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veci dona bosca

Volám sa Carola Francesca a vážim 875 kilogra-
mov. Nie som tučná dievčina, v skutočnosti som
štíhla, elegantná, s nádherným hlasom. Mám
štyri mimoriadne sestry. Sestra, ktorá prišla za
mnou, váži 750 kilogramov, a najmladšia Angela
Giovanna 250. Naše hlasy sú rôzne, ale všetky
zvučné, kryštalické a zvonivé, s rôznymi tónmi.
Sme totiž rodina zvonov.
Narodili sme sa v starodávnej firme G. B. Mazzola
a synovia Valduggia (Valsesia). Jedného pekného
dňa nás zaviezli na Valdocco, do turínskej štvrte,
kde bolo veľa mladíkov, ktorí prišli aj z Valsesie tak
ako my. Privítali nás stovky chlapcov. Nikdy ne-
zabudneme na spokojný úsmev dona Bosca,
kňaza, ktorý nás dal vyrobiť. Pomyslite si, aké je to
pekné: boli sme súčasťou jeho sna. Rovnako ako
nádherný kostol a zvonica, pre ktorú sme boli
určené – kostol Márie Pomocnice.
21. mája 1868, na sviatok Nanebovstúpenia Pána,
sme si o tretej popoludní začali uvedomovať, aké
sme dôležité. Prišiel nás dokonca slávnostne po-
žehnať biskup.
Na našich elegantných bronzových šatách boli
vyryté vlysy a obrázky s dvoma nápismi, ktoré
diktoval don Bosco. Prvým bolo vzývanie, dru-
hým meno osoby, ktorá darovala peniaze, aby
sme mohli existovať.

Vytvárali sme koncert v e mol. Prvý v meste Turín.
Niektoré nádherné motívy nevyšli veľmi dobre,
pretože chýbalo niekoľko tónov, a tak v máji 1870
dorazili ďalšie tri nové a menšie zvony so strie-
borným hlasom.
Boli to úžasné roky. Každý úder závažia bol ako
tlkot srdca, ktorý zanechal v povetrí posolstvá o ži-
vote a tie sa potom šírili ponad strechy mesta.
Spievali sme poéziu Vianoc, tichú bolesť Panny
Márie pod krížom, slávu Veľkej noci.
Smútili sme nad smrťou dona Bosca a dona Ruu
a mnohých saleziánov z Valdocca. Potom sme
však plakali samy nad sebou, pretože po päťde-
siatich rokoch nás odložili bokom ako zbytočné
haraburdy.
V roku 1922 nás nahradili iné väčšie zvony. Naše
vyhnanstvo trvalo tri roky, ale v roku 1925 sme na-
šli zvonicu, nový kostol a obľúbenú štvrť s úprim-
nými a veľkorysými ľuďmi: nový saleziánsky kostol
Gesù Adolescente v Borgo San Paolo v Turíne.
Stále sme tam, hlas Boha a Márie.

José J. Gãmez Palacios

Dobrodružstvo zvonov
Márie Pomocnice

21. mája 1868, na
sviatok

Nanebovstúpenia
Pána, bolo slávnostne

požehnaných päť
zvonov, ktoré hneď

umiestnili na zvonicu.
V roku 1870 pribudli

ďalšie tri. V roku 1922
ich nahradili súčasné
väčšie zvony (MB IX,

202 – 204).
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hlavný predstavený

Moji drahí priatelia a čitatelia mesačníka Il
Bollettino Salesiano, opäť sa stretávame
na stránkach tohto časopisu, ktorý tak mi-
loval sám don Bosco, ktorý ho založil
v roku 1877, pred 144 rokmi, a ktorý je
dnes prítomný vo viac ako sto krajinách,
preložený do rôznych jazykov.
Toto prvé januárové číslo sa prekrýva s veľ-
kou celosvetovou oslavou sviatku dona
Bosca (31. januára). A je tu ešte jedna vec:
V tomto roku 2021 si pripomíname sté
výročie úmrtia jeho druhého nástupcu
dona Pavla Alberu, ktorý bol pre dona
Bosca Paľkom a ktorého Francúzi defino-
vali ako „malého dona Bosca“. Práve on je
ten chlapec na slávnej fotografii, kde don
Bosco „pózuje“ s mnohými mladíkmi, ktorí
sa tiesnia okolo jeho provizórnej spoved-
nice. V tom čase museli ľudia pri fotogra-
fovaní zostať veľmi dlho nehybní. Don
Bosco požiadal skupinu bohoslovcov
a jednoduchých chovancov, aby pózovali
pri spovedaní. Potreboval si vybrať jed-
ného chovanca, ktorý si mal kľaknúť na
kľačadlo a tváriť sa, ako keby sa spovedal.
Rozhliadol sa okolo seba a s úsmevom za-
volal: „Paľko, poď sem! Kľakni si a opri si
svoje čelo o moje, tak sa nepohneme!“
Paľko Albera zostal dlho s čelom opretým
o čelo dona Bosca. Výsledkom bolo čosi
okúzľujúce. Don Bosco niečo vycítil a chcel,
aby bol tento portrét vo verzii upravenej
ceruzkou zavesený v jeho predsieni.
Toto je náš don Bosco, schopný dať všet-
kým svojim chlapcom pocítiť, že sú milo-
vaní, že sú skvelí, úžasní a že s každým má
veľké plány, pretože sú to Božie plány.

V skutočnosti – a týmito slovami vyjadrím
svoje silné presvedčenie – mal don Bosco
veľkú schopnosť pomôcť svojim chlap-
com prežívať život ako sviatok a vieru ako
šťastie.
Zdá sa mi, že toto je veľký dar alebo jeden
z veľkých darov dona Bosca. Neraz som
nad tým premýšľal a snažil som sa čo naj-
viac priblížiť k jeho srdcu, pulzujúcemu
zdroju všetkého: don Bosco mal schop-
nosť urobiť z obyčajného každodenného
života, ťažkého a únavného, plného hladu

a smädu, dôvod žiť ako na oslave. A rov-
nako, ako sa to stávalo na jasnom nebi
jeho duše, pomáhal chlapcom objaviť
hlboké šťastie, ktoré spočíva v láske
k Bohu a v skutočnosti, že on ich miluje.
Povedzte, či to nie je dielo skutočného
génia pedagogiky?
Keď som pred mnohými rokmi videl film
„Život je krásny“ (La vita è bella), bol som
hlboko zasiahnutý láskou toho otca a lás-
kavou kreativitou, ktorú používal, aby
jeho synček prežíval hrôzu koncentrač-
ného tábora ako dobrodružstvo, ako hru,
ako začarovaný okamih neustálych pre-
kvapení. Niekto by mohol namietať, že
tento otec svojho syna klamal. Nie je to
tak. Tento otec z lásky uplatnil takú nežnú

Don Bosco – génius,
ktorý rozdával mladým šťastie

Ángel Fernández Artime
hlavný predstavený saleziánov

a X. nástupca dona Bosca

Život je krásny, je darom
Boha, treba ho teda

prežívať ako sviatok aj
počas ponurých dní.

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

Urobme z každého výchovného priestoru, z každého saleziánskeho domu, z každého osobného
stretnutia dôvod, aby sme odovzdávali posolstvo, že život je krásny, že je darom Boha,

ktorý miluje život, a že ho teda treba prežívať ako sviatok aj počas ponurých dní.
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genialitu, že jeho dieťa mohlo prežívať
strašnú realitu tak, aby ho každodenná
hrôza nezničila, aby úsmev a nádej nikdy
nezmizli z jeho tváre a z jeho duše.
Don Bosco bol v tom majstrom. Jeho
genialita spočívala v tom, že vedel nájsť
šťastie a dôvod na nádej v maličkostiach,
v pozornosti venovanej všetkým, v jedno-
duchých činoch, ktoré akoby sa strácali
v bežnom každodennom živote, ale sú
veľmi dôležité a majú veľkú hodnotu.
Ako povedal Dominik Savio jednému
chlapcovi, ktorý práve prišiel: „Vedz, že
pre nás tu svätosť spočíva v tom, že sme
veľmi veselí.“ V záhrade dona Bosca do-
zrievalo ovocie Ducha, ktoré je „láska, ra-
dosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dob-
rota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť“, ako
hovorí svätý Pavol (Gal 5, 22 – 23; pozn.
prekl.).
A toto je vzácne dedičstvo, ktoré don
Bosco zanechal svojim saleziánom a dcé-
ram Márie Pomocnice, celej svojej sale-
ziánskej rodine: dedičstvo, že sú mužmi
a ženami, ktorí sa každý deň usilujú o dar
sympatie, aby sa mohli stretávať s chlap-
cami a dievčatami, s veľmi konkrétnym
a reálnym zmyslom pre stretnutie s kaž-
dou osobou (aj tou najplachšou, tou,
ktorá sa cíti menej kvalifikovaná a na-
daná). Ženami a mužmi, vždy schopnými
urobiť prvý krok, keď ide o zachytenie
mladých, ktorí sa snažia ku každému pri-

stupovať s úctou, s túžbou porozumieť
a pomôcť, s radosťou byť medzi nimi,
najmä medzi tými najnúdznejšími. Toto je
saleziánska láskavosť: skutočná náklon-
nosť pedagógov, v ktorých je aj ľudské
teplo, aj duchovná jemnosť. Kvôli tomu
a ešte kvôli mnohým ďalším veciam sa
každý chlapec v oratóriu dona Bosca cítil
ako ten, ktorý je ním najviac milovaný,
ako keby bol jediný.
Jedno dievča napísalo: „Takmer rok som
bola animátorkou v oratóriu v istej veľmi
problematickej štvrti, ale keď som bola
so svojimi deckami, cítila som sa ne-
smierne šťastná, niekedy som ani nepoz-
nala dôvod, ktorý, myslím si, si mi odo-
vzdal ty prostredníctvom svojho srdca
a svojich slov: ďakujem,
don Bosco!“
To je dobrý dôvod na
oslavu jeho sviatku
v tomto novom roku,
ktorý nasleduje po ná-
ročnom roku pre covid
a jeho následky. S dôve-
rou veríme, že sa nám ho
za niekoľko mesiacov po-
darí prekonať. Urobme
z každého výchovného
priestoru, z každého sale-
ziánskeho domu, z kaž-
dého osobného stretnutia
dôvod, aby sme odovzdá-

vali posolstvo, že život je krásny, že je da-
rom Boha, a teda treba ho prežívať ako
sviatok aj počas ponurých dní. Život plný
svetla, ktorý spočíva v tom, že sa s dôve-
rou zveríme Bohu života.
Prajem vám šťastný a požehnaný rok
2021, plný Božej radosti a milosti, aby bol
celý prežívaný pod materinským plášťom
Márie Pomocnice. Majme svoje čelá
pevne opreté o dona Bosca! „Tak sa ne-
pohneme!“

(Podľa Il Bollettino Salesiano, január 2021)
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panna mária

Ako členka ADMY – Združenia Márie
Pomocnice sa rada a často modlím a zve-
rujem Márii, svojej Matke. Keď sa tak
zamyslím nad udalosťou zvestovania, na-
chádzam v Márii veľkú inšpiráciu. Ťažko
by sme hľadali medzi ľuďmi väčší vzor,
ako je práve Panna Mária, ba trúfam si
povedať, že aj najlepší internetový pre-
hliadač by v tomto hľadaní zlyhal.
Prostredníctvom súhlasu mladého diev-
čaťa mohol prísť na svet Boží Syn, Ježiš
Kristus, Spasiteľ sveta. Mária svoje ÁNO
vložila do Božích rúk, a hoci zakúsila veľa
bolestí v živote, neprestala plniť Boží plán.
A Boh ju nenechal osamotenú, dal jej Jo-

zefa, ktorý sa o rodinu vzorne staral až do
smrti.

Myslím si, že mladé dievča našej doby by
si s anjelom najskôr urobilo „selfie“, sprí-
stupnilo ho na sociálnych sieťach a ča-
kalo na počet pozretí. Možno by si vypý-
talo čas na rozmyslenie odpovede alebo
by povedalo: „Áno, ale až o desať rokov,
teraz ešte musím robiť kariéru, mám
dobré zamestnanie, vysoký plat. Najskôr
si našetrím a až potom rodina…“

A čo ak našim mladým krivdíme? Nie sme
to práve my rodičia, ktorí sme neboli vždy

tým správnym vzorom pre svoje deti, pre
ktorých bola práca všetkým? Nebolo pre
nás jednoduchšie pracovať, ako byť doma
a starať sa o deti? Pravdepodobne aj nás
naše deti videli často s mobilom v ruke.
Preto si aj ja kladiem otázku: „Dokážem
Bohu povedať ÁNO alebo sa mu vyhý-
bam, aby som nepovedala NIE? Čo z toho
budem mať? Zisk alebo stratu?“
Najväčším ziskom je Božie milosrdenstvo,
odpustenie, milosť, požehnanie a ponuka
večného života. Existuje azda niečo cen-
nejšie? Na druhej strane najväčšou stra-
tou pre človeka je prísť o toto všetko, stra-
tiť to možno pre „tvrdosť srdca“ či malú

dôveru v Boží plán s kaž-
dým z nás, ktorý je tým naj-
lepším riešením, aj keď nie
vždy najľahším či najprí-
jemnejším.

Chce to teda nový plán! Nie
ten, ktorý poskytuje dnešný
svet. Boh nám denne po-
núka svoje plány, ktoré nie-
kedy hneď nepochopíme.
Spokojne sa ho však opý-
tajme: „Ako sa to stane?“
A uverme, že Bohu nič nie
je nemožné. Stačí mu s dô-
verou povedať ÁNO!
ÁNO manželovi, manželke.
ÁNO deťom.
ÁNO priateľom.
ÁNO kolegom.
ÁNO lockdownu.

Lajkni, „zdieľaj“ a vyhraj –
Božie kráľovstvo!

Autor: Zuzana Čepelová / Foto: archív

ÁNO, ktoré zmenilo svet

V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho,
menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami
zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna
a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať
nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej
odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta,
tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária po-
vedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel (Lk 1, 26 – 38).
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saleziánske diela

Autor: Vincent Macejko SDB / Foto: archív SDB Rožňava

V Rožňave počas totality pôsobili saleziáni Ľudovít Baňovič, Jozef Krajňák
a don Jozef Lančarič. Po zmene režimu v novembri 1989 sa tajná práca saleziánov menila

na riadny verejný apoštolát.

Novovymenovaný diecézny biskup Rož-
ňavy Mons. Eduard Kojnok pozval do
svojho sídelného mesta saleziánov. Na
jar 1990 im dal do bezplatného prenájmu
kanonický dom na Námestí baníkov a zve-
ril im správu Kostola svätého Františka
Xaverského, ktorý v meste volajú Malý
kostol. Saleziánov poveril pastoráciou detí

a mládeže. Direktorom už kanonicky zria-
denej komunity sa stal don Jozef Slivoň.
K domu, ktorý saleziáni prebrali, patril
dvor so záhradou, stodolou a inými stav-
bami. Rozbehla sa činnosť saleziánov
v meste.
Verejné pôsobenie saleziánov otvorilo
cestu širokej mládežníckej pastorácii. Naj-
skôr to boli detské a mládežnícke sväté

omše v slovenčine aj v maďarčine, vyučo-
vanie náboženstva a príprava na prvé
sväté prijímanie a na sviatosť birmovania
vo farnosti. Kanonický dom bol plný mla-
dých od rána do večera a formovali sa
animátori a budúci saleziáni spolupra-
covníci. Diecézny biskup poveril dona Jo-
zefa Slivoňa animovaním mládežníckej

pastorácie diecézy, a tak sa začali deka-
nátne a diecézne stretnutia mládeže. Roz-
biehala sa činnosť záujmových krúžkov,
letné tábory detí, duchovné cvičenia a du-
chovné obnovy mladých. Začala sa aj pas-
torácia rodín sústredená na mesačné du-
chovné obnovy a duchovné cvičenia rodín
z Rožňavy a okolia.

Rožňava

Typickým pre
saleziánsku činnosť

v Rožňave je rodinnosť
prostredia, kde sa všetci

poznajú a vytvárajú
súdržnú rodinu.

