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veci dona bosca

Som starodávna šálka na kávu. Mám za sebou
viac než storočnú službu v kaviarni, ktorá dostala
meno podľa nádhernej svätyne týčiacej sa pred
ňou – „Caffè della Consolata“. Koľko sa mi vynára
spomienok!
Napríklad raz na jeseň v roku 1860 sem vošiel
don Bosco s hromadou listov pod pazuchou, ako
už mnohokrát predtým, a sadol si, aby si v pokoji
prečítal a vybavil korešpondenciu.
Do kaviarne len nedávno prijali pomerne živého
13-ročného chlapca, ktorý v lete utiekol z domu,
pretože už nemohol znášať výčitky a prísnosť svo-
jich rodičov. Majiteľ si ho zavolal a požiadal ho:
„Spýtaj sa, čo si prosí ten kňaz.“ „Ja sa mám pýtať
kňaza?“ protestoval chlapec. „Opýtaj sa, čo chce,
a hneď!“ „Čo odo mňa chcete, vy kňaz?“ nevhodne
položil otázku chlapec donovi Boscovi. Ten sa mu
pozrel priamo do očí a priateľsky mu odvetil: „Pro-
sil by som si od teba šálku kávy, dobrý mladý
muž, ale s jednou podmienkou.“ „Akou?“ „Prine-
sieš mi ju ty sám.“
Chlapec zostal stáť s otvorenými ústami. Ne-
skôr spomínal: „Jeho slová aj pohľad ma
premohli. Povedal som si: Tento kňaz
nie je ako ostatní. Priniesol som mu

kávu a akási tajomná sila ma pri ňom držala. Za-
čal sa ma čoraz vľúdnejšie vypytovať na moje ro-
disko, vek, zamestnanie, a predovšetkým na to,
prečo som utiekol z domu.“
Dialóg bol veľmi láskavý. „Chceš ísť so mnou?“
opýtal sa ma kňaz. „Kde?“ „Do oratória dona
Bosca. Toto miesto a táto služba nie sú pre teba.“
„A čo tam?“ „Ak chceš, môžeš začať študovať.“
„Ale budete na mňa dobrý?“ „Och, samozrejme!
Tam sa chlapci hrajú, sú šťastní, bavia sa.“ „Vý-
borne, ja prídem. Ale kedy? Hneď? Zajtra?“ „Dnes
večer,“ uzavrel rozhovor don Bosco.
Chlapcova rodina bola dobre situovaná, napriek
tomu však nedostatočne prispievala na jeho vý-
davky so štúdiom. Mladík, aj keď bol živý, mal
dobré srdce a v štúdiách úspešne napredoval.
V obave, že bude musieť ukončiť štúdium, po-
rozprával sa s donom Boscom. „Nie je dôležité, ak
tvoji rodičia nechcú platiť. Som tu ešte ja. Uisťu-

jem ťa, že don Bosco ťa neopustí.“
A skutočne, pokiaľ zostal v ora-

tóriu, nikdy mu nič nechý-
balo. Po ukončení štúdia

poslal donovi Boscovi
peniaze, ktoré si uše-
tril zo svojej prvej vý-
platy, a takto mu ich
vracal postupne,
v malých sumách
aj za cenu, že sa
musel uskromniť.

José J. Gãmez Palacios

Káva

V posledných júlových
dňoch školského roku
1862/63 chlapci opus-

tili Valdocco a odišli
na letné prázdniny.

Medzi tými, ktorí kon-
čili posledný rok

svojho štúdia, bol je-
den mladík obzvlášť

láskavý k donovi Bos-
covi a dlho mu ďako-

val za tie tri roky
v oratóriu, ktoré mu

zmenili život (Memo-
rie Biografiche VII,

s. 490 – 492).
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hlavný predstavený

Robím tak v tomto vydaní Il Bollettino Sa-
lesiano, ktorý ponúka kalendár na nový
rok 2021, ktorý – ako dúfame – bude plný
požehnania. Pri rozjímaní o tom, čo zna-
mená jeden rok, som myslel na niečo, čo
mi veľmi leží na srdci. Sčasti vďaka svojej
výchove, sčasti kvôli vlastnej povahe vo
svojom vnútri silno cítim trvalú potrebu
byť plný vďačnosti a uznania za mnohé
veci, ktorých sa mi v živote dostáva
a ktoré nezávisia od mojich osobných zá-
sluh.
Rád by som využil toto číslo Il Bollettino
Salesiano, ktoré, ako dúfam, bude vy-
dané v saleziánskych vestníkoch po ce-
lom svete, aby som sa v mene dona
Bosca poďakoval tisícom a tisícom ľudí,
ktorí sú našimi dobrodincami a pomá-
hajú saleziánskym dielam vo svete.
Pred niekoľkými dňami pritiahla moju po-
zornosť jedna veľmi jednoduchá vec.
Po šiestich mesiacoch som nahral video-
správu, v ktorej som sa poďako-
val za štedrosť toľkých
ľudí, pretože podľa svo-
jich možností odpove-
dali, aby pomohli tým,
ktorých Covid-19 zasiahol
najviac. Urobil som to jed-
noducho a pravdivo. Do-
stal som desiatky správ,
v ktorých mi ďakovali za
transparentnosť a za vy-
svetlenie, čo sa stalo s ich
pomocou a celkovo s prija-
tou sumou. Myslím si, že to
nemôže a nesmie byť inak.

Ako don Bosco
Don Bosco často hovoril: „Ja som vždy
potreboval všetkých.“
Chladný večer 3. november 1846 ostane
nezabudnuteľným, pretože tento kňaz
sem prišiel so svojou matkou, a to pešo
štyridsať kilometrov. On s breviárom pod
pazuchou a s malou batožinou, ona s ko-
šíkom niekoľkých vecí. Jeho matka ho na-
sledovala v trochu bláznivom dobrodruž-
stve. Nenútil ju. Miloval svoju mamu.
Mama ho však milovala ešte viac, preto ne-
zaváhala: „Janko, pôjdem s tebou.“
Dorazili nesmierne unavení pred brány
mesta. Jeho priateľ kňaz, teológ Vola, ich
zbadal a zadivil sa. „Vy ste sa zbláznili!
Kam idete? Ako budete žiť? Máte niečo as-
poň na tento večer?“
„Boh sa postará, milý priateľ.“
Tento dobrý kňaz mu s dojatím daroval
svoje hodinky. Poslúžili na nájom za prvé
mesiace.

Don Bosco, Boží muž, ktorý stále
prosil o pomoc všetkých

Ángel Fernández Artime
hlavný predstavený saleziánov

a X. nástupca dona Bosca

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

Priatelia a čitatelia mesačníka Il Bollettino Salesiano a predovšetkým priatelia dona Bosca
a jeho charizmy, pozdravujem vás na konci tohto roku 2020, ktorý si budeme pamätať ako rok

ťažký, v mnohých ohľadoch bolestivý, ktorý deň za dňom menil naše životné návyky a náš
osobný, rodinný i komunitný rytmus.
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„Vidíš? Boh sa už postaral,“ vľúdne mu
odvetil don Bosco.
Celý život prosil o pomoc stovky a stovky
ľudí. Nikdy nepýtal pre seba, ale vždy
pre svojich chlapcov. Zároveň pevne veril
v Božiu prozreteľnosť, preto neúnavne
chodil od dverí k dverám.
Tisíckrát natiahol ruku a požiadal o fi-
nančnú pomoc a spoluprácu mnohých
ľudí, aby mohol dokončiť svoje poslanie.
Neváhal poprosiť kohokoľvek, kto dokázal
prispieť svojím časom alebo majetkom
v prospech mladíkov v ťažkostiach.
Pomáhali mu laici, muži i ženy, priatelia
kňazi, ktorí s ním spolupracovali mnoho-
rakými spôsobmi.
Predovšetkým mal neoceniteľnú pomoc
svojej milovanej matky – mamy Margity.
Rád hovorím – a myslím, že je to na his-
torickom podklade –, že oratórium založili
spoločne, pretože k tvorivému a apoštol-
skému nadaniu dona Bosca sa pridal ma-
terský jemnocit, ktorý tomuto domu
dodával ženské teplo. Sprevádzala a po-
vzbudzovala svojho syna v ťažkých začiat-
koch oratória a práce s chlapcami, ktorí
klopali na dvere ich domu.
Popri mame Margite tam bola matka Mi-
chala Ruu, jedného z prvých saleziánov
a jeho prvého nástupcu, a tiež matka ar-
cibiskupa Gastaldiho a otec Dominika Sa-
via. Išlo o peknú skupinu ľudí, ktorí po-
znali a milovali dona Bosca a dali jeho

dielu úplne iný charakter, ako mali vte-
dajšie inštitúcie: jasne vnímateľný znak,
ktorý možno označiť aj ako „rodinnú at-
mosféru“.
Don Bosco so svojou schopnosťou prosiť
o pomoc už od prvých chvíľ vedel, že môže
počítať s kňazmi, ktorí venovali časť zo
svojho času dielu oratória, ktoré rástlo

s ním, s kňazmi a priateľmi a tiež s du-
chovnými učiteľmi ako don Cafasso, teo-
lóg Borel a don Leonardo Murialdo. Ďalšia
veľká skupina dobrodincov a sympatizan-
tov finančne prispela na diela, ktoré don
Bosco uviedol do chodu v Turíne, na rôz-
nych miestach v Taliansku, vo Francúzsku
a v Španielsku, ako aj na misiách v Ame-
rike. Dobrodinci sú aj dnes chrbtovou kos-
ťou Saleziánskej kongregácie.
Doba sa zmenila, ale môžem vás ubezpe-
čiť, že situácie, v ktorých dnes žijú ľudia vo
svete, v Cirkvi a v saleziánskych dielach,
majú veľa spoločného s dobou dona
Bosca. Keď som navštívil tie najchudob-
nejšie diela s najchudobnejšími deťmi La-
tinskej Ameriky, Afriky, Indie a niektorých
krajín Oceánie, zdalo sa mi, že vidím si-

tuácie, ktoré sa nelíšia od situácií dona
Bosca na Valdoccu.
Môžem vás ubezpečiť, že ma to nijako ne-
odrádza, ale obnovuje vo mne presved-
čenie, že Boží Duch v každej chvíli vzbu-
dzuje milióny a milióny ľudí so srdcom
odhodlaným robiť tento svet stále ľud-
skejším. Niet pochýb o tom, že ty si medzi
nimi i ja som medzi nimi.
Ďakujem za túto námahu. Ďakujem, že
ste uverili, že to stojí za to. Ďakujem, že ste
sa nedali zablokovať rozhorčenosťou tých,
ktorí vždy pochybujú o všetkom a o všet-
kých, a ďakujem, že ste uverili, že sa dá žiť
v nádeji. Našej saleziánskej rodine na-
vrhujem pre nový rok práve toto: v tejto
ťažkej chvíli Covidu-19 nás viac ako kedy-
koľvek predtým pohýna nádej.
Spoločne to zvládneme.

(Podľa Il Bollettino Salesiano, november
2020)

Don Bosco často hovoril:
„Ja som vždy potreboval

všetkých.“
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Don Bosco,
iniciátor saleziánskej rodiny

Výraz „saleziánska rodina“ po prvý raz
oficiálne použil pápež Pius XI. dňa 3. ap-
ríla 1934, dva dni po svätorečení dona
Bosca. Adresoval ho pútnikom, ktorí pri
tejto príležitosti prišli do Ríma: „Vy za-
stupujete všetkých, ktorých ste nechali
na rôznych miestach, odkiaľ pochá-
dzate, celú veľkú saleziánsku rodinu.“



panna mária

„Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa
i Dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali im, čo im bolo
povedané o tomto Dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad
tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto
slová vo svojom srdci a premýšľala o nich (Lk 2, 16 – 19).

Srdce, ktoré premýšľa
Mária pozorne premýšľala o všetkom, čo prežila: o slovách pas-
tierov, neskôr o návšteve mudrcov a o daroch, ktoré dostal od
nich jej Syn, kým boli v Betleheme, o slovách Simeona, ktoré
hlboko vnikli do jej srdca. Je pravdepodobné, že Mária si vo svo-
jom srdci uchovávala aj ostatné chvíle Ježišovho života, aj keď
o tom v Písme nie je výslovná zmienka: jeho roky prežité v ústraní
a skrytosti, verejné účinkovanie, ako aj smrť a zmŕtvychvstanie.
Udalosť, o ktorej vieme, že sa Márie silno dotkla, nám evanjelista
Lukáš opisuje takto:
„Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné
sviatky. Keď mal Ježiš dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky
zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zo-

stal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali
sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi známymi
a príbuznými, no nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho
hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, po-
čúval ich a kládol im otázky“ (Lk 2, 41 – 46).
„Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho
matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci“ (Lk 2, 51 – 52).

Srdce hľadajúce Boha
Jozef a Mária mali výsadu jedinečného vzťahu s Bohom, pretože
Ježiš žil v ich dome. Predstavte si, čo si museli myslieť, keď stra-
tili vteleného Božieho Syna po ceste domov z Jeruzalema. A ako
na to zareagovali? Vydali sa na cestu a šli hľadať Boha!
Aj dnes mnohí ľudia hľadajú Boha, pretože ich srdcia nie sú spo-
kojné. Svätý Augustín to vystihol svojou slávnou vetou, že naše
srdcia sú nespokojné dovtedy, kým nespočinú v Bohu. Niektorí
ľudia, tí, ktorí nevedia, čo hľadajú, sa snažia túto svoju hlbokú
túžbu zaplniť vecami – prejedaním sa, alkoholom, médiami
a ďalšími závislosťami. Iní ľudia sa cítia Bohom opustení, a tak
stále hľadajú nové prejavy Božej lásky. Pri rôznych tragédiách
a krízach sa možno pýtajú: Kde je Boh? Keď človek prežíva zdra-
votné problémy alebo sa stane obeťou rôznych atakov či krívd,
môže mať pocit, že ho Boh opustil. Alebo sa Boha pýta, prečo
dopustil, aby sa tieto veci diali. No práve v takýchto chvíľach
mnohí začínajú Boha hľadať. Biskup Robert Barron sa vo svojej
knihe Božie semená: Hľadanie Boha v kultúre pokúša nájsť
Boha v našom živote a nachádza ho v bežnom živote, v súčas-
ných udalostiach, politike, kultúre, filmoch, umení.

Srdce, ktoré sa učí vnímať Božiu prítomnosť
Ak máte pocit, že vo vašom živote chýba Boh, pozrite sa spätne
na dnešný deň či minulý týždeň a skúste si spomenúť na chvíle,
keď ste si uvedomovali, že je s vami – takéto cvičenie sa volá vní-
manie Božej prítomnosti. Popravde, Boh nikdy neopúšťa svoj
ľud. A my dobre vieme, kde môžeme nájsť Ježiša – vo svätos-
tánku ktoréhokoľvek katolíckeho kostola. Niekedy je nájdenie Je-
žiša oveľa ľahšie, než si možno spočiatku myslíme, pretože Ježiš
je tam, kde sľúbil, že bude. Mária našla Ježiša sedieť medzi uči-
teľmi zákona – presne tam, kde ho nechala. Vždy, keď sme na
svätej omši (v čase korony aspoň prostredníctvom médií), Ježiš
prichádza k nám a zostáva pod našou strechou.
Nech je rok 2021 pre každého z nás príležitosťou viac hľadať
Boha a stretávať sa s ním, či už v Eucharistii, alebo v ostatných
sviatostiach, ale i v udalostiach všedných dní. Nech sme viac vní-
maví na pôsobenie Ducha Svätého, na hľadanie a napĺňanie Bo-
žej vôle. Spolu s Máriou si hlboko v srdci uchovávajme všetko
pekné, čím nás Pán chce v tomto roku obdarovať.

