvažoval. Nejako sa necítim byť 
schopný niekoho tým obohatiť. Aspoň za-
tiaľ. Možno raz, keď budem mať viac ro-
zumu.:) 
 
Kde ste nahrávali posledné CD  
a kde si ho záujemcovia môžu kúpiť 
alebo objednať? 
Nahrávali sme ho u nášho kamaráta 
Braňa a potom nám s tým pomáhal iný 
nemenovaný kamarát (neželá si, aby sa 
jeho meno zverejňovalo). A čo sa týka ob-
jednania, Laci bude vedieť dať lepšiu od-
poveď. 
Posledné CD Žalmy 5 sme vydali v  ná-
klade 1 000 kusov. Tieto aj predchádza-
júce CD skladujem na izbe, a ak by mal 
niekto o ne záujem, môže mi napísať na 
mail: miko@saleziani.sk, tiež si ich mô-
žete vypočuť na našej webovej stránke 

www.zalmy.saleziani.sk, ktorú nám veľ-
kodušne vytvoril náš spolubrat Miro Pod-
stavek. Ku každému žalmu tam nájdete aj 
príslušný komentár. 
 
Máte nejakú zaujímavú, vtipnú 
alebo povzbudzujúcu skúsenosť, 
ktorú ste zažili pri tomto svojom 
dlhoročnom nahrávaní? 
Zaujímavé bolo hranie žalmov vo väzni-
ciach. Cítili sme sa tam veľmi malí, ale zá-
roveň sme aj silno vnímali, ako nám je 

Boh blízko a ako túži pôsobiť v životoch 
 tých to mužov. A vtipných bolo tiež dosť, 
najmä čo sa týka našich koncertov, keď sa 
mýlime a pletieme a pritom to asi ne-
máme až tak v pláne.:) Veď tí, čo zažili 
naše koncerty, vedia… A povzbudzujúcich 
je tiež veľa. Najmä tá radosť z vnútra sŕdc, 
ktorú cítiť pri koncerte na tvárach ľudí i po 
ňom. Je to čarovné a veľmi silné a za toto 
sme veľmi vďační. Je to zázrak. Ďakujeme. 
 
Aké máte pocity, keď niekde 
v kostole odrazu počujete, že 
niekto hrá a spieva vaše nahrávky 
žalmov? 
Osobne sa z toho veľmi teším, že to Božie 
slovo prítomné v žalme môže niekomu 
dodávať nádej a že si ho spieva. Je to ne-
zaslúžený dar. 
Mnohí ich hrajú vo veľmi pekných úpra-
vách. Náš spomenutý kamarát Braňo po-
vedal, že tieto žalmy sú ako vystrelený 
šíp. 
 
Pred viacerými rokmi ste obidvaja 
pôsobili v hudobnej skupine 
Saleziáni. Skončila už táto skupina 
celkovo svoju činnosť? Prečo? 
Nemohla by pokračovať ďalej? 
Asi všetko má svoj čas a svoje miesto. 
Možno raz príde opäť čas na podobný 

projekt. Zatiaľ sme nad tým neuvažovali. 
Kapela Saleziáni fungovala v období po-
čas našich štúdií na Dúbravke v Bratislave, 
kde sme bývali pod jednou strechou via-
cerí nadšenci pre túto vec a našimi pred-
stavenými bol na to vytvorený čas a  pries -
tor. Nedá mi nespomenúť Ďura Kovaľa, 
Silva Moleka, Ľuba Stebnického, Maťa 
Kačmaryho, Milana Janáka a  najmä  zo -
snulého Štefana Turanského, ktorý nás  
v tom ako náš vtedajší direktor veľmi pod-
poroval.
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fotoreportáž

Don Titus
a jeho prítomnosť medzi nami

Text a foto: Jozef Luscoň SDB

Titusovi boli zasvätené viaceré kaplnky (Jáchymov, Sihelné…), kde
vznikla aj Titusova oddychová zóna. Na mnohých miestach sa

ujal reliéf dona Titusa od akademického sochára Petra Kolčáka.

Otcovia a ich synovia putovali po stopách dona Titusa na trase:
Vajnory, Šenkvice, Šaštín, Húšky, Rakúsko, Devín, Vajnory.

Medzi prvými farnosťami, v ktorých sa odovzdali relikvie,
boli Opatová a Prašice. Tam mali aj nádherné mozaiky

blahoslaveného urobené z plodov zeme.

Blahoslavenému Titusovi Zemanovi a jeho odkazu bolo
venovaných viacero mládežníckych táborov. Na jeden z nich –
Tymian zavítal aj synovec dona Titusa pán Michal Radošinský.

Františkánsky dorast si tiež vyprosoval sprostredkovanie milostí
pobytom v Šaštíne i na Húškach a pri Morave.

Don Zeman je aj veľký priateľ miništrantov. Sám miništroval
asi 20 rokov. Preto prišiel aj na Celoslovenskú púť miništrantov –

PUMIN do Národnej svätyne v Šaštíne.
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fotoreportáž

Sú to tri roky, čo bol don Titus Zeman vyhlásený za blahoslaveného.
Za ten čas boli jeho relikvie roznesené do viac ako 250 farností.
Don Titus bol prítomný aj na rôznych slávnostiach a udalostiach,

z ktorých prinášame obrazový materiál.

Z talianskeho oratória priviedla do Vajnôr Slávka Brigantová asi
päťdesiatku mladých ľudí.

V Poprade sa konal aj seminár slovenských katechétov,
ako uviesť slovenských blahoslavených do učebných osnov.

Mladí na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie spolu s otcom
biskupom Jozefom Haľkom absolvovali púť po stopách úteku dona

Titusa a bohoslovcov, ale opačným smerom: Morava – Šaštín.

Miništrantská bodka za prázdninami, ktorá sa koná vo Vajnoroch
v prvú septembrovú sobotu, si nachádza v kalendári mládežníckych

podujatí pevné miesto. Nesie sa v duchu: Prekonaj svoje hranice
a výsledky sa zapisujú do Miništrantskej knihy rekordov.

Miništranti pod vedením vdp. Janka Garaja absolvovali Tour don
Titus. Cyklisti prekonali z Ružomberka cez Alpské priesmyky až do

Turína okolo 2 800 km.

Absolvovala sa aj krížová cesta dona Titusa po väzniciach,
kde bol vypočúvaný, väznený a mučený. Trasa viedla z Bratislavy

cez Leopoldov, Ilavu, Mirov, Jáchymov, Valdice.
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Výchova je na prvý pohľad vnímaná ako
jednostranný proces – od rodičov či vy-
chovávateľov smerom k deťom, zveren-
com. Ak však začneme byť k sebe sku-
točne úprimní, deti nás môžu mnohému
naučiť. Jedným z takýchto momentov je
práve „žitie prítomného okamihu“.
Deti sú tu a teraz. Všetko, čo robia, robia
naplno. Sú všímavé – postrehnú detaily,
ktoré my už nevnímame. Zbadajú, že kým
sme boli preč, na tenisových kurtoch pod
našimi oknami postavili zimnú halu (a zase
nič neuvidíme), započujú vlak či smetiarov
aj cez zavreté okná (a bežia sa na ne po-
zrieť), zachytia každú vôňu ohňa (a hneď
hovoria o opekačke), obľúbenú bylinku
nájdu na každej lúke, kde rastie (a tešia sa,
že si z nej urobíme čajík).

Šťastie je radosť jednoduchého
bytia (Karel Satoria)
Nám dospelým, ktorí sme zahltení povin-
nosťami a musíme riešiť samé dôležité
veci, často jednoduché maličkosti unikajú
a nemáme na ne čas. Veď kto by sa už za-
podieval takými drobnosťami! A čo by
sme z toho mali?!
Lenže čo keď je práve v týchto drobnos-
tiach ukryté šťastie? Zacitujem z knihy
Čaro jednoduchého života – životopisná
črta Marie des Briebs.
Dnes viem, že naozaj šťastní sme len vtedy,
keď zastane čas. Celkom jednoducho preto,
lebo vtedy sa opäť zjaví naša vlastná pod-
stata, naša nesmrteľná duša a naplní nás
pravou radosťou. To je to, čo ma naučila
chuť teplého ražného chleba a čo dokazuje,
že to podstatné je obsiahnuté v najobyčaj-
nejšom živote.

Učme sa preto od detí žiť tu a teraz
A naopak – ak už máme starších puber-
tiakov, učme ich opäť navrátiť sa do prí-
tomnosti. S mobilom v ruke je to niekedy
ťažké. O to krajší môže byť výsledok. Ako
na to?
Zastavme sa len tak počas dňa, zatvorme
oči a zaostrime všetky zmysly. Započú-
vajme sa – do štebotania vtákov či hrko-
tania električky. Vnímajme na tvári teplý
dotyk slnečných lúčov i jemného vánku.