Pobytový tábor Rejdová 2005
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saleziánske diela

Z dôvodu pokrytia vyučovania nábožen-
stva na školách Saleziáni dona Bosca na-
vrhli otcovi biskupovi zrealizovať teolo-
gicko-pastoračný kurz pre katechétov.
Kurz prebiehal v rokoch 1990 –1992 strie-
davo v troch diecéznych centrách: Rož-
ňava, Rimavská Sobota a Lučenec. Prihlá-
silo sa doň 90 záujemcov. Dušou celého
kurzu bol direktor rožňavskej komunity
don Jozef Slivoň. Ešte pred ukončením
kurzu don Slivoň a don Špaldoň niekoľ-
kokrát využili príležitosť povedať niečo
účastníkom o spolupráci so saleziánmi na
úrovni saleziánov spolupracovníkov. Po-
maly sa formovala skupina, ktorá vo for-
mácii pokračovala už ako ašpiranti do
Združenia saleziánov spolupracovníkov.
V roku 1993 zložili prísľuby prví saleziáni
spolupracovníci, čím vzniklo v Rožňave
stredisko saleziánov spolupracovníkov.
Začala sa aj pastoračná činnosť saleziánov
v diecéze. Bola im zverená služba slávenia
svätých omší aj v okolitých dedinách: Me-
liata, Kečovo, Plešivec, Čoltovo, neskôr aj
v Lipovníku, Drnave, Kováčovej a Bôrke.
Mladí začali chodiť na stretká, tvorili sa
spevácke a hudobné skupiny a rozbehli sa
športové aktivity. Mladí zažívali to, čo do-
teraz nemali, a to spoločenstvá rovesní-
kov a duchovné vedenie. Spoločné výlety
najprv do okolitých lokalít ako Betliar,
Krásna Hôrka a neskôr výlety na Mýto
pod Ďumbierom, kde je chata saleziánov,
ktorá neskôr poslúžila ako miesto pre du-
chovné cvičenia, obnovy a iné stretnutia
mladých. Začínala sa tvoriť skupina bu-
dúcich animátorov aj skupina starších,
ktorí sa schádzali na tzv. pedagogickej
rade, aby plánovali aktivity pre mladých
a vyhodnocovali ich.

Vďaka direktorovi komunity sa nadviazal
veľmi dobrý vzťah so ZŠ Z. Fábryho s vy-
učovacím jazykom maďarským, a tak
mohli saleziáni využívať priestory školy
na svoje aktivity.
Na všetkých školách začali vyučovať ná-
boženstvo aj laici. Deti boli pozývané do
rodiaceho sa oratória v dome saleziánov.
Upravovalo sa ihrisko v záhrade domu
a otec biskup ponúkol na biskupskom
úrade priestor, ktorý sa využíval ako
miesto stretnutí a aktivít, napríklad kar-
neval pre deti, oslava Silvestra, nácvik spe-
vokolu a pod.
Rodičia detí boli nadšení vedomím, že ich
deti sú zverené do dobrých rúk, preto aj
oni prispeli svojou pomocou pri prácach
na ihrisku a dvore. Mladí sa zapájali do
činnosti krúžkov pod vedením animáto-
rov. Fungovalo 22 záujmových krúžkov,
v ktorých bolo zaradených okolo 300 detí.
Dňa 13. 8. 1994 v popradskej konkated-
rále skladali saleziánski novici prvé sľuby.
Medzi nimi bol aj mladík Dušan Vilhan.
Sprevádzali ho rožňavskí mladí, ktorým
sa dva roky intenzívne venoval.
Do Rožňavy prišiel don Jozef Mihok, ktorý
sa ujal prestavby domu a Malého kostola.
Novým direktorom komunity sa stal don
Milan Urbančok. Začala sa Škola pre ani-
mátorov, ďalej sa realizovali krúžky, du-
chovné aktivity, Katarínska zábava či štu-
dentské diskotéky, množstvo výletov
i športových akcií zastrešovaných aj ne-
zabudnuteľným donom Jozefom Mare-
kom.
V roku 1997 sa rožňavskí mladí zúčastnili
na stretnutí mladých so Svätým Otcom
Jánom Pavlom II. v Paríži. Mladí sa vrátili
plní zážitkov, o ktoré sa delili s mladými

doma. V tom roku sa prvý raz uskutočnil
letný jazykový tábor v Rejdovej. Tradíciou
sa stal výlet do okolia na Veľkonočný pon-
delok. Ihrisko domu SDB bolo už celkom
použiteľné a využívalo sa na športové
a kultúrne podujatia.
Don Milan Urbančok sa zaslúžil aj o prvé
kroky pri zrode mládežníckeho centra
a založil v Rožňave mládežnícku organi-
záciu DOM, teraz známu ako Domka. Cen-
trum mládeže bolo zamerané na deti
z ulice a rozbehla sa aj práca na sídlisku
Juh. Už každoročnými akciami boli Don-
boscovica, fašiangový „Ples tolerancie“,
lyžovačky, krížové cesty na Kalváriu
v pôstne nedele, duchovné cvičenia pre
mladých a spoločenstvo rodín, šarka-
niáda a misijná nedeľa.

Čaká nás nové tisícročie
Od mája 2001 sa začali slúžiť nedeľné
sväté omše v budove ZŠ na sídlisku Juh.
V roku 2002 boli mladí na lyžovačke s di-
rektorom donom Ivanom Žitňanským
a manželské páry na duchovných cviče-
niach. V júli 2002 sa začali pracovné roko-
vania na OÚ v Rožňave za účelom prípravy
návštevy pápeža Jána Pavla II. Aktívne sa
na nich zúčastnil aj don Ivan Žitňanský
ako koordinátor za biskupský úrad. Svätý
Otec Ján Pavol II. navštívil Rožňavu 13.
septembra 2003. Svätú omšu slávil na
Podrákoši, kde dnes stojí pamätník v tvare
mitry v pápežských farbách. Táto návšteva
veriacich duchovne veľmi povzbudila.
V Banskej Bystrici bol v júni 2004 vysvä-
tený za kňaza Ján Fábian. Je prvým sale-
ziánom pochádzajúcim z Rožňavy.
Nový vietor v apoštoláte zavial po prí-
chode „Paľovcov“ – dona Pilára a dona

Ihrisko za domom 2007 Letný prímestský tábor, saleziánsky dvor so šopou 2018

8



saleziánske diela

Piatrova. Pokračovali v tradícii turistických
výletov a cyklovýletov. Zaviedli tradíciu cy-
klokrosov, Expanzie – externého prímest-
ského tábora, hokejbalového turnaja
„Animátorská Oldstars“, divadelných
predstavení v rámci Donboscovice a le-
zeckej súťaže „Kameňák“, ktorú založil
don Maroš Leškovský. Medzitým saleziáni
spoločne s mladými prerobili stodolu na
„šopu“, ktorá slúži dodnes na pastoráciu,
a zároveň obnovili aj ihriská s novou tri-
búnou a rozšírili lezeckú stenu. V spolu-
práci s mestom rožňavská Domka začala
prevádzkovať externú nízkoprahovú mlá-
dežnícku klubovňu v prenajatých priesto-
roch na sídlisku Juh.
Po mnohých podnetoch od obyvateľov
sídliska Juh sa opäť začali sláviť sväté
omše v kaplnke v prenajatých priestoroch
v Inkubátore. Dovolenie používať kaplnku
na bohoslužby udelil diecézny otec biskup
Kojnok. Nezabudnuteľným zážitkom bola
účasť rožňavských mladých na Svetových
dňoch mládeže v Madride. Don Žitňanský
zorganizoval v lete 2011 pre Rožňavča-
nov púť „Po stopách svätého Františka
Saleského“.
Koncom letných prázdnin sa po deviatich
rokoch rozlúčil s Rožňavou don Ivan Žit-
ňanský a do komunity prišiel nový direk-
tor don Ján Martiška.
Dňa 17. 4. 2013 dorazila do Rožňavy vzác-
na relikvia dona Bosca, ktorú si ľudia
mohli uctiť v Malom kostole. Kostol bol
taký preplnený, že jeden spolubrat pove-
dal, že za posledných osem rokov sa to
nikdy nestalo. Pre všetkých bola prítom-
nosť relikvií na tomto misijnom území veľ-
kým duchovným povzbudením, lebo mohli

načerpať sily z príkladu života dona Bosca.
Po 23 rokov pôsobenia v meste prišiel
deň, keď ostal dom saleziánov prázdny
a zavretý. Saleziáni dona Bosca dostali
list, v ktorom ich rožňavský biskup požia-
dal, aby opustili územie jeho diecézy.
Mladí a nielen oni nechápali, prečo je to
tak, no boli odhodlaní pokračovať v ich
diele ďalej. Primátor mesta Pavol Burdiga
im udelil „Cenu mesta Rožňava“ ako po-
ďakovanie za ich dlhodobé pôsobenie.
Počas trojročnej neprítomnosti saleziánov
saleziánske dielo v Rožňave pokračovalo
neúnavnou prácou mladých animátorov,
saleziánov spolupracovníkov v spolupráci
so sestrami Márie Pomocnice.
Od leta 2016 Mons. Stanislav Stolárik,
nový rožňavský biskup, povolal Saleziánov
dona Bosca do Rožňavskej diecézy. Dona
Jána Čaplu vtedajší provinciál saleziánov
poveril službou direktora komunity troch
spolubratov saleziánov. Zároveň bola no-
vému direktorovi po dohode zverená
služba farára a správa farnosti Rožňava
Juh, neskôr aj služba dekana. Keďže dom
bol tri roky zatvorený, saleziánska rodina
pomohla saleziánom dom aj vonkajšie
priestory zveľadiť a znovu zariadiť.
Veľmi dobre rozbehnutú prácu salezián-
skej rodiny do roku 2013 bolo potrebné
znova reštartovať, a tak sa v mnohom za-
čalo akoby odznova. Vo farnosti na Juhu
denne slávili svätú omšu v objekte pod-
nikateľského inkubátora. Saleziánom Ma-
rošovi Leškovskému a Vladimírovi Pere-
grimovi sa podarilo získať chlapcov na
stretnutia. Tie prebiehali v „šope“ a na
priľahlých plochách ihrísk i domu SDB na
Námestí baníkov.

Až do vypuknutia pandémie Covid-19
v spolupráci s mladými animátormi, ses-
trami Márie Pomocnice, saleziánmi spo-
lupracovníkmi prebiehala cez školský rok
pravidelná činnosť ako mesačné du-
chovné obnovy, šarkaniáda, piatkové
sväté omše v oratku, piatkový hokejbal,
stretko Zálesákov, Rebeliek, detský spe-
vácky zbor, rôzne výlety do okolia Rož-
ňavy, turistické výlety, pobytové a prí-
mestské tábory cez prázdniny. Tiež
v spolupráci s farnosťou Rožňava Mesto
deti pripravovali na prvé sväté prijímanie
a mladých na birmovku.
Vyvrcholením nábožensko-kultúrno-spo-
ločenského života v Rožňave je každo-
ročná oslava dona Bosca, tzv. Donbosco-
vica. Tá posledná v januári 2019 bola
v rožňavskom divadle Actores. Išlo o di-
vadelné predstavenie, do ktorého režisér
don Marián Drahoš zapojil 50 účinkujú-
cich. Plné hľadisko divadla, ale aj výkon
hercov v divadle boli príjemným prekva-
pením pre Rožňavčanov.
Komunita saleziánov sa stretá s týžden-
nou pravidelnosťou pri slávení omše a ne-
deľnom obede s komunitou sestier Márie
Pomocnice. Takisto saleziánom spolupra-
covníkom bratia poskytujú duchovnú
službu pri formačných stretnutiach a du-
chovných obnovách dvakrát v mesiaci.
Aj v tomto náročnom období pandémie
hľadáme možnosti poskytnutia pastorač-
nej služby vo farnosti a tiež mladým, ktorí
nemôžu chodiť do oratória a mládežníc-
keho strediska.

Znovuotvorenie domu v Rožňave v roku 2016
Podnikateľský inkubátor na sídlisku Juh,

v ktorom saleziáni slúžia sväté omše
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Úplne od začiatku, teda pri jej zrode stála
pani Mgr. Mária Bučková, členka Združe-
nia saleziánov spolupracovníkov (ASC),
ktorá bola dlhoročnou riaditeľkou tejto
materskej školy. Za jej mnohoročnej
služby vo vedení školy sa plynutím času
v povedomí verejnosti stalo zo škôlky ob-
ľúbené a vyhľadávané predškolské zaria-
denie a pani riaditeľka Mgr. Mária Buč-
ková si prevzala viaceré štátne i cirkevné
ocenenia:
– Ocenenie ministra školstva v roku 2006
za úspešnú pedagogicko-riadiacu a orga-
nizátorskú prácu pri budovaní školy ro-
dinného typu;
– Ocenenie predsedu Bratislavského sa-
mosprávneho kraja a prednostky Kraj-
ského školského úradu v roku 2006 za
dlhoročnú obetavú prácu pri výchove
a vzdelávaní mladej generácie;
– Pamätnú medailu svätého Cyrila a Me-
toda z rúk Mons. Bernarda Bobera, ko-
šického arcibiskupa metropolitu, pred-
sedu komisie pre katechizáciu a školstvo
KBS, v roku 2013 za dlhoročnú prácu pre
rozvoj katolíckeho školstva na Slovensku;
– Ocenenie Mons. Stanislava Zvolen-
ského, bratislavského arcibiskupa metro-
politu, predsedu KBS, v roku 2018 za

dlhoročnú profesionálnu prácu pre rozvoj
cirkevného školstva.

Ponúkame vám rozhovor s pani
Mgr. Máriou Bučkovou.

Majka, ako si spomínaš na proces zrodu
Cirkevnej materskej školy Márie
Mazzarellovej?
S pribúdajúcim, aj keď zatiaľ ešte len ma-
lým odstupom času žasnem nad tým, ako
Boh koná v nás a cez nás, uvedomujem si
nielen ťažkosti a náročnosť, ale aj krásu
prejdenej cesty s vďakou za dielo, ktoré
som nechala za sebou. Vznik Cirkevnej ma-
terskej školy v roku 1991 bol iniciovaný ro-
dičmi detí, ktorí si želali ich výchovu v du-
chu kresťanských tradícií a kresťanskej
etiky. Požiadali preto sestry saleziánky
o spoluprácu. Keďže som vyrastala v sale-
ziánskom prostredí a pracovala som ako
učiteľka predškolského zariadenia,
vypracovala som koncepciu potrebnú
na zriadenie cirkevnej materskej školy pre
ministerstvo školstva. Na odporúčanie du-

chovného vodcu som prijala službu riadi-
teľky v snahe napomôcť dielo. Dňa 18. 9.
1991 bola slávnostne otvorená materská
škola na Lachovej ulici 33 s výchovou ku
kresťanským hodnotám, s využitím nie-
ktorých prvkov saleziánskeho preventív-
neho systému ako forma alternatívneho
vzdelávania k štátnemu školstvu. Škôlka
fungovala osem rokov ako štátna pod od-
borom školskej správy v Bratislave-Petr-
žalke. Najväčšou „chybou“ našej škôlky
bola kresťanská výchovná koncepcia
a najmä rehoľné rúcho sestier, pre ktoré
som bola ustavične konfrontovaná na kaž-
dej pracovnej porade, keďže sestry sale-
ziánky pracovali v škôlke ako učiteľky. Od
začiatku mi bolo jasné, že ak má škôlka
fungovať ďalej, musí prejsť legislatívnou
konverziou do systému cirkevného škol-
stva. Podarilo sa to až 1. 9. 1999, keď bola
oficiálne ministerstvom školstva legisla-
tívne zaradená do siete cirkevných škôl pod
úradným názvom Cirkevná materská škola
Márie Mazzarellovej. Jej zriaďovateľom sa
stala Bratislavsko-trnavská arcidiecéza.

saleziánska rodina

Autor: Mária Bučková / Spracovala: Iveta Sojková FMA / Foto: archív Mária Bučková, archív FMA

V roku 2021 Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej so sídlom v Bratislave-Petržalke
oslávi 30 rokov od svojho vzniku. Jej zriaďovateľom je Bratislavský arcidiecézny úrad

a do duchovnej správy bola zverená rehoľným sestrám saleziánkam.