Spracované podľa knihy: Edward Looney: Srdce podľa Márie

Autor: Gabriela Bauerová FMA / Foto: archív

Do nového roka s Máriou
Pred niekoľkými dňami sme vhupli do nového roka 2021. Nevieme, aké udalosti nám prinesie,

ale môžeme sa v nich nechať viac inšpirovať Pannou Máriou. Evanjelista Lukáš opisuje dve
udalosti, ktoré sa jej silne dotkli a spôsobili, že nad nimi hlboko uvažovala a uchovávala si ich

vo svojom srdci.
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saleziánske diela

Autor: Peter Šinčík SDB, Marek Michalenko SDB, Marta Porubanová / Foto: archív SDB Nová Dubnica

Mesto Nová Dubnica je mladé. Vzniklo v roku 1957. Komunisti v tomto meste postavenom „na
zelenej lúke“ nedovolili vybudovať nijaký kostol, pretože to malo byť vzorové mesto ateizmu.

Keď saleziáni prevzali v roku 1969 farnosť
vo vedľajšej Dubnici nad Váhom, začali
čiastočne pracovať aj v Novej Dubnici, ale
až po nežnej revolúcii sa saleziánska prí-
tomnosť v tomto meste začala rozvíjať
trvalým spôsobom. V roku 1991 bola vy-
tvorená samostatná farnosť Nová Dub-
nica s filiálkou Kolačín. Za účinnej pomoci

miestnych veriacich tu saleziáni postupne
vybudovali stredisko, farské priestory
a pekný moderný kostol svätého Jozefa
Robotníka, ktorý bol posvätený 17. no-
vembra 2005. V roku 2011 bol aj vo filiálke
Kolačín dokončený nový kostol, ktorý je
zasvätený Panne Márii Nanebovzatej. Zo
socialistického mesta, kde nebol ani kríž
na cintoríne, sa stala saleziánska farnosť,

pekná a bohatá na duchovné dary, ktoré
tam priniesli saleziáni.
Saleziánske dielo v Novej Dubnici má v sú-
časnosti charakter farnosti zverenej re-
hoľnej komunite. Pastorácia saleziánskej
farnosti je zameraná na mládež, čo sa
deje katechizáciou v školách (štátna a sú-
kromná), ale najmä pri duchovnej správe
katolíckej Spojenej školy svätého Jána
Bosca; ďalej činnosťou oratória a mlá-
dežníckeho strediska. Samozrejme, za-
bezpečená je aj kompletná sviatostná

pastorácia, starostlivosť o dospelých a sa-
leziánsku rodinu.

Sviatostná pastorácia
Vo farnosti sa pravidelne slúžia sväté
omše a pri každej sa vysluhuje sviatosť
zmierenia. Pondelková svätá omša v kos-
tole je komunitná. Aj takto chceme budo-
vať povedomie, že farnosť je zverená
rehoľnej komunite. Don Peter Šinčík nav-
števuje množstvo chorých v meste, pravi-
delne im prináša Eucharistiu a spovedá

Nová Dubnica

Komunisti v tomto
meste postavenom „na
zelenej lúke“ nedovolili

vybudovať nijaký kostol,
pretože to malo byť

vzorové mesto ateizmu.

Komunita saleziánov v Novej Dubnici
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saleziánske diela

ich. Dvaja spolubratia vyučujú nábožen-
stvo na školách. Počas týždňa prebiehajú
stretnutia birmovancov aj miništrantov.
Prvoprijímajúce deti a ich rodičia sú spre-
vádzaní na pravidelných spoločných stret-
nutiach v priestoroch oratória. Organi-
zujú sa aj jednorazové podujatia, ktoré
majú za cieľ utužovať vzťahy a budovať
živé spoločenstvo Cirkvi. Bežnou predvia-
nočnou aktivitou sú rorátne sväté omše
pre rodiny s deťmi, ktoré sa začínajú ráno
o 6:45. Milým prekvapením je veľká účasť
mladých rodín s deťmi školského i pred-
školského veku, a to za každého počasia.
Pre tých najmenších sa začali od de-
cembra 2019 katechézy Dobrého Pastiera
ako osvedčený spôsob liturgickej a biblic-
kej prípravy.
Dňa 1. mája sa tu vždy oslavuje Deň far-
nosti – hody. Oslava prebieha vo všetkých
priestoroch strediska za účasti asi 400 ve-
riacich.
Okrem viacerých modlitbových združení,
ktoré tu majú svoj priestor, sú duchovne

sprevádzané najmä mladé rodiny. Pre
mladých rodičov sa organizujú duchovné
obnovy v čase pred Vianocami a pred Veľ-
kou nocou. Konajú sa tiež duchovné
obnovy pre starších manželov a pre spo-
ločenstvo otcov a raz v roku majú aj du-
chovné cvičenia. Viacerí z nich slúžia ako
lektori, speváci, hudobníci.
Prebieha katechéza a príprava rodičov
pred krstom ich detí a príprava snúben-
cov pred sobášom. V roku 2019 bolo v na-
šej farnosti pokrstených 98 detí, 60 detí
prijalo prvé sväté prijímanie, mali sme 30
birmovancov a 13 sobášov.
Naša farnosť sa môže pochváliť aj vyni-
kajúcim hudobným telesom „The Gospel
Family“ a hudobnou skupinou „Boží šra-
mot“. Tieto skupiny vznikli v roku 2008
a svoje vystúpenia majú aj v zahraničí.
Známe sú trojkráľové koncerty v prvej po-
lovici januára, ktoré zapĺňajú kultúrne
sály, takže vystúpenie sa opakuje aj se-
demkrát a počet poslucháčov presiahne
3 000.

Oratórium a mládežnícke stredisko
Saleziáni sa mesačne stretávajú s animá-
tormi na formačno-plánovacích stretnu-
tiach. Pre začínajúcich animátorov sa sna-
žia organizovať sobotné stretnutia
FONAM (formácia nových animátorov)
spravidla 6-krát ročne. Raz za štvrťrok sa
koná stredisková škola pre animátorov
formou víkendového sústredenia na
chate.
Pravidelnými činnosťami sú mesačné
stretnutia prvoprijímajúcich detí a ich ro-
dičov, kde animátori pomáhajú pri reali-
zácii programu. Prebiehajú krúžky a tré-
ningy chlapcov hokejbalistov v troch
vekových kategóriách. Naši hokejbalisti
sa pravidelne zúčastňujú na salezián-
skych turnajoch v Košiciach a Žiline. Diev-
čatá sa občasne stretávajú na svojom
stretku. Don Marián Ondriáš počas
svojho krátkeho pôsobenia nacvičil s mla-
dými bábkové divadlo pre deti s názvom
Valeriána, ktoré potom zahrali v oratóriu
a v školách.
V januári organizujeme v stredisku stol-
notenisový turnaj Titus Cup na oslavu
nášho mučeníka Titusa Zemana. Sviatok
dona Bosca sa oslavuje v škole, v stre-
disku aj v kostole. Počas vianočných a jar-
ných prázdnin oratórium poskytuje každý
deň svoje priestory deťom a mládeži. Sú-
časťou programu je aj lyžovačka, korčuľo-
vanie, turistika v okolí.
Naše stredisko pravidelne v apríli organi-
zuje Saleziánske majstrovstvá Slovenska
U15 v hokejbale. Tradične sa na ňom zú-
častňuje 8 a viac tímov z celého Slovenska
a turnaj sa nesie v duchu hesla pre sale-
ziánsku rodinu na daný rok. Do organizá-
cie turnaja je vždy zapojené veľké množ-
stvo animátorov a miestnych veriacich
laikov.Oratórium – hokejbal

Prvé sväté prijímanie Cirkevná Spojená škola svätého Jána Bosca

8



saleziánske diela

Zvyčajne na začiatku septembra majú ani-
mátori svoj odmeňovací výlet. Počas let-
ných prázdnin organizujeme pobytový tá-
bor v prírode pre mládež a prímestský
tábor v priestoroch oratória, na ktorom sa
zúčastní 120 detí.
V jeseni pravidelne robíme šarkaniádu,
kde sa zíde veľa detí aj rodičov z celého
mesta. Katarínska zábava je tiež pravidel-
ným podujatím v čase pred Adventom.
V závere roka sa tradične v Adventnom
období v priestoroch oratória konajú ne-
deľné adventné popoludnia, na ktoré sa
vždy tešia nielen deti, ale aj ich rodičia.
Viac než 100 detí tu tvorí v dielňach
mnoho zaujímavých predmetov.
Združenie exallievov – odchovancov dona
Bosca pozýva počas Adventu v stredisku
na zapojenie sa do sociálneho advent-
ného programu „Daruj úsmev“ s cieľom
vykonať zbierku na podporu detí z ťaž-
kých životných pomerov.
Pred Vianocami organizujeme adventný
víkend pre animátorov, kde spolu so sa-
leziánmi prežijú tri dni na duchovnej ob-
nove v pastoračnom centre v dedine Zu-
bák. Cieľom tejto obnovy je upevňovanie
vzťahov, viery a duchovné naplnenie v Ad-
ventnom období. Pred Vianocami mla-
dým ponúkame prípravu cez duchovnú
obnovu a počas Vianočného obdobia ani-
mátorom ďakujeme pri slávnostnej ve-
čeri v oratóriu.

Cirkevná škola
Katolícka Spojená škola svätého Jána
Bosca je vzácnym Božím darom. Je to
veľká výzva pre saleziánov, aby čo najlep-
šie pomáhali pedagógom v ich úsilí nielen
odovzdávať vedomosti, ale aj vytvárať

ovzdušie viery. V škole pôsobia dvaja sa-
leziáni. Don Marek Michalenko je du-
chovným správcom školy. Vyučuje nábo-
ženstvo a duchovne sprevádza žiakov
týždennými duchovnými obnovami pre
triedne kolektívy v priestoroch oratória.
Sprevádzanie pedagógov má na starosti
don Tibor Haluška. Organizuje pre nich
mesačné duchovné obnovy a ročné du-
chovné cvičenia. Žiaci a zamestnanci školy
majú možnosť pristupovať k sviatosti
zmierenia a prichádzať na osobné rozho-
vory. Snažíme sa prepájať aktivity školy
s aktivitami saleziánskeho strediska. V sú-
časnosti tvoria jednotlivé zložky školy –
materská škola, základná škola, gymná-
zium, technické lýceum – jeden unikátny
celok, ktorý ponúka kontinuitu vo výchove
a vzdelávaní pre deti od 3 rokov až do 19
rokov. V spojení s duchovnou správou no-
vodubnických saleziánov škola poskytuje
systematické sprevádzanie a nadobúda-

nie vedomostí v odbornej i duchovnej ob-
lasti.
Aktivít a podujatí má cirkevná škola veľa
v duchovnej oblasti, v športe či v kultúre.
V škole sa nachádza kaplnka, v ktorej sa
slúžia sväté omše každú stredu ráno. Deti
materskej školy navštevujú farský kostol,
aby sa poklonili Najsvätejšej sviatosti.
Žiaci a zamestnanci sa zapájajú do aktivity
„Milión detí sa modlí ruženec“. Každé Via-
noce asi 30 detí pripravuje jasličkovú po-
božnosť. Vo februári sa zasa koná tra-
dičný karneval. V Pôste škola pripravuje
dramatizovanú krížovú cestu. V tomto
čase má cirkevná škola 445 žiakov a 53 za-
mestnancov, z toho 42 pedagógov.

Saleziánska rodina
Medzi aktivity saleziánskej komunity patrí
aj starosť o saleziánsku rodinu. Jeden spo-
lubrat sa venuje duchovnému sprevádza-
niu saleziánov spolupracovníkov v stre-
disku Púchov a dobrovoľníčok dona
Bosca. V stredisku funguje aj bunka Exal-
lievov (odchovancov) dona Bosca na Slo-
vensku.

Saleziánske dielo v Novej Dubnici už má
svoju históriu aj svoje výzvy, ktoré stoja
pred nami. Stredisko je vybudované veľmi
dobre, je moderné a má k dispozícii
všetky priestory, ktoré sú potrebné pre
pastoráciu – výchovu a evanjelizáciu. Bu-
dúcnosť tohto diela zverujeme do Božích
rúk a do rúk Panny Márie, aby aj naďalej
mohlo byť – tak ako doteraz – zdrojom
veľkého dobra pre deti a mládež a pre
všetkých veriacich.

Prímestský tábor

Pobytový tábor v Belušských Slatinách
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„Samovierorasty“

Určite ste sa už ocitli v situácii, keď ste
chceli niečo nové naučiť tých, ktorých ste
mali pred sebou. Či už to boli deti v ro-
dine, alebo študenti a žiaci v škole. Nako-
niec ste však vy odišli zo stretnutia ako tí
obdarovaní. Niečo podobné sa prihodilo
aj mne. Vstúpila som do triedy a pred se-
bou som mala 20 mladých tvárí v očaká-
vaní. Keďže bol pondelok a paradoxne po
víkende sú žiaci najviac unavení, akosi sa
nám nedarilo „rozbehnúť sa“. Položila
som žiakom 8. ročníka otázku, kto z nich
si pamätá nedeľné evanjelium. Zdvihli sa
asi tri ruky. Potom som sa opýtala, kto
z nich bol v nedeľu na svätej omši alebo
pozeral svätú omšu v televízii. Bolo to ešte

v období, keď bola možná účasť päťde-
siatich ľudí. Prihlásilo sa asi päť žiakov.
Keď som sa ostatných opýtala, či vôbec
nechodia do kostola, alebo len teraz
v tomto pandemickom období, odpove-
dali mi, že oni nechodia vôbec.
Na moju otázku „prečo“ odpo-
vedali, že ani ich rodičia necho-
dia do kostola. Vtedy som si
uvedomila, čo ja od nich chcem,
keď oni sú také „samoviero-
rasty“.
Na nasledujúcu hodinu som si
pripravila tému o existencii
Boha, o viere a vede. Bola som
prekvapená a zároveň povzbu-
dená, s akým záujmom a zaniete-
ním sa viacerí vyjadrovali k téme

a zapájali sa do diskusie. Po dlhom čase
sa „prebudili“ aj takí žiaci, ktorí sa javili na
hodinách ako po celonočnej šichte. Bola
to skutočne zaujímavá a akčná hodina.
Tí mladí ma naučili, že nepraktizovanie
viery nevychádza z ich nezáujmu o Boha,
ale z ich absencie poznania a výchovy
v rodine a že ich túžba po pravde a láske
je úprimná a otvorená pre nové hľadanie
a spoznávanie.
V ten deň som išla domov zamyslená, ale
s výzvou viac sa modliť za dar viery pre
deti a mladých a zároveň viac hovoriť
o kráse Boha a bohatstve našej viery.

Ružový ruksak

Ráno som kráčala cestou do školy, v kto-
rej učím náboženstvo. Bolo dosť sychravé
počasie a pomyslela som si, že tí, čo ne-
musia vyjsť v toto ráno z domu, asi im to
aj celkom vyhovuje. Predsa som len
stretla niekoľkých ľudí. Zaujal ma jeden
starý otec, ktorý mal

saleziánska rodina

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

V tomto článku tentoraz zostaneme ponorení do bežného života niektorých sestier saleziánok.
Tie sa s nami podelili o svoje skúsenosti či reflexie z konkrétneho života všedných dní, ktoré

ich obohatili a boli dôkazom Pánovho pôsobenia vždy a kdekoľvek.
Ste pozvaní obohatiť sa aj vy.