Pozdravme Boha strelnou modlitbou. Uží-
vajme si prítomnú chvíľu. Nemusí to trvať
dlho – stačí niekoľko sekúnd. Niekoľko se-
kúnd, keď sme naplno tu a teraz.
Učme sa vďačnosti. Ďakujme večer za
všetko, čo nám dnešný deň priniesol.

Spolu s vďačnosťou porastie aj naša vnú-
torná spokojnosť. Keď sa tomuto postoju
chceme učiť, môžeme si založiť obľúbený
„denník vďačnosti“. Každý deň si doň za-
píšme jednu vec, za ktorú ďakujeme. Po
čase uvidíme, z koľkých krásnych vecí sa
náš život skladá, koľko radosti v ňom za-
žívame.
Prajem nám všetkým, aby sme sa nebáli
zastaviť sa počas dňa, „stratiť“ niekoľko
sekúnd neproduktívnym ničnerobením

len preto, aby sme tú chvíľu naplno prežili,
stretli v nej Boha a uložili si ju do hĺbky
svojho srdca. A aby v nás tak mohla rásť
naša vnútorná spokojnosť a schopnosť
byť šťastný.

výchova detí
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Čaro prítomného okamihu –
ako nachádzať Boha i vnútornú spokojnosť

V poslednej dobe ma oslovuje téma žitia v prítomnosti. Vnímanie prítomného okamihu – lebo
ten jediný je živý, aktuálny, viem ho ovplyvniť a cítiť svojimi zmyslami. Len v ňom môžem

stretnúť Boha. Nie v snívaní o minulosti ani v plánovaní budúcnosti.

Autor: Zuzana Petruľáková / Foto: Matúš Petruľák



mediálna výchova

Slovo hejt sa do našich slovníkov dostalo
najmä s nástupom komentovania na in-
ternete. Pochádza z anglického hate, čo
znamená „nenávisť“. Stretnúť sa môžete
aj s termínmi hate speech (nenávistná reč)
a hejter (ten, kto šíri nenávisť). Nenávistné
prejavy sú podľa slovenskej legislatívy
trestné, keďže zasahujú do práva na
ochranu dôstojnosti osôb, voči ktorým sú
namierené.

Hejt ako zbraň
Sociálne médiá sa stali online ihriskom či
parkom, kde sa ľudia „stretávajú“, píšu si,
diskutujú, dozvedajú sa cez ne o novin-
kách a udalostiach, sledujú aktivitu iných
ľudí. Vznikol tak priestor aj na šírenie ne-
gatívnych správ, a to najmä cez čety (Mes-
senger, Viber, WhatsApp), komentáre pod
článkami, obrázkami či videami, tiež cez
diskusné fóra a iné. Ľudia dostali priestor
na vyjadrenie sa pred „publikom“ a začali
tu využívať ubližovanie ako zbraň. Prečo?
Digitálny priestor poskytuje nekonečné
množstvo anonymity. Hoci profily na so-
ciálnych sieťach už nepoužívajú prezývky
a vyzerajú na prvý pohľad dôveryhodne,
nikdy nemôžeme vedieť, kto je na druhej
strane. Pre hejtera nie je nič jednoduch-
šie, ako si na internete stiahnuť voľne ší-
riteľnú fotku, zvoliť si dôveryhodne zne-
júce meno, vyplniť si fiktívny profil – a hejt
sa môže začať.

Bez následkov?
Hejt a hejteri sa zväčša vyskytujú pri kri-
tických a kontroverzných témach (imig-
ranti, homosexuáli, Istanbulský dohovor,
prolife témy, holokaust). Do debát pod
postami alebo článkami neprinášajú kon-
štruktívne argumenty, zväčša apelujú na

emócie a znejú nahnevane. Často šíria
hoaxy a poplašné správy. Ich cieľom je
podporiť emóciu strachu a nenávisti.
Zväčša sú to zranení alebo nevyrovnaní
jedinci, ktorí nemajú záujem slušne dis-
kutovať. K šíreniu nenávisti ich vo veľkej
miere vedie to isté, čo pri šírení nenávisti
naživo – nepochopenie, komplexy, trau-
my, pocity menejcennosti či závisť. Roz-
diel je v tom, že ak chcú prejaviť nenávisť
v realite, môžu čakať spätnú väzbu a na to
sa odvážia iba vtedy, keď majú pocit pre-
vahy. Na stretnutí z očí do očí s prezident-
kou, kňazom, so skupinkou Rómov by úto-
čenie nebolo také ľahké. Na internete im
však hejteri úplne v pohode prajú smrť…
Dobre vedia, že najhoršie, čo sa im môže
stať, je to, že im niekto ten komentár

zmaže alebo mu zablokujú účet. No hej-
terov to často „hecuje“, vytvoria si nový
profil a budú pokračovať pod iným me-
nom. Nevnímajú nijaké následky, lebo ich
obeť je ďaleko, a tak si ľahko do druhého
„kopnú“.

Zranené vnútro
Druhou kapitolou je hejt v súkromnej ko-
munikácii na sociálnych sieťach. Posiela-
nie správ plných ohovárania či priamo
hejtu viedlo k novému fenoménu na ško-
lách – digitálnej šikane (kyberšikane). Žiaci
si vytvárajú rôzne četovacie skupiny, do
ktorých sa dostanú len vyvolení, slabší
a šikanovaní sú odstrkovaní na okraj.
Zväčša v týchto skupinách dochádza k po-
smeškom a ohováraniu tých, ktorí nie sú
(z rôznych dôvodov) vo virtuálnom svete
prítomní.
Zákernosť tohto druhu šikanovania spo-
číva aj v tom, že je nepretržité – 365 dní
v roku, 24 hodín denne. Práve pri kyber-
šikane medzi deťmi a mládežou sa obeť
s agresorom väčšinou pozná aj v „reál-
nom“ svete. Takmer vždy majú obete po-
dozrenie, kto sa môže skrývať za týmito
útokmi.
Následky takejto komunikácie môžu mať
podobné účinky na psychiku ako tie, ktoré
zažívajú ľudia po traumatických zážitkoch.
Obete nenávistných komentárov môžu
začať pociťovať nízku sebaúctu, poruchy
spánku, zvýšenú úzkosť, pocity strachu
a neistoty, môžu sa cítiť osamelí alebo
izolovaní.

Dieťa ako agresor
Treba si uvedomiť ešte jeden neľahký
fakt. Aj vaše dieťa sa môže stať nielen
obeťou kyberšikanovania, ale môže byť

Autor: Barbora Okruhľanská / Foto: Unsplash

Nadávanie, vyhrážanie, nespokojnosť, osočovanie, ohováranie, urážky.
Nenávistné prejavy sa v posledných rokoch stali bežnou súčasťou sociálnych sietí.

Nenávisť, hejteri,
kyberšikana
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aj tým, kto ubližuje niekomu inému. Nie-
kedy to môže byť pre to, že nerozoznalo,
kde sa už končí zábava, ale niekedy sa za
tým môže skrývať niečo vážnejšie. Dieťa
môže používať kyberšikanovanie na to,
aby odbúralo nahromadené napätie, zís-
kalo ocenenie v skupine, ukázalo svoju
moc alebo zo strachu, aby sa ono samo
nestalo obeťou. V každom prípade je aj
dieťa, ktoré niekomu ubližuje, dieťaťom,
ktoré potrebuje pomoc. Rozprávajte sa
spolu o príčinách jeho správania, o tom,
čo ho trápi, o vašich vzájomných vzťa-
hoch, pomôžte mu nájsť cestu, ako môže
odčiniť to, čo urobilo. Môžete sa obrátiť aj
na odborníka, detského psychológa, ktorý
vám s riešením pomôže.

Čo si všímať?
Dieťa môže byť šikanované, ak:
– nečakane prestane používať mobil či
počítač,
– sa zdá nervózne, neisté alebo smutné
pri čítaní správ v mobile,
– uniká do choroby,
– nechce chodiť do školy alebo medzi ľudí,
– vyhýba sa rozhovoru o tom, čo robí on-
line,
– uzatvára sa pred rodinou a priateľmi
a súčasne popiera, že by sa niečo dialo,

– uniká do sveta fantázie, počítačových
hier.

Dieťa môže šikanovať, ak:
– rýchlo schováva mobil alebo zatvára
programy v počítači, keď sa priblížite,
– trávi čas s kamarátmi pri počítači či mo-
bile, prehnane sa smejú, ale nechcú pre-
zradiť, čo robia,
– vyhýba sa rozhovoru o svojich aktivi-
tách online,
– zažilo silný konflikt s kamarátom alebo
učiteľom, ktorý zostal nevyriešený, a dieťa
stále cíti krivdu a hnev.