30 rokov v službe výchovy detí

Mgr. Karolína Szelešová FMA a učiteľka Mgr. Martina Vrbanová na školskom dvore s predškolákmi

Mgr. Mária Bučková
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Kto a čo ti bolo najväčšou oporou počas
necelých 30 rokov práce riaditeľky tejto
materskej školy?
Keď som sa rozhodovala prijať funkciu
riaditeľky, môj duchovný vodca mi vtedy
povedal: „Ak to prijmeš s poslušnosťou
a pokorou ako službu tým najmenším v du-
chu dona Bosca a dáš do toho všetky sily,
tak sa neboj, Boh to požehná.“ Môžem po-
vedať, že na prvom mieste tou najväčšou
oporou bol Pán Boh a Mária Pomocnica,
s ktorou som v škôlke na schodisku, kde
bol jej obraz, viedla dlhé rozpravy…
a nikdy nesklamala a vždy vyriešila. Tak-
tiež som mala oporu v mojej rodine, man-
žel je tiež salezián spolupracovník a mal
vždy veľké pochopenie pre moju prácu
v škôlke a pomáhal mi. A, samozrejme,
moje zástupkyne – sestry saleziánky,
o ktoré som sa mohla oprieť nielen z pra-
covnej stránky, ale niektoré z nich prešli
so mnou aj osobnou účasťou nejakú časť
môjho života.

Na čo si rada spomínaš z takého dlhého
pôsobenia v materskej škole?
Veľmi rada si spomínam na krásne akcie,
ktoré sa už stali tradíciou škôlky. Nedá sa
zabudnúť na vianočné hry, ktoré sme
hrali s deťmi najmä pre rodičov aj širšiu
verejnosť takmer od začiatku vzniku
škôlky a ktoré boli každý rok iné a vždy
krásne. Taktiež si rada spomínam na via-
nočné a veľkonočné tvorivé dielne, krásny
a obohacujúci čas strávený spolu s rodičmi,
deťmi a pedagógmi, ako aj koncoročné vý-
lety celej škôlky a slávnostné vianočné

a veľkonočné stolovania detí a celého per-
sonálu škôlky. Nedá sa zabudnúť ani na
zriadenie a posvätenie kaplnky v roku
2005 za účasti Mons. Jána Oroscha
a ostatných hostí, na adventné a pôstne
katechézy, mesačné sväté omše spojené
s priamou účasťou detí, pedagógov a za-
mestnancov škôlky v spolupráci so sale-
ziánmi.

Opíš nám nejakú silnú skúsenosť,
na ktorú sa nedá zabudnúť…
Tých silných skúseností, pre mňa „zázra-
kov“, na ktoré sa nedá zabudnúť, bolo
viac. Za najsilnejší považujem zaradenie
škôlky do siete cirkevných škôl takmer
z hodiny na hodinu. Keď sa v roku 1999
na ministerstve vytvorilo oddelenie pre
cirkevné a súkromné školy, veľmi som sa
spoliehala, že to už konečne vyjde. V tom
čase som urobila aj všetky právne kroky
potrebné na vyradenie zo siete štátnych
škôl, t. j. všetci zamestnanci spolu so
mnou si museli dať výpoveď z pracov-
ného pomeru. Bol piatok 28. 8. 1999 a ne-
existoval nijaký doklad o zaradení do siete
cirkevných škôl. V škôlke na schodisku
som začala rozhovor s Pannou Máriou:
„Tak vidíš, ako to dopadlo… koniec au-
gusta… a nič, ľudia bez zamestnania… a ty
si to nechala len tak.“ Slzy mi tiekli z bez-
mocnosti, nevedela som, čo ďalej. V tele-
fonickom rozhovore (bolo asi 14.30 h.) mi
manžel povedal: „Zavolaj ministrovi…“ Vo-
lala som a zdvihol jeho tajomník, ktorého
som oboznámila so situáciou a povedala
som aj to, že som presvedčená, že celú

dokumentáciu na preradenie má pani „M“
v zásuvke, a preto ju pán minister nemal
na podpis, lebo ona týmto spôsobom ne-
govala už osem rokov všetky naše pokusy.
O hodinu a pol pán štátny tajomník
spätne zavolal, že pán minister podpísal
žiadosť o zaradenie našej škôlky do siete
cirkevných škôl a doklad bude osobne do-
ručený v pondelok 31. 8. 1999. Samo-
zrejme, za jeden deň sa muselo vybaviť
všetko potrebné – zriaďovacia listina Ar-
cibiskupského úradu v Trnave a ďalšie pí-
somnosti pre fungovanie škôlky. Všetko
sa vybavilo úplne na poslednú chvíľu
a pod veľkým stresom, ale vybavilo sa.
Panna Mária to zariadila. A nemôžem ešte
nespomenúť aj rekonštrukciu a vybave-
nie budovy škôlky vo výške 200 000 €, kde
na samom začiatku stála veľká vízia vy-
budovať aj napriek nedostatku peňazí
krásne a príjemné prostredie pre deti,
kam sa budú tešiť a rady chodiť.

Za čo si najviac vďačná z obdobia služby
riaditeľky?
Moja služba riaditeľky bola nielen ťažká
a náročná, ale aj krásna a skrývala v sebe
veľa bohatstva a tajomstva. Nebola pre
mňa iba zamestnaním, ale bol to aj môj
apoštolát, môj spôsob prežívania povola-
nia saleziána spolupracovníka – odovzdať
deťom a ich rodinám v spolupráci so ses-
trami saleziánkami pravé evanjeliové
a ľudské hodnoty.

saleziánska rodina

Svätá omša v kaplnke CMŠ. Celebrant don Milan Janák SDB a lektorka Mgr. Daniela Kapková FMA Škôlkari na preliezke v areáli CMŠ
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Ako malému chlapcovi mu zomrela ma-
mička. Otec sa znovu oženil a narodilo sa
im ešte päť detí. Keď mal 21 rokov, do-
zrela v ňom túžba zasvätiť svoj život Bohu
v štýle dona Bosca. Za pomoci svojej švag-
rinej sa spoznal so saleziánmi v Trnave,
ktorí pôsobili na biskupskom gymnáziu,
a to konkrétne s direktorom donom Fran-
tiškom Valábkom a donom Mešťánkom,
prefektom. V tom čase tam bolo 40 bo-
hoslovcov, 120 chovancov a kňazi boli uči-
teľmi. Prežil tam štyri roky.
Potom odišiel do noviciátu a 16. augusta
1948 zložil prvé rehoľné sľuby. Predsta-
vení ho poslali naspäť do Trnavy, kde pô-
sobil na Kopánke až do roku 1950. Odtiaľ
bol odvezený do Šaštína, neskôr do Po-

dolínca a na práce pri výstavbe priehrady
v Klíčave pri Kladne. V Čechách prežil 20
rokov a za ten čas pracoval pri výstavbe
štyroch priehrad a metra v Prahe. Z týchto
pobytov poskytol zaujímavý poznatok:
„… vzhľadom na trvalé rozkrádanie ma-
jetku vedenie fabrík nasadilo do skladov
kňazov a rehoľníkov, aby sa rozkrádaniu
zabránilo.“
Svojím jednoduchým prístupom k ľuďom,
plným dobroty, obetavosti a láskavosti si
získal mnohých mladých chlapcov, z kto-
rých viacerí šli za duchovným povolaním.
Pomáhal chudobným, početným rodi-
nám. V časoch najväčšieho prenasledo-
vania rehoľníkov si zachoval vernosť
Bohu. Bol spoľahlivý a verný rehoľník.

Vždy sa držal zásady, že človek povie viac
príkladom ako slovom.
Po návrate z Čiech znova prišiel do
Trnavy, udržiaval kontakt s predstavenými
a zúčastňoval sa na všetkých tajných
stretnutiach, ktoré sa organizovali pre ko-
adjútorov. Svoj byt poskytol ako privát pre
mladých tajne študujúcich saleziánov. Vy-
pomáhal na Kopánke. Po páde komu-
nizmu zostal v komunite Trnava-Kopánka.
Mal už takmer 70 rokov, ale stále sa sna-
žil slúžiť mladým. Na podnet dona Emila
Šafára sa pustil do výchovy nových orga-
nistov. Desiatky mladých sa vystriedali
v jeho „špeciálnej“ hudobnej škole
a z mnohých sú dodnes výborní organisti.
Jedným z nich je umelec Adam Šutín.
Svojou dobrotou, trpezlivosťou, láskavos-
ťou si vedel získať dôveru mnohých mla-
dých. Bol mužom modlitby. Mladí často
prichádzali za ním, aby im vyprosoval
úspešné zloženie skúšok, pomoc v ťaž-
kostiach, milosti uzdravenia pre chorých.
Chlapcov brával na výlety do Čiech, na
miesta, kde pôsobil. Aj vo vysokom veku
sa snažil byť užitočný. Robil vrátnika, strá-
žil kostol, otváral dvere, vyberal poklad-
ničky, počítal farské peniaze, slúžil deťom.
Rád chodil do Šaštína, kde sa dobre cítil
pri Panne Márii. Natáčal pásky s pies-
ňami, príbehmi, životopismi a poskytoval

Adam Bajaník sa narodil 18. januára 1921 v Belej pri
Terchovej. Keď mal päť rokov, jeho rodina sa presťahovala
do Dolnej Krupej, kde otec po návrate z prác v Amerike kúpil
malý majetok.

Spracoval: Pavol Kalata SDB / Foto: archív SDB

Adam Bajaník (vľavo), František Sersen (v strede)

Brat salezián Adam Bajaník

Adam BAJANÍK
salezián laik
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ich druhým. Napriek ťažkostiam, ktoré
prináša vysoký vek, sa nikdy nesťažoval,
že ho niečo bolí, nikdy nevyjadril nespo-
kojnosť s jedlom, a nebolo počuť, žeby sa
na niekoho sťažoval alebo žeby sa cítil
opustený a osamotený. Zachoval si veľkú
pokoru a miernosť aj pri zdravotných ťaž-
kostiach, ktoré ho mohli vnútorne poni-
žovať. Bol úžasne nenáročný. Za každú aj
najmenšiu službu ďakoval. Zomrel ako
86-ročný 1. marca 2007 v trnavskej ne-
mocnici po dvojtýždňovej hospitalizácii.

Z jeho korešpondencie, ktorú udržoval so
známymi takmer do konca života, uvá-

dzame niektoré myšlienky, ktoré charak-
terizovali jeho myslenie:

Nedajte sa ovplyvniť zlobou tohto sveta:
Kríž stojí, aj keď sa celý svet zmieta.
V ťažkých chvíľach nezúfajte a neupadajte
do apatie, veď život prináša
i šťastné chvíle.

Prajem vám veľa lásky, nech
ste stále duchom mladí, tak
vám nepribudnú žiadne vrásky.

Život dobrého rehoľníka sa má
skvieť všetkými čnosťami, aby

bol takým vo svojom vnútri, akým sa zdá
ľuďom navonok.

Trpezlivosť a pokora v nešťastí sa mi viac
páčia ako veľká radosť a nábožnosť vo
chvíľach šťastia.

Adam Bajaník (vľavo) na prácach v Žatci Adam Bajaník má návštevu v Žatci

Zľava: F. Macháč, E. Doležil, J. Meško, J. Kaščák, A. Bajaník, J. Gazdík
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Autor: Mária Mazanová / Foto: Matúš Ďurana a Kseniya Kazazaeva

Don Jozef, prednedávnom ste sa vrátili
na Slovensko. Môžete nám porozprávať
o misii v Jakutsku?
Áno, teraz som na Slovensku zo zdravot-
ných dôvodov, na liečení. Prvý kontakt
s Jakutskom sme mali s donom Jozefom
Danielom Pravdom v roku 1991. Prišli
sme tam na prosbu pani Valentíny Iva-
novny Kostiny, vedúcej okresného odde-
lenia školstva, a poslal nás tam otec bis-
kup Jozef Werth z Novosibirska. Počas
desiatich dní sme sa stretli s predstavi-
teľmi okresu, mesta, školstva, navštívili
sme niekoľko dedín a škôl a uzavreli sme
s niektorými úradmi predbežné zmluvy.
Po skoro polročnej príprave sa otec in-
špektor Jozef Kaiser so svojou radou roz-
hodli, že tam pôjdeme traja saleziáni: Da-
niel Jozef Pravda, Juraj Kyseľ (už nebohý)
a ja. V tom čase prebiehala „perestrojka“.
V Sovietskom zväze bol veľký nedostatok

prakticky všetkého. My sme sa na túto
misiu pripravili z mentálnej a pastorač-
nej stránky aj zo stránky humanitárnej.
Príprava prebiehala za veľkej pomoci dob-
rovoľníkov. Vycestovali sme 11. júla 1992
a do Aldanu sme pricestovali 18. júla
1992. Počas transportu sme vystriedali
vlak, kamióny a lietadlá.

Čo bolo počas tých rokov náplňou
vašej služby?
V Aldane bolo už niekoľko pokrstených
katolíkov, tak sme začali organizovať ka-
techetické stretnutia a slúžiť sväté omše
v nedeľu. Tiež sme sa pripravovali na
prácu na lýceu a v školách, po dedinách
a mestečkách, súčasne sme organizovali
začiatok stavby nášho domu „Christian-
skij dom“. Začali sme navštevovať ne-
mocnice, organizovať letné akcie s deťmi
z detského domova a podobne. Predsta-

veným misie bol otec Daniel, farárom no-
vovzniknutej farnosti otec Juraj. Ja som
vyučoval na miestnom lýceu, jazdieval
som do okolitých dedín, do škôl, staral
som sa o sociálnu činnosť, navštevoval
som nemocnicu, stretával sa s ľuďmi.

Na začiatku ste boli traja saleziáni.
Kedy sa misia začala rozrastať?
O rok neskôr k nám pribudol salezián Pe-
ter Hitka. Mal na starosti oratórium, mlá-
dežnícku pastoráciu a ekonomiku. Prvé
misijné dobrovoľníčky k nám zavítali
v roku 1993. Prišli na tri mesiace. Od au-
gusta 1993 k nám na dva roky prišli dve
saleziánky spolupracovníčky.

Ako na vás pôsobili tamojší ľudia
na začiatku a ako sa na nich pozeráte
v súčasnosti?
Vtedy na mňa tamojší ľudia zapôsobili
veľmi pozitívne. Boli trpezliví, vytrvalí,
zruční, pohostinní, radi sa s nami rozprá-
vali. Zaujímali sa o nás. Zdá sa mi, že teraz
sa ich dotkla „matéria“. V 90-tych rokoch
akoby boli viac otvorení, vyprahnutí po
duchovnom. Dobré vlastnosti im viac-me-
nej ostali, no predtým pomohli aj bez fi-
nančnej odmeny, teraz ju už očakávajú.
V núdzi však pomôžu vždy.

Vedeli by ste povedať, čo títo ľudia
najviac v živote potrebujú, čo im
chýba?
Potrebujú dobrú životnú orientáciu, ži-
votný smer. Cieľ a zmysel, prečo pracovať
a žiť, silného šľachetného vodcu s dob-
rými ľudskými a duchovnými vlastnos-
ťami. Vtedy sa vedia zapáliť pre ideál, pre
vec a s nadšením pôjdu, ako oni hovoria,
„vperiod“.

Don Jozef Tóth hovorí, že do Jakutska ho priviedla Božia prozreteľnosť. Rozprávali sme sa
nielen o misii, ale aj o jeho pohľade na ľudí, ktorým na ďalekom severe slúžil skoro 30 rokov.

V zime sú večery v Jakutsku dlhé
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Túžil pracovať v Ekvádore,
no dostal sa do Jakutska
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Je v Jakutsku dovolené priznávať sa ku
katolíckej viere?
Áno, môžeme sa slobodne priznávať ku
katolíckej viere. Sme menšinová cirkev
v Rusku i v Jakutsku. To si musíme uve-
domiť. V 90-tych rokoch sme cítili otázku
od Pravoslávnej cirkvi, prečo tu sme. Dnes
to je už zriedkavosťou. Môžeme tu pra-
covať a slúžiť.