Čo napísal každodenný
život
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na chrbte ružový ruksak svojej vnučky.
Určite ju odprevádzal do školy. Dievča ve-
selo džavotalo a poskakovalo, pričom
malo svoju malú rúčku v zrobenej ruke
starého otca, čo jej zaručene dávalo pocit
bezpečia a istoty. A vo mne sa spustilo po-
kračovanie rannej meditácie…
Starý otec s ruksakom na chrbte mi pri-
pomenul Otca v nebi. Aj on berie na seba
tie „moje batohy“, tie moje ťarchy, s kto-
rými si niekedy neviem rady. A robí to nie-
kedy až veľmi tvorivým spôsobom, jed-
noducho je Bohom prekvapení. Jeho
láska mu nedovolí nechať ma klátiť sa až

do vysilenia pod bremenom na pleciach,
lebo je Otec a nikdy si zo mňa neurobil zlý
žart.
Je verný. Opravdivý otec neopustí svoje
dieťa. Skutočný priateľ nezradí priateľa.
A on je Otec a je aj Priateľ. A ak aj je na
svete bolesť a ja sa s ňou stretávam, on
o tom vie a vie ju pretvoriť na svetlo, na
slobodu, na veľké dobro. Už nejakú tú
skúsenosť mám a je nezmazateľná.
Pozýva ma vložiť s úplnou dôverou svoju
slabú ruku do tej jeho mocnej, aby v srdci
jeho dcéry vládol pokoj, radosť, bezpečie
a istota a aby mohla z toho, čo má v srdci,
rozdávať. Asi nič mu nespôsobuje väčšiu
radosť ako takýto úkon dôvery v neho.
Myslím si, že je priam zamilovaný do dô-

very, ktorú v neho môžeme mať.
Po tejto krátkej meditácii, po tomto ran-
nom Božom dotyku boli moje kroky zrazu
akési ľahšie, dych voľnejší a tvár jasnejšia.
Celkom všedná, obyčajná chvíľka cestou
do školy bola v to ráno pre mňa darom
a povzbudením do dňa. Niekedy stačí žas-
núť nad málom a udejú sa veľké veci.

Main a jej svätosť

Okolo Sviatku všetkých svätých som do-
stala otázku: „Kto je tvoj obľúbený svätý,
svätá?“ Odpovedala som: „Mám ich viac,
ale na poprednom mieste je naša zaklada-
teľka svätá Mária Dominika Mazzarellová.
„Tak mi o nej niečo porozprávaj,“ zaznelo
v našom dialógu. Začala som teda: „Pa-

mätám si, ako mi jedného dňa istá sestra
rozprávala svoju skúsenosť, že raz skupina
tínedžerov prišla na Valponasku – usadlosť
vo viniciach za dedinou Mornese (Taliansko),
kde Mária Dominika prežila svoju mladosť,
kde sa prehlboval jej vzťah lásky k Bohu
a kde sa učila mnohým ľudským hodnotám
vo svojej rodine. Jeden chlapec zo skupiny tí-
nedžerov bežal popredu, prebehol si celý
dom na Valponaske a povedal: ,Tu nič za-
ujímavé nie je, môžeme odísť.‘ Povrchný po-
hľad na Máriu Dominiku môže povedať ako
ten chlapec: ,Nič zvláštne nevidím.‘
Main, ako ju familiárne volali, treba obja-
vovať v hĺbke, ktorá je prekrytá jednodu-
chosťou a prirodzenosťou jej života. Na Má-
rii Dominike ma oslovuje najmä to, ako
vedela vo svojom živote dať primát Bohu
a zriecť sa seba. Je pre mňa veľká aj svojou
schopnosťou upriamiť pozornosť na osobu
človeka – dievčaťa, sestry či kohokoľvek,
koho mala pri sebe. Toto je v prežívaní na-
šej výchovnej charizmy veľmi podstatné.
Ona aj naše prvé sestry v Mornese si boli
plne vedomé toho, že v tomto svete nie je nič
väčšie ako človek stvorený na podobu a ob-
raz Boha, a adekvátne tejto pravde aj žili
v konkrétnosti života lásku, dobrotu, reš-
pekt.“
Tento dialóg bol pre mňa v tento oby-
čajný deň obohacujúci najmä preto, že
otázka, ktorú som dostala, ma podnietila
vrátiť sa k Márii Dominike a uvedomiť si
podstatné hodnoty, ktoré mám žiť aj ja.

saleziánska rodina

Niekedy stačí žasnúť
nad málom a udejú sa

veľké veci.
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škola
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V tomto školskom roku si Stredná od-
borná škola svätého Jozefa Robotníka
v Žiline pripomína 30. výročie svojho za-
loženia. Tridsať rokov v službe mladým.
Tridsiate narodeniny jedného z úžasných
diel svätého Jána Bosca. Pri tejto príleži-
tosti sa riaditeľ SOŠ svätého Jozefa Ro-
botníka Igor Pecha vyjadril: „Je to pre nás
čas vďaky. Tým, ktorých snaženie je na-
vždy uložené v jeho základoch, tým, ktorí
ho rozvíjajú v súčasnosti, aj tým, ktorí
prídu po nás. Ďakujem všetkým našim
dobrodincom, a najmä „robotníkom“ v pr-

vej línii – učiteľom, majstrom, vychováva-
teľom a všetkým zamestnancom. Prvora-
dou úlohou našej výchovnej komunity je
stáť po boku našich žiakov a byť pre nich
dobrým sprievodcom na ceste. Vieme, že
v živote je dôležité rásť, posúvať sa, pre-
dovšetkým neprešľapovať na mieste. Vy-
zrievať po stránke ľudskej, odbornej aj

kresťanskej. To si vyžaduje uvažovanie,
podporu i námahu. Želám nám všetkým,
žiakom i celej výchovnej komunite, aby
v duchu nášho motta „kráčame spoločne“
bol aj tento školský rok bohatý na sejbu
(zasievanie), aby malo čo v živote klíčiť
a rásť…“

Trpezlivosť, láska aj pokora
Tridsiate výročie školy je dobrý dôvod na
zamyslenie pre mnohých, ktorí sú s ňou
nejakým spôsobom spätí. Na svoje uči-
teľské začiatky si zaspomínala Mária Hrú-

zová: „Čo škola pri-
niesla do môjho
života? Čo doká-
zala a kam sa po-
sunula? Začala
som učiť po prvom
roku jej existencie.
Celý kolektív, ktorý
som tu stretla, pra-
coval oduševnene
s plným nasade-
ním. Učili sme sa
učitelia, majstri aj
žiaci. Začínali sme,
ako sa hovorí, na
kolene, zháňali
sme učebnice, po-
môcky, dobré rady
od skúsenejších
pedagógov. A vy-

tvárali sme výborný kolektív ochotný po-
môcť, poradiť, nasmerovať, ale aj zabaviť
sa a zdieľať rodinné radosti i starosti. Už
od začiatku mi práca prinášala veľkú ra-
dosť a naplnenie. Spomínam si na de-
siatky chlapcov: ustráchaných a zároveň
zvedavých, plných očakávania, vníma-
vých, ale aj neposedných či nepozorných.

Všetci ma nejakým spôsobom posúvali
ďalej, keď chceli vedieť viac, ale aj keď pri-
šli porozprávať o tom, čo ich trápilo, alebo
sa pochváliť, čo sa im podarilo. Práca ma
naučila väčšej trpezlivosti, láske aj pokore.
Pri pohľade späť môžem povedať, že som
dostala veľký dar, keď som mohla byť
členkou kolektívu, ktorý postupne školu
budoval. Som hrdá na to, čo dokázali naši
exallievi, aj na to, že táto škola sa posu-
nula do povedomia verejnosti na celom
Slovensku.“

Určite nebudem proti
„Krásne výročie, s ktorým sa spája množ-
stvo životných príbehov,“ hovorí exalliev
Ján Slíž, ktorý SOŠ svätého Jozefa Robot-

níka navštevoval v rokoch 1994 až 1998,
„nielen nás, čo sme boli v škole, ale aj na-
šich rodín a priateľov, s ktorými sme sa
u saleziánov stretávali. Začínali sme od
nuly s holými stenami, dielňami s jedno-
duchým „vercajchom“, ktorého bolo málo,
no s o to väčším odhodlaním naučiť sa.
Prístup učiteľov a majstrov bol adekvátny
našej ochote či neochote prispôsobiť sa,
ale vždy láskavý a priateľský. Bol dobrou
reklamou tejto školy. Napokon aj po ro-
koch sa radi vraciame zaspomínať si na
časy, keď sme zvádzali svoje študentské
zápasy. Duchovná stránka bola na prvom
mieste. Možnosť prakticky kedykoľvek pri-
stúpiť k svätej spovedi a k svätému prijí-

Ďakujem Pánu Bohu
a donovi Boscovi za toto

dielo.

Škola je neobyčajný organizmus. V „kocke“ odráža rozmanité spoločenské vzťahy a vlastne
všetko, čo naša bizarná doba prináša. Mladí ľudia, ktorí sa pripravujú na život, a tí, čo sú k nim
poslaní… Naša škola nie je výnimkou. V niečom však výnimočná určite je.

Tridsať rokov v službe mladým
Autor: Beáta Jarošová / Foto: archív SOŠ sv. Jozefa Robotníka

Automechanik
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maniu, pravidelná svätá omša a du-
chovné obnovy, to všetko zanechalo v na-
šich životoch nezmazateľnú stopu a for-
mu do ďalšieho života.
Ďakujem Pánu Bohu a donovi Boscovi za
toto dielo. Dvadsaťdva rokov po skončení
školy a ochutnávke života by som sa pre
SOŠ svätého Jozefa Robotníka rozhodol
opäť. A možno, ak Pán Boh dá, sa pre
moju školu rozhodnú aj moje deti. Určite
nebudem proti.“

Podnetná spolupráca
Praktická stránka výučby je pre budúcich
remeselníkov kľúčová. Chlapci chodia na
prax do rôznych firiem (škola má rozbeh-
nutú úspešnú spoluprácu s viac ako 20
firmami) alebo ju absolvujú v školských
dielňach. Na začiatky spolupráce si za-
spomínal aj Jozef Poláček, diakon a bý-
valý riaditeľ jednej zo spolupracujúcich
spoločností: „Spomínam si, ako ma Igor
Pecha ešte ako riaditeľa Toyoty v Žiline
oslovil, či by sme neprijali niekoľkých
chlapcov na prax k nám do servisu. Spo-

lupráca sa postupne rozbehla a my sme
prijímali automechanikov, autoelektriká-
rov či autolakovníkov. S chlapcami sme
boli veľmi spokojní, bývali dobre pripra-
vení a asi piati absolventi sa u nás aj za-
mestnali. „Do učenia“ k saleziánom sa na-
koniec vybral i môj syn. Mnohé pracovné
vzťahy sa medzitým premenili na pria-
teľské a spolupráca sa rozšírila v rôznych
smeroch, ako zástupcu zamestnávateľov
ma začali napríklad pozývať do skúšob-
ných komisií. Teší ma aj duchovný roz-
mer tohto vzácneho snaženia, nehovo-
riac o tom, že jedným z prvých chrámov,
kde som ako diakon kázal, bol práve Kos-
tol svätého Jána Bosca. Teším sa zo spo-
lupráce so SOŠ svätého Jozefa Robotníka
a verím, že bude i naďalej plná silných
podnetov pre nás všetkých.“

Súčasnosť
Za tridsať rokov pôsobenia si SOŠ svä-
tého Jozefa Robotníka v Žiline vybudovala
u verejnosti na Slovensku veľmi dobré
meno a teší sa rastúcemu záujmu zo

strany budúcich žiakov a ich rodičov. Au-
tomechanik, autoelektrikár, autolakov-
ník, stolár, murár a grafik digitálnych mé-
dií – to sú odbory, ktoré v Strednej
odbornej škole (SOŠ) svätého Jozefa Ro-
botníka ponúkame mladým ľuďom pri-
pravujúcim sa na trh práce. V súčasnosti
školu navštevuje takmer 400 žiakov zo Ži-
liny a okolia a vďaka internátu aj z rôznych
kútov Slovenska. K dispozícii majú mo-
derné učebne, dielne, internát a tiež spo-
ločenské miestnosti, ihriská či nádvoria.
Žiaci sú vedení k športu, učia sa schop-
nosti žiť vo vzťahoch, vytvárať dianie, ale
aj animovať určitú skupinku. Nechýbajú
kurzy slušného správania ani spoločen-
ského tanca. Odbornosť je však kľúčová,
vzdelávanie aj výchova majú z pohľadu
saleziánskeho výchovného systému rov-
nakú prioritu. Pripomíname, že ide o je-
dinú strednú odbornú školu tohto typu
na Slovensku. Ak vás naše snaženie za-
ujalo, viac sa dozviete na www.sjoroza.sk.

Grafik digitálnych médií

Murár Pani učiteľka Hrúzová pri svojej práci

Stolári v rámci cezhraničnej spolupráce
v Ostrave cez projekt Interreg



správy

Humenné
Cecil Fest 2020 v Humennom
Cecil Fest 2020 je súťaž hudobných videí, ktorú zorganizovali v saleziánskom stredisku v Hu-
mennom pri príležitosti sviatku svätej Cecílie, patrónky hudobníkov a spevákov. Od 13. no-
vembra deti, mladí aj celé rodiny posielali videá so svojimi speváckymi a hudobnými výkonmi.
Videá boli uverejňované na internete a diváci za ne mohli hlasovať. Konkurencia bola veľká,
veď spolu sa do súťaže zapojilo 30 videí. V nedeľu 22. novembra, presne na sviatok svätej Ce-
cílie, nastal očakávaný moment finále, v ktorom odborná porota hodnotila zaslané videá
a vyberala tie najlepšie. Určiť víťazov však bolo veľmi náročné, preto porota videá rozdelila do viacerých kategórií: kategória „mladí“,
kategória „deti“, kategória „rodiny“ a kategória „divácky najobľúbenejšie video“.

Banská Bystrica
Saleziáni oslávili 30 rokov svojho pôsobenia na sídlisku
Sásová v Banskej Bystrici
Na pozvanie diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža prišli sale-
ziáni do Banskej Bystrice- Sásovej 11. novembra 1990, kde im bola
biskupom zverená novovytvorená farnosť Banská Bystrica-Sásová.
V deň výročia slávil svätú omšu v banskobystrickom Kostole Panny
Márie Pomocnice kresťanov provinciál slovenských saleziánov don
Peter Timko, koncelebroval direktor miestnej saleziánskej komunity
don Jozef Špalek. Na úvod živého prenosu svätej omše sa provin-

ciál prihovoril Sásovčanom slovami: „Ďakujme za túto veľkú milosť,
za tento veľký dar, ktorý Pán vtedy tak nenápadne v ten nenápadný
novembrový deň zasial. Tých 30 rokov položme teraz na oltár vo
vďačnosti za všetkých, ktorí sa pričinili, že sa charizma dona Bosca
mohla rozvinúť do takejto podoby aj tu na tomto mieste.“

Bratislava
Saleziánky sprevádzali dievčatá online GPS
kurzom o povolaní
Saleziánky pripravili pre dievčatá kurz o povolaní GPS. Ví-
kendové online stretnutie bolo zamerané na spoznanie ži-
vota ako daru a ako povolania k celoživotnému dobro-
družstvu s Bohom. Na kurze sa zúčastnilo 25 dievčat zo
Slovenska. Menšia časť z nich bola z prostredia, kde pôso-
bia saleziánky alebo saleziáni. Väčšina zachytila info o ví-
kendovke cez web saleziánok, facebook alebo instagram.
Online GPS stretnutie, ktoré bolo 6. – 7. novembra, pri-
pravili saleziánky Miroslava Tarajová, Janka Obalová a Ali
Badačová.
Tím GPS prichystal na tento školský rok pre dievčatá ešte
niekoľko stretnutí, GPS púť a duchovné cvičenia. Bližšie in-
formácie o pripravovaných projektoch a o saleziánskom
povolaní dostanete na adrese gps.fma@gmail.com. Projekt
môžete sledovať aj na stránke www.facebook.com/gpskurz.

