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veci dona bosca

Som pomerne elegantná pohovka, neposkytu-
jem príliš veľký luxus, ale som príjemná pre mno-
hých ľudí. O moje vankúše sa opierali chlapci,
mladí ľudia i dospelí všetkých vekových skupín,
bohatí (niekoľkí) a chudobní (mnohí). Všetci prišli
k môjmu pánovi, ktorý bol pre každého jedno-
ducho „don Bosco“.
Prijímal ich s rovnakou úctou, s akou sa správal
k veľkým pánom. Pozval ich, aby si sadli na moje
vankúše, on sedel za stolom a čo najpozornejšie
ich počúval, akoby všetky veci, ktoré hovorili, boli
veľmi dôležité. Aj keď boli malí, sopľaví, špinaví,
zle oblečení…
V decembri 1880 sa tu objavil dvadsaťpäťročný
pán, ktorému svätec zdvorilo naznačil, aby si sa-
dol na mňa. Toto zdvorilé gesto bolo v rozpore so
vzhľadom návštevníka: v očiach sa mu zračil zlo-
vestný výraz. Ktokoľvek by pochopil, že človek pri
ňom musí byť v strehu.
Bol rozrušený a viditeľne potláčal svoju nervozitu.
Rozprával, takmer kričal a skákal z jednej veci na
druhú. Budil dojem, že nevie, odkiaľ začať. Bolo to
zjavné, pretože svoju reč často prerušoval a veľa
gestikuloval. Pochybnosť, že ide o vážnu záleži-
tosť, sa stala istotou, keď pre jeho neustále krú-
tenie mu z vrecka vykĺzol revolver a skončil medzi
mojimi vankúšmi. Bol to malokalibrový revolver
na šesť výstrelov.
Don Bosco s absolútnym poko-
jom, bez toho, aby vzbudil akú-
koľvek pozornosť, pomaly
položil na revolver svoju
kúzelnícku ruku a nechal
ho zmiznúť. Návštevník

prešiel od tárania k provokatívnej reči a snažil sa
rozpútať hádku. V určitom okamihu rýchlo zme-
nil pohľad, akoby chcel ovládnuť situáciu. Teraz
bol odhodlaný konať. Strčil ruku do vrecka a zlo-
myseľne sa v ňom prehrabával. Potom akoby
omámený a otrávený vyskočil na nohy, pozrel sa
napravo, ako keby mu niečo chýbalo. Nič nena-
šiel…
Don Bosco nezostal sedieť a pokojne urobil nie-
koľko krokov k dverám. „Čo hľadáte, pane?“ spý-
tal sa. „Tu vo vrecku som mal niečo, ktovie ako…
kam to zmizlo?“ „Asi ste si mysleli, že to máte, za-
tiaľ čo…“. „Nie, nie,“ odvetil celý zarazený a zneis-
tený, dokonca sa vrátil aj do vedľajšej miestnosti.
Don Bosco sa rýchlym pohybom priblížil k dve-
rám, jednou rukou chytil kľučku a v druhej držal
zbraň. Keď to zaskočený vrah zbadal, nevedel od-
povedať na otázku: „Je to vec, ktorú hľadáte?“
Snažil sa revolver zobrať, ale zastavil ho rázny
pokyn: „Stáť! Ihneď choďte preč! Nech je vám
Boh milostivý.“ A zatiaľ čo jedna ruka držala
zbraň, druhá otvorila dvere. Útočník váhal, ale
musel sa poddať, lebo začul, že z predsiene
niekto prichádza. Vonku stál koč, v ktorom čakali
jeho komplici.
Don Bosco nepodal nijakú sťažnosť. Táto náv-
števa mala byť preňho vážnym „varovaním“. Ale

pre neho to bolo úplne zby-
točné. Bolo treba oveľa

viac, aby don Bosco
zmenil svoj smer.

José J. Gãmez Palacios

Pohovka a pištoľ

V Memorie Biografiche
sa uvádza: „V izbičkách

dona Bosca,
v miestnosti naľavo od
oltára, môžeme vidieť

kus nábytku: na prahu
sú polkruhovité za-

sklené dvere, na ľavej
strane pohovka

s dvoma vankúšmi
v rohoch. Mnoho ľudí
tam našlo pri donovi
Boscovi pokoj a úte-
chu, radu a vedenie

a často aj dar Božej mi-
losti“ (XIV 516 – 518).
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hlavný predstavený

Moji verní priatelia, čitatelia mesačníka Il
Bollettino Salesiano, píšem vám so
srdcom dojatým z toho, čo som zažil po-
čas sviatku svätého Jána Bosca. Chcem
vám povedať dve príhody, v ktorých som
bol v jednom prípade svedkom a v dru-
hom príjemcom istého odkazu. Obidve
mi pomohli pochopiť, aké veľké môže byť
ľudské srdce.
Večer 29. januára 2021 na Valdoccu, v Ba-
zilike Márie Pomocnice, som sedel v lavici
hlavnej lode a zúčastnil som sa na modli-
tebnej vigílii pred sviatkom nášho milo-
vaného otca.
Vigíliu animovali štyria mladí ľudia, ktorí
sa predtým zúčastnili na stretnutí organi-
zovanom Svätou stolicou s názvom Eko-
nomika pápeža Františka. Išlo o mladých
podnikateľov, ktorí v ekonomike nevidia
prostriedok na obohacovanie sa možno
ochudobňovaním ostatných, ale vnímajú
ju v perspektíve spravodlivosti a solida-
rity. No a dvaja z týchto mladých podali
svedectvo o živote, ktorý siaha ďaleko za
hranice ekonomického riadenia. Jeden
z nich porozprával, že pred dvoma rokmi
mu zomrel otec. Jeho matka chcela urobiť
niečo významné na pamiatku svojho mi-
lovaného manžela, preto sa rozhodla pri-
jať do svojho domu – spolu so svojimi
deťmi – dvoch maloletých prisťahovalcov,
ktorí sa nachádzali v Taliansku bez akých-
koľvek citových a rodinných väzieb. Tento
mladý muž sa nám zdôveril s tým, ako
ich – deti – hlboko zasiahlo rozhodnutie a
odvaha matky žiť evanjelium tak, ako bola
presvedčená, že by sa malo uskutočňovať

dnes, s vlastnou tvárou a v prvej osobe.
Druhým svedectvom bolo svedectvo mla-
dej ženy, ktorá okrem toho, že bola
úspešnou podnikateľkou, rozhodla sa byť
opatrovateľkou jedného maloletého se-
negalského chlapca, aby mu v tom čase
pomohla nájsť si vlastnú cestu, rásť, vzde-
lávať sa a pripraviť sa na život.
Bol som ohromený, pretože toto je „živé
a neprisladené evanjelium“. Znamená to,
že aj dnes je možné takto žiť. A nepo-
chybne mnohí z vás takto žijú, každý svo-
jím spôsobom, jednoducho, konkrétne.