V Jakutsku ste pôsobili v komunite
saleziánov. Môžete nám priblížiť, ako
táto komunita funguje?
V Jakutsku ako v krajine sme jedna ko-
munita saleziánov, ktorá pracuje na dvoch
miestach: v Aldane a v Jakutsku, hlavnom
meste republiky. Pre otca direktora Paľka
Michalku je to náročná služba, obe časti
komunity sú od seba vzdialené 530 km.
Niekoľko mesiacov v roku je doprava au-

tom sťažená, dôvodom je zamŕzanie
a odmŕzanie veľkej rieky Leny pri Ja-
kutsku. Sme medzinárodná komunita.
Mladí spolubratia sú z troch rôznych kra-
jín: Emanuel z Burundi z Afriky, Rajmond
z Južnej Indie a Koľja je priamo z Aldanu,
Jakutsko. Je to veľký dar, veľké duchovné
bohatstvo, ale aj určitá vzájomná obeta
pre komunitu z dôvodu porozumenia.
Všetci títo traja mladí spolubratia sú
u nás na pastoračnej praxi a my ostatní
šiesti kňazi saleziáni sme zo Slovenska.

Ako vplýva podnebie na bežného
Slováka?
Podnebie je iné ako na Slovensku. Dlhá
zima, kratšie leto, jar a jeseň sú veľmi
krátke. Rozdiel teplôt je skoro 100 °C, veľa
snehu. Aj atmosférický tlak sa tu často
mení. V lete sú dlhé dni a, naopak, v zime

dlhé noci. Pri cestovaní sú veľké vzdiale-
nosti medzi mestami a dedinami. Možno
taký koeficient „10x“ by sa dal použiť pri
porovnaní so Slovenskom. Isté je, že nie
všetci rovnako znášajú tieto odlišné a nie-
kedy aj drsné poveternostné podmienky.
No a v lete je tu veľké množstvo hladných
komárov.:)

Odkaz dona Jozefa pre dobrovoľníkov...
Rád by som prejavil veľkú vďačnosť misij-
ným dobrovoľníkom aj tým, ktorí ich pri-
pravovali a pripravujú. Robili aj robia dôle-
žitú animačnú prácu v Aldane i v Jakutsku.
Pomáhajú nám v praktickej činnosti,
v pastoračnej práci a veľmi pomáhajú
v oratóriách. A svedčili predovšetkým
o svojej viere v Pána Ježiša a o svojej láske
k deťom, k mladým a starším ľuďom.
Nech ich žehná dobrý Pán Boh na ich ži-
votných cestách.

Odkaz dona Jozefa pre dobrodincov...
Veľká vďaka patrí aj dobrodincom, ktorí
materiálne a duchovne podporujú našu
misiu. Sú pre ňu takí nadšení, že sa to aj
mňa silno dotýka a povzbudzuje ma to.
Taktiež im a ich rodinám spolu so spolu-
bratmi vyprosujeme hojnosť Božieho po-
žehnania.

Odkaz dona Jozefa pre podporovateľov
misií...
Nech Pán Boh žehná všetkých tých, ktorí
ľúbia a podporujú misie akýmkoľvek dob-
rým spôsobom, aj tých, ktorí budú čítať
tieto riadky, aj celú zbierku Tehlička, ktorá
je v tomto roku zameraná na našu misiu
v Jakutsku.

Zbierka Tehlička 2021 je v zmysle
motta „Podávame ruku tam, kde je to
najviac potrebné“ zameraná na pomoc
misii v Jakutsku, ktorá je súčasťou Slo-
venskej saleziánskej provincie.
Zaujímavé materiály o Jakutsku a jeho
obyvateľoch s aktivitami nájdete na
stránke www.tehlicka.sk.
Tiež sa môžete zapojiť do výziev, ktoré
uverejňujeme na FB stránke SAVIO.
Svoje finančné príspevky na Tehličku
2021 môžete posielať na účet:
IBAN: SK69 1100 0000 0026 2085 2641
SAVIO o. z.
Variabilný symbol: 2103035005

Prechádzka kráľovstvom snehu

Starú zvonicu počuť doďaleka
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Naopak, ponúka konkrétne kroky pre každého jedného z nás,
ktoré môžu pomôcť zmierniť aktuálnu globálnu klimatickú krízu.
A o tom, že je táto kríza skutočná, už diskutujú na celosvetovej
úrovni dokonca deti a mladí. Pripojte sa k nám na cestu späť
k modrej planéte a začnite s malými krokmi už dnes.
Medzinárodná organizácia Plastic Ocean, ktorá sa venuje pod-
porným programom pre zlepšenie situácie s plastami, tvrdí, že
celosvetovo je každý rok vyrobených 300 miliónov ton plastov.
V našich oceánoch pritom končí každoročne viac než 8 miliónov
ton vyhodených plastov. Nie sú to len igelitové vrecká, plastové

fľaše, slamky, jednorazové obaly na obedy. Hovoríme o mikro-
plastoch, ktoré napĺňajú oceány a negatívne vplývajú na život
v mori. Problematika sa však netýka iba nám vzdialených oce-
ánov a morí. Alarmujúce je aj znečistenie slovenských riek a ja-
zier. Slovenský vodohospodársky podnik vyzbieral v roku 2018
až 700 ton odpadu, z čoho veľkú časť tvoril práve ten plastový.
Najčastejšími položkami boli plastové fľaše, potravinové obaly
a cigaretové opalky. Práve tento odpad sa stáva nebezpečným
pre živočíchy žijúce vo vode a v blízkosti vodných plôch. Jednak
z dôvodu, že živočíchy si plastové výrobky plávajúce na hladine
mýlia s potravou, ďalší dôvod sú plasty, do ktorých sa zvieratá
zamotajú, čo im môže znemožniť pohyb a príjem potravy. Tieto
a mnohé ďalšie dôvody zvyšujú riziko úhynu zvierat.
Čísla znázorňujúce objem plastov a mikroplastov v našich vo-
dách stále rastú, naopak, tie zaznamenávajúce život v svetovom
vodstve čoraz viac klesajú. Hovoríme o najväčšej civilizačnej
kríze súčasnosti. A cesta k zmene je závislá od každého jedného
z nás. Pozrime sa teda spoločne, akým spôsobom môžeme
ešte dnes pomôcť k zlepšeniu situácie a záchrane planéty pre
nás aj budúce generácie.

Redukcia je cesta. Ako na plasty v domácnosti?
Hovoríme o tzv. Zerowaste životnom štýle. Anglický výraz Ze-

rowaste môžeme jednoducho preložiť ako Život bez odpadu.
Táto snaha redukovať využívanie plastov, ale aj iných odpadov
v každodennom živote sa stáva bežným životným štýlom pre čo-
raz väčšiu skupinu ľudí.
Zníženie využívania plastov a plastových obalov je otázka osvo-

Plasty v domácnostiach =
plasty v oceánoch

Autor: Alžbeta Zelná, Kristína Zelná /Foto: Pixabay

Nasledujúci „zelený“ článok nebude hovoriť o odriekaní si, vegánstve, minimalizme či iných
životných štýloch mileniálov a nimi ovplyvnených más. Nechce byť ani kritikou nášho

každodenného života či bezcieľnym moralizovaním a teoretizovaním.

Kompostovanie je riadený a kontrolovaný proces premeny
biologických odpadov na organické hnojivo alebo kompost

Zníženie využívania plastových obalov je otázka osvojenia si
niekoľkých základných krokov, ktoré neznamenajú zvýšenie

bežných výdavkov na život

16

Ak chceme priniesť zmenu
pre planétu, musíme začať zmenou

u seba.
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jenia si niekoľkých základných krokov, ktoré neznamenajú zvý-
šenie bežných výdavkov na život. Hovoríme o výmene plastovej
slamky za udržateľnú verziu zo skla, kovu alebo bambusu. Plas-
tovej zubnej kefky za verziu z bambusu či recyklovaných mate-
riálov a vatových tyčiniek do uší, ktoré si dnes už môžete kúpiť
aj v papierovej verzii. Zmena môže byť aj v zámene potravinár-
skej fólie za voskoobaly (látkové obrúsky impregnované včelím
voskom na uskladnenie potravín) alebo za opätovne použiteľné
silikónové obaly. Ale hovoríme tiež o kúpe textilných vrecúšok
a sieťok na nákup pečiva, ovocia a zeleniny, ktoré vydržia pri
správnej starostlivosti aj celý život. Nemusia chýbať vlastné ná-
doby na nákup mäsových a mliečnych výrobkov a na záver ešte
taška, látková alebo recyklovaná, vyrobená opätovným využitím
opotrebovaných materiálov.

Vráťme prírode, čo sme si z nej vzali
Dôležitým krokom na ceste k redukcii odpadu je však aj kom-
postovanie alebo inak, prinavrátenie rastlinných produktov späť
prírode. Proces kompostovania je riadený a kontrolovaný pro-
ces premeny biologických odpadov na organické hnojivo alebo
kompost. Vzniká prístupom vzduchu a vplyvom živých organiz-
mov (mikroorganizmov, húb a bezstavovcov) v optimálnom pro-
stredí. Využívať dnes môžeme dokonca aj kompostovateľné
obaly na desiaty či hotové jedlá. Po procese kompostovania ich
vieme využiť ako hnojivo do kvetináčov a záhrad. Použitú kávu
a čaj takto môžeme použiť priamo. Nehovoriac o tom, že zbie-
raním bylín na čaj a ich sušením znižujeme spotrebu obalov
a navyše spájame túto aktivitu s pohybom na čerstvom vzdu-
chu. Ďalším zo spôsobov redukcie odpadu alebo jeho prina-
vrátenia môže byť aj odovzdávanie vaječných škrupín chovate-
ľom, čo má za následok zdravšie a chutnejšie produkty. Zníženie
využitia plastov v domácnosti, ale aj v celosvetovej produkcii sa
však nemusí týkať len nakupovania potravín, kozmetiky či dro-
gérie a zbavovania sa odpadu. Slovensko patrí medzi krajiny
s vysokými zásobami pitnej vody a Žitný ostrov je najväčšou pri-
rodzenou zásobárňou podzemnej vody v strednej Európe. Prečo
by sme teda nemohli využívať tieto zásoby na každodennej
báze a namiesto plastových balených fliaš s minerálkami dať
prednosť vode z vodovodu?

Bezobalové nakupovanie
Znamená nakupovanie konkrétneho a pre domácnosť potreb-
ného množstva potravín, ale aj drogérie, kozmetiky či ďalších uži-
točných doplnkov bez využitia obalového materiálu. Tento spô-

sob nákupu sa však môže zdať oveľa náročnejší. Človek predsa
musí mať so sebou svoje obaly a nádoby, ktoré sú ťažké a ne-
foremné, a nakoniec je to celé iba zbytočná komplikácia. Naozaj
je? Výhody sú viaceré! Je to možnosť nakupovať konkrétne
množstvo potravín, čím môžeme predchádzať zbytočnému vy-
hadzovaniu a plytvaniu potravinami. Aj keď sa ceny môžu zdať
vyššie, kvalita potravín je vysoká a takisto je to možnosť podpory
lokálnych pestovateľov a výrobcov.
Návod na nakupovanie je jednoduchý. Pripravte si svoje látkové
vrecká, zaváraninové fľaše či iné uzatvárateľné nádoby a nav-
štívte bezobalový obchod vo svojom okolí. V predajni vám
ukážu, kde nádobu odvážiť, a pomôžu vám do nej nasypať/na-
liať váš tovar. Určite sa nebojte pýtať, predajca je vždy ochotný
pomôcť, dokonca často pripojí rady na využitie alebo dokonca
ďalšie odporúčania.

Laudato si – encyklika, ktorá myslí „zeleno“
O znečistení, odpade a klimatických zmenách nám kresťanom
hovorí aj pápež František. Vo svojej encyklike Laudato si, ktorú
vydal v roku 2015, nás v niekoľkých kapitolách upozorňuje na
problémy ekologickej krízy, ale povzbudzuje nás aj k zmene cez
ekologickejší (k prírode šetrnejší) prístup k životu. Vedie nás
k tomu, aby sme sa „navzájom vychovávali k spojenectvu medzi
ľudstvom a životným prostredím“.
Pravdepodobne si hovoríte, že to všetko znie príliš kompliko-
vane. Predstava úplného vymazania plastov z vašej domácnosti
vám príde ako nereálna myšlienka? To je úplne pochopiteľné.
A nikto ani nečaká, že sa vám to podarí zo dňa na deň, z týždňa
na týždeň, a tak ďalej. Z vlastnej skúsenosti môžeme povedať,
že je to dlhší proces. Dôležité je však začať. Možno sa vám tieto
kroky budú zdať ako malé či nepodstatné, ktoré nemôžu mať
reálny dopad. Opak je však pravdou! Práve každá táto naša
malá snaha môže motivovať ďalších ľudí, aby si napríklad na ná-
kup vzali namiesto igelitového vrecka bavlnené vrecúško alebo
si sami začali čapovať drogériu do domácnosti. Pretože ak
chceme priniesť zmenu pre planétu, musíme začať zmenou
u seba. My sme začali, pripojíte sa?

V našich oceánoch končí každý rok viac než 8 miliónov ton
vyhodených plastov

Nákup potravín na váhu vám zabezpečí množstvo, ktoré
využijete, a predchádzate tým zbytočnému vyhadzovaniu

a plytvaniu potravinami
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Bratislava
Cena Jozefa Búdu in memoriam pre dona
Heribana
Redakcia časopisu Studia Biblica Slovaca po piatykrát
udelila Cenu Jozefa Búdu. Po prvý raz sa rozhodla
udeliť túto cenu aj in memoriam, a to prof. Jozefovi
Heribanovi SDB (1925 – 2009) pri príležitosti 1 600.
výročia úmrtia svätého Hieronyma, patróna biblistov,
ako aj pri príležitosti Roku Božieho slova 2020. Týmto
spôsobom sa už aj slovenská biblická obec pripojila
k tým, ktorí vzdali hold celoživotnému dielu prof. Jo-
zefa Heribana. Profesorovi Heribanovi vďačí slo-
venská biblická veda skutočne za veľa. Vedeckými
publikáciami v zahraničných jazykoch a proaktívnou
zahraničnou prednáškovou činnosťou ju pozdvihol

na medzinárodnú
úroveň. Jeho neoce-
niteľným prínosom
pre biblické vedy na
Slovensku i v zahra-
ničí je Príručný lexi-
kón biblických vied
(1992), ktorý bol
preložený aj do ta-
liančiny a v súčas-
nosti je ešte stále
aktuálnym nástro-
jom na štúdium
a vedecké skúma-
nie Božieho slova.

Bratislava
Požehnanie priestorov nového oratória
Na slávnosť dona Bosca 31. januára 2021 sa v Bratislave na Miletičovej
uskutočnilo požehnanie priestorov nového oratória. Vzhľadom na epi-
demiologickú situáciu bola prítomná len komunita saleziánov z Mileti-
čovej a posviacka sa vysielala online. Sen postaviť nové oratórium tu bol
už vyše dvadsať rokov, keďže doterajšie bolo v prebudovaných nevyho-
vujúcich garážach. Prestavba sa začala v lete 2019 sťahovaním, stavebné
práce sa začali v decembri a budova bola skolaudovaná už v novembri
2020. Prebudovali sa ubytovacie priestory provinciálneho domu pre obe
komunity saleziánov a na prízemí sa vytvoril priestor pre klubovne, ča-
jovňu a kaplnku. Tým sa ukončila prvá etapa prestavby nového oratória,
v druhej etape by sa mala vybudovať telocvičňa, ihriská a zveľadiť areál.
Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí podporili toto dielo. Viac sa
o ňom môžete dozvedieť na stránke www.noveoratko.sk, prípadne ho
podporiť na účet: SK31 0200 0000 0041 2224 8256, VS: 1903.