Turín
V Pinardiho kaplnke na Valdoccu sa začala permanentná
adorácia
Od soboty 24. októbra sa začala na Valdocu v Turíne v malej Pinardiho ka-
plnke permanentná adorácia. Už počas prvého dňa prišla do kaplnky po-
četná skupina ľudí pomodliť sa ruženec, poďakovať Pánovi za tento úžasný
dar a predniesť mu svoje najhlbšie túžby. Žiadosti o permanentnú adorá-
ciu prichádzali od mnohých veriacich a priateľov saleziánskeho domu na
Valdoccu, najmä po slávnostnom otvorení múzea – Dom dona Bosca. Idea
je v súlade s projektom materského domu saleziánov a má podporu hlav-
ného predstaveného dona Ángela Fernándeza Artimeho. Každý deň od 8.30
do 20.30 je táto prvá kaplnka oratória dona Bosca otvorená pre tých, ktorí
hľadajú na Valdoccu pokojné, tiché a ničím nerušené miesto na modlitbu.
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Celosvetová realita, ktorá nám
kladie otázky
Keď rozmýšľame nad odkazom, ktorý nás
môže spojiť ako saleziánsku rodinu
v tomto roku 2021, nie je možné nevziať do
úvahy, že svet, všetky národy zostali na
mnoho mesiacov vo väčšej či menšej
miere, ak nie ochromené, tak určite zablo-
kované. Nie je možné cestovať, nebolo
možné sláviť niektoré medzinárodné a sve-
tové udalosti. „Globálna dedina“ sa opäť
stala zjednotením mnohých „dedín“, ktoré
sa na seba pozerajú s podozrením. Múry
padli, ale z dôvodu „chránenia seba“ boli
posilnené hranice.
Zoči-voči tejto realite tisíce posolstiev opa-
kujú, že táto situácia sa zvládne, že mu-
síme mať dôveru v seba samých, že sme
silní, že hrdosť každého národa preko-
nala horšie situácie.
Naše posolstvo opakovane zdôrazňuje,
že tvárou v tvár tejto tvrdej a bolestivej
realite s jej ťažkými dôsledkami naďalej
vyjadrujeme istotu, že nás vedie nádej:
pretože Boh vo svojom Duchu stále robí
„všetko nové“.

Saleziánske čítanie súčasnej chvíle
Je veľa možností, ako čítať tento histo-
rický okamih. Akú odpoveď môžeme dať?
Aký príspevok ako saleziánska rodina mô-
žeme priniesť?
Môžeme ponúknuť alternatívne procesy
k dominantnej kultúre; zmenu hodnôt
a vízie:
– od uzavretosti k otvorenosti,
– od individualizmu k solidarite,
– od izolácie k autentickému stretnutiu,
– od rozdelenia k jednote a k spoločen-
stvu,

– od pesimizmu k nádeji,
– od prázdnoty a nedostatku zmyslu
k transcendencii.
Boh k nám hovorí cez toľkých ľudí, ktorí
vedeli, ako žiť s nádejou:
– v extrémnych situáciách k nám Boh na-
ďalej hovorí cez srdcia ľudí, ktorí vidia
a odpovedajú originálnym a odlišným
spôsobom;
– saleziánska svätosť našej rodiny je bo-
hatá na vzory tých, ktorí vedeli žiť vedení
nádejou (blahoslavený Štefan Šándor,
Magdaléna Moranová…).

Nemôžeme sa zachrániť sami. Nikto sa
nezachráni sám. Ako saleziánska rodina sa
vo chvíľach krízy snažíme dať odpovede
ako znamenie lásky a nádeje a aj dnes
musíme byť alternatívou.

Miesta, na ktorých sa môžeme učiť
a cvičiť v nádeji
– Viera a nádej chodia spolu. Navrhu-
jeme vieru ako autentickú cestu, pretože
„svet bez Boha je svet bez nádeje“ (Ef 2,
12).
– Modlitba ako škola nádeje a osobného
stretnutia s láskou Ježiša Krista, ktorý nás
zachraňuje.
– Práca, námaha v každodennom živote,

pretože keď sa ľudská bytosť hýbe, koná
tak, aby zmenila situáciu, vždy stojí na ná-
deji, ktorá ju podporuje. „Každý seriózny
a čestný čin človeka je nádej v činnosti.“
– Utrpenie a bolesť prítomné v každom
ľudskom živote ako nevyhnutná brána na
otvorenie sa nádeji.
– Chudobní a vylúčení, ktorí sú v centre
Božej pozornosti, musia byť v salezián-
skej rodine našimi privilegovanými desti-
natármi.
– V najväčších krízach zmizne toľko vecí,
„istoty“, o ktorých sme si mysleli, že ich
vlastníme, zmysly života, ktoré sa v praxi
ukázali ako falošné. V skutočnosti však
veľké hodnoty evanjelia a jeho pravdy
ostávajú, aj keď zlyhajú oportunistické
alebo súčasné filozofie a myšlienky. Hod-
noty evanjelia nezmiznú, nestanú sa „te-
kutými“, nestratia sa. Z tohto dôvodu sa
ako saleziánska rodina dona Bosca ne-
môžeme zriecť poukazovania na to, v čo

veríme, nemôžeme stratiť svoju
charizmatickú identitu v odpovediach,
ktoré musíme dať na každú situáciu.

Vedie nás nádej
„Hľa, všetko robím nové“ (Zj 21, 5)

Ako každý rok, aj v týchto týždňoch posielam všetkým provinciám Saleziánskej kongregácie
a všetkým skupinám saleziánskej rodiny znenie hesla pre budúci rok. Robím to veľmi rád.

Autor: Ángel Fernández Artime SDB / Preklad: Ondrej Miliczki SDB

Panna Mária dobre vie,
čo to znamená

dôverovať a dúfať proti
všetkej nádeji

a spoliehať sa na Božie
meno.







Prechádza z triedy do triedy, dostáva
štvorky z milosti, pretože je veľmi dobrý
a snaživý. Prešiel si už všeličím medzi spo-
lužiakmi i učiteľmi, medzi psychológmi
i špeciálnymi pedagógmi. Jeho selektívny
mutizmus je trápením pre neho aj okolie.
V škole je stále posledný, tichý, keď treba
poslúchne, ale stráni sa spoločných akcií
a prvý uteká domov. Popoludní s chlap-
cami hrá futbal a občas niečo povie, ale
v škole – partizán. Zdá sa mi nápadné,
prečo dnes sedí ešte v škole, aj keď na
chodbe. Zastavím sa pri ňom a oslovujem
ho. Neodpovedá, ale cítim, že je rád. Po-
prosím ho, aby mi pomohol otvoriť zbo-
rovňu, lebo mám plné ruky zošitov a kníh.
Keď mi poslúži, vsuniem mu do jeho škol-
skej tašky nejaké maškrty a nechám ho
odísť.
Nevedela som, ako mu pomôcť. Príčin
mohlo byť viac – odmietanie deťmi, zdra-
votné či rodinné problémy, úzkosť z bu-
dúcnosti… Na rade je Pán Boh a don
Bosco. Lepších špecialistov na pedago-

gické problémy nepoznám. Prečo by sa
neujali Peťa?! Hoci som im to vyrozprá-
vala, nebola som múdrejšia.
Ráno je múdrejšie večera. O. K. Cestou do
školy som „náhodou“ stretla Peťovu mamu,
viedla mladšiu dcérku do školy. „Ako ži-
jete?“ Opatrne som sa snažila dostať
k téme „Peťo“. „Akurát včera ma prepustili
z práce a muž je doma na PN. Ale,
nejako to prežijeme,“ trpko
sa usmiala. K téme „Peťo“
sme sa už nedostali.
Neboli mi jeho prob-
lémy hneď jasné, ale
jasnejšie.
Čo mám robiť? Ne-
starať sa, modliť sa,
dať im nejaké pe-
niaze či šatstvo alebo
aj… Znova don Bosco
a jeho Pán. Na hodine
u siedmakov som videla, že
Peťo sa uťahuje čoraz viac – zabúdal si
veci, nemal písomné domáce úlohy,
skrátka, viezol sa. Po dlhom sedení v riadi-
teľni mi dovolili mať s ním namiesto nem-
činy (druhého jazyka, ktorý bol pre neho
horor) hodinu individuálnej špeciálno-pe-
dagogickej starostlivosti. Vedela som, že
selektívny mutizmus je diagnóza psychi-
atrická a ja na ňu nemám odbornosť, tak
som začala po svojom. Chcela som z neho
vytiahnuť to, čo mohol urobiť. Začali sme sa
spolu s Peťom učiť. Vysvetľovanie mate-
matiky, ktorú nestíhal vnímať na hodine,
diktáty zo slovenčiny, chémia, fyzika, príro-
doveda… možno okrem telesnej výchovy
všetko. Priebežne som informovala učite-
ľov, čo sa Peťo naučil, ako by to mohli
z neho vydolovať písomnou formou.
Snahu mal veľkú a spolužiaci sa čudovali.
Na konci školského roka mal Peťo iba

jednu štvorku (nie z milosti, ale zaslúženú),
trojky a niekoľko dvoják. Vydal zo seba
všetko, čo mohol. Pomohlo mu to „na-
dýchnuť sa“, nebyť len „omilostený dobrý
chlapec“, chudáčik. Naďalej nerozprával,
ale oči sa mu usmievali. Dobehol veľa za-
nedbaných vecí, bez ktorých sa ťažko na-
preduje. Na hodinách bol pozornejší, lebo

viac chápal v súvislostiach. Nie-
ktorí spolužiaci mali stále

pripomienky k jeho ne-
hovoreniu, ale nie k je-

ho známkam.
Dnes sa Peťo učí za
elektrikára v okres-
nom meste. Oporu
má v spolužiakovi,

s ktorým sú najlepší
kamaráti i futbalisti.

Na učňovke nehovorí
veľa, ale hovorí. Jeho

mama je upratovačkou v na-
šej škole a dohliada na svoju mladšiu

dcéru. A Pán Boh a don Bosco? Oni majú
svoj čas i spôsoby a od nás chcú snahu vi-
dieť problém a vstúpiť do neho so všet-
kým, čo prináša.

„Vaša vášeň sa rodí zo stále nového úžasu
pre Pána Ježiša, pre jeho jedinečný spôsob
života a lásky, stretávania sa s ľuďmi, lieče-
nia života, prinášania útechy. Takže vaše
,byť vnútri‘ sveta nie je len sociologický stav,
ale teologická realita, ktorá vám umožňuje
byť pozornými, vidieť, počúvať, spolu-trpieť,
spolu-sa tešiť, vnímať potreby.“

(pápež František: Poslanie VDB dnes – Do-
kument AG8 – VDB 2019)

výchova

Svet žiada odpovede
Kráčam po chodbe našej školy a dávam pozor, aby som sa nešmykla na mokrej podlahe, ktorú
práve vyumývala pani upratovačka. Je tu poloprázdno. V kúte pri šatni sedí skormútený Peťo,
siedmak, ktorý v tejto škole neprehovoril ešte ani slovo!

Autor: sestra VDB / Foto: Barbora Kullačová
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Hlad a únava sú pre mňa veľmi dôležité
faktory, ktoré u detí, ale i u manžela pod-
vedome sledujem. Snažím sa dbať na to,
aby mali moji najbližší tieto základné po-
treby do istej miery stále naplnené. Keď
viem, že pomyselnú hranicu prekročili,
mám väčšie pochopenie aj pre ich nepri-
merané správanie. Presnejšie povedané –
nemám od nich veľké očakávania. A ani
od seba.
Raz sme boli aj s priateľmi v lese a deti pre
nejakú drobnosť stále dobiedzali do man-
žela. Ja som ich poslala preč so slovami:
„Nechajte teraz ocka tak, je veľmi una-
vený, nemuselo by to dobre dopadnúť.“
„Maláči“ s pochopením odbehli a neďa-
leko stojaci kamaráti sa na mňa pozreli so
zdvihnutým obočím. Čo to tým deťom
rozprávam?! Ale mne to prišlo úplne pri-
rodzené. Ich reakcia ma však prinútila za-
myslieť sa nad touto témou hlbšie.

Prečo teda považujem za dôležité
rozprávať deťom o svojich
hraniciach?
Aby som si svoj stav, svoje pocity aj sama
uvedomila. Ako rodičia ideme často za
hranicu svojich síl. Keď je to potrebné, pre
deti sa vieme obetovať a vydržíme omno-
ho viac, ako by sme si kedy mysleli. Z dlho-
dobého hľadiska to však nie je múdre rie-
šenie. Baterky treba priebežne dobíjať.
Lebo dávať môžeme len vtedy, keď máme
z čoho. A preto je dobré sledovať kon-
trolky, ktoré v našom vnútri blikajú. Keď
som hladná, smädná či nevyspatá, vtedy
idem na núdzový režim a moja trpezlivosť
sa pohybuje niekde okolo nuly. A tak mo-
jich blízkych radšej dopredu varujem,
nech poslúchajú, či nič odo mňa nechcú.
V opačnom prípade na výbuch a plno
kriku netreba dlho čakať. Snažím sa teda

radšej o preventívny prístup – neprekra-
čovať zbytočne svoje hranice.

Aby som na svoj stav brala ohľad. Učí ma
to byť so sebou trpezlivá a prijímať sa aj
s chybami. (To neznamená nepracovať na
nich, skôr zbytočne sa v nich nerýpať.)
Často si ako rodičia na seba kladieme vy-
soké nároky – chceme sa dokonale ovlá-
dať, mať nekonečnú trpezlivosť, stihnúť
s deťmi množstvo krúžkov, aktivít či zážit-
kov. Podávať dokonalý výkon. Lenže – nie
sme stroje, sme ľudia. A to, na čom v na-
šich rodinách skutočne záleží, nie je vý-
kon, ale láska. Láska, ktorá môže naplno
kvitnúť vtedy, keď máme dostatok ener-
gie. V krízovom režime je aj láska taká
oklieštená. A tak sa snažme radšej na-
miesto dokonalého výkonu sledovať
vlastné kontrolky a dobíjať baterky, aby
sme mali dosť síl tú lásku medzi našimi
najbližšími šíriť.

Aby som aj deti naučila brať ohľad na
druhých. Na mňa ako na mamu, na nás
rodičov, ale byť vnímavými aj na potreby
iných. Nech sa deti naučia vycítiť situácie,
kedy ich spoluprácu druhí skutočne po-
trebujú a kedy je, naopak, lepšie nechať
druhých vychladnúť a riešiť dôležité veci
až v pokoji. Nech sa na druhých ľudí učia
pozerať rešpektujúco a nebrať si ich útoky
osobne. Keď raz na ne bude nejaká úrad-
níčka nepríjemná, je oveľa oslobodzujú-
cejšie hľadieť na ňu optikou, že má ťažký
deň, ako brať si jej ostré slová osobne.
A zároveň – keď k ľudom pristupujeme
s rešpektom a s úsmevom, ani ich reakcie
nie sú zväčša také nepríjemné.

Aby som deti naučila pomenovať svoje
potreby a napĺňať ich. Ako som už vyššie

spomenula, dlhodobé potláčanie základ-
ných potrieb nie je cestou k spokojnému
životu. Ani k životu, ktorý sa vie rozdávať
pre druhých. Preto považujem za dôle-
žité, aby sa deti spoznávali a objavovali, čo
k normálnemu fungovaniu potrebujú.
Niektoré veci sú spoločné pre všetkých
(pravidelne jesť, piť, dostatočne spať), iné
sú špecifické podľa toho, kto k čomu in-
klinuje (čítanie knižiek či aktívne športo-
vanie). Bez poznania seba, svojich limitov
i svojich „dobíjačov bateriek“ to však pôj-
de len veľmi ťažko.