List „z konca sveta“
No a aby som zostal konkrétny, chcem
vám ponúknuť ďalšie svedectvo, ktoré po-
tvrdzuje to, čo mi zostalo v srdci. Už som
to povedal mnohokrát: vo svete, ako je
ten náš, nepochybne veľmi zložitý a s toľ-

kými falošnými a temnými silami, je tiež
potrebné dať vedieť o dobre, ktoré sa
robí. Don Bosco to robil každý deň.
Pred niekoľkými dňami som dostal list, je-
den z mála takých, v ktorých nie sú sťaž-
nosti ani sa o nikom nehovorí zle (narie-
kanie je časté všade…). Naopak, je to
svedectvo istej mladej ženy, ktorá roky žila
v saleziánskom prostredí, a to poznačilo jej

Ľudské srdce schopné
mimoriadnych činov

Ángel Fernández Artime
hlavný predstavený saleziánov

a X. nástupca dona Bosca

Nech aj vaše srdcia sú
„veľké ako morský breh“

a vždy otvorené
pre nádej.

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

„Byť saleziánom znamená žiť pre druhých. Takto ich tu poznáme. Takí sú. Takto žijú.“
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život k lepšiemu. Jej odkaz ma potešil a po-
vzbudil. Zišlo mi na um, že sa oň s vami po-
delím, aby ste aj vy mohli počúvať niečo, čo
pohladí a nepoškriabe.
Mladá žena píše:
„Drahý otec Ángel, hneď ako som našla
spôsob, píšem vám, aby som vám pove-
dala niekoľko vecí. Tu, kde bývam, sú sale-
ziáni úžasní: posilňujú tých, ktorí trpia, po-
vzbudzujú tých, ktorí sa cítia sami, vždy si
nájdu čas na počúvanie, nabádajú nás, aby
sme verili, dôverovali, dúfali proti každej
nádeji. Upokojujú dušu v najtrpkejších ho-
dinách a tešia sa z radostí, akoby boli ich
vlastné. Verte mi, otče, neklamem vás. Celý
môj život bol osvecovaný saleziánskou cha-
rizmou. Najskôr v malom meste, kde bol
otvorený prvý saleziánsky dom v Amerike,
a už niekoľko rokov vo veľkom a krásnom
meste Rosario. Tu, v dome San José, dome
svätého Jozefa, pracujem v škole a zúčast-
ňujem sa na aktivitách farnosti.
Viem, čo hovorím. Náš direktor pozná
každého študenta po mene. Dokáže spo-
lucítiť s radosťou a bolesťou každého.
Mnoho našich detí prežíva bolestivé
a ťažké príbehy: žiaci s leukémiou, mŕtvi
rodičia, násilie v rodine a mnoho ďalších
nešťastí. Direktor ich pozná a objíma ich
slovami i srdcom. Ďalší salezián dokáže
rozochvieť kostol pri každej Eucharistii.
Aj keď je otec X starý človek, zamieša sa
medzi chlapcov a rozpráva príbehy zo sta-
rých dobrých čias. V ďalšom saleziánskom

dome v tomto meste spolu s donom X ne-
únavne hľadáme najlepšiu metódu, ako
naučiť deti prvej triedy čítať a písať. Je
toľko saleziánov, ktorých by som mala
menovať…
Minulú sobotu som cestovala 1 500 kilo-
metrov za otcom X, ktorý je v opatrova-
teľskom dome pre saleziánov Artemide
Zatti. Chcela som mu pripomenúť, ako
veľmi ho stále milujeme, a odplatiť mu
troškou lásky za všetko, čo pre nás urobil.
Mala som možnosť poobedovať s ním.
Bol dojatý, pochopil, že skutočne stojí za
to darovať život iným.
Byť saleziánom znamená žiť pre druhých.
Takto ich tu poznáme. Takí sú. Takto žijú.
,Na svete sme pre druhých‘, stále nám
hovorí otec X, parafrázujúc dona Bosca.
Práve preto je na nádvoriach našich škôl
niečo vo vzduchu, v atmosfére nevidi-
teľné, ale citeľné, čo súvisí s radosťou, ná-
dejou a svätosťou.
Drahý hlavný predstavený, požehnaný
sviatok dona Bosca! Modlím sa za teba
a v tebe za každého saleziána, ktorý nám
dáva pocítiť, že don Bosco je živý, že vždy
bol a naďalej zostáva s nami. Pekný svia-
tok dona Bosca a požehnanie všetkým!“
Meno tejto panej neuvádzam, aby som ju
nedostal do nepríjemnej situácie a nech si
nikto nemyslí, že týmto iba „robím re-
klamu“. Sme v rodine a nemám v úmysle
robiť nič také.
Ale nechcem mlčať o tom, čo má sviežosť

pravdy, ani o radosti z poznania toho,
koľko dobroty vyžaruje do sveta staré
i mladé saleziánske srdce.
Jednoducho vám poviem: Valdocco s do-
nom Boscom bolo tým, čo nám hovorí
táto mladá žena. Akú radosť mi robí, keď
počujem, že je veľa domov, ktoré majú
„príchuť Valdocca“!
Želám vám všetko najlepšie. Nech aj vaše
srdcia sú „veľké ako morský breh“ a vždy
otvorené pre nádej.

(Podľa Il Bollettino Salesiano, marec 2021)
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panna mária

Otče náš, ty to vieš, čo mama v srdci nosí…
Vypočuj pery jej, keď úpenlivo prosí…
Veď každá mama snáď najčastejšie riekne ti:
„Ty, Veľký, Dobrý, chráň, prosím, moje deti!“

A prosím i vás, malí mocní svätí,
orodujte v nebi za mládež a deti…

Chráň ich, prosím, blahoslavená Laurika,
keď život im naprázdno, v hriechu uniká…

Aj teba prosím, svätý Dominik,
nech o čistotu srdca neoberie ich nik…

Terezka svätá, ty vieš, čo k šťastiu treba,
syp ruže milostí – pomáhaj nám z neba…

Filoménka, krásna panna čistá,
pros, nech nikdy nezrieknu sa Krista…

I biely kvet ďalší – Mária Goretti,
prihováraj sa za nich, dôverujeme ti…

Svätá Hyacintka a svätý František,
pomôžte nájsť deťom tejto doby liek –
útechu u nebeskej Mati
a lásku k nezištnej obeti…

A ty, Anka, nám tak blízka, z dedinky pri rieke Uh,
statočnosť vypros mladým od severu až po juh…

Aj vy, čo nestihli ste zhrešiť – sväté neviniatka,
naučte ich na nebo sa tešiť, dozrite na dieťatká…

Všetci svätí, čo žili ste tu dlho či odišli ste mladí,
pomôžte, nech dôjdeme i my raz v nebeské záhrady…
Keď všade je nástrah toľko a brána tak úzka,
ukážte, jak prejsť cez ňu môže Samko, Emka, Zuzka…

Keď bezradní sme my – otcovia a mamy –
ty, don Bosco, buď vtedy, prosím, s nami...
Raď, sprevádzaj nás a veď,
nech trpezliví sme, nechceme úspech vidieť hneď.
Ty prosil si: „Daj mi duše…“ – tak ti ich zverujeme…
Že pri výchove pomáhaš nám, nech cítime, vieme…
Uč nás v každej veci
s dôverou utiekať sa k Márii Pomocnici.