Bratislava
Projekt GPS otvoril druhú časť kurzu online
GPS tím sestier saleziánok realizoval v dňoch 12. – 13. 2. 2021 ďalší kurz o rozlišovaní a prehĺbení
cesty povolania pre dievčatá od 17 rokov, ktorý funguje na Slovensku úspešne už niekoľko ro-
kov. Pre pandemickú situáciu bol robený online formou.
Cieľom kurzov je spoločne vytvoriť priestor pre účinnejšie načúvanie svojmu srdcu, a tak napo-
môcť cestu rozlišovania a sprevádzania akéhokoľvek povolania. Chceme posilniť všetky rozmery,
ktoré hýbu mladou ženou, a venovať sa rôznym témam. Tentoraz bol kurz venovaný témam
o Panne Márii, vlastnej identite a sebaprijatiu.

Bratislava
Deviatnik k blahoslavenej Laure Vicuňovej
Laura, združenie mladých, sa modlí deviatnik k blahoslavenej Laure od svojho vzniku.
Tento rok to bolo v dňoch 13. – 21. 1. 2021 už 27-krát. So zmenenou modalitou bol uve-
rejňovaný na všetkých dostupných médiách a mohli ste si ho vypočuť aj ako podcast.
„Prvé deviatniky určite boli, ale v inej forme, keďže v roku 1993, keď združenie vzniklo,
neboli ešte rozvinuté sociálne siete ani weby. Už od vzniku sa však členovia združenia
modlia k svojej patrónke blahoslavenej Laure. Je im priateľkou a vzorom aj v ťažkých
chvíľach,“ spomína predsedníčka združenia sestra Marta Baňasová FMA.
Kristína Jakubú, členka mediálneho tímu Laury, rozpráva o myšlienke a forme tohto-
ročného deviatnika: „Sestra Marta mala nápad prepojiť úmysly deviatnika so životom
Laury a naším dnešným. Doplnila ho o myšlienku lockdown bonusu ako úlohy, v kto-
rej možno konať dobro pre druhého, ale aj pre seba, pre svoj rast.“
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Tí blízki však dobre vedia, že paleta mojich
emócií je značne širšia – aj o „negatívne“
spektrum. Napriek tomu o sebe bez za-
váhania hovorím, že som spokojná. Hoci
som to už dávno intuitívne cítila, až teraz
pri výcviku za kresťanského kouča a pri čí-
taní knižky o emóciách „Neotvorený dar“
od Dana Newby a Lucy Nunezovej som
pochopila, že si to neprotirečí.

Emócie nasledujú po zážitku
Emócie sú reakciou na určitý zážitok (myš-
lienku, stretnutie, interakciu…), z ktorého
si vytvárame príbeh a ten vyvolá súvisiacu
emóciu. Kvôli tomuto príbehu môže na
rovnakú situáciu reagovať každý inak. Do-
konca aj ten istý človek, len v inej nálade,
môže raz zareagovať radosťou a inokedy
hnevom. Vedela by som o tom rozprá-
vať… Keď som v dobrej nálade a deti mi
chcú ukázať, aký krásny domček z blata
postavili na terase, vyvolá to vo mne ra-
dosť – ako sa pekne hrajú, akí sú tvoriví… Ak
je však už toho na mňa priveľa a ja som
unavená, reagujem hnevom – čo to bol za
blbý nápad nosiť blato na terasu, kto to te-
raz bude upratovať?!
Úlohou emócií je teda odovzdať nám ne-
jaké posolstvo, na niečo nás upozorniť.
Nie sú negatívne ani pozitívne. Jednodu-
cho len sú. Emócia radosti mi hovorí prí-
beh – „život je dobrý a ja ho chcem osla-
vovať“. Naproti tomu príbeh hnevu je –
„toto je neprávosť, niekoho treba obviniť
a potrestať“.
To, ako s danou informáciou naložím, je
v mojich rukách. Môžem na ňu odpove-
dať alebo impulzívne reagovať. V odpo-
vedi môžem deťom povedať, nech si to po
sebe samy upracú – tým vyriešim svoj po-
cit neprávosti, že ony narobili neporiadok
a ja sa ním musím zaoberať. Alebo mô-
žem reagovať, ako mi „káže“ moja emócia,

čiže škaredo im vynadať, obviniť ich a po-
trestať.
V rámci emocionálnej gramotnosti sa
učím, že je mojou zodpovednosťou uve-
domovať si svoje emócie, počúvať ich po-
solstvo a odpovedať na ne, nie impulzívne
reagovať a trestať. Lebo je to môj hnev,
moja zodpovednosť. Často hovoríme
druhým, že nás „oni nahnevali“, ale pre-
hliadame, že mohli urobiť presne to isté
niekomu inému a v ňom by to hnev ne-
spustilo.
„Kým nepreberieme zodpovednosť za svoje
emócie a nenaučíme sa ich poznať a rozu-
mieť im, nebudeme si môcť zvoliť tie, ktoré
nám v danej chvíli pomáhajú a slúžia. Emo-
cionálna gramotnosť nám poskytuje výni-
močný nástroj na to, aby sme si vytvorili
taký život, po akom túžime.“ Píše Dan Newby
a Lucy Núnez.

Nálady existujú pred zážitkom
Naproti tomu nálada je všetko prenika-
júca energia. Pôsobí ako šošovka, cez
ktorú sa pozerám a hodnotím svoj záži-
tok. Napríklad v nálade strachu vidím
všetko okolo seba ako nebezpečné. V ná-
lade vďačnosti zasa okolo seba objavujem
svet plný darov. A v nálade uspokojenia si
hovorím, že mám dostatok – oceňujem,
vychutnávam a užívam si to, čo mám.
V nálade šťastia sa zase teším z prítomnej
chvíle a „som spokojná so životom tak,
ako je“.
Dobrou správou je, že naše nálady nie sú
pevne dané. Iste, ovplyvňuje ich únava,
stres, výchova, prostredie, v ktorom sme
vyrastali, a tiež určitá genetická predispo-
zícia. Ale stále tam je veľký priestor na
zmenu (ak si ju želáme). Nálady majú zá-
sadný vplyv na to, ako vnímame svet
okolo seba. Mnohí túžime byť radostní či
spokojní. Skúsme si teda posilňovať na-

príklad postoj vďačnosti. Každý večer si
uvedomme, čo pekné sa nám v ten deň
stalo, čo nás potešilo, za čo sme vďační.
Niektorí odporúčajú denník vďačnosti či
výzvu #100happydays, ktoré upriamujú
našu pozornosť na dary, ktoré dostá-
vame. Slnečný deň, pekný rozhovor, ob-
jatie, milý kvietok, dobré jedlo… Ak si bu-
deme vedome všímať to pekné a dobré,
čo nám život prináša, premietne sa to ča-
som aj do našej nálady a ovplyvní to
optiku, ktorou sa pozeráme na svet.
Skúste na chvíľku zatvoriť oči a ponoriť sa
do seba – akú náladu máte teraz? A akú
túžite mať? Aký svet chcete ukazovať svo-
jim deťom, vnúčatám? Ako miesto, kde
na nás na každom kroku striehne nebez-
pečenstvo, či ako miesto, v ktorom sme
obklopení množstvom darov od nášho
Stvoriteľa?

Autor: Zuzana Petruľáková / Foto: Unsplash

Keďže píšem pod značkou Spokojná mamina, ľudia majú tendenciu myslieť si, že som vždy iba
spokojná, vysmiata, radostná a šťastná. Ha ha ha. :)

O nálade, emóciách a spokojnosti
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Samozrejme, že všetci rodičia chceme
svojim deťom to najlepšie a radi by sme
ich uchránili od „zlého sveta“. Nie je však
dobré zameriavať svoju pozornosť iba na
negatívnu stránku technológií. Deti po-
trebujú vedieť, na čo všetko dobré sa
dnes dajú mobily a prístup na internet
využiť. Dosť sa už napočúvali, akí z toho
budú hlúpi, leniví, tuční, asociálni, egois-
tickí a pod. Je dôležité neprehliadať pozi-
tíva, ktoré so sebou táto digitálna doba
priniesla. Skúste o nich rozprávať doma
rovnako ako o tých negatívnych. Aj
v tomto smere je dobrá akási rovnováha.

Spojme sa
Asi každý by vedel vymenovať výhody mo-
bilu a možnosti byť online – od komuni-
kácie, praktickosti cez zábavu a vzdeláva-
nie až po online prenosy svätých omší.

Vďaka internetu a sociálnym sieťam dnes
vieme aj veľmi pohotovo reagovať, zo-
mknúť sa a napríklad pomôcť núdznym.
Nemusíme ísť po príklady niekde ďaleko
do sveta. Napríklad po výbuchu bytovky
v Prešove sa ľudia vedeli zomknúť
a rýchlo si odkomunikovať, komu treba
ako pomôcť, aké oblečenie či stravu kam
doniesť, na aký účet poslať peniaze. Ta-
kisto vieme pomôcť polícii nájsť stratené
osoby. Vieme rýchlejšie vypátrať ukrad-
nuté bicykle, autá… Dozvieme sa, komu
treba darovať krv, komu prispieť na
liečbu, za koho sa súrne modliť atď.

Tipy na rôzne aktivity
Ponúkam vám tu aj niekoľko aktivít, ktoré
vám navrhujem vyskúšať si s deťmi. Vy-
užijete pri tom mobil, ale nemusíte byť
extra profíci a nepotrebujete na to špe-
ciálne platené aplikácie. Presvedčíte sa, že
aj technológie môžu zlepšiť vzťahy v ro-
dine.

1. PAPIERIKY
Toto je úplne jednoduchá aktivita a ur-
čite ju zvládne každý. Napíšte si na pa-
pieriky mená rodinných príslušníkov
alebo priateľov, s ktorými sa málo stretá-
vate. Papieriky vložte do škatuľky a na-
príklad každú sobotu poobede vyžrebujte
jedno meno, komu spoločne zavoláte,
aby ste ho potešili. Viete využiť videoho-
vory alebo možno postačí poslať SMS
s povzbudivým textom. Stačí sa rozhod-
núť prekonať svoju pohodlnosť a urobiť
krok k druhému človeku.

2. NA DOBRÚ NOC
Každý lepší mobil má dnes v sebe dikta-
fón alebo iný spôsob nahrávania hlasu.
Ak váš nemá, stačí zadarmo stiahnuť ap-
likáciu Diktafón. Načo? Napríklad na to,
aby ste mohli starých rodičov nahrať, ako
deťom hovoria rozprávku. Aj keď budú
od seba vzdialení, vďaka takejto nahrávke
sa potom prenesú rovno k deťom do det-
skej izby. Môžete poprosiť aj tety, ujov či
krstných rodičov, aby vám poslali na-
hrávku, ktorú pustite deťom na dobrú
noc. Či budú čítať z knihy, alebo si vymys-
lia vlastný príbeh – na tom nezáleží. Naj-
dôležitejšie je, aby technológie zbližovali
a prinášali radosť. Hercov z audiokníh tak
nahradíte príbuznými, ktorých hlasy deti
poznajú. Nezabudnite si tieto nahrávky
dobre uchovať.

3. FOTOGRAFI
Mnohé deti rady fotia. Môžu ísť na pre-
chádzku a vonku odfotiť zábery na rôzne

Tipy, ako využiť mobil na dobro

Možno poznáte ten pocit viny, keď vidíte svoje dieťa s mobilom či tabletom v ruke, prípadne
ako dlho sedí za počítačom či pred telkou. Možno to považujete za rodičovské zlyhanie, že

vaše dieťa nebaví niečo iné. Viete však využiť jeho záujem o novodobé technológie na dobro?

Spracovala: Barbora Okruhľanská / Foto: Unsplash

Aj technológie môžu
zlepšiť vzťahy v rodine.
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témy – rodina, nádej, odvaha, priateľstvo…
Potom stačí k fotkám vymyslieť text a elek-
tronická pohľadnica je na svete. Takýto
originálny e-pozdrav môže vzniknúť aj na
Deň matiek, Deň otcov či Deň učiteľov.

4. FILMÁRI
Staršie deti môžu foťák vymeniť za ka-
meru a nahrať svoju vlastnú rozprávku –
či už použijú figúrky, plyšové hračky, au-
tíčka, alebo lego. Môžete ju napríklad po-
slať deťom do nemocnice či detských do-
movov. Tí najstarší môžu na nejakú
pesničku vymyslieť videoklip či natočiť
krátky film. Aj týmto spôsobom môžeme
deti učiť, že mobil a internet nám slúžia
na rozdávanie nádeje a radosti. Je výho-
dou, že dnešné smartfóny majú na tieto
aktivity dostatočne kvalitný fotoaparát aj
kameru.

Svätý influencer
Ak sú technológie využívané tvorivo,
účelne a primerane, môžu obohatiť kaž-
dého človeka nenahraditeľným spôso-
bom. Ako rodičia môžeme deťom pomôcť
stať sa aktívnymi, zodpovednými tvorcami
vo svete, ktorý sa im už v detstve otvára.
Príkladom nám môže byť aj pätnásťročný
chlapec Carlo Acutis, ktorý v roku 2006
podľahol akútnej leukémii. Dnes je bla-
hoslavený. Od malička ho bavili počítače,
vynikal v programovaní, vytváral interne-
tové stránky, strihal videá, ale zároveň si
dával pozor, aby neprepadol závislosti.

Preto si tiež sám určil časové limity na ich
užívanie. Napríklad na videohry si stano-
vil iba hodinu týždenne. Naprogramoval
aj dodnes funkčnú internetovú stránku
http://www.miracolieucaristici.org/, cez
ktorú sa rozhodol šíriť úctu k Eucharistii.
Jeho mama Antonia o ňom povedala: „Pre
Carla bol internet silný nástroj v Božích služ-
bách. Napriek tomu, že som poznala svojho
syna, nikdy som ho nenechala, aby bol sám
na internete. Ja som pracovala z domu a on
sedával pri mne za svojím počítačom. Keď
zomrel, podrobne analyzovali jeho počítač
a nenašli v ňom nič kompromitujúce. Inter-
net je veľký zdroj, ale skrýva mnoho nebez-
pečenstiev a iba my rodičia môžeme ochrá-
niť svoje deti“ (zdroj: puntofamiglia.net).
Pripájam tu aj úsek z homílie kardinála
Agostina Valliniho pri Carlovom blaho-
rečení z dňa 10. októbra 2020: „Tento
spôsob myslenia viedol Carla k slovám, že
internet nie je len miesto úniku, ale aj pries-
tor pre dialóg, pre spoznávanie, zverovanie
sa, vzájomný rešpekt, priestor, ktorý treba
využívať so zodpovednosťou, bez toho, aby
sa ľudia stali jeho otrokmi, a tiež s odmiet-
nutím digitálneho šikanovania; v nesmier-
nom virtuálnom svete treba vedieť rozlišovať
dobro od zla. V tejto pozitívnej perspektíve
povzbudzoval k používaniu masmédií ako
prostriedkov v službe evanjelia, pre oslove-
nie čím viacerých ľudí a preto, aby im pove-
dal o kráse priateľstva s Pánom.“
Pápež František o ňom ešte pred blaho-
rečením písal vo svojej exhortácii pre mla-

dých ľudí Christus vivit: „Carlo veľmi dobre
vedel, že mechanizmy komunikácie, reklamy
a sociálnych sietí možno použiť tak, že z nás
urobia ľudí zaspatých, závislých od kon-
zumu a novostí, ktorých si možno kúpiť, ľudí
posadnutých voľným časom, uzavretých do
negatívnosti. On však vedel používať novú
komunikačnú techniku na odovzdávanie
evanjelia, hodnôt a krásy“.