Čo s tým robiť?
Nahlasujte nenávistné príspevky a naučte
to aj vaše deti. Ak sa to deje napríklad na
Facebooku, tak viete pri každom prís-
pevku za niekoľko sekúnd dať vedieť

ANKETA
Čo zlé dnes hrozí
deťom v online
svete?
„Závislosť. Máme staršie aj mladšie deti.
Staršie vkuse četujú a hrajú hry. Mladší
pozerajú videá a nevedia sa od toho od-
trhnúť.“

„Najmä tie nástrahy, ktoré ony nedokážu
rozlíšiť. Existuje kyberšikana, takže pokiaľ
sú deti neopatrné a dôverčivé, môžu byť
aj obeťami šikanovania, možno od roves-
níkov, ktorí vedia byť asi najkrutejší. A po-
tom môžu byť pri vypisovaní si online na-
pádaní ľuďmi, ktorí, bohužiaľ, majú
problémy, riešia ich na internete a po-
tom to môže skončiť až trestnou činnos-
ťou.“

„Decká dnes vidia veľa násilia a obrazov,
ktoré by im stačilo vidieť neskôr. Neviem,
či vedia rozlišovať medzi realitou a virtu-
álnym svetom, neviem, či vedia posúdiť
dôsledky niektorých činov. A či sa im ne-
podsúva, že dnes môžu hocičo.“

„Niekto im môže veľmi ublížiť ponižujú-
cimi rečami, výsmeškami, ale aj vyhráž-
kami. Je hrozná predstava, že sa niekto
nejakým spôsobom nakontaktuje na
moje dieťa, aby ho manipuloval a spôso-
boval mu traumy.“

„Porovnávajú sa, majú pocit menejcen-
nosti, závidia si, trápia sa. Samozrejme,
problém je aj to, že sa dostávajú k nie-
ktorým nevhodným obsahom skôr, ako
by mali.“
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o hejte priamo správcom Facebooku. Po-
vzbudzujte svoje deti, aby nahlásili nená-
vistné výroky, keď sa s nimi stretnú. Nikdy
neváhajte nahlásiť polícii nenávistné pre-
javy, zločiny z nenávisti alebo hrozby ná-
silia, ak za vami vaše dieťa príde s takouto
skúsenosťou. Pripomeňte im, že to nie je
ich vina, že za takéto nenávistné prejavy
nie sú zodpovedné. Pomôžte im prekonať
pocity, ktoré v nich hejt vyvolal. Ak nená-
vistná reč priamo zasiahla dieťa, je dôle-
žité, aby vám popísalo, ako sa cíti, a spý-
tajte sa, čo pre neho môžete urobiť, aby
ste mu pomohli vyrovnať sa s týmito po-
citmi. Vysvetlite deťom, že nie je správne
o šikane mlčať alebo ju zatajovať či o nej
klamať, aj keď by im niekto trdil niečo iné
a vyhrážal sa im.
Určite silu kyberšikanovania nepodce-
ňujte. Akékoľvek šikanovanie riešte okam-
žite. Čím dlhšie situáciu nechávate tak,
tým sa môže zhoršovať a jej následky
môžu byť závažnejšie. V prvom rade dajte
vedieť páchateľovi, že vám jeho správanie
prekáža, a ak s tým neprestane, podnik-
nete ďalšie kroky. Ďalej však s páchateľom
nekomunikujte, nič mu nevysvetľujte, ne-
presviedčajte ho. Práve vaša reakcia –
spätná väzba je to, čo od vás očakáva.

ANKETA

Čo je pre vás
najväčšou výzvou
pri výchove detí
v dnešnej
digitálnej dobe?
„No výzvou je už len odolať tlaku dnešnej
doby. Odolať tomu, že tak sa to dnes robí,
všetci to majú, že je to potrebné. Myslím
tým na počítač, mobily, televíziu… S man-
želom sme si povedali, že isto deťom ne-
dáme počítač ani TV do izby – bude
niekde, kde na neho môžeme vidieť ke-
dykoľvek. Mobil (keď ho už raz naše deti
budú mať) budú pred spaním odovzdávať
do košíka. Ťažké však bude hľadať argu-
menty a vedieť to deťom správne podať,
aby sa necítili, že ich chceme o niečo ukrá-
tiť.“

„Ako ich viesť k tomu, aby neboli otrokmi
digitálnych technológií a aby si uvedo-
movali, že ten ozajstný život je dôležitejší
a potrebnejší ako ten virtuálny.“

„Ja to nijako neriešim. Ešte tam nie sme.
Moje deti sú vo veku 3 a 1. So staršou po-
zeráme len rozprávky v telke. A mladšia
nepozerá nič.“

„Udržať deti od displeja je v dnešnej dobe
veľmi náročné. Či už je to telka, notebook,
alebo telefón. Výzvou je určite vymýšľanie
aktivít, ktoré deti prinútia myslieť na
všetko iné, len nie na displeje… a často to
nemusí byť nič svetoborné.“

„Pomôcť deťom správne zorganizovať čas
a naučiť ich stanoviť si hranice pri použí-
vaní technológií. A bezpečnosť na inter-
nete.“

„Uchrániť ich pred závislosťou od tech-
nológií a pred nemravným obsahom,
ktorý by tam mohli vidieť.“

„Najťažšie je pre mňa nastavovať pre deti
pravidlá a trvať na ich dodržiavaní. Zvyknú
vyjednávať, že chcú hrať dlhšie hru, že si
želajú lepší mobil či potrebujú viac dát.
Niekedy sú ozaj otravné.“

Zdroj: Digitálny kontinent (Viera do vrecka)
a zodpovedne.sk
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Ježiš nás učí Božej logike
Celý deň zástupy počúvali Ježiša a učeníci, praktickí muži, ho na-
bádajú, aby ich prepustil a mohli si ísť zaobstarať obživu. Takáto
je ľudská logika. Ale Ježiš predkladá niečo iné. V Božej logike im
hovorí: „Vy im dajte jesť.“ Sú to dva rozdielne prístupy. Ježiš ich
chce priviesť k tomu druhému prístupu. Uvažuje iným spôso-
bom. Touto situáciou chce vychovávať svojich priateľov vče-
rajška i dneška a naučiť ich Božej logike.
Súcit, nežnosť, ktoré Ježiš prejavil zástupom, nie sú akýsi senti-
mentalizmus, ale konkrétny prejav lásky, ktorá sa ujíma ľudí
v ich potrebách. Sme povolaní pristupovať k eucharistickému
stolu s týmito postojmi samotného Ježiša: [predovšetkým] so
spolucítením s potrebami druhých. Spolucítenie nie je sentiment
čisto materiálneho charakteru; pravý súcit znamená spolutr-

pieť, zobrať na seba bolesti druhého. Nezabudnime na toto
slovo „spolucítenie“, čo je dôvera v prozreteľnú lásku Otca a zna-
mená odvážne podelenie sa.

Z posolstva mladým do Medžugoria (nielen)
Všetkým vám pri takýchto príležitostiach ponúkam stretnúť sa
so živým Ježišom Kristom, osobitne v Eucharistii, slávenej a ado-
rovanej, a vo sviatosti zmierenia. Takto vám pomáha objaviť
inakší spôsob života, odlišný od toho, ktorý ponúka kultúra
chvíľkovosti, podľa ktorej nič nemôže byť trvalé a zaváži je-
dine pôžitok prítomného okamihu.

V tejto atmosfére relativizmu, kde je ťažké nájsť pravé a zaru-
čené odpovede, je motto festivalu „Poďte a uvidíte“ (Jn 1,39),
tieto Ježišove slová adresované učeníkom, ozajstným požehna-
ním. „Poďte a uvidíte“, vyrozprávané mladým a milovaným Kris-
tovým učeníkom, je určené aj budúcim učeníkom. Ježiš vás po-
zýva, aby ste sa s ním stretli, a tento festival sa stáva
príležitosťou „prísť a vidieť“. Slovo „prísť“ má okrem označenia
fyzického pohybu aj hlbší duchovný zmysel. Označuje cestu
viery, ktorej cieľom je „vidieť“, to znamená zažiť Pána a vďaka
nemu vidieť plný a definitívny zmysel našej existencie.