Panna najčistejšia, vypros nám milosti,
nech žijeme i umrieme všetci v nevinnosti…

Keď mama prosí...
Bohuslava Š.
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saleziánske diela

Autor: Komunita SDB a ASC / Foto: archív SDB Poprad

Saleziánsky dom v Poprade-Veľkej bol zriadený 15. januára 1990. Centrálne postavenie
v tomto diele má formačný dom noviciátu. Tu sa pripravujú mladíci – novici, ktorí vo svojom

živote pocítili Božie volanie, aby mu zasvätili svoj život ako apoštoli mladých. Formačná
komunita im pomáha rozpoznať pravosť tohto povolania a pomáha im ho rozvíjať.

Noviciát dnes
Noviciát je obdobie, počas ktorého sa
skúša a rozlišuje povolanie mladého člo-
veka. Ako pri väčšine mužských reholí, aj
u saleziánov trvá jeden rok. Kandidát má
počas neho spoznať, či je jeho povolanie
autentické. Na konci roka buď odíde,
alebo zloží dočasné sľuby.
Magistrami novicov tu boli postupne: don
Ján Zauška, don Ján Čapla, don Pavol Mi-
chalka, don Vladimír Fekete a don Peter
Timko. Od roku 1990 do dnešných dní
vstúpilo do tohto noviciátu takmer 280
novicov. Postupne sa po roku 2000 stal
medzinárodným noviciátom. Vstupujú tu
mladí chlapci zo štyroch provincií: slo-
venskej, českej, ukrajinskej a bieloruskej.
Nemajú noviciát vo vlastnej krajine, preto
prichádzajú do Popradu.
V školskom roku 2020/21 prvýkrát nena-
stúpil do noviciátu žiaden novic. Stalo sa
tak po 30 rokoch nepretržitého trvania.
Napriek tomu je tu nádej na ďalšie roč-
níky. Ako vyzerá bežný deň v noviciáte? Je
veľmi pestrý. Začínajú ho o 6.30 rannými
modlitbami. Po nich nasledujú raňajky
a potom novici upratujú dom, čo je tiež

súčasťou formácie. O 8.45 sa začína vy-
učovanie. Podrobnejšie sa študuje život
dona Bosca, životy svätcov saleziánskej
rodiny, Katechizmus Katolíckej cirkvi, li-
turgika, pastorácia mládeže, spev a ta-
liančina. Po obede sa novici venujú du-
chovnému čítaniu. Potom prichádza na
rad šport alebo manuálna práca. V čase
samoštúdia čítajú literatúru, ktorú majú
určenú. K večerným aktivitám patrí mod-
litba ruženca, účasť na farskej svätej omši
a po nej je osobné voľno. Po spoločných
večerných modlitbách nastáva silencium
a o 22.00 je večierka.
Keďže noviciát je súčasťou farnosti, novici
sú zapojení aj do farského života. Na po-
pradskom sídlisku Juh sa zapájajú do ak-
tivít v piatkové a nedeľné popoludnia.
Kým v 90-tych rokoch minulého storočia
bolo v ročníku aj dvadsať novicov, po-
sledné roky klesol počet do 5 novicov. Ne-
dávno blahorečený Titus Zeman je patró-
nom duchovných povolaní. O tie sa staral
už počas svojho pozemského života a sa-
leziáni sú presvedčení, že pomáha aj teraz
z neba. Samozrejme, je to aj o nás. Vždy
platí, že Boh povoláva, ale my vytvárame

istú pôdu, z ktorej môže povolanie vyklíčiť.
Každoročne na konci letných prázdnin
pozývame chlapcov zo všetkých salezián-
skych stredísk, najmä z východného
Slovenska, do Levoče na „Bodku za prázd-
ninami“. Toto podujatie sa snažíme pri-
pravovať tak, aby napomáhalo aj pri

Poprad-Veľká

Najnovší saleziáni z roku 2020
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saleziánske diela

orientácii v povolaní. Súčasná komunita
saleziánov, ktorá od leta prešla viacerými
personálnymi zmenami, pod vedením no-
vého direktora dona Ľuboša Stebnického
naďalej pokračuje v pastoračnom pôso-
bení vo farnosti a v oratku a pripravuje
podmienky na otvorenie ďalšieho ročníka
noviciátu, zvlášť modlitbami za nové po-
volania.

Oratórium Poprad-Juh
V roku 1994 sme dostali do bezplatného
prenájmu budovu bývalej materskej
škôlky na sídlisku Juh pre zriadenie ora-
tória. Spolubratia, novici, mladí animátori
aj deti spolu s rodičmi a dobrodincami tu
za tieto roky vytvorili naozaj krásne a živé
stredisko. V aktuálnom školskom roku
pod vedením nového vedúceho oratória
Pavla Piatrova začalo po bohatých prázd-

ninových aktivitách v oratku svoju činnosť
12 chlapčenských aj dievčenských skupi-
niek, tzv. stretiek. Plus dve skupiny Mod-
litieb matiek, jedna Modlitieb otcov a sku-
pinka františkánskych terciárok. Zvykli sa
tu stretávať aj rodinné spoločenstvá a sa-
leziáni spolupracovníci. „Premodlievajú“
prostredie a občas po nich zostane aj
tácka koláčikov. Skrátka, všestranný úži-
tok…;) Pred koronou krásne fungovali „vo
vlastnej réžii“ aj pondelkové služby upra-
tovania všetkých priestorov oratka. Otvo-
rené bývalo od utorka do piatka a v ne-

deľu vždy od 15:30. Soboty
boli vyhradené na du-
chovné obnovy, výlety, bri-
gády… Súčasná situácia „za-
tlačila“ stretká do online
priestoru. Veľmi dobre žije
náš popradský web salezi-
anipoprad.sk. Snažíme sa
využívať tie možnosti, ktoré
máme. Z rôznorodých kaž-
dodenných aktivít zostali len
verejné sväté omše v orat-
kovskej kaplnke s účasťou li-
mitovanou podľa aktuálnych opatrení.
V Advente sa rozbehla aj veľká etapová
mestská hra pre jednotlivcov a dvojice
s názvom „Cesta okolo sveta“. Je to kom-
binácia online hry a úloh splniteľných iba
na konkrétnom mieste vonku v prírode,
kvôli čomu musia účastníci „vytiahnuť
päty z domu“ von do reálneho sveta.
Prázdne klubovne vytvorili priestor pre
ich obnovu. A tak v súčasnosti prebieha aj
malá renovácia vnútorných priestorov,
ktorá by sa za bežnej prevádzky vlastne
ani nedala zrealizovať. Podľa možnosti –
v závislosti od epidemiologických opat-
rení – sa do nej zapájajú aj mladí. Viete
o tom, že pri brúsení sadrokartónu je po-
užitie rúšok úplne prirodzené?
Celú činnosť oratka zastrešuje popradské
stredisko Domky – Združenia saleziánskej
mládeže, stredisko Poprad, ktoré má
vlastne dve časti: jednu práve v oratku
a druhú vo farnosti zverenej saleziánom
vo Veľkej.