Ako si dobíjať baterky?
V prvom rade je potrebné pravidelne jesť,
dostatočne piť, spať, mať aktívny pohyb
a tráviť čas na čerstvom vzduchu. Ale tiež
nájsť si čas na stíšenie, modlitbu – byť
sám so sebou a byť sám s Bohom, udržia-
vať vzťahy s priateľmi, realizovať sa a roz-
víjať sa. Hoci sa to zdá úplne banálne,
často nás valcujú povinnosti a nie je pre
nás jednoduché napĺňať ani tie úplne zá-
kladné potreby.
Prajem nám všetkým, aby sme mali
k sebe lásku a prijímali sa aj vo svojej
nedokonalosti. Aby sme mali odvahu po-
žiadať svojich blízkych o pomoc a trpezli-
vosť. Aby sme si vytvárali čas na napĺňa-
nie svojich základných potrieb. A aby sme
mali odvahu spoznávať aj ďalšie, ktoré sú
jedinečné ako my sami.

Autor: Zuzana Petruľáková / Foto: Matúš Petruľák

Viete, čo bola jedna zo základných vecí, ktoré som sa doma naučila? S ockom nebola reč, keď
bol hladný, a s maminou, keď bola nevyspatá. A ja ako správne dieťa svojich rodičov som
nepoužiteľná v oboch prípadoch

Deti, mama nevládze
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Je pravda, že väčšinu digitálnych hier dnes
hráme cez aplikácie i na mobiloch či tab-
letoch. Hry majú parádnu grafiku, chyt-
ľavú hudbu, prepájajú hráčov z celého
sveta a popri hre si stíhame vygoogliť aj
vychytávky, ako prejsť level ešte lepšie.
Výhodou mobilu je aj to, že sa vmestí do
vrecka, a ak si chceme zahrať hru kdekoľ-
vek, netreba nám monitor ani nijaké ovlá-
dače z hernej konzoly. Zároveň je cena
hier pre mobily nižšia, zvlášť v porovnaní
s najnovšími hrami cez okuliare s virtuál-
nou realitou.
V podstate si tam vieme zahrať aj všetky
možné hry, ktoré sme predtým poznali
iba ako stolové hry – karty, sudoku, člo-
veče, šach, pexeso, slovné hry. Digitálne
hry sa tak stali dostupnejšími pre akúkoľ-
vek vekovú kategóriu.

ZABERÁK NA MOZOG
Pristavme sa teraz pri deťoch, ktoré vo
všeobecnosti milujú hry a zaujímajú sa aj

o digitálne hry, najmä o tie, ktoré aktuálne
hrajú ich priatelia či spolužiaci. Ak si deti
nakupujú a hrajú hry bez vedomia rodi-
čov, určite to nie je v poriadku. Hry nie sú
iba neškodnou zábavou, preto je kontrola
na mieste. Napríklad pričasté hranie ak-
čných hier môže poškodzovať detský mo-

zog. Násilie zobrazované v hrách vedci
označujú ako jeden z dôvodov, prečo sú
dnes mladí ľudia takí násilní a správajú sa
extrémne či antisociálne.
Aplikácie, ktoré si naše deti sťahujú do
mobilov, by nám vôbec nemali byť ľahos-
tajné. Akceptovať by sme nemali ani také
hry, ktoré si od detí vyžadujú priveľa úda-
jov alebo ich neprimerane otravujú rekla-
mou.

Zvlášť u chlapcov by mali byť rodičia po-
zornejší, pretože prepadajú tejto digitál-
nej zábave veľmi rýchlo. Ponúka im
všetko, čo ich prirodzená povaha vyža-
duje – akčnosť, súťaživosť, riziko, moti-
váciu a vytváranie hierarchie.

BENEFITY NOVODOBÝCH HIER
• Tréning mozgu
Počas hrania digitálnych hier zažíva ľud-

Digitálne hry
Azda ste si pod týmto názvom nepredstavili automaty, gameboy či Tetris. Dnes sa pod
digitálnymi hrami myslia tie, ktoré sú dostupné na obľúbených platformách mladých ako
Xbox, PS3, PS4, PC, VR, Oculus, Android či iOs.

Spracovala: Barbora Okruhľanská / Foto: Unsplash

Digitálne hry sa môžu
stať dôvodom na

konverzáciu a nie iba na
konflikt.
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ský mozog skutočný tréning. Mnohé digi-
tálne hry k víťazstvu vyžadujú abstraktné
myslenie a vysokú úroveň pohotovosti,
čo sa v takejto miere deti nenaučia ani
v škole.

• Riešenie problémov
Dieťa musí zapojiť logiku a kreativitu, aby
bolo v hre úspešné. Počas hry sa dostáva
do rôznych problémov, ktoré musí prijať
a vyriešiť. Nechce sa hneď vzdať.

• Koordinácia
V niektorých hrách musíte bežať a strieľať
zároveň, musíte šoférovať auto a zároveň
plniť ďalšie iné funkcie. Práve táto činnosť
si vyžaduje koordináciu výkladu mozgu
s pohybom rúk a prstov, čo sa bez značnej
dávky vizuálno-priestorových schopností
zvláda naozaj ťažšie. Ak sa niečo neča-
kane zmení, hráč musí pohotovo reagovať
a zvoliť novú taktiku, pričom opäť para-
lelne spracúva viacero informácií a pro-
cesov.

• Presnosť
Akčné hry trénujú mozog hráča tak, aby
sa dokázal rýchlejšie rozhodovať bez väč-
šej straty svojej presnosti. Táto skúsenosť
sa môže zísť aj do reálneho života, kde je
potrebné, aby sme sa vedeli rozhodovať
rýchlo, správne a presne.

• Testovanie hypotéz
Hranie hier je podobné ako riešenie ve-
deckých problémov. Rovnako ako študent
v laboratóriu aj hráč musí prísť s určitou
hypotézou. Napríklad musí skúšať a kom-
binovať dopravné prostriedky, ktoré má
k dispozícii, aby sa čo najrýchlejšie dostal
do cieľa. Ak jedna hypotéza nefunguje,
hráč sa snaží tú svoju vylepšiť alebo vy-
myslieť novú.

• Cudzí jazyk
Hry sa dnes dajú použiť aj ako nástroj
učenia – napríklad pri cudzojazyčných
hrách alebo komunikácii s hráčmi z iných
krajín si dieťa rozvíja svoju slovnú zásobu
a jazykové vedomosti, najčastejšie ide
o angličtinu.

• Ďalšie plusy
V niektorých hrách musí hráč lúštiť hla-
volamy a rôzne úlohy, čo rozvíja pamäť.
Zvyšuje sa samostatnosť dieťaťa, pričom
v skupinových hrách sa zase učí spolu-

pracovať s ostatnými. Výhodou je aj se-
bareflexia, kreatívnejšie tvorenie, zábav-
nejší prístup či cieľavedomosť pri dosa-
hovaní svojich cieľov.

VEČNÁ OSTRAŽITOSŤ
Samozrejme, každá minca má dve strany
a hry majú aj negatívne vplyvy. Dá sa im
však vyhnúť, ak rodičia pri deťoch dohlia-
dajú na výber hier. Neznamená to však,
že všetky agresívne hry sú zlé a že všetky
deti, ktoré ich hrajú, sa následne stávajú
agresívnymi. Ukazuje sa skôr súvislosť
medzi násilím a osobnostnými vlastnos-
ťami konkrétneho dieťaťa, kvalitou jeho
vzťahov a udalosťami v jeho živote. Deti
svoje prežívanie často ventilujú práve pro-
stredníctvom hry. Je to spôsob, ktorým
sa vyrovnávajú s napätím a frustráciou, so
zmenami vo svojom živote. Potrebujú sa
však naučiť byť nielen dobré, ale rovnako
sa musia vedieť ubrániť aj pred ohroze-
ním. Agresívne hry boli vždy súčasťou det-
ského vývinu, deti sa prostredníctvom
hier učili, ako sa správať v rozličných si-
tuáciách. Len kedysi sa hrali na vojakov
a bili sa spolu viac v realite.
Dôležité je najmä ustriehnuť vek, pre
ktorý je daná hra určená, čas a trvanie
hrania, aby sa z našich vášnivých hráčov
nestali závislé deti, ktoré sa už v offline
svete hrať nechcú.

RODIČIA A HRY?
Rodičia vraj prichádzajú o veľkú príležitosť,
ak sa vyhýbajú hraniu počítačových hier so
svojimi deťmi. Určite nie je správne vidieť
iba negatíva hier, pričom dobre vieme, že
dobré novodobé hry dnes môžu učiť mla-
dých ľudí o vede, literatúre či riešení prob-
lémov.

1. Hrajte sa so svojimi deťmi. Zaujímajte
sa o hry, ktoré hrajú vaše deti. Pozrite si,
ako vyzerá hra, sadnite si k nim, pokúste
sa niečo skúsiť aj vy. Nedajte sa odradiť
herným slovníkom či náročnosťou hry.
Váš záujem však musí byť úprimný.
2. Hovorte spolu o hrách. Nestačí sa
spolu iba hrať. Diskutujte spolu o detai-
loch. Bavte sa o tom, aká zaujímavá gra-
fika je v hre, aký silný bol váš protivník či
ako bude vyzerať ďalší level. Ak požiadate
dieťa, aby vám prezradilo svoju hraciu
stratégiu, učíte ho, že vo svete dospelých
je dôležité mať plán, experimentovať, teo-
retizovať i konať. Hry sa môžu stať dôvo-

dom na konverzáciu a nie iba na konflikt.
3. Nechajte hru pokračovať, aj keď sa
práve skončila. Komunikujte o hre, hoci
ju už nehráte. Keď je dieťa menšie, mô-
žete ho požiadať, aby nakreslilo obrázok,
kde je zobrazené dieťa ako víťaz v cieli –
podporuje to jeho predstavivosť. Staršie
deti môžu popisovať situácie a rôzne
emócie, ktorými si počas hry prešli. Môžu
sa tiež pochváliť, v čom sa oproti proti-
hráčom zlepšili.

Záverečné tipy
• Návrh otázok do diskusie pre rodičov:
Hrali ste ako mladší nejaké agresívne hry?
Spomínate si na počítačové hry, ktoré vás
najviac zaujali? Aké iné digitálne hry po-
znáte? Viete, aké digitálne hry majú dnes
rady vaše deti? Čo vám na hrách vašich
detí najviac prekáža? Všimli ste si aj nejaký
pozitívny vplyv hier na deti? Zahráte si
niekedy nejakú hru s nimi? Prečo?
• Úloha:
Spýtajte sa svojich detí, ktoré hry sú ob-
ľúbené u ich spolužiakov a spolužiačok.
Zapíšte si ich názvy a pozrite si na ne re-
cenzie. Spoločne potom vyberte tú naj
hru, ktorú sa naučíte hrať aj vy.
• Aké hry si zahrať?

Poraďte sa napríklad na stránke
www.vlcata.sk, kde sa venujú informo-
vaniu o zmysluplných hrách a technoló-
giách pre deti a mladých.

Zdroj: zodpovedne.sk, eduworld.sk
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Na jeseň vyvolal v médiách rozruch filmový dokument o Fran-
tiškovi. Nik si nevšimol inú dôležitú, ba oveľa dôležitejšiu inici-
atívu. Mali by sme si všetci zapamätať dni medzi 15. októbrom
a 15. novembrom 2020, keď sa pápež svojimi výzvami dotkol
všetkých vychovávateľov.

Je príhodný čas vytvoriť alianciu ľudstva na formovanie zre-
lých osôb. Čo to je aliancia? Je to spojenectvo.
K takejto podpore pozval už aj veľvyslancov z celého sveta pri
stretnutí 9. januára 2020, kde aj ich vyzýval pripojiť sa k iniciatíve
do „prípravy, plánovania a účasti na Globálnej výchovnej aliancii“.
V tomto čase (15. 10. 2020) Kongregácia pre katolícku výchovu
organizovala na Pápežskej Lateránskej univerzite konferenciu
o navrhovanom spoločnom záväzku Globálnej výchovnej alian-
cie. Iniciátorom myšlienky o Globálnej výchovnej aliancii je sám
pápež František. Tejto konferencii poslal videoposolstvo, v kto-
rom povedal, že pandémia COVID-19 medzitým radikálne za-
siahla aj do oblasti výchovy a vzdelávania.
• „Zrýchlila a rozšírila to, čo už bolo urgentné a v pohotovosti, s čím
sme sa stretávali, a ukázala nám ďalšie veci.“ „Domnievame sa, že
výchova a vzdelávanie je jednou z najúčinnejších ciest na poľud-
štenie sveta a dejín.“
• Vzdelávanie je predovšetkým otázka lásky a zodpovednosti, ktorá
sa odovzdáva v čase z generácie na generáciu.

Výchova a vzdelávanie je prirodzený protiliek na individualistickú
kultúru. V súčasnej situácii zdravotníckej krízy sa domnievame, že
toto je čas na podpísanie Globálnej výchovnej aliancie pre mladé
generácie a spolu s nimi, ktorá by zaväzovala rodiny, spoločenstvá,
školy a univerzity, inštitúcie, náboženstvá, vládnych predstavite-
ľov, celé ľudstvo k formovaniu zrelých osôb.“
Duchovné i praktické podnety vo veci vzdelávania a rekon-
štrukcie tzv. Globálnej výchovnej aliancie ponúkol Svätý Otec za-
čiatkom novembra vo svojom Liste ako odozvu na seminár,
ktorý zorganizovali medzinárodné zväzy mužských a ženských
rehoľných predstavených v dňoch 12. – 14. novembra 2020.
V ňom uvádza, že mladí potrebujú kritické oko. Svoju víziu a vý-
zvu skonkretizoval do kľúčových činností: „sústrediť sa“, „prijať“
a „zaangažovať“, k nim ponúkol a vyzdvihol týchto sedem bo-
dov, ktoré si musia osvojiť všetci vychovávatelia:
1. Postaviť do centra každého formálneho i neformálneho vý-
chovno-vzdelávacieho procesu osobu, jej hodnotu, dôstojnosť,
aby sme umožnili vyniknúť jej vlastnej špecifickosti, kráse, jedi-
nečnosti a zároveň jej schopnosti byť vo vzťahu s druhými i s re-
alitou, ktorá nás obklopuje, a odmietať tie štýly života, ktoré pod-
porujú šírenie kultúry vyraďovania.
2. Načúvať hlasu detí, chlapcov a dievčat, mladých, ktorým odo-
vzdávame hodnoty a poznatky, aby sme spoločne budovali bu-
dúcnosť spravodlivosti a pokoja, dôstojný život pre každú osobu.
3. Podporovať plnú účasť dievčat (v detskom i neskoršom veku)
na vyučovaní.
4. Vidieť v rodine prvoradý a nezastupiteľný vychovávateľský
subjekt.
5. Vychovávať a vychovávať sa k pohostinnosti, otvárať sa voči
tým najzraniteľnejším a marginalizovaným.
6. Nasadiť sa v štúdiu, aby sme našli ďalšie spôsoby, ako chápať
ekonómiu, politiku, rast a pokrok, aby boli skutočne v službe člo-
veka a celej ľudskej rodiny v perspektíve integrálnej ekológie.
7. Starať sa o náš spoločný domov, kultivovať ho a chrániť od vy-
korisťovania jeho zdrojov, osvojovať si striedmejšie štýly života
a zameriavať sa na kompletné použitie obnoviteľných zdrojov
rešpektujúcich ľudské i prírodné životné prostredie podľa prin-
cípov subsidiarity, solidarity a obehového hospodárstva.
Cestou na obnovu deformovaných vzťahov v spoločnosti je po-
stoj láskavej vľúdnosti. O tomto postoji hovorí pápež František
v poslednej vzácnej encyklike Fratelli tutti, ktorý vyjadril v tweete:
„Láskavá vľúdnosť nás vymaňuje z krutosti, ktorá neraz infikuje
ľudské vzťahy; z úzkostlivosti, ktorá nám bráni myslieť na druhých;
z chvatnej nesústredenosti, ktorá zabúda, že aj druhí majú právo byť
šťastnými.“