Poďme sa trinásteho v mesiaci modliť
za pápeža Františka
Tento impulz vznikol nedávno pri telefonickom rozhovore pá-
peža Františka s kamerunskou sestrou Angelou Rachel Bilégué,
študujúcou v Ríme. Pred niekoľkými rokmi totiž založila skupinu
Talità Kum určenú mladým hľadajúcim svoje duchovné povola-
nie. Napísala o nej pápežovi Františkovi list a ten jej prekvapu-
júco zavolal. Sestra spomína, že s pápežom hovorili o jeho úrade
a jeho častých žiadostiach o modlitbu. „Keď sme spolu hovorili,
napadlo mi, že by sme mali založiť skupinu, ktorá by sa za pá-
peža modlila, a ihneď som mu to povedala. Pápež tuto inšpirá-
ciu okamžite ocenil a odpovedal: „Výborne, urobte to, pretože
modlitbu skutočne potrebujem.“
Nápad sa ihneď rozbehol na sociálnych sieťach a prvý deň bol ur-
čený na 13. august a potom každý mesiac trinásteho, lebo tento
deň má mnoho inšpirácií a často sa opakuje v pápežovom živote:
13. 12. prijal Jorge Mario Bergoglio kňazské svätenie, 13. 3. bol
zvolený za pápeža a na 13. 5. pripadá prvé zjavenie Panny Má-
rie Fatimskej, ktorej zasvätil svoj pontifikát. „Naším úmyslom je
venovať celý jeden deň v každom mesiaci pápežovi Františkovi,
a to rôznymi spôsobmi – v modlitbe, obeti a pôste – a zapojiť do
našej iniciatívy čo najviac ľudí,“ vysvetlila sestra Angela.

Zaujímavé podnety z benefičného podujatia „We run
together“ (Bežíme spoločne)
Išlo o dobročinnú akciu súvisiacu so svetom športu, spojenú
s dražbou (aj s darmi Petra Sagana pre pápeža), na podporu
dvoch nemocníc v Bergame a Brescii, ktoré boli v prvej línii boja
za záchranu životov v zápase s Covidom-19.
Pápež František povedal: „Dnes sa chcem poďakovať mnohým
športovcom z rozličných krajín, ktorí venovali rôzne športové pred-
mety pre solidárnu dražbu. Veľmi sa mi páčilo, že niektorí špor-
tovci otvorili aj dvere svojho domu, aby niekoho potešili for-
mou osobného stretnutia. A toto je dôležité: otvoriť dvere
vlastného domu znamená otvoriť svoje srdce.“

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

Inšpirácie od Františka
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Takto nám Písmo prezentuje mladosť plnú obáv a otázok. Boh
však nenecháva mladých ľudí, ktorých povolal, osamotených.
Uistil ich, že sa nemajú čoho báť, lebo on bude s nimi, nemusia
sa báť náročných úloh, lebo on im dá svoju múdrosť, ani sa ne-
musia báť opakovať svoje omyly, lebo Boh im napokon ukáže
cestu, ako s istotou počúvať Boží hlas.

Kto sa cíti oproti svetu ako mladý Šalamún, nech si prosí o dar
múdrosti, aby sa vo svojom živote nepýtal len na to, kde sa dá
viac zarobiť alebo kde možno získať slávu či spoločenskú prestíž, ale
ani na to, aké úlohy by boli pre nás väčším potešením… ale nech
sa pýta: Ako môžem lepšie slúžiť a byť užitočnejší pre svet a Cirkev?
Aké je moje miesto na tejto zemi? Čo by som mohol ja ponúknuť
spoločnosti? (ChV 285). „Často v živote strácame čas, keď sa pý-
tame: ,Kto som ja?‘ Môžeš sa pýtať, kto si, a stráviť celý život takýmto
hľadaním. Ale pýtaj sa: ,Pre koho som tu?‘“ ( ChV 159). Nepochybne
si tu pre Boha. Ale on chce, aby si tu bol aj pre druhých, a preto do
teba vložil mnoho vlastností, sklonov, darov a chariziem, ktoré nie
sú pre teba, ale pre druhých (ChV 286).

Kto má strach ako mladý Jeremiáš, nech si
prosí odvahu. Slovo nesmie utíchnuť. Prečo
nehovoriť o Ježišovi, nevyrozprávať druhým,
že on nám dáva silu žiť, že je krásne rozprávať
sa s ním, že nám robí dobre uvažovať o jeho
slovách? Mladí, nedopustite, aby vás svet za-
tiahol len do negatívnych alebo povrchných
vecí. Buďte schopní ísť proti prúdu a dokážte
sa podeliť o Ježiša, odovzdávať vieru, ktorú
vám on daroval. Želám vám, aby ste v srdci cí-
tili ten istý neodolateľný impulz, aký hýbal svä-
tým Pavlom, keď hovoril: ,Beda mi, keby som
evanjelium nehlásal!‘“ (ChV 176).

Netreba sa dať odradiť pri hľadaní odpo-
vedí na niektoré otázky, tak ako sa mladý
Samuel nedal odradiť a stále chodil za Hé-
lim, až spoločne objavili Boží hlas. Preto Bo-
žie slovo odporúča nestrácať kontakt so sta-

rými ľuďmi, aby sme mohli prijať ich skúsenosť: „Do zástupu skú-
sených starcov postav sa a s (celým) srdcom sa oddaj ich múdrosti.
[…] Ak uzrieš rozumného muža, už za rána choď k nemu a tvoja
noha nech otiera schody, ktoré vedú k jeho dverám“ (ChV 188). To
neznamená, že musíš súhlasiť so všetkým, čo hovoria starší, ani ne-
musíš schvaľovať všetko, čo robia. Mladý človek by mal mať vždy kri-
tického ducha. Svätý Bazil Veľký, odvolávajúc sa na starých gréckych
autorov, odporúčal mladým ctiť si ich, ale brať si z nich len to, čo
dobré ich môžu naučiť. Ide jednoducho o to, aby sme boli otvorení
a prijímali múdrosť, ktorá sa odovzdáva z generácie na generáciu,
ktorá môže spolunažívať s niektorými ľudskými biedami a ktorá
nemá dôvod zaniknúť zoči-voči novostiam konzumu a trhu (ChV
190).

Nájde Boh mladých ľudí túžiacich po múdrosti, po Božej sile, ta-
kých, ktorí neprestanú vstávať a pýtať sa, aj keď hneď nedostanú
na všetko odpoveď?

Autor: Pavol Grach SDB / Foto: Samuel Šnek

Sviežosť mladosti spojená
s Božou silou

V Písme nachádzame tri mladé postavy, ktoré vyjadrujú svoje obavy z úloh, ku ktorým sú povolané. Kráľ Šalamún
sa cítil stratený, keď mal nastúpiť na trón svojho otca, a hovorí tieto slová: „Ja som malý chlapec a neviem, čo si počať
uprostred ľudu tak početného (1Kr 3, 7 – 8). Prorok Jeremiáš pri svojom povolaní povedal: „Ach, Pane, veď neviem ho-
voriť, mladučký som“ (Jer 1, 6). Prorok Samuel viackrát išiel za svojím kňazom Hélim a vrátil sa bez veľkého vysvetle-
nia či riešenia.
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Podobnú knihu od africkej autorky Dam-
bisy Moyo Smrtiaca pomoc som už na
stránkach Dona Bosca dnes prezentoval.
Zistil som, že tieto témy nie sú zaujímavé
iba pre úzky okruh odborníkov pracujú-
cich v rozvojovej spolupráci a humanitár-
nej pomoci, ale že zasahujú osobne kaž-
dého z nás. Ako som na to prišiel? Počas
jedného rozhovoru sa ma spýtali, čo
práve čítam. Keď som povedal titul tejto
knihy, ktorý je zároveň aj názvom tohto
článku, zdvihla sa veľká vlna emócií. Nie-
koľkí najhlasnejší diskutéri razantne od-
povedali: Nemá! Na moju protiotázku, aké
dôvody ich priviedli k utvoreniu si také-
hoto názoru, som dostal odpovede, ktoré
už dobre poznám. Sú leniví a sami si za to
môžu. Odpoveď, či sú Afričania leniví a či
si za svoj stav môžu sami, vám poskytne
práve táto kniha.
Takáto reakcia je z ur-
čitej stránky pochopi-
teľná. Ide o obranu
pred mnohými mani-
pulačnými kampaňami,
pred citovým vydiera-
ním, keď sa človeku dáva
za vinu, že je Európan
a jediná možnosť, ako
túto svoju vinu zmyť, sa
skrýva v štedrom finanč-
nom dare. Žiaľ, veľmi často
autori takýchto kampaní vô-
bec nie sú tí, ktorí chcú „po-
máhať Afrike“, ale v skutoč-
nosti chcú pomôcť len sami
sebe. Či už preto, že potrebujú
mať pocit, že sú pre niekoho nevyhnutne
potrební, že si potrebujú niečo kompen-
zovať, alebo majú záujem práve o sa-
motné vyzbierané financie.
Plus tam bol ešte nevypovedaný dôvod,
ktorý spôsobil tieto veľké emócie: oni
chcú prísť sem a ohrozujú nás, mali by
sme sa od nich úplne izolovať. Je to

strach, strach o svoj blahobyt.
Strach je však nedostatok
lásky, lebo ako píše apoštol
Ján, dokonalá láska vyháňa
strach (1Jn 4, 18). A tam,
kde lásky nieto, začína
strach vládnuť.
Pomáhať druhým je pri-
rodzené a normálne. Je
to ľudské neobísť toho,
kto pomoc potrebuje.
Sme navzájom prepo-
jení a každý jeden
z nás, aj ten najsilnejší
a najschopnejší, po-
trebuje v mnohých