Farnosť vo Veľkej
Od roku 1995 sme prevzali do spravova-
nia Farnosť svätého Jána Evanjelistu vo
Veľkej.
O farnosti Poprad-Veľká by sa dalo pove-
dať, že je starobylá. Farský kostol má vyše

750 rokov a spoločenstvo ľudí, ktoré tu
býva, je na svoju minulosť hrdé, čo sa pre-
javuje u farníkov tak, že si vážia svoju his-
tóriu a o historický kostol sa vzorne sta-
rajú. Na území farnosti žijú okrem
katolíkov aj evanjelici a. v. spolu s inými
kresťanskými denomináciami v pokoji –
možno by bolo vhodnejšie povedať, že tu
vanie duch ekumenizmu, čo sa prejavuje
cez Týždeň spoločných modlitieb za jed-
notu kresťanov, ale aj spoločnými aktivi-
tami klubu Veličanov, vianočným koncer-
tom a podobne.
Komunita saleziánov je v tejto farnosti
viac ako 30 rokov. Farnosť dostali sale-
ziáni do správy po veľadôstojnom pánovi
dekanovi Gabrielovi Chlebákovi, ktorý tu
pôsobil viac ako 40 rokov. V roku 1995
bol prvým saleziánskym správcom far-
nosti don Vladko Študent, ktorý tu pôso-
bil takmer 10 rokov, po ňom prišiel don
Ferko Kohút na ďalších temer 10 rokov,
od roku 2015 do 2020 bol správcom don
Piotr Grzechynka a v súčasnosti od júla
2020 je správcom farnosti don Dominik
Vinš.
Budova noviciátu a fara je vlastne tou is-
tou budovou – kde má všetko svoje
miesto. V roku 2012 sa zakončila veľká
rekonštrukcia tejto historickej pamiatky,
čím sa budova ozdravila a zlepšili sa pod-
mienky i pre novicov, ktorí tu bývajú
a majú účasť na formácii i komunitnom ži-
vote.
Súčasný rok je v celkovom útlme vonkaj-
šej činnosti a apoštolátu, o ktorom možno
povedať, že bol veľmi pekne rozbehnutý
vďaka novicom, spolubratom i predchod-
com, ktorí farnosť mali na starosti. Mladí
a deti sú začlenení do stretiek, ktoré v sú-
časnosti bežia viac-menej online. Po-
sledné roky fungujú aj krúžky (umelecký,
gitarový i športový) a, samozrejme, mlá-
dežnícky zbor, ktorý si drží v Poprade

Sme v roku uvažovania,
spoločných modlitieb,
v roku hľadania, ako

novým spôsobom
odovzdávať vieru
a dobrú výchovu.

Noví animátori v oratku rok 2020

Prímestský tábor
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svoju kvalitu. Pekná skupina animátorov
okrem celoročnej činnosti a aktivít má
možnosť duchovne rásť na obnovách
a duchovných cvičeniach a s veľkou chu-
ťou pripravuje počas leta prímestské tá-
bory. Popri tom dobre funguje príprava
prvoprijímajúcich (ročne je tu 15 – 20 detí)
i birmovancov (35 mladých). Farár v našej
farnosti zvykne vyučovať náboženstvo
každý rok aspoň tretiakov, ktorí sa pri-
pravujú na plnú účasť na Eucharistii. Je to
dobrá možnosť, ako byť s mladými, ktorí
väčšinou pochádzajú práve z Veľkej, ale aj
s učiteľmi i rodičmi. Atmosféra v škole i vo
farnosti je pre saleziánov prajná, hoci
pred ich príchodom bolo zmýšľanie po-
vedzme „opatrné“.
V súčasnosti vonkajšie podmienky pre ko-
ronavírus sú akousi skúškou i príležitos-
ťou na to, aby sa zasialo to, na čom sa
pracovalo.
Prvou veľmi peknou skúsenosťou je práca
na novej stránke salezianipoprad.sk, kde
si spolu s farníkmi uvedomujeme dar sa-
leziánskej charizmy pre farnosť, ale aj pre
Poprad a okolie, čím sa nepriamo po-
tvrdzuje misijnosť miestnej cirkvi. Vidieť to
aj na mladých, ktorí sa tešia z toho, že sa
poznajú, a majú záujem o spoluprácu.
Farská pastoračná a hospodárska rada
funguje dobre. Tvoria ju veľmi obetaví
a ochotní ľudia. V tomto čase sme práve
v období, keď sa učíme vnímať nové výzvy,
pretože príchodom nového farára ne-
prišla len zmena osoby, ale aj nová situ-
ácia, ktorá nám hovorí, že treba posilniť
odovzdávanie viery v rodinách – lebo sú-
časný dosah kňazov, saleziánov a animá-
torov nie je taký bezprostredný ako pred
rokom. Veľmi silno sa otvára téma rodiny
ako domácej cirkvi, téma spolupráce
manželov a kňazov – pretože ide o svia-
tosti, ktoré sú v službe pre odovzdávanie
života, výchovy a duchovného rastu na

prvom mieste. Až po nich
alebo v spolupráci s nimi
môžu vstúpiť do procesu
dovzdávania viery ďalší –
iným slovom nemožno sta-
vať na inom základe ako na
tom, ktorý položil Ježiš. Sme
teda v roku uvažovania,
spoločných modlitieb –
často aj online, ale predo-
všetkým v roku hľadania
a zjednocovania sa, ako no-
vým spôsobom odovzdávať

vieru a dobrú výchovu.

Saleziáni spolupracovníci v Poprade
Prvé písomné zmienky o saleziánoch spo-
lupracovníkoch boli zaznamenané v roku
1982. V tomto roku v lete sa don Milan
Ballo prvýkrát stretol s manželmi Pavlom
a Máriou Jarkovskými. Začali sa nepravi-
delné stretnutia na byte manželov Jarkov-
ských. Po roku nám don Milan predložil
návrh stretávať sa s viacerými manžel-
skými pármi. Aj keď sa ešte nevedelo, že
ide o saleziánsku charizmu. V roku 1987
k nám prišlo na stretnutie povzbudiť sa
niekoľko manželských párov zo Spišskej
Novej Vsi v sprievode s donom Vladimí-
rom Feketem. Pravidelne pripravovali du-
chovné cvičenia od roku 1984 na mlyne
v Ruských Pekľanoch. Zúčastňovali sme sa
veľmi radi na týchto duchovných cviče-
niach, ktoré nám pripravovali don Milan
Ballo, don Lojzko Špaldoň a don Ferko Po-
lák v spolupráci so saleziánmi spolupra-
covníkmi z Prešova. Formačne nás spre-
vádzal každý mesiac Lojzko Špaldoň, ktorý
nás aj odporúčal na duchovné cvičenia do
Hronského Beňadiku, kde sme skladali
prvé prísľuby v máji 1993. Dovtedy sme
patrili do prešovského strediska. Po-
pradské stredisko vzniklo v roku 1995.
Vtedy nás bolo sedem sta-
točných: Pavol Jarkovský,
Mária Jarkovská, Jožko Dor-
ko, Beátka Dorková, Marta
Ferienčíková, Ferko Kall,
Alenka Kallová. Cez naše
stredisko prešlo mnoho
spolupracovníkov, ktorí na-
pokon pristáli v iných stre-
diskách Slovenska. No
zdravé jadro ostalo, ba do-
konca sa rozširovalo do
dnešných dní. Momentálne
je nás 22 členov.