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

Pápež pozýva do veľkej aliancie
vo výchove



sväté písmo

Meno mladej dievčiny, ktorá sa stala obeťou aramejských ná-
jazdov, nám Písmo nespomína. Ako otrokyňa sa dostala do
služby manželky vysokopostaveného muža, jedného z popred-
ných veliteľov kráľovských vojsk. Tohto veliteľa však zasiahlo
malomocenstvo. Dievčatko povedalo svojej panej: „Keby bol môj
pán u proroka v Samárii, isto by ho oslobodil od malomocenstva!“
(2 Kr 5, 3).
Manželka to povedala svojmu manželovi, ten zase svojmu krá-
ľovi a všetko sa dalo do pohybu. Veľký príbeh veľkého muža,
ktorý sa stretol s Božou silou, sa začal v tomto jednoduchom
svedectve dievčaťa. Ona, aj keď unesená do cudziny, nezabudla
na svoju vieru, poznala život viery, pôsobenie proroka a vedela
o tom rozprávať tak, že jej svedectvo sa dotklo sŕdc ľudí.
Pápež píše mladým ľuďom, ktorí poznajú niekoho väčšieho ako
proroka, poznajú Krista, Božieho Syna, toto: „Mladí ľudia, zami-
lovaní do Krista, sú povolaní všade dosvedčovať evanjelium svojím
životom. Svätý Albert Hurtado hovoril, že ,byť apoštolmi nezna-
mená nosiť na saku odznak, neznamená hovoriť o pravde, ale žiť ju,
vteliť sa do nej, premeniť sa na Krista. Byť apoštolom nespočíva
v tom, že budeme v rukách nosiť pochodeň, že budeme vlastniť
svetlo, ale že budeme svetlom […]. Evanjelium […] je viac príkladom
ako lekciou. Je to posolstvo prenesené do konkrétneho života‘“ (b.
173). Viera dievčatka prenikla životy ľudí, prešla cez dva kráľovské
dvory a napokon priniesla požehnanie do života tohto udatného
veliteľa. Preto je potrebné naučiť sa hovoriť o Kristovi takým spô-
sobom, aby to hýbalo ľuďmi. Nesmieme mlčať, keď môžeme ľu-
ďom oznámiť, že Boh robí veľké veci, len treba vedieť kde a ísť
za ním. Svätý Otec sa teda pýta mladých:
„Prečo nehovoriť o Ježišovi, nevyrozprávať druhým, že on nám dáva
silu žiť, že je krásne rozprávať sa s ním, že nám robí dobre uvažo-
vať o jeho slovách? Mladí, nedopustite, aby vás svet zatiahol len do
negatívnych alebo povrchných vecí. Buďte schopní ísť proti prúdu
a dokážte sa podeliť o Ježiša, odovzdávať vieru, ktorú vám on da-
roval. Želám vám, aby ste v srdci cítili ten istý neodolateľný impulz,
ktorý hýbal svätým Pavlom, keď hovoril: ,Beda mi, keby som evan-
jelium nehlásal!‘ (1 Kor 9, 16)“ (b. 176).
Druhá postava je mladá nevesta a vdova Rút. Pochádzala zo su-
sedného Moabského kráľovstva, kam prišli vysťahovalci z Izraela
v časoch, keď sa v ich domovine žilo ťažko. Spočiatku sa im da-

rilo, obaja synovia sa oženili a vzali si nevesty z krajiny, kde bý-
vali. Ale na túto rodinu sa privalilo nešťastie. Postupne zomiera
otec rodiny i dvaja synovia. V dome zostáva svokra Noemi a dve
mladé nevesty, z ktorých jedna je Rút. Keď sa Noemi napokon
rozhodne vrátiť do svojej krajiny, veľkodušne povzbudí svoje ne-
vesty, aby zostali vo svojej krajine a našli si manželov, veď boli
ešte mladé. Rút však bola veľkodušná a plná lásky. Neváhala ísť
so svojou svokrou do jej krajiny, bola ochotná prekročiť hranice
a prijať inú kultúru, iné náboženstvo, len aby sa o ňu s láskou
postarala a bola jej spoločníčkou. Rút nám takto ukazuje odvahu
mladých ľudí ísť vpred aj do neznáma, keď objavia vo svojom
srdci silné motivácie.
Pápež veľmi túži po takýchto mladých ľuďoch, aby boli odvážni
prekonať všetky hranice, keď ide o ohlasovanie Krista. „Kam
nás posiela Ježiš? Niet hraníc, niet obmedzení. Posiela nás k všetkým.
Evanjelium je pre všetkých, nie iba pre niektorých. Nie je len pre tých,
ktorí sa nám zdajú bližší, vnímavejší, prístupnejší. Je pre všetkých.
Nemajte strach ísť a prinášať Krista do každého prostredia až po
existenciálne periférie, aj tomu, kto sa zdá byť vzdialenejší, ľahos-
tajnejší. Pán hľadá všetkých, chce, aby všetci cítili teplo jeho milo-
srdenstva a jeho lásky.“ Pozýva nás, aby sme boli neohrozenými mi-
sionármi, kdekoľvek sa nachádzame a v spoločnosti kohokoľvek
sme: na sídlisku, pri štúdiu, pri športe, keď si s priateľmi vyjdeme
von, pri dobrovoľníctve alebo v práci, vždy je dobré a vhodné podeliť
sa o radosť evanjelia. Toto je spôsob, akým sa Pán približuje k všet-
kým. A vás, mladí, chce mať ako svoje nástroje, cez ktoré chce vy-
žarovať svetlo a nádej, pretože chce rátať s vašou odvahou, s vašou
sviežosťou a s vaším entuziazmom (b. 177).
Nech nás všetkých mladých i starších povzbudia tieto dve
skromné, ale pritom významné postavy Biblie, aby sme sa stali
odhodlanými a odvážnymi misionármi v dnešnom svete. A ne-
vyhovárajme sa na našu bezvýznamnosť. Popri týchto dvoch po-
stavách nám to vôbec nepomôže.

Autor: Pavol Grach SDB / Foto: Barbora Kullačová

Buďme nenápadní,
ale odhodlaní misionári

Unesené dievčatko a mladá Rút

Na konci pápežovho zoznamu mladých
Starého zákona nachádzame jedno mladé
dievča a jednu mladú nevestu.
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misie

Predovšetkým sme podporili činnosť na-
šich sestier FMA s rómskou mládežou. Sa-
mozrejme, táto podpora nie je v tom, že sa
niekomu „rozdajú peniaze a on už vôbec
nemusí pracovať“. Podpora spočíva pre-
dovšetkým v tom, že sa podporujú ľudia,
ktorí v rómskom prostredí pracujú, aby
odstránili negramotnosť, vychovali k pra-
covitosti a k dôstojnému životu, aby sa
prelomil začarovaný kruh chudoby. Ako
ukázal aj štátny prieskum, práve cirkevné
aktivity v tomto smere dosahujú hoci aj
skromné, ale predsa len nejaké výsledky.
Ďalej sme podporili kúpu pozemku na vý-
stavbu seminára v Bangladéši. Je tam
mladá saleziánska provincia, ktorá sa od-
členila od indických provincií. Polarizova-
nie politickej situácie spôsobuje, že čoraz
ťažšie im je cestovať mimo svojej krajiny
za teologickým vzdelaním, preto si musia
postaviť svoje školy doma. Každé povola-
nie je znakom Božieho povolania a sme
radi, že aj prostredníctvom pomoci zo Slo-
venska mladí ľudia v Bangladéši, ktorí po-
vedali Bohu áno, majú možnosť rozvíjať
sa vo svojom povolaní.

Tiež sme podporili program vzdelávania
chudobných detí na Srí Lanke. Stovky detí,
ktoré by sa pre nízku sociálnu úroveň svo-
jej rodiny nikdy nezačlenili do štátneho
školstva. Vďaka tejto pomoci sú odborne
sprevádzané a takto sa do škôl nakoniec
mnohé z nich dostanú.
Ďalší nami podporený projekt je aktivita
mladých saleziánov novicov z Mada-
gaskaru, ktorí pravidelne navštevujú
detskú väznicu. Často jediným „zločinom“
týchto detí je to, že nemajú nikoho a žili
na ulici. Saleziáni im okrem stravy priná-
šajú najmä nádej, že spoločnosť na ne
nezabudla, že s nimi ráta a že majú mož-
nosť plnohodnotne sa do nej začleniť.
Učia ich čítať a písať, aby mohli pokračo-
vať vo vzdelávaní.
Samozrejme, v minulom roku sme po-
kračovali v podpore našej misie v Jakut-
skej republike, kde pracujú naši bratia už
takmer 30 rokov. Táto misia vás bude
sprevádzať aj celý tento rok na stránkach
nášho misijného kalendára, kde sa v ko-
mentároch k fotografiám o nej veľa do-
zviete.

Napriek ťažkostiam minulého roka sa
predsa len uskutočnila aj príprava misij-
ných dobrovoľníkov. Väčšina z nich sa síce
musela vrátiť zo svojej misie skôr, ale
v misii vykonali kus dobrej práce a po ná-
vrate sa aktívne zapojili do života na Slo-
vensku. Svedectvo jednej misijnej dobro-
voľníčky: „Keď som sa vrátila z misie, hneď
som sa zamestnala vo firme, kde som ro-
bila predtým. Táto práca ma však už ne-
napĺňala. Zarábať veľa pre seba, aby som
mohla veľa míňať? V tom som už nevi-
dela nijakú hodnotu. Vrátila som sa späť
do školstva, pretože vzdelávať ľudí je
niečo, čo stojí za to.
Zdravotné a sociálne poistenia našich mi-
sionárov je ďalšia každoročná položka na-
šej misijnej pomoci.
Okrem toho a predovšetkým sme vám
vďační za vaše modlitby, obety, ktoré sú
tou najúčinnejšou pomocou pri šírení
dobra vo svete. Svet totiž určite neza-
chránia iba peniaze, ekonomika, ale dob-
rota ľudského srdca, ochota dopriať aj
druhým, láska.

Autor: Štefan Kormančík SDB / Foto: Misijné oddelenie SDB

Otvorenosť pre misie je znakom
duchovného zdravia

V živej prírode vidíme, že rastlina sa rozvíja a prináša úrodu alebo chradne až zahynie. Takto je
to aj so životom v Duchu. A tak nás teší, že hoci máme za sebou veľmi ťažký a netradičný rok,

ktorý bol poznačený dvoma vlnami pandémie, napriek tomu sme vďaka vašej štedrosti a tomu,
že ste mysleli aj na tých, pre ktorých bol minulý rok ešte ťažší než pre nás, mohli podporiť

mnohé dobré diela u nás doma i vo svete.

Saleziánski ašpiranti v Telunjia – Bangladéš Ašpiranti a spolubratia saleziáni pred domom v Telunjia



t i tus zeman

„Chceme vzdať
vďaku
blahoslavenému
Titusovi…“

Takto sa začína list, ktorý dostali saleziáni
koncom septembra od jednej rodiny
z Trenčína. Ich riadky sú svedectvom, ako
blahoslavený Titus Zeman bol s nimi
v najťažších, no zároveň aj krásnych chví-
ľach počas roka 2020. Rodinka sa upro-
stred februára dozvedela, že čakajú die-
ťatko. „Každý večer sme sa modlili
Modlitbu k blahoslavenému Titusovi Ze-
manovi a Modlitbu za svätorečenie bla-
hoslaveného Titusa Zemana.“ Na konci
augusta sa predčasne za akútnych okol-
ností narodila ich vytúžená dcérka. Le-
kárska správa uvádza, že sa narodila s po-
ruchou vedomia, nereagovala na
podnety, bola „v hlbokej kóme“. My sme
však nestrácali vieru a stále sme sa mod-
lili, verili a prosili Boha. Zakaždým, keď
sme jej spomenuli Titusa Zemana, vý-
razne niekoľkokrát za sebou počas šies-
tich dní hýbala prštekom. Dávalo nám to
veľkú nádej a vlievalo radosť do našich
sŕdc, za čo sme Titusovi nesmierne
vďační.“ Rodičia o niekoľko dní s plným
vedomím situácie všetko zverili do Bo-
žích rúk. Ich dcérke začali poskytovať pa-
liatívnu starostlivosť. V ten deň navštívili
kostol, kde zbadali na bočnom oltári aj
fotku Titusa Zemana a relikviu. Úpenlivo
sa tam k nemu modlili. Bol prvý piatok
a v ten deň dcérku aj pokrstili. Po uda-
lostiach v ďalšiu noc im doktorka na od-
delení JIS povedala, že je len málo rodičov,
čo má „to šťastie, že na nich deti počkajú,
aby sa s nimi mohli rozlúčiť“. Stihli prísť
včas, aby sa s dcérkou pred jej odcho-
dom do večnosti rozlúčili. Rodičia sú
hlboko presvedčení, že ich dcérka veľmi
ľúbi a že je už u Pána v blaženosti. „Ďa-
kujeme aj blahoslavenému Titusovi Ze-
manovi za to, že za nás oroduje, aby nám
Pán dal silu do každého nového dňa. Ďa-
kujeme za to z celého srdca. Modlíme sa
k nemu aj naďalej a veríme v jeho sväto-
rečenie. Rodina P. z Trenčína.“

Spracoval: rhsdb / Foto: archív

Nové miesta s relikviami
blahoslaveného Titusa

Počas minulého roka
2020 pribudlo na Slo-
vensku ďalších 16 miest,
kde si veriaci uctievajú re-
likvie nášho prvého slo-
venského blahoslave-
ného rímskokatolíckeho
kňaza mučeníka. Medzi
týmito miestami je na-
príklad už aj Konkatedrála
Sedembolestnej Panny
Márie v Poprade či Kostol
Povýšenia svätého Kríža
v Pezinku, časť Cajla, kde
sa Titus po návrate z dru-
hého prechodu za hra-
nice niekoľko dní zotavo-
val u rodiny Šilhárovej,
alebo aj Kostol svätej An-
ny v Bardejove.
Relikvia blahoslaveného
Titusa je aj súčasťou pu-
tovného misijného kríža
k 523. medzinárodnému
eucharistickému kongre-
su, ktorý by sa mal konať
v Budapešti v septembri
tohto roka.
No a tesne pred sprísnením proti-
pandemických opatrení privítali re-
likviu blahoslaveného Titusa aj vo
farnosti Lukáčovce, odkiaľ pochá-
dzajú dvaja saleziáni – koadjútor
Marián Kališ a don Jozef Zachar.
Miestny pán farár Peter Blahovec
zabezpečil prekrásny relikviár
a slávnosť sprevádzali krásne spevy
i veriaci oblečení v tradičných ľudo-
vých krojoch. „Z farnosti pochádza
viacero duchovných povolaní
a bude nás veľmi tešiť, ak na prího-
vor blahoslaveného dona Titusa
Zemana pribudnú ďalšie. Úprimne
ďakujem saleziánom, že nám túto
relikviu darovali,“ dodáva duchovný
otec Blahovec.
Celkovo od slávnosti blahorečenia
Titusa Zemana darovali saleziáni
pre kostoly či kaplnky na Slovensku
alebo v Čechách už takmer 270 re-
likvií.

Modlitba
k blahoslavenému
Titusovi Zemanovi
Blahoslavený don Titus Zeman,

milosrdný Boh nám dal v tebe príklad
vernosti v povolaní, synovskej úcty

k Sedembolestnej Panne Márii a horlivej
lásky slúžiacej bratom a sestrám.

Mnohým mladým ľuďom si pomohol
naplniť svoje duchovné povolanie a pritom

si sa neváhal obetovať za ich záchranu.
Vyprosuj Cirkvi nové povolania do
zasväteného spôsobu života a nám

všetkým ochotu podporovať ich na tejto
ceste nasledovania Krista.