veciach pomoc iných. Náš život sa za-
čal v absolútnej závislosti od pomoci. Bez
pomoci ľudí okolo nás by sme sa nikdy
nestali ľuďmi. Žijeme doslova vďaka po-
moci iných.
Ako teda vyzerá skutočná pomoc? Ako
pomáhať, aby to malo zmysel a prinášalo
úžitok? K akým záverom prišiel Tomáš?
Určite sa netreba dať manipulovať. Po-
mocou netreba vykupovať svoju vinu. Ne-

treba podceňovať druhých ani im svoju
pomoc vnucovať.
Tomáš ako dobrú pomoc odporúča pod-
porovať vzdelanie. To je hlavný bod skoro
všetkých programov adopcie na diaľku,
ktorý beží v mnohých organizáciách. Po-
môcť mladému človeku, ktorého rodina
nemá prostriedky na jeho vzdelanie, aby
mohol chodiť do školy.
Ďalším dôležitým kritériom pre dobrú po-
moc je zapojenosť miestnych obyvateľov,
aby to bol predovšetkým ich projekt. Aby
to nebolo niečo, čo my chceme pretlačiť
spoza hraníc. Aby to bola spolupráca, kde
miestni obyvatelia sú najdôležitejšou hna-
cou silou projektu. Oni niečo chcú, majú
ideu, vkladajú do toho svoj život, svoju
námahu, svoju energiu a my ich sprevá-
dzame, dávame vedomosti a aj pro-
striedky, ak ich máme a ak je to rozumné.
Okrem toho je v knihe opísaných mnoho
úsmevných a hlboko ľudských príhod,
ktoré vám pomôžu Afriku si obľúbiť, ne-
mať z nej strach a ktoré nás môžu mno-
hému naučiť. Nie iba my pomáhame Af-
rike, aj Afrika pomáha nám.

Autor: Štefan Kormančík SDB / Foto: Misijné oddelenie SDB

Má pomoc Afrike zmysel?

To je názov knihy od Tomáša Horvátha, ktorá práve uzrela svetlo sveta. Prečítal som si ju
z osobného záujmu, ale aj z profesionálneho, keďže projekty a pomoc Afrike sú priamo
v náplni nášho misijného oddelenia.
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t i tus zeman

V záhrade Kostola Povýšenia Svätého kríža v Pezinku-Cajle sa v nedeľu
13. septembra konala hodová svätá omša pri príležitosti sviatku titulu
chrámu, ktorej hlavným celebrantom bol salezián don Jozef Luscoň SDB.

Pri tejto príležitosti odovzdal farárovi v Pezinku Andrejovi Šottníkovi re-
likvie blahoslaveného dona Titusa Zemana, ktorý sa na Veľkú noc v roku
1951 skrýval na Cajle v rodine svojho spolubrata saleziána Štefana Šil-
hára SDB, kde sa zotavil po druhej výprave a pripravil sa na tretiu.

Po svätej omši Andrej Šottník a Michal Radošinský, synovec Titusa Ze-
mana, odhalili pamätnú tabuľu Titusa Zemana na ohradovom múre kos-
tola. Veniec k nej zavesil predseda Oblastnej organizácie Konfederácie
politických väzňov Slovenska Pezinok František Matiašovský.

Keďže sa zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť priamy svedok, sa-
lezián kňaz a rodák z Cajly don Štefan Šilhár SDB, jeho svedectvo, ako
aj svedectvo jeho bratranca dona Alfonza Šilhára SDB, prečítal Stanislav
Pátek. Na záver pamätnú tabuľu požehnal don Luscoň, ktorý pre miest-
nych veriacich priniesol aj svoju knihu Titus, ideš!

Okrem skrývania sa v roku
1951 bol don Titus Zeman
v Pezinku aj v roku 1943
na primíciách dona Šte-
fana Sandtnera a v roku
1968 na primíciách dona
Štefana Šilhára. Do zahra-
ničia previedol aj pezin-
ského rodáka dona Tibora
Strniska a v súdnom pro-
cese Titus Zeman a spol.
bol s ním odsúdený ďalší
pezinský rodák don Štefan
Sandtner.

V prvú septembrovú sobotu sa
v rodisku blahoslaveného Ti-
tusa Zemana zišli miniš-
tranti zblízka i zďaleka, aby
urobili bodku za prázdni-
nami a oslávili 80. výročie
kňazskej vysviacky blaho-
slaveného slovenského sale-
ziána.

„Program sa začal prednáškou o kňazstve, pokračoval
svätou omšou a športovo-zábavnými súťažami. Tie sa

niesli v duchu hesla: Prekroč svoje hranice. Don Titus
musel veľakrát ísť na hranice svojich síl a po ich zvlád-
nutí sa ocitol pred novými obzormi. Podľa jeho vzoru sa
aj miništranti chceli prekonávať a zvládať rôzne discip-
líny. Ísť vpred je správna výzva,“ povedal Juraj Polčic, člen
prípravného výboru. Najlepšie výkony chlapcov boli za-
znamenané do Miništrantskej knihy rekordov.

Podujatie sa nieslo v radostnom rodinnom duchu
a nechýbalo ani agapé. Na jeho príprave sa podieľali
exallievi, mamičky i dievčatá z Čiernej Vody. „Je to veľmi
dobré podujatie, ktoré si získava široký okruh priaz-
nivcov. U nás na Čiernej Vode upiekla pre chlapcov
tortu iba 15-ročná dievčina. Je pekné, že aj ona chce
slúžiť iným,“ povedal Róbert Mruk, prezident sloven-
ských exalievov.

Miništranti sa
rozlúčili
s prázdninami
vo Vajnoroch

V Pezinku odhalili
Titusovi Zemanovi
pamätnú tabuľu

Spracovala: mk / Foto: Jozef Luscoň, Peter Sandtner
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pred 100 rokmi

Rakúsko-uhorská saleziánska inšpektória
(provincia) bola vzhľadom na nové povoj-
nové politické pomery v strednej Európe
27. novembra 1919 rozdelená na ne-

mecko-maďarskú a poľskú. Do tej druhej
so sídlom v Osvienčime územne patrilo aj
Česko-Slovensko. Mladý salezián novo-
kňaz don Viliam Vagač zo Starej Turej sa
usiloval oboznamovať provinciála Pietra
Tironeho o súvislostiach politických zmien
a o potrebe vlastného projektu pre slo-
venských saleziánov. Bolo ich vtedy dva-
násť. Na podnet provinciála dona Tiro-
neho don Vagač napísal predstaveným

do Turína list. „Bolo to prvé memorandum
asi na 12 dupľovaných hárkoch kancelár-
skeho papiera, napísané v mene všetkých
slovenských saleziánov Kongregácie, “ cituje
spomienky dona Vagača salezián historik
Zlatko Kubanovič vo svojom diele Histo-
rický náhľad do dejín slovenských salezi-
ánov, z ktorého čerpáme aj tieto infor-
mácie. Predstava Vagača bola mať
„vlastný ústav, v ktorom výlučne len slo-
venskí študenti budú sa môcť vzdelávať a vy-
chovávať v duchu apoštola mládeže“.

Provinciál don Pietro Tirone chcel hneď
po vzniku Poľskej provincie premiestniť
slovenských saleziánov z maďarského Pé-
liföldszentkeresztu do Osvienčimu, no
prakticky to bolo možné až po podpise
trianonského mieru (4. júna 1920). V po-
lovici augusta 1920 tak prišla telegraficky

prvá, stručná a jasná oficiálna poslušnosť
pre slovenských saleziánov: „Don Vagač
i so slovenskými klerikmi, čím skôr zbaliť
a pricestovať do Osvienčimu. Don Tirone.“
„Ľahko sa napíše, ale ťažšie prevedie,“ po-
sťažoval sa vo svojich pamätiach don Va-
gač. Keď následne v Budapešti šiel vyba-
vovať na konzuláte pasy pre seba a pre
študentov, aby mohli čím prv vycestovať
a už v septembri začať prednášky v Poľ-
sku, narazil na mnohé ťažkosti. Keďže vy-
bavenie by trvalo možno aj dva mesiace,
rozhodol sa don Vagač pre neštandardné
riešenie, ktoré predstavil slovenským spo-
lubratom takto: „U pohraničného veliteľ-
stva v Ostrihome dám sa vykázať z Ma-
ďarska. Keď sa za deň nevrátim, na druhý
deň urobte to isté. Doma si potom zaraz
konajte cestovný pas do Poľska, kde sa stret-
neme.“ Študovať mali ísť do Krakova. Po-

Budú mať slovenskí saleziáni svoj
prvý dom v Poľsku?