Činnosť našich členov spočíva v rôznych
aktivitách v stredisku, kde sa venujeme
rodinám a službe miestnej cirkvi. Jožko
Dorko odišiel z nášho strediska do stre-
diska Šaštín-Stráže, kde pôsobil na stred-
nej škole a neskôr po skončení Teologickej
fakulty v Bratislave odišiel v službe dia-
kona za asistenta pána biskupa Rábeka,
vojenského ordinára. Dnes pôsobí ako
trvalý diakon v Poprade. Jožkova man-
želka Beátka spolupracuje s miestnou
cirkvou v Poprade, kde slúži ako orga-
nistka. V roku 2013 ponúkli svoje ruky do
služby saleziánskej misii v Jakutsku man-
želia Jarkovskí. Pán ich povolal do tejto
služby a oni jeho výzvu prijali. S menšími
prestávkami tam pôsobili skoro tri roky.
Boli prvými slovenskými saleziánmi spo-
lupracovníkmi, ktorí pôsobili ako manžel-
ský pár na saleziánskych misiách na ďa-
lekom východe Ruska. Ich práca spočívala
v službe na miestnej fare. Pripravovali
a lektorovali kurzy pod názvom „man-
želské večery“ a „rodičovské večery“. Tieto
kurzy absolvovalo približne 80 miestnych
párov.
V súčasnosti je koordinátorkou strediska
Poprad Mária Jarkovská a delegátom don
Pavol Nizner. Spolu sa stretávame na me-
sačných duchovných obnovách a formač-
ných stretnutiach. Zapájame sa do života
miestnych farností a snažíme sa žiť sale-
ziánskeho ducha vo svojich rodinách. Raz
do roka sa okrem konferencie stretávame
aj s miestnou komunitou saleziánov pri
oslave dona Rinaldiho, patróna poprad-
skej komunity, kde po svätej omši na sláv-
nostnej večeri budujeme rodinné spolo-
čenstvo. Radi medzi seba prijmeme
priateľov a sympatizantov dona Bosca.

Stretko miništranti, Veľká

Spolupracovníci s hlavným predstaveným
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Autor: Slávka Butková FMA/ Spracovala: Iveta Sojková FMA/ Foto: archív FMA

Sestry saleziánky na podnet Mons. Vladimíra Feketeho SDB, aktuálneho katolíckeho biskupa
v Azerbajdžane, odpovedali otvorením komunity, a tak vstúpili na pole saleziánskeho

výchovného pôsobenia v tejto krajine. Prinášame vám rozhovor so sestrou Slávkou Butkovou
FMA, ktorá je v súčasnosti predstavenou komunity sestier saleziánok v Baku a je prítomná

v misii od samého začiatku.

Misia sestier saleziánok
v Azerbajdžane

Kedy bola otvorená komunita sestier
saleziánok v Baku a ako si spomínaš
na jej začiatky?
Komunita sestier saleziánok v Baku bola
oficiálne otvorená 15. septembra 2017.
Ja a sestra Andrea Mladošová FMA sme
však prileteli do Baku už dva roky pred-
tým, a to 10. septembra 2015. Bratia sa-
leziáni v Baku pôsobili už viac rokov. Na
sviatok svätej Terézie z Avily 15. októbra
2015 bola otvorená najskôr prítomnosť
nás sestier v Baku, ale ešte sme oficiálne
nefungovali ako komunita, keďže sme boli
len dve sestry. Túto našu prítomnosť pri-
šla otvoriť generálna radkyňa pre misie
sestra Alaide Deretti FMA z Ríma. V ob-
dobí rokov 2015 – 2017 sme patrili do ko-
munity provinciálneho domu v Bratislave.
Až príchodom tretej sestry Martiny Ala-
xovej FMA (2017) oficiálne otvorila naša
komunita v Baku naša súčasná provin-
ciálna predstavená sestra Monika Skalová
FMA, vtedy ešte provinciálna vikárka.
O rok neskôr (2018) sa príchodom štvrtej
sestry Lucie Isabel Vásquez Figuero z El
Salvadora (misionárky, ktorú poslala ge-

nerálna matka) naša komunita stala me-
dzinárodnou.
A ako si spomínam na začiatky? Keď sme
ešte nemali svoje bývanie (vďaka Bohu, že
teraz ho už máme), prvé týždne sme bý-
vali v podnájme u jednej našej mladej far-
níčky Jamily, ktorá bola slobodná a mala
dvojizbový byt. Potom nám práve ona po-
mohla nájsť si podnájom blízko kostola na
Xetai, kde pôsobia bratia saleziáni. Učili
sme sa azerbajdžanský jazyk, modlili sme
sa, pozorovali sme a spoznávali, čo chce
od nás Pán tu v Azerbajdžane. Začali sme
pomáhať vo farnosti, ktorú spravujú bra-
tia saleziáni, so stretkami, ja so skupinou
detí a mladých do 18 rokov, sestra An-
drea s mládežníckou skupinou, sestra
Martina a sestra Lucia sa zapojili do sku-
piny, kde boli utečenci a cudzinci. Tiež
sme pomáhali a pomáhame s prípravou
žien a detí na sviatosti, zo začiatku v rus-

kom sektore a neskôr po príchode sestry
Martiny a sestry Lucie aj v sektore pre an-
glicky hovoriacich. Bratia saleziáni mali
rozbehnutú tzv. PAD (adopciu detí na
diaľku), kde sa pomáha rodinám z fi-
nančnej stránky, ale aj čo sa týka vzdela-
nia detí z chudobných rodín. Túto PAD
nám po roku pôsobenia v Baku bratia sa-
leziáni zverili.

Túžila si ísť do misií?
Už pred vstupom do Inštitútu som mala
túto veľkú túžbu v srdci, aj keď som o nej
nehovorila, držala som si ju v srdci ako
vzácnu perlu. A keď prišiel ten správny
čas, o svojej túžbe som začala hovoriť pro-
vinciálnej predstavenej, najprv jednej, po-
tom druhej, až nakoniec som si napísala
žiadosť do misií. Bolo to v Nitre, keď som
už mala rok po večných sľuboch. Myslím
si, že túto moju túžbu podporila aj skúse-

Komunita sestier FMA v Baku: (zľava)
sestra Martina Alaxová, sestra Lucia Isabel
Vásquez Figueroa,sestra Slávka Butková,

sestra Andrea Mladošová

Sestra Slávka Butková FMA s mladými z nedeľnej školy na prázdninovom pobyte pri mori
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nosť pastoračnej práce v rómskej osade
na Orechovom dvore v Nitre. Zrazu som
tak vnútorne vnímala, že prišiel ten čas
napísať žiadosť do misií.