Blahoslavený Titus, oroduj za nás, aby sme
pod ochranou Panny Márie verne kráčali
po ceste nášho povolania a po skončení
pozemskej púte sa mohli s tebou naveky

radovať z pohľadu na nášho Pána.
Amen.
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pred 100 rokmi

Keďže zaobstaranie pasov sa naťahovalo,
tých dvanásť chlapcov nemohlo odcesto-
vať do večného mesta v októbri, ako bola
predstava, ani v novembri či v decembri
a pre vlnu nepokojov v Taliansku ani hneď
po Novom roku. Väčšina z nich, desiati,
ktorí mali hotové dokumenty, prišli na-
pokon do Ríma 29. januára, na sviatok
svätého Františka Saleského.

Za povšimnutie stojí, že túto skupinu tvo-
rili partie kamarátov: piati boli z Račis-
dorfu (dnes Rača pri Bratislave) a traja
z Veľkých Ostratíc (dnes Ostratice, okres
Partizánske). Z Račisdorfu pochádzali: 13-
-ročný Janko Šebela, 23-ročný Jakub Fe-
kete (stal sa diecéznym kňazom), 20-ročný
Florián Pulc (odišiel na misie a tam z re-
hole vystúpil) a tiež Matej Slováček a Jozef
Polakovič (obaja odišli od saleziánov ešte
ako chovanci). Z Veľkých Ostratíc prišiel
12-ročný Anton Vácval a dvaja 14-roční
chlapci Aladár Vestenický (nestal sa sale-
ziánom, ale zostal veľkým priateľom sale-
ziánskeho diela) a Anton Podoba (pre cho-
robu sa vrátil domov, zomrel v roku 1935).

V tejto skupine pricestoval do Ríma aj 18-
-ročný Marcel Horniak z Horných Krškan
(dnes časť Nitry) a tiež 17-ročný Jozef
Straka z Veľkých Kršteňan (okres Parti-
zánske), ktorý ako novokňaz prestúpil od
saleziánov do diecézy (stal sa „neslávny“
sympatiami s komunistami, osobne zatý-
kal biskupa Vojtaššáka, zakladal aj Mie-
rové hnutie katolíckeho duchovenstva; na
konci života všetko viac ráz verejne oľu-
toval).
Napokon sa podarilo vybaviť pasy aj ďal-
ším dvom, ktorí prišli do Ríma o niekoľko
dní neskôr: 17-ročný Jozef Stašo z Ter-
chovej a 18-ročný Anton Lednický z Rajca
(ako kňaz prestúpil z rehole do diecézy).

Chlapec Anton Vácval neskôr ako sale-
zián spísal mnohé podrobnosti z tohto
obdobia a tak poznáme i pozadie uda-
lostí. O saleziánoch a o možnosti študovať
u nich sa viacerí z chlapcov dozvedeli cez
časopisy, najmä Svätá Rodina a Posol Bož-
ského Srdca. U ďalších fungovalo nadše-
nie kamaráta. Skupina sa stretla 25. ja-
nuára v Rači, večer bola rozlúčka. Na

druhý deň, každý vybavený aj knihou ta-
liančiny a latinčiny či Česko-talianskym
slovníkom, odcestovali cez Petržalku elek-
tričkou do Viedne a ďalej vlakom. Dobro-
družná cesta trvala štyri dni. Pri hodno-
tení okolností historik Zlatko Kubanovič
vo svojej knihe, z ktorej čerpáme, píše:
„Za svoje odhodlanie, ale i schopnosť
nadchnúť svojich kamarátov, spolužiakov
a známych si títo mladíci zaslúžia uznanie.
Na druhej strane je nutné dodať, že ešte
nemali vyhraté.“ Na denný život v Ríme
don Vácval spomína: „Slovenským chlap-
com spočiatku pomáhali rodičia nejakým
tým príspevkom (malo to byť 80 Kčs me-
sačne). Ale keďže chlapci v dome pomáhali,
ako mohli, tak po čase ústav tento príspevok
ani nepožadoval. V ústave konali tieto do-
máce práce: zametali Baziliku Božského
Srdca, chodby, schody, spálne, študovne,
triedy, umývali riad, obsluhovali pri stole
predstavených, rúbali drevo, pomáhali v ku-
chyni… Vstávali o pol hodinu prv ako iní
chovanci, aby to všetko mohli zdolať.“

Spracoval: rhsdb / Foto: archív SDB

„Boli kamaráti,
ale ešte nemali vyhraté“

Pred 100 rokmi prišli do Ríma dvanásti slovenskí chlapci

Ako pred 100 rokmi don Bosco a jeho dielo postupne dostávali aj slovenskú tvár, môžeme
sledovať vďaka práci Zlatka Kubanoviča v knihe Historický náhľad do dejín slovenských

saleziánov. Už rok 1920 bol, dá sa povedať, prelomový, keď František Sersen začal svoj „rímsky
projekt“. Na konci tohto roka bolo v Ríme štrnásť slovenských chlapcov, nádejných saleziánov.

A hneď v prvých týždňoch nového roka prišli ďalší dvanásti.

HORNIAK LEDNICKÝ PULC STAŠO STRAKA ŠEBELA VÁCVAL
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Druhý Macák. Ludvík – ako ho menoval
starší brat Ernest – vychodil po ľudovej
škole meštianku v Modre. Otec mu chcel
odovzdať gazdovstvo, ale syn túžil ísť štu-
dovať ako Ernest. V septembri 1934 na-
stúpil k saleziánom v Trnave. Prvé sľuby
zložil 16. augusta 1939 a po štúdiách teo-
lógie ho 29. júna 1948 s ďalšími piatimi
spolubratmi vysvätil za kňaza vo Svätom
Kríži nad Hronom (teraz Žiar nad Hro-
nom) český saleziánsky biskup Dr. Ště-
pán Trochta. Don Ľudovít začal kňazské
pôsobenie v Bratislave na Miletičovej a na
Slovenskej univerzite sa zapísal na štú-
dium nemčiny a filozofie. V lete 1949 sa

so študentmi dobrovoľne zúčastnil na
stavbe Trate mládeže. Dostal sa tam do
ideologického konfliktu s kultúrnym pra-
covníkom kvôli podpisom pod falošnú ka-
tolícku akciu. O krátky čas ho zaistili a tri-
násť mesiacov ho držali a týrali vo
vyšetrovacej väzbe. Prepustili ho až v au-
guste 1950, keď už bola činnosť reholí
zlikvidovaná. Zamestnal sa ako stavebný
robotník a tajne pomáhal spolubratom
pri útekoch. V jeseni 1951, keďže ho opäť
hľadala štátna bezpečnosť, ušiel cez južné
Čechy do Rakúska. Krátko pôsobil v Linci
a potom ho predstavení určili do sloven-
ského pastoračného strediska v Ríme,

ktoré založil kňaz Anton Botek. Redigoval
časopis Hlasy z Ríma. Od roku 1959 ako
jeden z iniciátorov spolupracoval na zalo-
žení Slovenského ústavu svätého Cyrila
a Metoda a od roku 1963 bol prvým di-
rektorom tamojšej slovenskej salezián-
skej komunity. Vyše dvanásť rokov pri-
pravoval aj mládežnícke vysielanie
Vatikánskeho rozhlasu a je autorom via-
cerých kníh. V roku 1982 odišiel do švaj-
čiarskeho Bazileja, odkiaľ spolu s donom
Alojzom Ondrejkom organizovali posiela-
nie náboženskej literatúry do vlasti. Po
návrate na Slovensko v roku 1991 vyučo-
val nemčinu a angličtinu na gymnáziu
v Šaštíne. Po zdravotných komplikáciách
a niekoľkých mesiacoch v nemocnici zo-
mrel v Bratislave 19. decembra 1994. Po-
hreb v Šaštíne viedol v úlohe provinciála
jeho brat don Ernest Macák.

Pán organista na Kopánke. Pán Adam Ba-
janík, salezián koadjútor, narodený v rov-
naký deň ako Ľudovít Macák, vyrastal
v Dolnej Krupej, kam sa rodina presťaho-
vala po návrate otca z Ameriky. Cez svoju
švagrinú spoznal v Trnave saleziánov
a ako 26-ročný vstúpil do noviciátu. Prvé
sľuby zložil 16. augusta 1948 vo Svätom
Beňadiku a po nich začal žiť v komunite
v Trnave na Kopánke, kde mal úlohu „na-

kupovatel“. Po likvidácii reholí bol aj on na
nútených prácach a ostal pracovať ako
robotník na stavbách v Čechách až do
roku 1968. Vtedy sa vrátil do Trnavy a ak-
tívne žil svoj tajný saleziánsky život. Po
novembri 1989 zostal na Kopánke a ešte
sa pustil do výchovy nových organistov.
Rôznymi prácami slúžil v komunite, za-
choval si veľkú pokoru a miernosť. Zo-
mrel v Trnave 1. marca 2007.

Mladý kuchár v noviciáte. Ignác Greguš sa
narodil na Hromnice 2. 2.1921 v Brusne
(dnes Chrenovec-Brusno, okres Prievidza).
Po ľudovej škole sa vyučil za kuchára. V júli
1935 vstúpil na gymnázium k saleziánom
v Šaštíne a o dva roky nastúpil do novi-
ciátu vo Svätom Beňadiku. Po prvých sľu-
boch 6. augusta 1938 tam zostal pracovať
ako kuchár. V tejto úlohe potom žil ešte aj
v iných komunitách. Po barbarskej noci
bol šesť rokov v pracovných táboroch na
viacerých miestach v Čechách a na Mo-

rave. Následne sa civilne zamestnal a žil
u svojej sestry v Bánovciach nad Bebra-
vou. Zomrel 8. novembra 1997, keď ho
zrazilo auto cestou do kostola.

PRED 100 ROKMI – 18. 1. – sa
narodili dvaja budúci saleziáni
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saleziánski svätí

Spracoval: Ondrej Miliczki SDB / Foto: internet

František Convertini sa narodil v osade Marinelli
neďaleko Cisternina v provincii Brindisi 29. au-
gusta 1898. Jeho rodina bola veľmi chudobná
a od malička bol nútený pracovať. Ako osem-
násťročného ho počas prvej svetovej vojny po-
volali do armády. Zajali ho Rakúšania a inter-
novali ho v koncentračnom tábore, kde ho trápil
ukrutný hlad, na ktorý aj mnohí z jeho druhov
zomreli. Na konci vojny sa mohol vrátiť do vlasti,
ale ochorel na meningitídu, ktorá ho priviedla
až na prah smrti. Keď sa uzdravil, rozhodol sa
vstúpiť k finančnej stráži. Spolu s kapitánom,
pod ktorým slúžil, sa dostal do Turína, a keďže
mal veľkú úctu k Madone, išiel na spoveď do Ba-
ziliky Panny Márie Pomocnice kresťanov.

Prozreteľnosť chcela, aby spovedníkom bol don Angelo Amadei,
druhý veľký životopisec dona Bosca. Don Angelo sa stal jeho du-
chovným sprievodcom. Pozval ho,
aby sa zúčastnil na odovzdaní kríža
jedenástim misionárom odchádza-
júcim do Indie. Potom sa ho spýtal:
„Prečo sa nestaneš misionárom aj
ty?“ František sa s ťažkosťami pustil
do štúdia na saleziánskom misij-
nom ústave v Ivrei a po prijatí kríža
od dona Rinaldiho sa 7. decembra
1927 vydal do Indie.

Formovali ho svätí saleziáni. Novi-
ciát absolvoval v Shillongu u dona
Ferranda a bol učeníkom dona Cos-
tantina Vendrameho. František si
osvojil život dona Bosca od dona
Amadeia a v Indii sa naučil vteliť
doň apoštolského misionárskeho
ducha. S donom Vendramem sa pri-
blížil k ľuďom: precestovali kilo-
metre, prechádzali po dedinách,

vchádzali do domov, aby vyrozprávali Ježišov ži-
vot dospelým i deťom. S ťažkosťami sa mu po-
darilo ukončiť filozofické a teologické štúdiá, ale
napokon v júni 1935 bol vysvätený za kňaza.

Nový biskup Mons. Ferrando ho poslal na sale-
ziánsku misiu do Krišnagaru. Aj keď sa mu nikdy
nepodarilo dosiahnuť optimálnu znalosť ben-
gálskeho jazyka, nikto v Krišnagare nemal toľko
priateľov, toľko duchovných detí medzi neve-
domými a múdrymi, medzi bohatými a chu-
dobnými. Bol jedným z mála misionárov, ktorí
mohli vstúpiť do hinduistického domu a ísť ďa-
lej ako do prvej vstupnej izby.

Stále bol na ceste z dediny do dediny. Don Fran-
cesco bol dobrý, jeho saleziánska láskavosť mu otvárala srdcia
ľudí, vedel byť otcom, bratom a priateľom. Dával sa bez rozdielu

všetkým: moslimom, hinduistom,
kresťanom… a všetci ho milovali
a uctievali si ho ako učiteľa vnú-
torného života, ktorý mal v hoj-
nosti dar poznania sŕdc. Už počas
života sa tešil povesti svätosti, nie-
len pre svoju hrdinskú lásku k du-
šiam, ale aj pre záhadné epizódy,
ktoré sa o ňom hovorili.

Bol apoštolom Panny Márie Po-
mocnice kresťanov. Zomrel 11. fe-
bruára 1976. Pred smrťou pove-
dal: „Matka moja, nikdy som
neurobil nič, čo by sa ti nepáčilo…
teraz mi pomáhaj!“ Jeho telo bolo
vystavené v katedrále, kde okolo
neho prechádzal nepretržitý tok
ľudí každej rasy a náboženstva.
Teraz odpočíva v záhrade suse-
diacej s krišnagarskou katedrálou.

František Convertini –
svätec pre všetkých

Počítali sa ešte len prvé týždne roka 1976, keď 11. februára zomrel v indickom Krišnagare
salezián don František Convertini. Pápež František 20. januára 2017 uznal hrdinský stupeň
jeho čností, a tak získal titul ctihodný.