VYHĽADÁVANIE AKO HRA

V tejto hre ide o vyhľadávanie správnych
odpovedí. Stačí použiť Google v mobile,
na tablete či v počítači. Vyhrá ten, kto skôr
nájde správnu odpoveď. Môžete sa hrať
pri varení, žehlení či leňošení na gauči.
Táto hrá je zábavná, vzdelávacia aj vý-
chovná.
Najprv sa deti pýtajte rôzne otázky typu:
Koľko kilometrov je z nášho mesta do
Londýna? Ako sa volajú deti našej prezi-
dentky? Čím môžeme pri pečení koláča
nahradiť vajce? Kto je najbohatší človek na
svete? Ako sa po fínsky
povie rodina? Koľko
eur stojí vstupné do
Disneylandu? Koľko
followerov má pápež
na Instagrame? Deti
musia hľadať odpo-
vede – niektoré nájdu
rýchlo, po niektorých
možno budú pátrať
dlhšie. Pri každej správ-
nej odpovedi si môžete
prečítať niečo viac o da-
nej téme, porozprávať sa
o tom, čo vás prekvapilo.
Dôležité je tu deťom
zdôrazniť, ako dnes vieme
vyhľadávať informácie a čo
všetko vieme na Googli
nájsť. Zároveň ich pomedzi
pýtanie môžeme prekvapiť
otázkami: „Ako sa volala babkina prvá uči-
teľka?“ „Aký najkrajší darček dostala su-
seda na Vianoce?“ „Aká bola najobľúbe-
nejšia rozprávka ocka, keď bol malý?“
Takto im pomôžete uvedomiť si, že na in-
ternete predsa len nedokážu nájsť všetko,
a preto nemôže zaniknúť osobná komu-
nikácia. Zároveň im môžeme zdôrazniť,
že ti najdôležitejšie informácie o sebe
musí najprv každý hľadať vo svojom srdci.



na strane pápeža
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Sme na začiatku tretej dekády tretieho tisícročia. Pandémia nás
tlačí, toľko hlasov zaznieva… Ktorý z nich si vyberieme? Ktorý
z týchto hlasov má večný zvuk?
Chcem sa započúvať do hlasu, ktorý použil Duch Svätý. Do
hlasu, ktorý zaznieva aj ústami pápeža a jeho spolupracovníkov.
Niečo citujem z jedného rozhovoru pre TK KBS: Pápež sám vy-
hlásil, že tento osobitný rok má za cieľ osloviť každú rodinu na
celom svete. Cieľ roku „Rodina Amoris laetitia“ (od 19. 3.
2021 do Svetových dní rodín 2022) sa netýka iba Cirkvi, ale
všetkých rodín celého sveta. Každá z nich môže mať z tohto
roku úžitok.
Keď „čítam“ tie roky a udalosti v nich, vnímam, že sme sa príliš
zaoberali všeličím iným, len nie samotnou praktickou stránkou
exhortácie, ktorá dáva povzbudenie do života rodín. Pandémia
ju odsunula nabok, hoci práve teraz je rodina najviac spolu…
Myslím, že práve v spolupráci so svätým Jozefom v kontexte
toho, že pápež hovoril o jeho „kreatívnej viere“, môžeme práve

na jeho príhovor pochopiť a uvádzať do života mnohé impulzy
z Amoris laetitia. Je dôležité prijať krízu ako čas milosti, ktorý je
nám daný na pochopenie vôle Boha pre každého z nás osobne
a pre celú Cirkev. Základom je neprerušiť dialóg s Bohom, i keď
je to namáhavé. Modliť sa nie je ľahké. Modlitba nám umožní
„dúfať proti každej nádeji“.
Pápež to nehovorí hocikomu, ale tým najzodpovednejším v Ríme –
kúrii, spolupracovníkom, s ktorými ide do tejto nastávajúcej
doby: „Kiež nikto z vás dobrovoľne neprekáža dielu, ktoré Pán
uskutočňuje v tomto čase, a prosme o dar pokory v službe, aby
on rástol a my sme sa zmenšovali… Treba však dať pozor, aby
sme si neplietli krízu s konfliktom. Kríza má všeobecne pozitívny
výsledok, zatiaľ čo konflikt vytvára vždy protiklad, súperenie,
zjavne neriešiteľný antagonizmus medzi jednotlivcami rozdele-
nými na priateľov, ktorých treba mať rád, a nepriateľov, proti kto-

rým treba bojovať s následným víťazstvom jednej zo strán...
Cirkev, interpretovaná kategóriami konfliktu – vpravo a vľavo,
progresivisti a tradicionalisti – triešti, polarizuje, prevracia a zrá-
dza svoju opravdivú povahu: ona, Cirkev, je Telom, ktoré je
večne v kríze, pretože je živé, ale nesmie sa nikdy stať telom
v konflikte, s víťazmi a porazenými. Novosť zrodená z krízy z vôle
Ducha nie je nikdy novosťou v protiklade s tým, čo je staré, ale
je novosťou, ktorá klíči zo starého a robí ho vždy plodným. Ježiš
používa vyjadrenie, ktoré jednoducho a jasne vysvetľuje tento
prechod: „Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie,
ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu“ (Jn 12, 24).
Pred svojimi očami vidíme jeden koniec a zároveň sa v tom
konci zjavuje nový začiatok… Tým, že sa bránime pred krízou,
prekážame dielu Božej milosti, ktorá sa chce prejaviť v nás a pro-
stredníctvom nás. Iba ak odumrieme určitej mentalite, doká-
žeme urobiť miesto tej novosti, ktorú stále podnecuje Duch
v srdci Cirkvi. Cirkev nie je jednoducho len odevom Krista, ale
jeho telom, ktoré objíma celé dejiny. My nie sme povolaní me-
niť alebo reformovať Kristovo telo – Ježiš je ten istý včera, dnes
a naveky! –, ale sme povolaní obliecť toto telo do nových šiat, aby
sa jasnejšie ukázalo, že tá milosť, ktorú vlastní, nepochádza
od nás, ale od Boha.
Správne je, naopak, správanie „zákonníka, ktorý sa stal učení-
kom nebeského kráľovstva“ a „podobá sa hospodárovi, ktorý vy-
náša zo svojej pokladnice veci nové i staré“ (Mt 13, 52). Tým po-
kladom je Tradícia, ktorá, ako pripomínal Benedikt XVI., „je živou
riekou, ktorá nás spája s prameňmi, je živou riekou, v ktorej sú
pramene stále prítomné. Veľká rieka, ktorá nás vedie do prístavu
večnosti“ (Katechéza, 26. apríla 2006). Prichádza mi na myseľ vý-
rok onoho veľkého nemeckého hudobníka: „Tradícia je strážcom
budúcnosti a nie múzeom, uchovávateľom popola.“ Žiadny his-
torický spôsob žitia evanjelia nevyčerpá jeho chápanie. Ak sa ne-
cháme viesť Duchom Svätým, každý deň sa stále viac priblí-
žime „celej pravde“ (Jn16,13). V opačnom prípade, bez milosti
Ducha Svätého, sa dá dokonca začať premýšľať o Cirkvi v istej sy-
nodálnej forme, ktorá však namiesto toho, aby sa stávala spo-
ločenstvom s prítomnosťou Ducha Svätého, dospeje k tomu, že
samu seba bude chápať ako hocaké demokratické zhromažde-
nie tvorené väčšinami a menšinami. Napríklad ako parlament:
a toto nie je synodalita. Iba prítomnosť Ducha Svätého to robí
iným.
Pamätajme, že Boha pozná skutočne iba ten, kto prijíma chu-
dobného, ktorý prichádza zdola so svojou biedou, a že práve
v nej odetý bol poslaný zhora; nemôžeme uvidieť tvár Boha, mô-
žeme ho však zakúsiť v jeho obrátení sa k nám, keď si uctíme
tvár blížneho, toho, čo nám dáva zabrať svojimi potrebami.

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

Čo robiť počas krízy?
Lebo kríza je čas milosti…



sväté písmo

Prečítajme si pohľady pápeža Františka
na túto tému, ktoré venoval mladým. Hoci
sa zdá, že evanjelium hovorí o Ježišovej
mladosti veľmi málo, pevne verím, že
v týchto riadkoch objavíme veľké a pod-
netné bohatstvo.

Vyrastal ako normálny mladý človek
28. Počas dospievania a mladosti mal Je-
žišov vzťah s Otcom charakter vzťahu mi-
lovaného Syna. Otec ho priťahoval a on
rástol zaujatý vecou svojho Otca: „Neve-
deli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho
Otca?“ (Lk 2, 49). No nesmieme si myslieť,
že Ježiš ako dospievajúci bol samotárom
alebo mladým človekom, ktorý myslí na
seba. Jeho vzťah s ľuďmi bol vzťahom mla-
dého človeka, ktorý sa naplno podieľa na
živote rodiny zaradenej do života na de-
dine. Od otca sa naučil pracovať a potom
ho nahradil ako tesár. Preto sa v evanje-
liu pri istej príležitosti nazýva „synom te-
sára“ (Mt 13, 55) a inokedy jednoducho
„tesárom“ (Mk 6, 3). Tento detail pouka-
zuje na to, že bol dedinským chlapcom
ako ostatní a mal celkom normálne
vzťahy. Nikto ho nepovažoval za čudáka
alebo izolovaného od ostatných. Práve
preto vo chvíli, keď sa Ježiš prihlásil, že
bude kázať, ľudia si nevedeli vysvetliť, od-
kiaľ vzal takú múdrosť: „Vari to nie je Jo-
zefov syn?“ (Lk 4, 22).

Napriek tomu, že bol jedináčik,
nevyrastal sám
29. Ježiš nevyrastal iba v uzavretom a vý-
lučnom vzťahu s Máriou a Jozefom, ale
s obľubou sa pohyboval v rámci širšej ro-
diny, kde boli príbuzní a priatelia. Preto
vieme pochopiť, že rodičia boli po návrate

z púte spokojní. Mysleli si totiž, že ich dva-
násťročný chlapec (porov. Lk 2, 42) kráča
slobodne v zástupe ľudí, i keď ho celý deň
nevideli. „Nazdávali sa, že je v sprievode.
Prešli celý deň cesty…“ (Lk 2, 44). Mysleli si,
že Ježiš je určite tam, pohybuje sa medzi
ostatnými, žartuje s rovesníkmi, počúva
rozprávanie dospelých a prežíva radosti
a smútky putujúcej skupiny. Grécky výraz
synodía, ktorý použil Lukáš pre skupinu
pútnikov, znamená presne túto „komu-
nitu na ceste“, ktorej je Svätá rodina sú-
časťou. Ježiš sa vďaka dôvere rodičov slo-
bodne pohybuje a učí sa kráčať so
všetkými ostatnými.

Jeho mladosť nás učí
30. Tieto aspekty Ježišovho života môžu
byť inšpiráciou pre každého mladého člo-
veka, ktorý sa rozvíja a pripravuje na plne-
nie svojho poslania. To so sebou prináša
dozrievanie vo vzťahu k nebeskému
Otcovi vo vedomí, že je jedným z členov
rodiny a komunity, a v otvorenosti dať sa
naplniť Duchom a dať sa viesť k plneniu
poslania, ktoré mu Boh zveruje, k plneniu

svojho povolania. Nič z toho by sa ne-
malo v pastorácii mladých ignorovať, aby
sme nevytvárali projekty, ktoré odizolujú
mladých od rodiny a sveta alebo z nich
urobia vybranú menšinu chránenú od
každej nákazy. Potrebujeme skôr pro-
jekty, ktoré ich budú posilňovať, sprevá-
dzať a usmerňovať v stretnutí s druhými
vo veľkodušnej službe, v poslaní.
Ježišova mladosť, tak ako sa nám javí
z evanjelia, nás upozorňuje, aby sme ne-
zabúdali, že mladí ľudia potrebujú hlboký
vnútorný život, ale aj živé a plnohodnotné
prežívanie života uprostred ostatných ľudí
a v príprave na svoje zamestnanie. Pas-
torácia mladých, to neznamená, že vytvá-
rame mladým osobitný umelý svet, kde si
budú svoju mladosť iba užívať alebo kde
sa ich snažíme izolovať pred všetkým
zlým. Tak ako píše Svätý Otec: posilňovať,
sprevádzať, usmerňovať – do služby a do
poslania v čo najplnšej zodpovednosti.
Tieto podnety nepotrebujú nijaké veľké
komentáre, ale skôr čas na pozorné číta-
nie, modlitbu a spoločné rozhovory
o tom, ako sa správne venovať mladým.

Autor: Pavol Grach SDB / Foto: Barbora Kullačová

Je dôležité kontemplovať
Ježišovu mladosť

Christus vivit 28 – 30

Evanjelium svätého Lukáša nám ponúka jeden pohľad do Ježišovej mladosti, do rokov, keď
dospieva a dozrieva. Ako sa nám javí tento Ježiš?
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misie

Keď mama dona Bosca, ktorá
mu prišla do Turína pomá-
hať v jeho práci pre si-
roty, bola vyčerpaná ich
neporiadnosťou a ne-
vďakom, začala rozprá-
vať o tom, že sa vráti na
dedinu a dožije starobu
v tichu, don Bosco jej iba
jednoducho ukázal na kríž.
Po tomto tichom rozhovore už
mama Margita túto tému viac ne-
otvárala a ostala s donom Boscom až do
konca svojho života. Stala sa mamou aj
pre jeho siroty.
Aj ja mám vo svojej izbe kríž, veľmi vzácny
kríž. Sú to dva pliešky z transformátora
v tvare L, ktoré som zlepil do kríža, a je
tam aj kúsok ostnatého drôtu, ktorý som
našiel na tom istom mieste, kde aj pozos-
tatky transformátora, v gulagu na vý-
chodnej Sibíri. Nachádza sa neďaleko
mestečka Aldan, kde je saleziánsky dom.
Kto čítal Solženicyna alebo aj množstvo
iných autorov, vie, akým strašným, ne-
ľudským a nezmyselným miestom gulagy
boli. Číre ľudské utrpenie, znevažovanie,
týranie každého druhu – hladom, chla-

dom, bitkou, nedostatkom
spánku aj psychickým te-

rorom. Väzni v tomto tá-
bore zásobovali dre-
vom elektráreň, ktorá
vyrábala prúd pre elek-
trolýzu. Tá bola po-

trebná na spracovanie
surovín, ktoré sa tu ťažili.

Svoj život na tomto mieste
položili tisícky ľudí, ktorých

mená a osudy ostávajú pred nami
skryté. O to viac, že toto miesto, ako aj
všetky ostatné, pomaly pohlcuje tajga.
Tento kríž bol v elektrárni, ktorú nepohá-
ňalo iba teplo spaľovanej tajgy, ale om-
noho viac plameň spaľovaných ľudských
životov. Ich nádej na budúcnosť tu po-
stupne zhárala, ich nádej uvidieť ešte
svoje deti, dozvedieť sa, čo je s nimi…
všetko bolo strávené v tomto ohni.
Keď sa pozerám na tento kríž v tichej úcte
k ľuďom, ktorí strávili roky svojho života
na tomto mieste v obrovskom utrpení,
učím sa chápať svoj život, svoje ťažkosti
a námahy. Podobne ako žiak, ktorý sa pri
riešení úlohy, príkladu zamotá a stratí
všetku nápaditosť, ako na to, a musí od-

vrátiť pozornosť
inam. Potom sa
k úlohe vráti úplne
z inej strany a prá-
ve vtedy ju vyrieši,
keď sa na to pozrie
ináč.
Takto ani my svoje
problémy a ťaž-
kosti nevyriešime,
keď sa zameriame
iba na ne a odvrá-
time svoj pohľad
od iných. Práve
tomu nás učí Ježiš,
keď hovorí, kto

chce byť mojím učeníkom, musí vziať svoj
kríž na plecia a nasledovať ma. Kto si chce
svoj život zachrániť, ten ho stratí, a kto
stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium,
ten si ho zachráni.
Ľudia v gulagoch už nemali možnosť roz-
hodovať o svojom osude, o svojom živote.
Ja, my… stále túto možnosť máme. Ako ju
využívame? Čím napĺňame dni svojho ži-
vota, čomu sa venujeme? Čo vytvárame?
Aká je misia môjho života? Pre koho ži-
jem? Výlučne pre seba?
Zahľaďme sa častejšie na kríž a premýš-
ľajme nad obrovským utrpením mnohých
ľudí, nad utrpením Krista a v tichej mod-
litbe hľadajme, ako dobre prežiť svoj život,
aby bol skutočnou misiou a pasiou.

Autor: Štefan Kormančík SDB / Foto: archív autora

Kríž je znakom spásy
Pavol hlásal Ježiša Krista – ukrižovaného. Preto mávame vo svojich izbách kríže.

Ako pripomienku, ako dôvod na vďaku a smerovník pre náš život.
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t i tus zeman

Spracoval: rhsdb / Foto: archív

„On mi dával slobodu!“

aAko si zachovať vnútornú slobodu v okolnostiach, keď je vonkajšia sloboda obmedzená?
O tejto téme hovoril provinciál don Peter Timko v kázni počas liturgickej spomienky

na blahoslaveného Titusa Zemana.