Čo je poslaním vašej komunity?
Ako komunita sme si zvolili azerbajdžan-
ský jazyk, v ňom sa modlíme a snažíme sa
ním aj rozprávať, aby sme mohli byť prí-
nosom pre miestnych ľudí, ktorí hovoria
po azerbajdžansky, ale, samozrejme, aj
pre tých, čo hovoria po rusky. A keďže je
tu aj veľa utečencov, venujeme sa aj im.
Okrem pastoračnej služby veriacim z Ka-
tolíckej cirkvi, ktorú som už konkrétne
spomínala, pracujeme aj s chudobnými
deťmi a rodinami moslimského vierovyz-
nania alebo bez vyznania. Otvorili sme
tzv. klubík pre deti predškolského veku,
funguje nedeľná škola, kurzy doučovania
pre deti z PAD. Pre leto sú typické tábo-
rové aktivity či duchovno-oddychové po-
byty. Každému, kto potrebuje pomoc
a obráti sa na nás, sa snažíme pomôcť
nielen materiálne, ale aj duchovne. Či sú
to deti predškolského veku, mladí, dos-
pelí, alebo starí ľudia. Pole pôsobnosti je
tu široké.

Ako prežívate tento čas pandémie
koronavírusu a čo z poslania môžete
realizovať aj v tomto období?
Čas pandémie nás učí byť veľmi flexibil-
nými. Na začiatku pandémie pred rokom,
keď sme nevedeli, ako dlho to bude trvať,
a dozvedeli sme sa, že sestry Matky Teré-
zie – Misionárky Lásky, ktoré tu tiež pô-
sobia, zostali bez dvoch sestier, kuchárky

a asistentky pri chorých, rozhodli sme sa
ísť im pomôcť na 2-3 mesiace s tým, že
sme s nimi aj bývali v ich klauzúrnej časti.
V dome býval aj jeden kňaz salezián
a dvaja dobrovoľníci. Keď sa pandemická
situácia trochu upokojila, odišli sme od
sestier Matky Terézie a začali sme sa opäť
stretávať v malých skupinách s deťmi
a mladými. Samozrejme, všetko záviselo
od obmedzení, ktoré boli v platnosti. Štyri
týždne po sebe sme mali tábor pre chu-
dobné deti z PAD, keďže ich je približne 40
a počet na stretávanie bol obmedzený
maximálne do 10 ľudí. Pre mladých a tiež
pre deti z nedeľnej školy sme urobili 2-4-
dňové pobyty na chate bratov saleziánov
pri mori s obmedzeným počtom ľudí kvôli
nariadeniam štátu pre pandemickú si-
tuáciu. Po skončení prázdnin sme začali
v malých skupinách kurzy doučovania pre
deti z PAD a tiež klubík pri kostole pre
deti predškolského veku. Takže ako sa si-
tuácia vyvíja, aj my sa snažíme rýchlo za-
reagovať pre dobro duší, ktoré sú nám
zverené.

Čo ťa teší a čo je náročné v misii
v Baku?
Zaujímavá otázka. Teší ma, že je to naozaj
dobrodružstvo s Duchom Svätým, že on si
túto misiu vedie a posiela nám ľudí. Ľudia
prichádzajú sami, sú otvorení pre Boha,
pre Ježiša, pre kresťanskú vieru, chcú
a pripravujú sa na prijatie sviatostí. Ná-
ročné v tejto misii v Baku je jazyk. Ne-
používa sa tu iba jeden jazyk, ale najme-
nej dva, no najlepšie je vedieť tri jazyky:
ruský, anglický a azerbajdžanský. Ruský

kvôli Azerbajdžancom hovoriacim po rus-
ky, azerbajdžanský kvôli tým, čo hovoria
iba po azerbajdžansky, a anglický kvôli
utečencom a cudzincom, ktorých v našej
Katolíckej cirkvi v Azerbajdžane je dosť
veľký počet. Takže kto vie všetky tri ja-
zyky, má to ľahšie.

Čomu si sa naučila počas rokov
prežitých v Azerbajdžane?
Silno som si uvedomila, že je potrebné
poznávať kultúru krajiny aj v detailoch –
spoznala som napríklad takú prax, že to,
čo sa povie, neznamená, že to tak aj bude.
My sme zvyknutí na dochvíľnosť, ale tu
keď niekto povie: „Budem u vás o 5 mi-
nút“, a vy čakáte 10 až 40 minút, ba aj 3
hodiny, pomaly sa naučíte, že 5 minút
ešte neznamená 5 minút, ale môžu to byť
aj 3 hodiny.
Veľmi veľa ma naučili ľudia, ktorí tu v Azer-
bajdžane žijú. Naučili ma nehnať sa, ne-
ponáhľať sa, byť naplno pre človeka, kto-
rého mi Pán posiela v danej chvíli.
Jednoducho si s ním sadnúť možno k čaju
alebo ku káve a vypočuť ho, a ak sa dá,
pomôcť. Veľakrát stačí iba počúvať a ten,
kto je pred vami, sa cíti prijatý a milovaný.

Sestra Martina Alaxová FMA na doučovacom kurze anglického jazyka pre deti
z PAD (adopcia detí na diaľku)

Sestra Andrea Mladošová FMA s deťmi
z detského klubu Slniečko
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Baku
Minister zahraničia Ivan Korčok navštívil v Baku aj saleziánov
Počas svojej pracovnej cesty v Azerbajdžane v marci sa minister zahraničných
vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok stretol v Baku
aj s apoštolským prefektom Mons. Vladimírom Feketem.„Bolo veľmi zaují-
mavé vypočuť si názory a skúsenosti pána biskupa zo života v krajine, oboz-
námiť sa so vzťahom azerbajdžanskej vlády k náboženským obciam a po-
mocou, ktorú Azerbajdžan venuje na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok
Vatikánu. Moju návštevu som využil aj na to, aby som mohol priviezť sloven-
ským rehoľníkom zásielku liturgických pomôcok, ako aj pomoc vo forme
ochranných rúšok pod značkou Slovak Aid,“ uvádza slová ministra Korčoka
správa Ministerstva zahraničných vecí.
V Baku si minister zahraničia prezrel tamojší katolícky kostol a pastoračné
priestory a pozdravil sa aj so zástupcami saleziánskej komunity.

Bratislava
Projekt Forty for you
V rámci Laury – Združenia mladých projekt
Forty For You už tradične uverejňoval zamysle-
nia nad Božím slovom počas Pôstneho obdobia.
Do tvorby zamyslení sa zapojilo 25 mladých
z celého Slovenska. Forty for you povzbudzuje
nielen čitateľov či počúvajúcich, ale aj samot-
ných tvorcov. Dáva priestor pre rast a rozvíjanie
záujmov.
Obsahom každodenných zamyslení bolo kon-
krétne zamyslenie od jedného z tvorcov, ktorí sa
zapojili. Dôležitou časťou bolo aj evanjelium –
Božie slovo do dňa, Plug and Pray– modlitba
a V akcii, kde bol priestor na konkrétnu reakciu.
Nechýbal ani Bonus, ktorý potešil, povzbudil

alebo viac upriamil na danú tému. Projekt Forty
For You bol uverejňovaný na sociálnych sieťach,
na webovom portáli laura-mladez.sk alebo ako
podcast v spolupráci s Rádiom Mária.