Don František Convertini, prvý zľava, v Indii
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sen dona bosca

V sne dona Bosca päť diamantov (posluš-
nosť, chudoba, čistota, pôst, odmena)
zdobilo zadnú časť plášťa, pričom najväčší
a najjagavejší bol diamant poslušnosti.
Don Bosco vravel, že poslušnosť „... je zá-
kladom a podperou každej čnosti“ (MB 17,
890). V saleziánskych stanovách dával

vždy na prvé miesto sľub poslušnosti, aby
sa mohlo realizovať saleziánske poslanie
spočívajúce v ochote slúžiť. Nešlo mu
o poslušnosť malého dieťaťa ani o peda-
gogickú poslušnosť, ale o vyzretosť slo-
body človeka. Poslúcham preto, lebo je to
znak môjho synovského a nadšeného na-
sledovania Ježiša Krista, ktorý poslúcha
Otca. „Nie moja, ale tvoja vôľa“ (porov. Lk
22, 42). Pán Ježiš sa úplne odovzdal Otco-
vej vôli a bol vnútorne presvedčený
o tom, že splniť vôľu Otca je najlepší spô-
sob, ako splniť svoje poslanie. Sloboda je
schopnosť robiť dobre s rizikom, že sa
rozhodneme pre zlo. Čím viac sa človek
rozhoduje pre Boha, pre dobro, tým viac
sa stáva slobodným. Tajomstvo kresťan-

skej poslušnosti je synovský postoj die-
ťaťa voči Otcovi, ktoré spoznáva jeho vôľu
a chce ju realizovať.
Od čias svätého Benedikta až po dnešné
časy nájdeme v každej spiritualite rôzne
spôsoby prežívania a vnímania posluš-
nosti. Väčšina rehoľných rádov má po-

slušnosť, v ktorej je presne určené krok za
krokom, čo môžu predstavení podľa Pra-
vidiel (Regula) vyžadovať a čo nie. Sale-
ziáni však závisia od lokálneho predsta-
veného, čo znamená, že ak sa zmení
direktor, zmenu cítiť omnoho viac ako
v zabehaných kláštoroch. Don Rua 20 ro-
kov od smrti dona Bosca dosvedčil, že ani
počas jeho života, ani potom nikdy ne-
vznikli rozštiepenia medzi saleziánskymi
domami, žiadne rebélie ani pokusy
o reformu, a to aj napriek chybám, nedos-
tatkom a niekedy zlým rozhodnutiam
predstavených v toľkých saleziánskych
domoch.
Poslušnosť nespočíva len v splnení neja-
kého predpisu ako bábka bez duše. Sale-

ziánska poslušnosť spočíva v slovách:
„Idem ja.“ Opak saleziánskej poslušnosti
je saleziánsky blud: „Pravidlá a stačí!“
Alebo ak je veľa práce a niekto začne ho-
voriť: „Nikto mi nepovedal, že to mám
urobiť!“ či saleziánske rúhanie: „Ja to ne-
urobím!“ Život s takýmto prístupom je
veľmi ťažký a saleziánska Kongregácia so
všetkými svojimi aktivitami, osobnými ini-
ciatívami by takto určite nebola dosiahla
taký rozmach v celom svete, ako to vidno
dnes. Samozrejme, základný princíp spo-
číva v nevyhnutnosti a povinnosti poslú-
chať, ale saleziánskym štýlom. Pre dona
Bosca bola základom poslušnosť vychá-
dzajúca z rodiny. Jej duch je najlepšie ob-
siahnutý v Liste z Ríma (10. 5. 1884), kde
vyčíta saleziánom, že chcú byť považo-
vaní viac za predstavených ako za otcov:
„Prečo sa láska nahrádza chladným pra-
vidlom?“
Tí, ktorí žijú v akomkoľvek spoločenstve,
nevyhnutne cítia zodpovednosť za spo-
ločné dobro. Všetci poslúchajú hlavu
a otca, ale otec musí byť otcom a priate-
ľom. Donovi Boscovi nešlo len o tvrdú dis-
ciplínu, ale chcel, aby v každom dome
bola akoby rodina vedená spoločným
otcom – direktorom. Ten má rozvíjať svoje
otcovstvo a nebyť riaditeľom nejakého
úradu.
Koncept poslušnosti dona Bosca by sme
mohli zhrnúť takto: „Pracovať všetci spo-
ločne a disciplinovane ako v rodine, v jed-
note, na väčšiu Božiu slávu, aby sme
mohli spoločne dosiahnuť spoločný cieľ,
ktorým je spása duší.“ Obsahom posluš-
nosti nie je otázka dodržiavania príkazov,
ale pokora a obetovanie svojej vlastnej
vôle, niekedy aj vonkajšia námaha a láska
k predstavenému. Don Bosco žiadal nie
servilnú poslušnosť, ale radostnú a úprim-
nú, spojenú so zrieknutím sa svojej nezá-
vislosti a hľadaním vnútornej slobody.

Autor: František Kubovič SDB / Foto: Barbora Kullačová

Diamant poslušnosti

V lúčoch POSLUŠNOSTI bolo napísané: Je to základ celej stavby a súhrn svätosti.
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Juraj Kaščák SDB
Autor: Štefan Timko SDB / Foto: archív SDB

Bol vychovávaný v nábožnosti a jednodu-
chosti dedinského života, pri hre aj práci.
Už od detstva mal však slabší zrak. Od
siedmich rokov navštevoval obecnú ľu-
dovú školu, ktorá trvala päť rokov.
V roku 1943 boli obaja súrodenci dvad-
saťjedenročného Juraja už zosobášení, no
on viac rozmýšľal nad povolaním rehoľ-

ného brata. Poznal, buď osobne, alebo
aspoň z počutia, viacerých chlapcov, ktorí
vstúpili do rehole saleziánov. Prvým z oko-
lia Bardejova bol Andrej Šoltýs z Mokro-
luhu, neskôr misionár v Brazílii, no okrem
neho Juraj vedel o štyroch ďalších sale-
ziánoch a dvoch, ktorí zvažovali vstúpiť.
Zlomovou bola preňho letná návšteva sa-
leziána koadjútora Róberta Tomčíka,
ktorý ho povzbudil, nech sa nebojí ísť „do
sveta“ pre Krista, lebo potom sám Kristus
zaujme miesto v ich rodine.
8. septembra 1943 teda pricestoval do
Bratislavy na Miletičovu ulicu, kde nastú-
pil do ašpirantátu. Formátorom mu bol
don Jozef Šimončič. Za dva roky v Bratis-
lave sa zdokonalil v slovenčine – veľa čítal,
stretával sa s ľuďmi a zaviedol si zápisník,
do ktorého si odvtedy zapisoval rôzne
udalosti a podnety. 7. augusta 1945 začal
noviciát v Hronskom Beňadiku a 16. au-
gusta 1946 zložil prvé sľuby spolu so se-
demnástimi ďalšími spolunovicmi. Prvú
poslušnosť dostal do Bratislavy na známu
Miletičovu, aby tam pôsobil ako kostol-
ník. Kostolníctvo tak ostalo v rodine – túto
službu vykonával jeho otec aj starý otec.

Zároveň nastúpil
na štúdium sale-
ziánskej pedago-
giky a doplňoval si
gymnaziálne štú-
diá. Obzvlášť ná-
božne prežíval du-
chovné cvičenia.
Zažil na nich ako
kazateľa aj dona Ti-
tusa Zemana.
14. apríla 1950,
v deň smutnej bar-
barskej noci, stihol
ešte pred odveze-
ním všetkých spo-

lubratov skryť bohoslužobné predmety
a vzácne štóly z Turína do vodomernej
šachty v sklade kuchyne. Zo Šaštína, kde
boli sústredení všetci saleziáni, bol 24. ap-
ríla prevezený do Podolínca. Od mo-
mentu, keď kňazom dovolili slúžiť sväté
omše, spolu s ostatnými koadjútormi trá-
vil čas prípravou na mnoho omší denne –
v kláštore bolo totiž sústredených vyše
90 kňazov a pred Druhým vatikánskym
koncilom nebola možnosť koncelebrácie.
Bol jedným z posledných rehoľníkov, ktorí
sa odtiaľ dostali von, a to až 4. októbra.
Viezli ho do dediny Zbečno pri Kladne,
odkiaľ 5. novembra (v deň jeho narode-
nín) nastúpil do tábora nútených prác Klí-
čava. Tam sa stretol so spolubratmi (tiež
koadjútormi) Eugenom Bašom a Jozefom
Grznárom. Hoci s veľkými ťažkosťami, da-
rilo sa im žiť aj spoločný modlitebný život.
Aj tam si poctivo vykonával každoročné
duchovné cvičenia. Neskôr im veľmi po-
mohla prítomnosť spolubrata z Českej
provincie Václava Filipca, ktorý cestoval
po okolí, navštevoval spolubratov a po-
vzbudzoval ich v rehoľnom živote. 22.
mája 1955 zložil Juraj v tajnosti večné
sľuby.
Po zrušení tábora sa v máji 1956 dostal
do tajnej komunity vo Zvolene s direkto-
rom donom Jánom Beňom. Tam pôsobil
ako kostolník, no len krátko, lebo mu po
vyšetrovaní na Krajskom národnom vý-
bore nariadili odísť zo Stredoslovenského
kraja. V decembri sa teda vrátil do rod-
ného Zlatého. Po počiatočných ťažkos-
tiach kvôli posudku „nespoľahlivého pre
komunistický režim“ sa nakoniec zamest-
nal v Bardejovských kúpeľoch; neskôr aj
jeho spolubrat Eugen Baša, s ktorým bol
v Klíčave. Prichádzali tam na liečbu aj via-
cerí ďalší spolubratia, s ktorými sa mohli
stretnúť.

Juraj Kaščák sa narodil v obci Zlaté pri Bardejove 5. novembra 1922. Vyrastal v rodine roľníka
Juraja a domácej gazdinej Márie, rodenej Zamborskej, so starším bratom Jánom a mladšou

sestrou Annou.

PTP Karlove Vary 1952. Zľava Kaščák Juraj, Olos Štefan, Gazdík
Štefan, Vizváry František, Tóth Jozef, Kňazovič Valerián

Brat salezián Juraj Kaščák
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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.

Na jar 1961 ich v Bardejove navštívil don
Štefan Timko, ktorý sa pridal do „komu-
nity“ a zamestnal sa ako skladník. Pre ri-
ziká vyplývajúce z činnosti ŠtB ich v ja-
nuári 1963 opustil Eugen, ktorý sa
zamestnal v kníhviazačstve v Prešove. Do
bytu v Bardejove sa neskôr nasťahovala aj
Jurajova matka, vdova. Od júna 1968 zo-
stal Juraj na byte sám – donovi Timkovi sa
po uvoľnení pomerov podarilo začať
kňazské pôsobenie v Košiciach a matka
sa chcela na starobu vrátiť do Zlatého,
kde bola predsa viac zvyknutá. Po víken-
doch však Juraj cestoval za oboma spolu-
bratmi do Košíc aj do Prešova.
Od roku 1970 býval aj Juraj v Košiciach
pod Kalváriou, kde don Timko pôsobil ako
kaplán. Postupne sa k nim pridal don Ján
Pivarník a organista koadjútor Imrich
Neštický. Naďalej sa však vracal do Bar-
dejova, kde sa venoval miništrantom pod
zámienkou, že ide na návštevu k neteri,
ktorej nechal svoj predošlý byt. Chlapci fa-
miliárne oslovovali Juraja „ujo“. Viedol
s nimi tajné stretká, kde sa modlili ruže-
nec, meditovali nad Svätým písmom, cho-
dili aj po chatách na duchovné cvičenia.
Až od roku 1984 Juraj naplno apoštoloval
v Košiciach – dovtedy mal mnohé aktivity
aj v Košiciach, aj v Bardejove. Často brával

chlapcov do Vysokých Tatier na výlety.
Tajnú komunitu pod Kalváriou navštevo-
val provinciál don Dermek. Bratov po-
vzbudzoval, aby hľadali chlapcov, ktorí by
sa mohli stať saleziánmi. Juraj sa do toho
naplno vložil. Prihováral sa chlapcom štu-
dentom, ktorí dochádzali do Košíc alebo
bývali na internátoch, a venoval im svoj
čas. Obdarovával ich maličkosťami a kniž-
kami. Kým čakali na spoj, mohli prísť na
byt saleziánov, obslúžiť sa, aj keď tam
nikto nebol, a mohli aj prespať. Postupne
sa im začal venovať v skupinkách formou
stretiek, ako ho povzbudil don Dermek.
V tom čase sa stretával s viacerými chlap-
cami, ktorí sú dnes saleziánmi – don Mi-
chal Tatarka, don Peter Bešenyei, don Jo-
zef Kupka, don Vincent Macejko, don
Peter Bicák, don Pavol Dzivý, don Pavol
Seman, don Stanislav Seman.
Ani v Košiciach, prirodzene, nebol oslo-
bodený od sledovania a odpočúvania ŠtB.
Sledovala jeho činnosť, a dokonca vedela
priviesť k spolupráci aj niektorých chlap-
cov, ktorí boli na Juraja nasadení. Jurajovi
verní chlapci boli prvými obeťami vypo-
čúvania. Blížil sa však rok 1989 a tieto vy-
počúvania neboli už také kruté ako na za-
čiatku režimu, chlapci si často robili z ŠtB
aj žarty. V lete chodieval za saleziánmi do

Poľska, odkiaľ sa Jurajovi viackrát podarilo
prepašovať náboženskú literatúru.
29. mája 1984 zomrel don Štefan Timko
a Imrich Neštický sa medzitým odsťaho-
val do Hrnčiaroviec pri Trnave, svojho ro-
diska. Juraj však aj sám ostal verný apoš-
tolátu na Kalvárii. Stretká prebiehali
rotujúcim spôsobom po jednotlivých by-
toch.
V roku 1990 saleziáni založili už právo-
platnú komunitu v „strážnom domčeku“
na Kalvárii. Prišli tam: don Jozef Šebo,
don Ján Pivarník, don Ján Čapla, don An-
ton Červeň a bohoslovci Štefan Korman-
čík a Karol Maník. Juraj bol od 15. mája
1991 začlenený do komunity v Žiline. Za-
čal žiť iným spôsobom života. Kým do-
vtedy sa on vždy staral o všetko, teraz sa
začali mladší bratia starať oňho. Tak či
tak sa stále venoval, komu mohol – trávil
čas s učňami na internáte, s kandidátmi
a ponovicmi. Dodnes spomínajú, ako im
hovorieval: „Čas nie sú peniaze, čas je
láska. Kto nemá pre blížneho čas, nemá
preňho lásku.“ Zomrel 24. apríla 1996
o druhej hodine v noci na spomienku svä-
tého Juraja počas hospitalizácie v žilin-
skej nemocnici na zápal pľúc.

Osadné. Zľava: Kaščák, Timko, Bokor, Vagač, Baša Slávnosť dona Stana. Zľava: Stano, Kaščák, Dermek



AJ VĎAKA TVOJMU PRÍSPEVKU VIEME POSKYTNÚŤ
DOBRÚ FORMÁCIU MLADÝM SALEZIÁNOM

Ako môžem pomôcť:
MODLITBA: Pripoj sa k modlitbe za saleziánsku rodinu rozší-
renú po svete (13 927 saleziánov a 420 novicov v 133 štátoch)

FINANČNÁ PODPORA: IBAN SK36 0200 0000 0000 2933 0062
Variabilné číslo: 2021

Podporme formáciu slovenských saleziánov
a postarajme sa tak o našich mladých

Pokrytie celej formácie 28 študentov – 221 000 eur/rok

MESAČNÉ VÝDAVKY NA JEDNÉHO SALEZIÁNA

• 120 eur – ašpirant

• 150 eur – prednoviciát

• 480 eur – noviciát

• 690 eur – postnoviciát

• 600 eur – pedagogická prax

• 1 300 eur – štúdium teológie v Turíne

• 1450 eur – špecifická formácia koadjútorov v Barcelone

Výchovno-pastoračná charizma dona Bosca sa rozvíja po celom svete viac ako 150 rokov. Jej nositeľmi sú predovšetkým saleziáni.
Zabezpečiť kvalitnú formáciu slovenským saleziánom znamená prispieť k zdravej a radostnej budúcnosti našich mladých na Slo-
vensku.
Táto príprava je dlhou a náročnou cestou. Začína sa obdobím saleziánskeho rozlišovania povolania u AŠPIRANTOV (8 mladých mu-
žov), pokračuje zameraním na ľudské vyzrievanie a sebapoznávanie v PREDNOVICIÁTE (1 prednovic) v Košiciach, ročným očisťo-
vaním duchovných motivácií v NOVICIÁTE v Poprade, aby sa potom v Žiline v POSTNOVICIÁTE (5 postnovicov) mohol u nich štú-
diom filozofie a pedagogiky viac rozvíjať intelektuálny rozmer. Ďalšou etapou je spravidla dvojročná PEDAGOGICKÁ PRAX
(7 asistentov), počas ktorej sú mladí bratia zaradení do rôznych domov saleziánskej provincie na Slovensku, aby sa prehĺbili v kon-
krétnej výchovno-pastoračnej činnosti. Následne u kandidátov na KŇAZSTVO prichádza na rad štvorročné ŠTÚDIUM TEOLÓGIE
(6 klerikov) v talianskom Turíne, kde svätý Ján Bosco začal a rozvíjal svoje dielo. Bratia, ktorí sú povolaní zostať KOADJÚTORMI
(1 rehoľný brat), prechádzajú potom špecifickou formáciou v španielskej Barcelone.

„Urob, čo môžeš, a ostatné urobí Boh. Ak pracuješ
preňho, nenechá ťa v ťažkosti.“ svätý Ján Bosco

Peter Timko SDB
provinciál