Spracoval: rhsdb / Foto: archív SDB

Sledovali sme, ako sa pred sto rokmi, v roku 1920, začal odvíjať „slovenský projekt“
v Taliansku. Iniciatívu prejavil mladý talentovaný klerik salezián František Sersen, keď do Ríma

začal privádzať slovenských chlapcov – nádejné povolania. Odvahu a iniciatívu mal však aj
mladý salezián a vtedy novokňaz Viliam Vagač, ktorý pôsobil v maďarskom ústave

v Péliföldszentkereszte. Rovnako ako Sersen, aj on sa usiloval o samostatné slovenské
saleziánske dielo.

Mladý kňaz Viliam Vagač,
foto spred roku 1924

Osvienčim, prvý saleziánsky dom v Poľsku
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Anton Jančovič pochádzal z Rajca, kde sa
narodil 18. januára 1905. Jeho otec sa vo-
lal Matúš a matka Mária, rodená Smieš-
ková. Pokrstili ho hneď na druhý deň. Ľu-
dovú školu navštevoval v rodisku v rokoch
1912 – 1917, pokračoval na gymnáziu v Ži-
line. O saleziánskom diele sa veľmi prav-
depodobne dozvedel z časopisu Svätá Ro-
dina, tak ako aj jeho krajan, o tri roky
starší Anton Lednický, ktorý začiatkom
roka 1921 odišiel do Ríma a vstúpil do
saleziánskeho noviciátu v Genzane
(v roku 1922 tam zložil prvé sľuby, neskôr
z rehole vystúpil). V roku 1922 doma
v Rajci mladý 17-ročný Anton Jančovič pri-
jal birmovku a na jar 1925 dokončil gym-
naziálne štúdiá maturitou v Nitre.

Jeho duchovné povolanie sa muselo zdať
slovenským saleziánom veľmi zjavné,
vlastne už bolo považované za „neskoršie“
(mal 20 rokov), pretože hneď po maturite
ho v lete 1925 poslali do noviciátu v slo-
vinskej Radne. Tam si po zložení prvých
sľubov 15. augusta 1926 vykonával aj pe-
dagogické štúdiá a následnú prax. V ro-
koch 1929 – 1934 potom študoval teoló-
giu, najprv v Turíne a potom v Ľubľane,
kde 9. januára 1932 zložil doživotné sľuby
a 7. júla 1934 tam prijal kňazskú vysviacku.
Svätiteľom bol arcibiskup a neskorší mu-
čeník, dnes už blahoslavený Alojz Stepi-
nac. Bol to rok svätorečenia dona Bosca.

Z dostupných zdrojov sa dozvedáme, že
svoju saleziánsku kňazskú službu začal ako
ekonóm saleziánskeho ústavu v Šaštíne,
kde ho už v roku 1936 ako 31-ročného vy-
menovali za direktora. V roku 1937 tam
napísal a vydal knižočku „Dejiny starého

farského kostola v Šaštíne – pri príležitosti
posviacky“. Tento kostol na námestí Šaš-

tína saleziáni po renovácii zasvätili svojmu
svätému zakladateľovi. Na jeseň 1939, po
troch rokoch direktorskej služby v Šaštíne,
ako päťročný kňaz don Anton Jančovič do-
stal úlohu rozbehnúť saleziánske dielo
v Michalovciach vrátane výstavby domu,
internátu a kostola. Základný kameň po-
svätili 29. septembra 1940. V Michalov-
ciach pôsobil don Jančovič potom ako di-
rektor od septembra 1941 do septembra
1947, keď ho predstavení poslali, opäť za
direktora, do Hronského Beňadika, kde
mali saleziáni svoj noviciát. V marci 1950
však tamojší saleziánsky dom komunisti
poštátnili a o niekoľko týždňov nadišla bar-
barská noc. Don Jančovič nebol s tými, kto-
rých sústredili do Šaštína. Ako direktora
ho sústredili s ďalšími saleziánskymi di-
rektormi v Pezinku. Komunistická moc ho

odsúdila v súdnom procese s ďalšími re-
hoľníkmi v Justičnom paláci v Bratislave
14. augusta 1951 na päť rokov väzenia.
Prešiel väznicami v Bratislave, Leopoldove,
Ilave, Mladej Boleslavi.

Po prepustení z väzenia v roku 1954 ne-
dostal súhlas na výkon pastoračnej čin-
nosti. Niekoľko nasledujúcich rokov si
zarábal na živobytie ako robotník v poľ-
nohospodárstve a potom žil ako dô-
chodca v rodnom Rajci u príbuzných. Zo-
mrel v Rajci 14. januára 1971 vo veku 66
rokov života. Pochovaný je na tamojšom
cintoríne.

PRIPOMÍNAME SI
Pred 50 rokmi zomrel don Anton Jančovič, pionier saleziánskeho diela na východnom Slovensku

pred 100 rokmi

Anton Jančovič ako robotník v Čechách,
pravdepodobne rok 1955

Don Anton Jančovič v Michalovciach,
november 1939

stupne sa tam z Péliföldszentkeresztu-
dostali slovenskí klerici Cyril Guniš, Jozef
Igáz, Augustín Pollák i prednovic Jozef Mi-
šenka a neskôr za nimi prišiel aj klerik Ti-
bor Janovič, ktorému úrady nechceli vydať
pas, a tak sa don Vagač rozhodol s ním ísť
cez poľské hranice tajne.

Celá situácia slovenských saleziánov v Poľ-
skej provincii sa však komplikovala aj tým,
že Československá republika sa v roku

1919 dostala do ozbrojeného pohranič-
ného konfliktu s Poľskom kvôli Tešínsku
i kvôli goralským oblastiam Spiša a Oravy.
Bolo tu tiež separatistické hnutie s pod-
porou Maďarska, ktoré sa usilovalo od-
trhnúť Slovensko od Československej re-
publiky, tzv. Ungerovci, ktorí našli azyl
v Poľsku, vytvorili tam zahraničnú ná-
rodnú radu a v máji 1921 vyhlásili „nezá-
vislú slovenskú republiku“. K tomu ešte
doplňme, čo uvádza Zlatko Kubanovič, že

v roku 1920 sa pred Varšavou nachádzala
Červená armáda a hrozil prienik komu-
nistov do strednej Európy. Saleziánsky
dom v Rozanystoku na severovýchode
Poľska, ako aj niekoľké ďalšie, boli po prí-
chode červenoarmejcov vyrabované.
V tejto komplikovanej situácii don Vagač
postupne vnímal, že rozvíjať slovenské sa-
leziánske povolania v Poľsku napokon ne-
bude možné.
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saleziánski svätí

Artemid Zatti sa narodil 12. októbra 1880
v Borette manželom roľníkom. Až do šest-
nástich rokov bol z neho paholok, ktorý
od svitu do mrku pracoval. Keď mal se-
demnásť rokov, Zattiovci odcestovali za
lepším živobytím do Argentíny. O správu
kostola, ktorý v nedeľu navštevovali, sa
starali saleziáni. Keď jeden z nich ponúkol
Artemidovi životopis dona Bosca, skrsol
mu v hlave nápad: „Čo keby som sa aj ja
stal saleziánom?“ Mal vtedy devätnásť ro-
kov.

Dvadsaťdvaročného Artemida napadla
pľúcna tuberkulóza. Kvôli lepšiemu vzdu-
chu odišiel do saleziánskeho domu vo
Viedme, kde bolo jediné saleziánske dielo
s nemocnicou a lekárňou. Tu sa postupne
z choroby uzdravil a zároveň urobil sľub,
že zvyšok života sa bude starať o chorých.
Ako 28-ročný zložil doživotné sľuby a stal
sa saleziánom. O tri roky neskôr Artemi-
dovi zverili Lekáreň svätého Františka
a Nemocnicu svätého Jozefa. V roku 1913
položili základný kameň novej nemocnice
a získal diplom z farmácie. Pre jeho obe-
tavú lásku, s ktorou roky slúžil tým naj-
biednejším, ho v Argentíne nazvali do-
nom Boscom chudobných.

15. marca 1951 podľahol rakovine pan-
kreasu. Ján Pavol II. ho 14. apríla 2002 vy-
hlásil za blahoslaveného.

Don Rudolf Komorek sa narodil 11. au-
gusta 1890 v Bielsku, ktoré vtedy patrilo
do Rakúsko-Uhorska. Ako 19-ročný vstú-
pil do seminára a stal sa kňazom diecézy
Vroclav. Počas prvej svetovej vojny bol tri
roky vojenským nemocničným kaplánom
a na vlastnú žiadosť bol aj kaplánom na
fronte. Dostal sa tak do zajatia do Tri-
dentu v Taliansku, kde spoznal saleziánov
a dozrelo jeho rehoľné povolanie. V roku
1922 vstúpil do noviciátu. V októbri 1924
bol určený ako misionár do Brazílie, kde
dostal na starosť duchovnú službu poľ-
ským emigrantom.