Trnava
Dobrovoľnícka služba
Sestra Monika Foltýnová, saleziánka, ktorá pôsobí v Trnave, reagovala na výzvu ísť pracovať ako dob-
rovoľníčka do Domova sociálnych služieb (DSS) na Vansovej ulici v Trnave. V tejto náročnej situácii
spôsobenej koronavírusom vymenila pohodlie domova za službu tým, ktorí to najviac potrebujú. Na
začiatku Pôstu sa dala na túto službu, pokiaľ sa v DSS stabilizuje stav s personálom, veľa zamest-
nancov bolo totiž práceneschopných. Rozhodla sa byť k dispozícii v čase, keď klienti DSS pomoc naj-
viac potrebovali. V praxi to znamenalo od 7:00 do 14:00 hodiny, keď prebiehala ranná hygiena, pre-
baľovanie ležiacich klientov, pomáhala aj s jedením, strážením pitného režimu či s meraním teploty
a kyslíka v krvi. Ako sama hovorí, bola to pre ňu škola života, keď vnímala veľkú pokoru a odovzda-
nosť klientov, ale aj atmosféru úcty a láskavosti k človeku zo strany zamestnancov.

Košice
Saleziáni na Luníku IX naďalej poskytujú ľuďom to najnevyhnutnejšie
Pandemická situácia skomplikovala život asi všetkým ľuďom na Slovensku. Zvlášť
sa však dotkla ľudí v marginalizovaných skupinách. „My sa na Luníku IX snažíme
ľuďom pomôcť tým, čím môžeme. Aj napriek pandémii pokračujeme v prevádz-
kovaní verejnej práčovne a obsluhujeme predaj plynových bômb. V čase lock-
downu, keď takmer nič nie je otvorené, vláda povolila prevádzkovanie toho, čo
je nevyhnutné pre život. Čistiarne a čerpacie stanice zostali otvorené. Pre nás je
to dôkaz toho, že sprostredkúvame tunajším ľuďom naozaj to najnevyhnutnej-
šie,“ píšu saleziáni z Luníka. Všetko v rámci dodržiavania protiepidemických
opatrení, ktoré sú v platnosti. Svoje pôsobenie však saleziáni nechcú obmedziť
len na hmotnú pomoc. „Uvedomujeme si, že najdôležitejšie je dostať sa k du-
šiam. A za to sa stále modlíme.“

12



správy

13

Bratislava
Miništrantská aktivita PAMin
Miništrantská pôstna aktivita PAMin našla dobrú odozvu. Aktivita dokonca
prenikla aj do Čiech. Výzvy na jednotlivé týždne priniesli osobnosti ako pro-
vinciál saleziánov don Peter Timko, spirituál spišského seminára vdp. Mar-
tin Majda spolu s bohoslovcami, youtuberi don Vlado Plášek SDB a Lamiya
Jalilová FMA či misionár v Mongolsku don Jaroslav Vracovský SDB. Výzvy
smerovali najmä k praktickým činnostiam súvisiacim s modlitbou, pôstom
a dobrými skutkami. Po každom týždni boli vylosovaní výhercovia pekných
cien, ale tie hlavné – pobyt na tábore Tymian a víkendový pobyt v Bratislave
na svojich víťazov ešte len čakajú. Spoločenstvo Tymian, ktoré PAMin pri-
pravilo, je presvedčené, že robiť pokánie nikdy nie je neskoro, takže ponúknuté aktivity sa môžu praktizovať celý rok.

Bratislava
Saleziáni prezentovali svoje online projekty na zasadnutí Rady
pre mládež KBS
Členovia Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska
(KBS) sa 16. marca zišli na online zasadnutí. Rada pozostáva z kňazov
a laikov z celého Slovenska, ktorí sa zaoberajú pastoráciou mládeže.
Účastníci Rady sa podelili o skúsenosti z pastorácie a snahy kráčať s mla-
dými aj počas pandémie. Spoločne hľadali spôsob, ako implementovať
myšlienky misijnej synodality do pastorácie mládeže na Slovensku. V po-
slednej časti účastníci prezentovali svoje aktivity. Saleziáni v spolupráci
s viacerými kňazskými seminármi spomenuli svoju aplikáciu Zamyslenia,
ktorá sa stále teší obľube a aj vďaka spolupráci viacerých subjektov
môže naďalej pokračovať. Tiež spomenuli iniciatívu Oratko online, ktorá
má už ročné pôsobenie, a pôstne zamyslenia projektu Forty for you.

Rím
Saleziánsky exalliev sa stal cirkevným radcom veľvyslanectva
Diplomatický personál Veľvyslanectva Slovenskej republiky pri Svätej
stolici sa rozšíri o nový post cirkevného radcu veľvyslanectva. Do tejto
úlohy bol vymenovaný Pavol Zvara, rektor Pápežského slovenského ko-
légia svätého Cyrila a Metoda v Ríme. Pavol Zvara pochádza zo Žiliny, kde
sa prvýkrát stretol so saleziánmi. V rokoch 1993 – 1997 študoval na sa-
leziánskom gymnáziu v Šaštíne. „Boli sme dobrý kolektív s vynikajúcimi
učiteľmi, a to nie iba vedomosťami a poznatkami, ale predovšetkým ži-
votom,“ zaspomínal si na svoje študentské časy v rozhovore pre Express
dona Bosca. Kňazskú vysviacku prijal v roku 2003. Rektorom Ústavu
svätého Cyrila a Metoda v Ríme je od roku 2016. Dr. Zvara je aktívnym členom Združenia exallievov a priateľov dona Bosca na Slo-
vensku a pred odchodom do Ríma sa osobne zúčastňoval na jeho podujatiach.

Žilina
SOŠ svätého Jozefa Robotníka v Žiline slávi tento rok 30. výročie svojho
založenia
Škola pozýva všetkých žiakov, rodičov, zamestnancov, exallievov, ale aj ďalších partne-
rov a priateľov školy i celú saleziánsku rodinu, aby sa spoločne spojili vo vďačnosti za
30 rokov v službe mladým. „Fotky, videá, online debaty a rozhovory či svedectvá mno-
hých exallievov, rodičov a zamestnancov nám pomôžu lepšie si priblížiť a zaspomínať
si na zaujímavé a dôležité momenty histórie školy. Protagonistami a tvorcami týchto ak-
tivít sú samotní žiaci a zamestnanci,“ približujú priebeh osláv organizátori. Počas ap-
ríla sa podelili o svoje svedectvo a skúsenosti so školou niektorí rodičia. Začali sa strea-
mované online prenosy, v ktorých študenti školy spovedajú rôznych hostí z minulosti,
ale aj súčasnosti školy. Koniec apríla sa niesol v duchu veľkej SJOROZA súťaže. Oslavy budú prebiehať v digitálnej online forme až do
konca školského roka.



rozhovor

Čo vás viedlo k rozhodnutiu začať
vypomáhať v nemocnici v čase
pandémie?