Vonkajšie obmedzenie
Blahoslavený Titus Zeman bol trinásť ro-
kov vo väzení. Skutočnosť, na ktorú sme
dnes takí citliví. Trinásť rokov bol obme-
dzovaný z vonkajšieho hľadiska. Ale to,
že ho dnes slávime ako blahoslaveného,
svedčí o tom, že zostal vnútorne slo-
bodný, teda že vonkajšia a vnútorná slo-
boda sú dve skutočnosti tej istej reality.
Niekto nám môže zobrať našu vonkajšiu
slobodu, môžeme o ňu prísť. Ona je po-
trebná, ale nie nevyhnutná na to, aby sme
boli skutočne vnútorne slobodní.

Vnútorná sloboda
Titus Zeman si zachoval svoju vnútornú
slobodu aj napriek tomu, že mu bola od-
ňatá vonkajšia sloboda. Najviac to možno
vidno práve vtedy, keď bol pred súdnym
procesom posilnený Eucharistiou, ktorú
tajne slávil jeho spolubrat don Štefan
Sandtner a potom mu podal konsekro-
vanú „väzenskú“ hostiu z omrvinky chleba.
A tou bol posilnený, aby sa slobodne pre-
javil pred súdom, pred zriadením, ktoré
mu zobralo slobodu – vonkajšiu.

Zostať spojení Kristom
Vnútorná sloboda teda prichádza z Krista,
z toho posilnenia, ktoré Titus dostal od Je-
žiša Krista a ktoré mu pomohlo zostať
verným Kristovi. Zostať vnútorne slobod-
ným, zostať Božím synom. Vnútorná slo-
boda totiž súvisí práve so synovstvom.
Môžeme byť z vonkajšieho hľadiska ob-
medzení, môžu nám zobrať všeličo, ale
vnútornú slobodu máme iba vtedy, ak
sme spojení s Kristom. A blahoslavený Ti-
tus je toho svedkom.

Nemusíme byť neslobodní
V dnešných časoch sme veľmi citliví na
slobodu. Vidíme, že ľudia, aj keď z von-
kajšieho hľadiska slobodu majú, vnútorne

sú často otrokmi. Vonkajšia a vnútorná
sloboda sa veľakrát neprekrývajú, ale
môžu byť oddelené. Môže to byť tak, že
človek je vonkajškovo aj vnútorne slo-
bodný. Ale aj tak, že navonok je síce slo-
bodný, ale vnútorne je otrok. A my v tejto
situácii, ktorú práve prežívame, sme stra-
tili – z určitého hľadiska – takú vonkajšiu
slobodu: azda nám ju zobrala pandémia,
okolnosti, opatrenia. A predsa nemusíme
byť neslobodní.

Človek, ktorý je Božím synom, spojený
s Kristom, je vnútorne slobodný aj vtedy,
keď mu vonkajšia sloboda chýba.
A v tomto môže byť blahoslavený Titus
Zeman pre nás aj dnes veľkým povzbu-
dením. Naša nesloboda alebo obmedze-
nie vonkajšej slobody sa môže prejaviť
rôznym spôsobom, a predsa môžeme zo-
stať slobodní. Lebo taká sloboda je po-
trebná pre lásku… že človek velebí a chváli
Boha v každom čase, aj vtedy, keď mu je
vzatá vonkajšia sloboda. „Pána chcem ve-
lebiť v každom čase, moje ústa budú ho
vždy chváliť.“

„On mi dával slobodu“
Don Titus Zeman pri jednom spomínaní
práve na tie ťažké časy vo väzení povedal:
„On mi dával silu!“ Mohli by sme parafrá-
zovať: „On mi dával slobodu.“ Prosme na
príhovor blahoslaveného Titusa Zemana
aj pre nás túto vnútornú slobodu, slo-
bodu Božích synov. Slobodu, ktorá pra-
mení z toho, že velebíme Pána v každom
čase, že sme s ním spojení, čokoľvek sa
deje, a vždy ho naše ústa budú chváliť.
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Provinciál don Peter Timko pri kázni na svätej omši 8. januára 2021 v TV Lux



pred 100 rokmi

Epizódka prvá
Je máj 1861, nedeľa Turíc. Na veľké pro-
senie sa don Bosco dá prvý raz odfoto-
grafovať. Vzniká prvá fotografia, dnes
známa ako „don Bosco medzi chlapcami“.
O dva dni sám don Bosco žiada urobiť fo-
tografiu, na ktorej spovedá. Bolo treba
vybrať chlapca, ktorý bude penitentom,
ale vydrží v póze istý čas bez pohnutia. Vy-
berá si 16-ročného Pavla Alberu. „Poď
sem, pokľakni si tu a opri svoje čelo
o moje: tak sa nepohneme.“ Vzniká foto-
grafia „don Bosco spovedá“.

Epizódka druhá
Keď sa v auguste 1910 stal don Pavol Al-
bera druhým nástupcom dona Bosca,
prevzal starosť o celú Saleziánsku spoloč-
nosť. Na stole mal aj žiadosť o prítom-
nosť saleziánov v Košiciach. Adresoval mu
ju vtedajší košický biskup Dr. Augustín Fi-
scher-Colbrie (1863 – 1925). Don Albera
poslal do Košíc vtedajšieho rakúsko-uhor-
ského provinciála saleziánov dona Ma-
nassera, ktorý sídlil v Osvienčime a mal
dobrý prehľad o situácii monarchie, aby
preskúmal situáciu. Prvý saleziánsky dom
v Uhorsku napokon saleziáni otvorili nie
v Košiciach, ale v maďarskom mestečku
Péliföldszentkereszt.

Človek s hlbokou spiritualitou
„Od čias, keď bol chlapcom v oratóriu, don
Bosco vnímal, že má veľmi
blízko k jeho duchu. Ako
hlavný predstavený zvládol
aj v hroznom období prvej
svetovej vojny, ktorá bola
dlhým prerušením rastu
a napredovania Kongregá-
cie (1914 – 1918), udržiavať
a rozvíjať saleziánske dielo
v Európe a na ďalších konti-
nentoch. Bol človekom vzde-
laným, s hlbokou spirituali-
tou, ako možno vytušiť
z jeho okružných listov,“ na-
písal o ňom don Ángel Fer-
nández Artime, terajší
hlavný predstavený.

Pavol Albera sa narodil 6. júna 1845 v Tu-
ríne. Hneď po svojom prvom stretnutí
s donom Boscom v roku 1858 sa rozhodol
vstúpiť do oratória na Valdoccu. Bol to
pokojný chlapec, usmievavý, učenlivý.
A nábožný. Vstúpil na Valdocco len rok
po smrti Dominika Savia. S nadšením na-
sledoval jeho vzor. Mladík Pavol Albera
sa stal aj priateľom Michala Magoneho,
boli spolu na izbe. Neskôr bol mladý Al-
bera v skupine prvých 22 saleziánov, ktorí
verejne zložili sľuby 16. mája 1862. Po ďal-
ších štúdiách bol vysvätený za kňaza 2.
augusta 1868. V roku 1881 ho don Bosco
poveril úlohou provinciála vo Francúzsku.
Ľudia ho láskavo nazývali „le petit don
Bosco“ (malý don Bosco). V roku 1892 sa
vrátil do Turína a stal sa „generálnym ka-
techistom“, teda zodpovedným za for-

Spracoval: rhsdb / Foto: archív SDB

Don Pavol Albera
„malý don Bosco“

Kamarát Magoneho a druhý nástupca dona Bosca

Rok 2021 vyhlásil náš hlavný predstavený za rok Pavla Alberu, druhého nástupcu dona Bosca,
pri príležitosti storočnice jeho úmrtia. Don Pavol Albera sa stal hlavným predstaveným

saleziánov v roku 1910, po smrti dona Ruu, a bol na čele Spoločnosti až do svojej smrti 29.
októbra 1921. Previedol Saleziánsku kongregáciu cez hrozné obdobie veľkej vojny, no tiež sa

zaslúžil o ďalší rast Spoločnosti a jej rozvoj v Európe i vo svete. Mal na stole aj žiadosť z Košíc.

Don Pavol Albera,
druhý nástupca dona Bosca
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pred 100 rokmi

máciu. V mene dona Ruu podnikol v ro-
koch 1900 až 1903 dlhú návštevu americ-
kého kontinentu a v roku 1905 sprevá-
dzal dona Ruu na jeho ceste do Svätej
zeme.

Učiteľ saleziánskych čností
O svojom zvolení do čela Saleziánskej
spoločnosti si don Albera po jedenástich
rokoch spomínal takto: „Pamätám si,
akoby to bolo teraz, to významné ráno
16. augusta 1910. Vidím seba, nehod-
ného, aký som aj bol, vyzdvihnutého do
tohto vznešeného úradu, aby som pre-
vzal takú vážnu zodpovednosť. Pamätám
si pohnutie, priam ustrnutie, ktoré som cí-
til; úzkosti, obavy, slzy na hrobe dona
Bosca v ten deň; horlivé modlitby, ktoré
som predniesol nášmu dobrému Otcovi,

aby mi pomáhal; a podobral som sa prijať
úlohu, hoci s najväčším odporom a len
preto, aby som neprotirečil Božiemu roz-
hodnutiu… Potom sa mi premietajú v pa-
mäti všetky tie obdivuhodné veci, ktoré sa
Bohu páčilo vykonať v tých rokoch, keď si
poslúžil mojou úbohou osobou.“

Don Albera bol obdarovaný jemnou citli-
vosťou, priam familiárne poznal mnohých
duchovných autorov, medzi nimi osobitne
svätého Františka Saleského. Okružné
listy, ktoré ako hlavný predstavený napí-
sal, sú vzácnymi malými traktátmi a robia
z neho učiteľa saleziánskych čností.

Starosť o spolubratov počas vojny
Ako hlavný predstavený podnikol mnohé
cesty, lebo cítil potrebu priameho kon-

taktu s rastúcou saleziánskou rodinou.
No obrovskou, najväčšou skúškou bola
prvá svetová vojna (1914 – 1918). Nemo-
hol ani zvolať generálnu kapitulu. Horlivo
„odporúčal morálne a materiálne pomá-
hať spolubratom vojakom, naliehal, aby
sa udržiavali existujúce diela, osobne sa
zasadzoval za potreby utečencov a voj-
nových sirôt, každý mesiac napísal
okružný list saleziánom povolaným do
zbrane. Napriek stratám a spomaleniu
pre vojnu Kongregácia opäť napredovala,
dokonca veľmi, a to hneď, len čo pominuli
prekážky,“ napísal don Artime.

Ctiteľ Františka Saleského
Don Pavol Albera bol aj veľkým znalcom
a nasledovníkom čností svätého Františka
Saleského. A sám ešte v prvej polovici
roku 1921 v osobitnom liste spolubratom
vytýčil oslavný rok trojstého výročia smrti
tohto svätca. Napísal: „My, ktorí si máme
po ňom vziať nielen meno, ale najmä du-
cha, sme povinní predísť všetkých ostat-
ných v dôstojnom slávení.“ Najprv pripo-
menul, že výchovné princípy dona Bosca
sú rovnaké aj u svätého Františka Sales-
kého: „Láska, dobrota, rodinnosť, svätá
Božia bázeň v srdci, predchádzanie, za-
bránenie zlu, aby sme ho nemuseli tres-
tať.“ A potom vyzval saleziánov, aby sa
horlivo a prakticky prehĺbili v poznaní spi-
sov tohto veľkého svätého patróna.
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Storočnica smrti
dona Alberu

Don Pavol Albera usnul v Pánovi 29.
októbra 1921. V tomto roku súčasný
hlavný predstavený don Ángel Fernán-
dez Artime pozýva celú saleziánsku ro-
dinu viac spoznať tohto druhého ná-
stupcu dona Bosca. Rok storočnice sa
začal počas Dní spirituality saleziánskej
rodiny. Jednou z veľkých udalostí bude
kongres o jeho osobe, ktorý pripravuje
Saleziánsky historický inštitút v Ríme na
konci októbra. Zároveň počas celého
roka bude v Turíne na Valdoccu v múzeu
Dom dona Bosca výstava „Svet v očiach“
venovaná práve životu dona Alberu. Ne-
bude chýbať ani nový životopis a anto-
lógia spisov tohto druhého nástupcu
dona Bosca.

Don Albera žil v čase veľkého technologického rozvoja začiatkom 20. storočia.
V roku 1910 vznikla napríklad automobilka Alfa Romeo.

Historická fotografia z roku 1861 – don Bosco spovedá.
Chlapec na kľačadle je 16-ročný Pavol Albera.



saleziánski svätí

Spracoval: Ondrej Miliczki SDB / Foto: archív

Narodil sa v sliezskej dedinke Boleslaw 14.
decembra 1869. V roku 1891 pocítil zre-
teľné volanie k rehoľnému a kňazskému ži-
votu. Mal však už 22 rokov, čo sa v tom
čase pokladalo za neskorý vek na prípravu
na kňazské povolanie. Všetku svoju dô-
veru vložil v Boha a Pannu Máriu a začal
hľadať po rôznych kláštoroch na Morave aj
v Poľsku. Definitívnu cestu v povolaní mu
pomohol nájsť jeho niekdajší spovedník,
ktorý mu navrhol, aby išiel k saleziánom,
k donovi Boscovi do Turína.
Keď 8. septembra 1894, na sviatok Naro-
denia Panny Márie, dorazil do Turína, don
Rua ho poslal na Valsalice, do domu pre
neskoré povolania. V auguste 1895 Ignác
vstúpil do noviciátu a po ňom pokračoval
v štúdiách filozofie a agronómie. Po
úspešnom zložení skúšok sa na radu
dona Barberisa prihlásil na misie; ale don
Rua mu na to povedal: „Vaše misie sú na
severe!“
Svoje prvé saleziánske roky strávil v Go-
rici, kde vyučoval študentov a sám študo-
val teológiu. Neskôr ho poverili vedením
stavby a úlohou ekonóma. V roku 1901
tam prijal aj kňazskú vysviacku
a veľmi skoro sa stal vyhľadávaným
spovedníkom. V októbri 1910 ho
predstavení poslali do slovinskej
Ľubľany, aby sa postaral o salezián-
sky ústav, ale najmä aby dokončil ro-
zostavaný kostol Panny Márie Po-
mocnice. Túto prácu mu na začiatku
značne skomplikovali balkánske
vojny, prvá svetová vojna a následne
chudoba povojnových rokov. Kostol
sa mu podarilo dostavať v roku 1924.
Slávnostne ho posvätil staručký kar-
dinál Cagliero.

O rok nato ho predstavení poslali do ta-
lianskej dedinky Perosa Argentina, kde
v tom roku študovali a pripravovali sa na
saleziánske povolanie tridsiati chlapci
z Čiech a Moravy. A tak sa Ignác vo svojich
55 rokoch stal pre týchto chlapcov donom
Boscom – zháňal pre nich prostriedky na
živobytie, hral sa s nimi, žartoval, staral sa
o ich štúdiá, ale predovšetkým bol pre
nich otcom. V tom čase aj v Čechách začí-
nal rásť záujem o príchod saleziánov. Po
rozmanitých peripetiách saleziáni kúpili
od sestier Nepoškvrneného počatia kláš-
tor vo Fryštáku. Skoro ráno 28. septembra

1927 tam na čele s donom Stuchlým do-
razilo z Perosy Argentiny 17 chlapcov a 3
saleziáni.
Dielo sa rýchlo rozrastalo a don Stuchlý,
ktorý si medzitým pre svoje biele vlasy vy-
slúžil od obyvateľov Fryštáku prezývku Sta-
říček, sa zasadil o vybudovanie ďalších sa-
leziánskych ústavov v Čechách (Ostrava,
Praha, Brno, Pardubice…). Dňa 15. sep-
tembra 1935 bol Staříček menovaný za
provinciála novozriadenej samostatnej
Československej saleziánskej provincie.
Počas druhej svetovej vojny nacisti zabrali
niekoľko saleziánskych ústavov a asi 50
českých saleziánov odviedli na nútené
práce. V auguste 1943 musel byť vyprázd-
nený aj dom vo Fryštáku. Po vojne sa Fryš-
ták opäť stal sídlom saleziánskeho ašpi-
rantátu a nastala krátka saleziánska jar.
V roku 1948 bol menovaný nový provinciál,
a tak sa Ignác utiahol na odpočinok do
Fryštáku, kde zastával úlohu spovedníka.
V roku 1949 sa prudko zhoršilo už aj tak
podlomené Staříčkovo zdravie a 5. marca
1950 dostal záchvat mozgovej mŕtvice. Od
tohto dňa bol Ignác Stuchlý pripútaný na

lôžko. V noci z 13. na 14. apríla sa-
leziánov zobudila polícia a prísluš-
níci ŠTB, ktorí v rámci Akcie K obsa-
dili dom. Saleziánov deportovali na
rôzne miesta a Staříček bol umiest-
nený do domova dôchodcov v Lu-
kove v blízkosti Fryštáku. Ako ra-
dový chovanec nesmel ani opúšťať
dom. V januári 1953 sa dostavil
druhý záchvat mŕtvice.
Staříček umiera v sobotu 17. ja-
nuára 1953 vo veku 83 rokov. Po-
chovaný je na fryštáckom cinto-
ríne.