Vyznačil sa
ako výni-
močný spo-
vedník. Vo-
lali ho „svätý
otec“ a ho-
vorili o ňom:
„Nikdy sme
nikoho nevi-
deli toľko sa
modliť.“ Po-
čas 25 rokov
m i s i o n á r -
skeho živo-
ta, pričom sa

nikdy nevrátil do Európy, pôsobil vo via-
cerých saleziánskych farnostiach. V po-
sledných ôsmich rokoch života ho pomaly
stravovala tuberkulóza. Aj popri tom sa vo
farnosti San José dos Campos venoval
kňazskej službe chorým, spával len na
drevených doskách a posledné dni života
prežil v ustavičnej modlitbe. Lieky, ktoré
už neboli pre neho účinné, žiadal dať chu-
dobným, ktorí si ich sami nemohli dovoliť.

Zomrel 11. decembra 1949 ako 59-ročný.
Pápež Ján Pavol II. uznal 6. apríla 1995
hrdinský stupeň jeho zasväteného života
v saleziánskom duchu a priznal mu titul
ctihodný.

Sviatok: 13. novembra

Blahoslavený

Artemid Zatti
Ctihodný

Rudolf Komorek

28

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

NOVEMBER

13. blahoslavený
Artemid Zatti, rehoľník

15. blahoslavená
Magdaléna Moranová,
panna

15. blahoslavená
Magdaléna Moranová,
panna, narodila sa v Chieri,
Taliansko (1847)

15. Božia služobníčka
Matilda Salemová,
narodila sa v Aleppe,
Sýria (1904)

23. blahoslavený mučeník
Jozef Calasanz, narodil sa
v Azanuye, Španielsko (1872)

28. ctihodný Jozef Quadrio,
narodil sa vo Verviu,
Taliansko (1921)

DECEMBER

1. blahoslavený mučeník
Enrico Sàiz Aparicio,
narodil sa v Ubierne,
Španielsko (1889)

5. blahoslavený
Filip Rinaldi, kňaz,
zakladateľ sekulárneho
Inštitútu dobrovoľníčok
dona Bosca

5. Boží služobník
František Miśka,
narodil sa v Swierczynieci,
Poľsko (1898)

14. Boží služobník
Ignác Stuchlý,
narodil sa v Boleslawi,
Poľsko (Sliezsko) (1869)

15. blahoslavená
Euzébia Palominová-Yenesová,
panna, narodila sa
v Cantalpine, Španielsko (1899)

17. ctihodný Augustín Arribat,
narodil sa v Tredou,
Francúzsko (1879)

23. Boží služobník
Karol Golda,
narodil sa v Tychy,
Poľsko (1914)

Sviatok: 11. decembra



sen dona bosca

Miernosť vedie človeka k sebakontrole,
usmerňuje jeho sklony, túžby a vášne. Učí
ho múdrym sebazapreniam a istým spô-
sobom mu pomáha byť vo svete, ale nie
z tohto sveta. Patrí medzi štyri hlavné
čnosti, keďže ide o existenciálny postoj
života človeka – ovládanie svojho srdca. Je
osou, okolo ktorej sa točia ďalšie postoje
slúžiace na ovládania seba samého:

zdržanlivosť – liek proti zmyselnosti,
skromnosť – liek proti pýche,
miernosť – liek proti výbuchom hnevu,
vľúdnosť – liek proti krutosti a pomste,
rezervovanosť – liek proti zbytočnému
predvádzaniu tela,
striedmosť – liek proti prehnanému uží-
vaniu jedla a nápojov,
nenáročnosť – liek proti zbytočnému pre-
pychu,
jednoduchosť života – liek proti pohod-
liu.

Všetky tieto čnosti slúžia na vytvorenie si
postoja srdca, ktoré vie ovládať seba sa-
mého pomocou rozumu. Bez miernosti nie
je možné prežívať lásku, o ktorej rozprával
don Bosco. Hovoril, že svätosť spočíva
v stálej veselosti, v budovaní priateľstiev,
v sympatii, schopnosti nechať sa milovať
a toto všetko je síce pekné, ale nie ľahké.
Zvlášť to platí pre vychovávateľa, ktorý by si
mal v každej situácii zachovať tieto postoje
srdca. Pedagogika dona Bosca vedie
k rastu v láske, a preto vyžaduje určité kva-
lity: ostražitosť, schopnosť kontrolovať, do-
držiavať denný program, plniť si svoje po-
vinnosti, realizmus života a nie umelosť.

Saleziánska miernosť nespočíva vo veľ-
kých viditeľných hrdinských skutkoch
umŕtvovania, ale vedie trvalo a stále
k prehĺbeniu schopnosti vedieť sa darovať
Bohu, pričom potláčam v sebe všetky pre-
javy egoizmu. Aké sú teda kvality sale-
ziánskej miernosti?

Veselosť – nezverejňovať, koľko námahy
ma to stálo, aby som sa ovládal, druhí mu-
sia len vo všeobecnosti vnímať, že sa ovlá-
dam. Naučiť sa skryť ťažkosti alebo tŕne
a prejaviť sa ako veselý. O donovi Boscovi
sa hovorí, že keď sa zdal, že je veselší,
vtedy určite prežíval najväčšie ťažkosti.
Každodennosť – nie hrdinské skutky, ale
prežívať „nudnú každodennosť“.
Láskavosť – slušne a zdvorilo sa vedieť
správať, nebyť pomstychtivý, tvrdý, ne-
dotknuteľný.
Jednoduchosť – žiť spontánne, bez do-
predu nachystaných úloh.
Inteligentnosť – nechvastať sa.
Hrdinskosť – všetky doteraz uvedené
kvality vôbec nezmenšujú náročnosť
miernosti.
Sympatickosť – každodenne v tichosti pri-
jať Kristov kríž a niesť ho príťažlivou for-
mou.

Bežne sa pod miernosťou myslí len na
zvládnutie žiadostivosti tela a pýchy ži-
vota. Miernosť, ktorú ponúka don Bosco,
spočíva vo vyrovnanosti všetkých vecí, ba
dokonca aj v tej, ktorá je pre človeka naj-
charakteristickejšia: práca. Vravieval: „Pra-
cujte tak, aby ste si neškodili na zdraví, a nie
viac, ale chráňte sa lenivosti.“ Mal zdravý
zmysel a bol prešibaný – v dobrom slova
zmysle. Znamená to vedieť sa ovládať tak,
aby som bol sympatický, čím zjavujem ne-
zištnú lásku voči druhým. Nie je ľahké
„milovať a stať sa milovaným“. Z toho vy-
plýva, že mierny je ten, kto sa ovláda, je
vyrovnaný, má zdravý a rozumný úsudok,
nepreháňa do extrémov a je prívetivý. Dô-
sledok toho je duchovná novosť, ktorá
nespočíva v materiálnom opakovaní na-
učených úkonov askézy, ale v schopnosti
používať hodnoty ovládania sa a opatr-
nosti v konaní. Tak sa miernosť stáva dô-
ležitá aj v preventívnom výchovnom sys-
téme dona Bosca.

Autor: František Kubovič SDB / Foto: Barbora Kullačová

Diamant miernosti

Nad MIERNOSŤOU bolo napísané: „Oheň zhasne, ak sa neprikladá drevo. Uzavri zmluvu so
svojím zrakom, so svojím hrdlom a spánkom, aby vám títo nepriatelia neukradli vaše duše.

Nemiernosť a čistota nemôžu prebývať spolu.“
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nová kniha
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Srdcom misionár
Autor: Pavol Karaba / Foto: osobný archív Jozefa Daniela Pravdu