Ignác Stuchlý
prvý český salezián

Pápež František vyhlásil 21. decembra 2020 zakladateľa saleziánskeho diela v Čechách,
prvého českého saleziána a prvého československého provinciála

dona Ignáca Stuchlého za ctihodného.
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sen dona bosca

Don Bosco si s dojatím a so slzami v očiach
po vyše sedemdesiatich rokoch spomínal
na slová svojej mamy Margity po jeho roz-
hodnutí stať sa kňazom: „Mňa nič do tých-
to vecí, ale Pán Boh je na prvom mieste.
Nerob si starosti o mňa. Ja od teba ne-
chcem nič, nič od teba nečakám. Zapa-
mätaj si však dobre: chudobná som sa
narodila, chudobná chcem aj zomrieť.
Pred tebou prehlasujem: ak sa spustíš
a v kňazskom stave sa nanešťastie sta-
neš bohatý, nikdy ťa neprídem navštíviť.
Zapamätaj si to dobre!“ Don Bosco počas
svojho detstva veľmi dobre poznal a zažil,
čo je to chudoba, a tak ho slová jeho
matky vôbec neprekvapili.
Duch chudoby je ten, ktorý zaisťuje nebo.
Saleziánska chudoba nespočíva len v ne-
vlastnení a v nespravovaní vecí a majetku,
ale predovšetkým v rozhodnutí žiť chu-
dobný, lepšie povedané, žiť a správať sa
ako chudobný. Don Bosco v liste direkto-
rom napísal: „Milujeme chudobu a pria-
teľov chudoby, lebo to, čo nám urobí naj-
viac škody, je jej abstrakcia.“ Evanjelium
nás učí milovať nie myšlienku na chu-
dobu, ale blížneho, osobitne každého
jednotlivca v jeho chudobnej situácii. Chu-
doba sama v sebe nemá vnútornú hod-
notu, dokonca pre mnohých ľudí je veľ-
kým bremenom života v nedôstojných
podmienkach na hranici vlastnej existen-
cie.
Don Bosco vníma chudobu ako duchovnú
dokonalosť, ktorá spočíva v askéze a od-
pútanosti. On začal z ničoho, celý život
prežil v chudobe a možno povedať, že
svoju osobnú chudobu prežíval až hrdin-
sky: „Chudobu treba mať v srdci a prakti-
zovať ju!“ Neprekážalo mu, keby aj bolo
málo saleziánov, ale túžil, aby boli chu-
dobní: „Chudoba je naše šťastie, Božie
požehnanie a my sa musíme modliť k Pá-
novi a túžiť dobrovoľne ostať chudob-
nými.“

Don Bosco stále opakoval, že treba pra-
covať tak, ako pracujú chudobní, aby sa
saleziáni stali hodní Božej Prozreteľnosti
a ekonomicky dobre používali všetky ma-
teriálne dobrá, ktoré nadobudli. Najviac
sa obával toho, aby niekto nemohol po-
vedať: „Toto zariadenie domu sa nevy-
značuje chudobou, toto stolovanie, toto
oblečenie nie je ako u chudobných.“ Vo
svojich posledných odporúčaniach vraví:
„Ak začneme žiť pohodlne a blahobytne,
naša Spoločnosť už nebude plniť svoju
úlohu.“
V skutočnosti by však niekto mohol na-
mietať, že saleziáni vlastnia klubovne,
ihriská, chaty a množstvo ďalších mate-
riálnych vecí. Tie však slúžia pre prácu
s mládežou a nie sú v osobnom vlast-
níctve saleziánov, ale Kongregácie. Exis-
tujú rôzne druhy kvality chudoby – tri
dobré a tri zlé. Chudoba zdôrazňovaná
Pánom Ježišom, chudoba ako rada – „ak
chceš byť dokonalý, predaj všetko, čo

máš“ a chudoba vyjadrená rehoľným sľu-
bom. Nasledujú tri negatívne aspekty
chudoby. Tí, ktorí stále lamentujú, že im
niečo chýba, chcú byť chudobní, ale ne-
smú mať nijaký nedostatok. Potom sú to
tí, ktorí chcú prežívať chudobu bez zrie-
kania sa a vyhľadávajú delikatesy a veľa
jedla. Nakoniec je to chudoba tých, kde
každý má všetko svoje a je nezávislý od
druhých.
Každý kresťan je povolaný prežívať chu-
dobu, lebo naše nadbytočné bohatstvo
vždy chýba nejakému chudobnému. Don
Bosco varoval, že ako moru sa treba chrá-
niť zbytočného uchovávania peňazí
u seba. Chcel tým povedať, že peniaze,
ktoré saleziáni majú, patria chudobným,
a že oni sú len nástrojom na ich odo-
vzdanie tým najbiednejším. Nech nás
srdce dona Bosca, odpútané od mate-
riálnych vecí, učí štedrosti a citlivosti voči
chudobným.

Autor: František Kubovič SDB / Foto: Barbora Kullačová

Diamant chudoby

V lúčoch CHUDOBY bolo napísané: Nebeské kráľovstvo patrí chudobným. Bohatstvo je tŕnie.
Chudoba sa neprežíva slovami, ale láskou a skutkami. Ona otvára bránu neba a dovolí tam

vstúpiť.
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Don Jozef Skalný, salezián kňaz

Text a foto: archív SDB

Jozef Skalný sa narodil 8. októbra 1946 v Bratislave. Jeho otec po-
chádzal z Valaskej pri Brezne a služobne, keďže bol žandár, sa
dostal do Bernolákova, kde Jozef so svojím starším bratom pre-
žili mladosť. Starší brat bol učiteľ a Jozefa predišiel v narodení
i smrti. Strednú školu Jozef absolvoval v Senci, kde sa zoznámil
s donom Ivanom Grófom. Civilne vyštudoval elektrotechniku
a dosiahol titul Ing.
Saleziánom sa stal v tajnosti 18. januára 1970, keď zložil prvé re-
hoľné sľuby. Neskôr, ako mladý inžinier a salezián, sa stal na
gymnáziu v Senci učiteľom fyziky. Rodina Skalných sa presťa-
hovala do Ružomberka a Jožko tam pracoval v projekcii ako
elektroinžinier. Tajne študoval aj teológiu a za kňaza bol vysvä-
tený 4. júna 1977. Po kňazskej vysviacke kúpil malý domček v Ľu-
bochni a tam žil a duchovne pôsobil až do pádu totality. Keďže
dom stál v tesnej blízkosti lesa, poslúžil na mnohé tajné du-
chovné aktivity s mládežou a manželmi.
Až od roku 1990 mohol pôsobiť aj verejne. Najprv bol kaplánom
v Dolnom Kubíne, potom v roku 1991 bol začlenený do sale-
ziánskej komunity v Žiline, kde od
roku 1994 pôsobil ako ekonóm sa-
leziánskeho domu a staral sa o re-
konštrukciu a potrebné stavebné
úpravy. Krátko bol aj správcom far-
nosti Kňažia a od roku 1999 pôsobil
v saleziánskom diele v Bratislave-
-Trnávke, pričom bol sedem rokov
ekonómom. Tam zostal aj po skon-
čení úlohy ekonóma. V roku 2018
bol začlenený do komunity starších
spolubratov v Galante-Hodoch.
Svoj život odovzdal Pánovi 24. de-
cembra 2020 v neskorých večer-
ných hodinách.
Zomrel vo veku 74 rokov v nemoc-
nici v Galante, kde bol so zápalom
pľúc vyše týždňa a mal potvrdené aj
ochorenie Covid-19.
V saleziánskej spoločnosti prežil 50
rokov rehoľného života a 43 rokov
kňazstva.

Zo spomienok spolubratov:
Jozef sa stal saleziánom a v čase zá-
kladnej formácie bol ako elektrotech-
nický inžinier zamestnaný v jednej
elektrotechnickej firme v Bratislave.
Chodil do mesta trolejbusom a vždy
vystupoval pri Blumentáli, kde cho-
dieval na svätú omšu a po nej opäť

trolejbusom do práce. Tak to robil každý deň. Po istom čase ho za-
stavil jeden mladý muž a poďakoval sa mu za svedectvo, ktoré vi-
del. Prezradil mu, že si ho všimol, tiež cestou do práce, kam ide, šiel
aj on s ním a pozoroval ho v kostole a potom cestou do práce. Pri-
znal sa, že jeho postoje a všetko, ako sa správal, v ňom vzbudili
túžbu, aby sa stal opravdivým kresťanom aj on. Jozef nespomínal,
že by sa s ním ešte niekedy neskôr rozprával, ale stretnutie s týmto
mladým mužom v ňom zanechalo hlboké spomienky a výzvu byť
verným v každodennom živote.
don Marián Valábek SDB

Ako 19-ročný mladík som sa s Jozefom stretol na brigáde v Martine
pred začiatkom vysokoškolských štúdií v Bratislave. Nevedel som
o ňom nič, ale hneď sme si porozumeli. Pri práci som pozoroval jeho
pracovitosť a dôslednosť. Bol priateľský. Hneď sme objavili spo-
ločné pohľady na život. Počas štúdia, keďže sme boli na tej istej fa-
kulte, sme sa častejšie stretli a porozprávali. Nevedel som, že už sme-
ruje k saleziánskej formácii, ale až neskôr, keď som sa aj ja zoznámil

so saleziánskym duchom, spoznal
som čnosti, ktoré ho charakterizovali
ako saleziána. Počas jeho choroby
som si všimol jeho trpezlivosť a odo-
vzdanosť do Božej vôle. Aj neskôr bol
pre mňa príkladom jeho život.
don Ján Zauška SDB

S Jožkom som prežil v komunite na
Trnávke desať rokov. Boli to roky plné
zážitkov i prekvapení. Bol som sved-
kom jeho vyčerpania a choroby. Vní-
mal som, ako zápasí, ako napriek
tomu, že telo a psychika už nevládzu,
predsa sa nevzdáva. V stavoch, kde si
mnohí zúfajú, robil pomalé kroky
v prijatí svojej choroby, v premieňaní
svojho utrpenia na obetu za druhých,
ale aj ako pokánie za to, na čo v ča-
soch svojej sily a aktivity asi nemyslel.
Uvedomoval som si, aká je potrebná
viera. Myslím, že túto vieru Jožko mal
a že v nej rástol. Modlil sa a poslúchal
predstaveného, počúval bratov… bol
veľmi pokorný. Mal čas uvedomovať
si, ako veľa vyžadoval od iných, keď
vládal, a aké je ťažké, keď človek chce,
ale nevládze. Toto bola jeho modlitba
posledných rokov. Sprevádzať Krista
na Kalvárii.
don Dominik Vinš SDB

* 8. 10. 1946 † 24. 12. 2020
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oKaždý druhý mesiac

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

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

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

Požiadaním o časopis
vyjadrujete súhlas
so spracovaním vašich
osobných údajov
pre potreby zasielania
časopisu na vašu adresu.

Rozšírte rodinu dona Bosca.
Za všetkých dobrodincov
slúžime každú sobotu svätú
omšu a pamätáme na nich
v modlitbách.



Prinášame Vám úryvok z tejto knihy:
A potom prišiel jedného dňa telefonát,
že nás presúvajú do Ríma. Ešte v tú noc
sme museli odísť na člne do Civitavec-
chia. Keď som upratala byt a zbalila veci,
podozrievavo som vybrala tehotenský
test, ktorý som mala v zásuvke, a vy-
skúšala som ho. Bez pochybností sa na
ňom dali rozoznať dve čiarky.
V tú noc na člne mi od vzrušenia vy-
schlo v ústach. Čoskoro sa stanem mat-
kou! Čoskoro budem v Ríme, v meste,
ktoré som milovala viac než všetky
ostatné!
No mýlila som sa, keď som si myslela, že
sa usadíme v Ríme. Hoci Fabio pracoval
v meste, nasťahovali sme sa do domu,
ktorý vlastnili jeho rodičia v Santa Mari-
nelle. Bývali sme takmer päťdesiat kilo-
metrov od rímskej Baziliky svätého
Petra. Samotný dom teda nebol v mes-
te, ale na modernom predmestí. Ak sa
chcel človek odtiaľ niekam dostať, po-
treboval auto. A to som nemala. Fabio
trávil väčšinu dňa vo svojej novej práci,
ale chaoticky sa vracal k budovaniu náš-
ho rodinného hniezda – premiestňoval

starý nábytok, vyhadzoval ro-
dinné klenoty a starý ľan. Teraz
bol energický a nebezpečne
rázny. Mal totiž manželku a dieťa
na ceste a bol odhodlaný, nehľa-
diac na obete, sa o nás čo najlep-
šie postarať. Nosil domov celé
tony spotrebičov a nábytku. Zbur-
coval susedov a dvaja z nich vzali
milovaný, ale dosť ošumelý príbor-
ník jeho matky a celý, aj s nepouží-
vanými pohármi na punč a svadob-
ným porcelánom, ho kakofonicky
vyhodili do kontajnera.
Na mňa, Fabiovu manželku a cu-
dzinku, sa v našej štvrti pozerali po-
dozrievavo. Vtedy som ešte nevedela,
aká konformistická môže byť ta-
lianska kultúra. Kúpite si nesprávny
nábytok, oblečiete si odlišné obleče-
nie, zájdete k neznámemu lekárovi
a už ste poznačenou ženou – nevoniate
im, nie ste súčasťou ich spoločenstva.
Môj manžel bol istým spôsobom hrdý
na to, že som iná. Páčila sa mu moja
otvorenosť, schopnosť šokovať a aj po-
tešenie, ktoré som z toho mala.

Cena: 12,90 €
Počet strán: 176

Väzba: pevná viazaná

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

Knihy si môžete objednať cez náš e-shop www.donbosco.sk.
S výberom aj objednávkou vám radi pomôžeme, ak sa na nás obrátite mailom na adresu pre.vas@donbosco.sk

alebo objednavky@donbosco.sk a tiež telefonicky na čísle 0903/962 029.

Sadnúť si do mäkkého kresla. Zavrieť oči a len tak spočinúť. Všetci poznáme ten pocit, ktorý
nám umožní vnímať seba. Ak bude oddychovať duša, telo sa pridá. Neplatí to však naopak.
Preto k nám Vydavateľstvo DON BOSCO prichádza s novou edíciou kníh, ktoré vyjadruje
spojenie „do kresla“. Obsah knihy z tejto edície chce byť pre čitateľa pútavým, reálnym,
ľahkým, povzbudivým… presne takým, aký potrebuje naša duša v kresle, aby pookriala.

je práve takouto knihou, s ktorou sa dá v kresle stráviť niekoľko príjemných hodín.
Autobiografický životný príbeh mladej zdravotnej sestry z periférie Londýna je krásny preto,
lebo je o hľadaní životného šťastia, zmyslu života, o poznaní seba, o túžbe milovať a byť
milovaná a ešte viac… Posúďte sami.

Edícia do kresla

Žiarivá temnota noci
Sally Readová