Stál na chodbe a čakal nás. Malá postava,
trošku prihrbený, s paličkou v ruke. V tvári
únava, ale aj radosť, že nás vidí. Nepred-
stieraná radosť, že opäť stretáva tých svo-
jich. Jozef Daniel Pravda, salezián a celým
životom misionár. Opakovane sme ho pri-
chádzali navštíviť vždy, keď sa vracal
z miest svojich misijných pôsobení. Občas
návrat podmieňovala nutnosť zmeniť
podnebie alebo prostredie, ale čoraz čas-
tejšie aspoň čiastočné prinavrátenie po-
škodeného zdravia. Zdravia zničeného
v službe, o ktorej bol presvedčený, že ho
do nej povolal Pán. Postupne sme si zvykli
na jeho úspornú tichú reč, pod ktorou
bublala neutíchajúca cieľavedomosť,
s akou nasledoval Božie volanie. Ale spo-
lupracovať s ním či nasledovať ho nebolo
jednoduché. Z vysokých požiadaviek,
ktoré kládol na seba, často mnohé
padali aj na plecia spolupracovníkov
či spolubratov. A tak jeho plameň mi-
sijnej služby nezriedka pálil tak veľmi,
že sa premenil na príjemné teplo sil-
nej viery a starostlivej láskavosti až
po dosiahnutí dostatočného časo-
vého odstupu. To nás priviedlo k roz-
hodnutiu zachytiť „Božie dobrodruž-
stvo“ života dona Daniela v tejto
knihe. Veď kto to vie spraviť lepšie
ako my, jeho priatelia, voľakedy
chlapci, ktorým sa Daniel ako prvým
začal venovať v dávnych dobách
vzniku a rozvoja tajnej Cirkvi na Slo-
vensku.
Prečítajte si rozprávanie o jeho život-
nej púti. Možno budete ohromení.
Náš Daniel je dôkazom, že aj malý člo-
vek vie svojím životom napísať veľký
príbeh. Jeho rozprávanie je fascinu-
júce, priame, poučné a pre nás v mno-
hom znepokojujúce. A jednako –
podľa jeho vlastného vyznania – ide

o život obyčajného veriaceho človeka.
V knihe nesledujeme iba jeho život, ale na
plátne príbehu sme sa snažili vykresliť
krásu, odvahu a farebnú mnohovrstvo-
vosť celej saleziánskej rodiny. Danielov
príbeh ešte nie je ukončený, ale hlavné
kontúry sú už nakreslené. Jeho portrét sa
skladal pomocou živých rozhovorov
s ním, spomienok druhých ľudí na neho,
ako aj prostredníctvom písomných a ob-
razových materiálov, ktoré nám boli s dô-
verou láskavo požičané. My sme boli Da-
nielovým prvým misijným územím
a cítime, že on na nás a na mnohých ďal-
ších zanechal svoj nezmazateľný odtla-
čok. Nepochybne z nás spravil lepších
ľudí. Preto sa cítime byť aspoň trošku jeho
duchovnými synmi. Táto knižka chce byť

malou splátkou dlhu a prejavom vďač-
nosti, ktorú voči nemu pociťujeme.
Keď odchádzal a jeho už aj tak drobná
postava sa zmenšovala v diaľke, stále sme
nemohli pochopiť, ako toho mohol toľko
vykonať. Počúvali sme rozprávanie o ži-
votnom diele, ktoré by mali problém vy-
tvoriť desiatky ľudí, nie jeden dedinský
chlapec. Je to rozprávanie o neúnavnej,
celoživotnej práci na roli Pánovej. Na poli,
kde sa úspech nemeria víťazstvami, ge-
niálnymi umeleckými dielami alebo výni-
močnými vedeckými objavmi. Jediné, čo
po tejto práci zostane, sú drobné brázdy
v dušiach tisícok ľudí na troch kontinen-
toch. Brázdy, do ktorých sial svedectvo
o Bohu. Vanutím Božím mu bolo prisú-
dené byť priekopníkom v najnehostinnej-

ších oblastiach našej planéty, od roz-
pálených púští cez tropickú saunu
dažďových pralesov až po treskúce
mrazy sibírskej tajgy.
Misionár nie je inžinier, ktorý má v ďa-
lekých krajinách stavať budovy, ani uči-
teľ, ktorý má učiť matematiku, ani le-
kár, ktorý má bojovať s chorobami, ba
ani ekonóm, ktorý presne účtuje vý-
davky a finančné granty. Najviac sa
jeho služba má podobať na prácu ro-
diča, ktorému ide o spásu jeho du-
chovných detí. Na to, aby to však mo-
hol dosiahnuť, musí byť často aj
inžinierom, aj učiteľom, aj lekárom či
ekonómom. No Daniel bol vždy pre-
svedčený, že práve privádzanie ľudí
k viere v Boha a k evanjeliovej morálke
je najlepšia cesta zlepšiť ich život aj tu
na zemi. Z jeho strany to vždy bolo
o nezištnej službe druhým v mene
túžby páčiť sa Jedinému… Je to málo?
Hľadáte inšpirácie a vzory pre váš život
tu doma? Nech sa páči príbeh: Jozef
Daniel Pravda – srdcom misionár…

V minulom roku vydalo Vydavateľstvo Don Bosco knihu s názvom Srdcom misionár,
ktorá predstavuje život slovenského saleziánskeho misionára Jozefa Daniela Pravdu.
Ponúkame vám krátke predstavenie tejto knihy.



saleziánska rodina

Od prameňa k delte
do

n
bo

sc
oKaždý druhý mesiac

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

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

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

„Náš život potrebuje vzájomnosť!“Takýmito slovami z encykliky Evangelium vitae ocenil
iniciatívu vydania knihy literárnej tvorby šaštínskeho profesora sám jej autor. Michal Schmidt,
bývalý profesor Gymnázia Jána Bosca v Šaštíne, na výzvu svojich bývalých študentov doplnil

pripravovanú zbierku poézie o mnohé ocenené prózy a výsledkom je kniha Od prameňa
k delte, ktorá bola slávnostne uvedená do života 11. septembra v Šaštíne.

Knihu autor venoval pamiatke nenarodených. Jej tlač a vydanie
sa uskutočnilo pod záštitou bývalých profesorových žiakov, od-
chovancov šaštínskeho gymnázia – exallievov dona Bosca. Sláv-
nostné uvedenie knihy sa konalo v šaštínskom kláštore za prí-
tomnosti niekoľkých exallievov, byvalého riaditeľa GJB Mareka
Nadaského a bývalých profesorov gymnázia, medzi nimi aj sú-
časného primátora mesta Šaštín-Stráže. Knihu uviedol a po-
žehnal don Jozef Luscoň. Združenie exallievov pri tejto príleži-
tosti udelilo profesorovi Schmidtovi cenu Alberta Marvelliho za
kultúru. Jeho život, ako aj výber z jeho celoživotnej literárnej
tvorby je pre exallievov veľkým bohatstvom a povzbudením vo
vernom prežívaní svojho povolania a poukázaním na zmysel ži-
vota – večnosť.

Michal Schmidt bol stredoškolským pedagógom, ktorý bol
schopný vyučovať prírodné vedy, geológiu a geografiu, astro-
nómiu, chémiu, deskriptívnu geometriu, fyziku, históriu, latin-
činu, psychológiu, filozofiu, telesnú výchovu. Bol i básnikom,
spevákom, hudobníkom, atlétom. Venoval sa aj staviteľstvu,
dal vybudovať športové a oddychové areály, park, odborné
učebne, dielne. Bol ochrancom prírody, skautom, publicistom,
významným archeológom, regionálnym ochotníckym divadel-
níkom a režisérom divadelných predstavení. Ako uviedol v prí-
hovore prezident Združenia exallievov, život profesora Michala
Schmidta je veľkým svedectvom života viery a vďač-
nosti Bohu za všetko, čo dostal, uvedo-
mujúc si vo veľkej pokore svoje
miesto v pláne spásy Stvoriteľa.

Autor: Simona Hrabošová / Foto: Michal Nemček

Zátočiny (ukážka z knihy)

BEZ VIERY
nik nádej v duši nevzbudí,

BEZ LÁSKY
márne srdce bije v hrudi,

BEZ SRDCA
nerozzvučia sa nám zvony,

BEZ SLNKA,
kvetov, lúka nezavoní,

BEZ BOHA
i ľudstvo v temnotách zblúdi.



O čom sníva jablko
Knižka obsahuje
pútavé príbehy
zakončené krátkou
myšlienkou.
Cena: 4,50 €

TIK-TAK blok 2021
Veselý TIK-TAK blok ponúka 8- až 12-ročným

deťom milé príbehy, ktoré porozpráva
dvanásť mesiačikov. Okrem toho je diár plný

zaujímavostí, zábavných úloh a vtipov.
Cena: 2,50 €

Online so svätými
S touto knihou sa môžeš vydať
na virtuálne stretnutie s viac ako
stovkou svätých z celého sveta.
Cena: 13,90 €

Tweetuj s BOHOM
Unikátna kniha, ktorá odpovedá na
200 pálčivých otázok o Bohu, Cirkvi
a o viere formou krátkych a jasných
odpovedí.
Cena: 14,90 €

Adventný kalendár betlehem
Jednoduchá vystrihovačka betle-
hema. Stačí ju vystrihnúť a počas

Adventu každý deň
rozžiariť novou

ozdobou.
Cena: 0,80 €

Žasnime
Objavme zázraky
v každodennom živote
Kniha plná životnej
múdrosti
Cena: 12,90 €

Diár pre veriacu ženu 2021

Buď šťastná
Diár inšpirovaný myšlien-

kami pápeža Františka.
Obsahuje nápady,

zamyslenia,
citáty, praktický

kalendár s odkazmi
na liturgické čítania.

Cena: 8,90 €

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 e-shop 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.

VHODNÝ DARČEK
PRE MLADÝCH

NAJNOVŠIA
„FERREROVKA“