Peter: V januári prišla prosba zo strany
Arcibiskupského úradu v Košiciach, či by
boli nejakí kňazi ochotní ísť poslúžiť do
nemocníc. Tým, že v tomto období je naše
saleziánske stredisko zatvorené a sme
jednou z najmladších komunít na Slo-
vensku, a teda najmenej ohrozenou ko-
munitou, rozhodli sme sa prihlásiť do
tejto služby. Z našej komunity sme sa pri-
hlásili dvaja. S nami sú v humenskej ne-
mocnici ešte dvaja diecézni kňazi. Do
služby sme nastúpili v polovici januára.

Počas tejto služby ste sa nakazili
vírusom covid. Aký bol priebeh vašej
choroby?

Peter: Po týždni služby sme sa nakazili
covidom aj my. Postupne sme si vírus
v komunite poposúvali, takže nakoniec
sme boli pozitívni všetci štyria. Pre našu
komunitu to znamenalo byť v karanténe
najbližšie dni. Chvála Bohu, priebeh bol
len s ľahkými príznakmi. Dva dni teploty,
bolesť nôh, ale bez ťažkosti s dýchaním či
bez straty čuchu alebo chuti ako u nie-
ktorých iných nakazených. Tretí spolubrat
v komunite bol bezpríznakový a štvrtý,
ktorý sa o nás staral varením a nosením
jedla pred izby, sa nakazil po nás. Ten mal
teploty ešte aj ďalší týždeň.

Pokračujete v tejto službe aj teraz? Ako
to prebieha, aké práce vykonávate?

Peter: Po skončení karantény sme opäť
nastúpili do nemocnice. Na začiatku týž-

dňa sa rozdelíme podľa dní do dvoch slu-
žieb. Chodíme tam trikrát do týždňa, od
siedmej rána do tretej popoludní.
Prvou prácou je jednoduchá administra-
tívna činnosť na triáži, kde vypisujeme
vstupné filtre, meriame teplotu a dávame
pacientom náramky pre vstup do ne-
mocnice. Cez deň tam prejdú desiatky pa-
cientov, poväčšine nie veľmi nadšených,
že musia ísť po nejaký náramok. Po-
stupne si vypočujete sťažnosti národa
v kocke, čím ľudia žijú, ako reagujú. Sa-
mozrejme, že sa dá požartovať, vypočuť
alebo povedať dobré slovo.
Druhou prácou je prítomnosť na tajupl-
nom, zakázanom a nedostupnom covi-
dovom oddelení. Ráno absolvujeme pre-
chod viacerými šatňami, kde sa z bežného
oblečenia dostanete až do „vesmírneho“
overalu, tak ako to mnohí poznáte z tele-
vízie. Potom vás špeciálne vyhradeným

výťahom pustia na covidové oddelenie,
odkiaľ už niet cesty späť, až kým sa ne-
skončí služba.
Naša služba na oddelení spočíva v po-
moci zdravotníckemu personálu, nakoľko
je to možné, a tiež v duchovnej, sviatost-
nej službe alebo v jednoduchom počú-
vaní, rozprávaní sa s pacientmi.
Patrik: Čo tam robíme? Ja osobne ráno
pri vstupe pozdravím zdravotníkov a prej-
dem izby, kde sa pozerám na množstvo
kyslíka, a keď treba, mením kyslíkové
bomby. Chcem takto odbremeniť zdra-
votné sestry, aby nezdvíhali ťažké bomby.
Potom nasledujú raňajky, kde okrem no-
senia jedla niekoho nakŕmim, ak treba,
namastím chlieb či pomôžem vstať z pos-
tele.
Potom zvyknem prechádzať izby a poroz-
právať sa s pacientmi. Keďže týchto pa-
cientov nemôžu navštevovať ich rodinní

Saleziáni Peter Kanský a Patrik Mižák z Humenného sa prihlásili ako zdravotná výpomoc
v nemocnici v čase pandémie. V nasledujúcom rozhovore nám porozprávali niektoré svoje
skúsenosti z tejto nevšednej služby.

Triáž, nemocnica
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rozhovor

príslušníci, snažím sa nahradiť ich prí-
tomnosť. Pacienti sú veľmi vďační a veľmi
ďakujú, že som prišiel. Tým si naozaj uve-
domujem, čo znamená asistencia, prí-
tomnosť pri ľuďoch. Dokonca aj zdravot-
nícky personál mi vždy ďakuje. A ja im
hovorím, že nič som neurobil. No oni mi
odpovedajú, že stačí, že ste prišli. Máme
aspoň o dve ruky navyše, a to je veľká
pomoc.
Niekedy treba preložiť pacientov na iné
izby alebo na iné poschodie, inokedy ich
treba zdvihnúť, presunúť alebo im pri-
niesť niečo, čo im poslali ich rodiny. Ďalej
pomáham tým, že nosím pacientov na
RTG.

Môžete opísať svoje osobné skúsenosti
a pohľady na túto službu?

Patrik: Celkovo je táto služba veľmi
pekná. Osobne vnímam, že je potreba
kňaza na týchto oddeleniach. Niektorí pa-
cienti si žiadajú spoveď alebo aj sviatosť
pomazania chorých. Niekedy za mnou
prídu aj zdravotné sestry: „Otče, treba po-
mazať tamtých, asi nám o chvíľu odídu…“
Vtedy im hovorím, že ja ešte nie som
kňaz, ale skúsim zavolať, či by vedel prísť.
Zažívam veľmi pekné rozhovory s viace-
rými pacientmi. S niektorými som sa aj
modlil, aby ich Pán posilnil. Žiaľ, bola aj

taká situácia, že ráno som bol pri jednej
panej, potom som na niekoľko minút odi-
šiel na RTG, a keď som sa vrátil, len mi oz-
námili, že tá pani zomrela. Aj pre mňa sú
to silné momenty, keď sa človek takto
stretáva priamo so smrťou.
Podelím sa aj s peknou skúsenosťou. Pri
obede som kŕmil jednu paniu. Hovorí mi:
„Bola to veľmi dobrá večera.“ A ja jej na to,
že to bol obed. Ona: „To nič, ale bolo to
veľmi dobré, pretože ste ma vy kŕmili!“
Wau, čo dodať!
Raz, keď som bol na triáži, počas obeda sa
mi stala takáto situácia. Obedoval som
a zrazu prišla partia lekárov a údržbárov.
Jeden z nich používal dosť hriešny slovník.
O chvíľku si ho zavolala recepčná, že ne-
hreš, tam sedí farár… (a ja že kde?). Po
chvíli sa vrátil a hneď na mňa: „Prepáčte!
Ale sem-tam mi ujde zlé slovo, ale chcel
by som ísť na spoveď, ale len k vám!“ Ja
potom, že vy prepáčte, ale nedá sa, lebo
ja som len bohoslovec a nie kňaz. Od-
vtedy ten pán nepovedal ani jedno zlé
slovo. Vtedy mi hneď napadla myšlienka
dona Bosca: „Keď som s nimi, stávajú sa
lepšími!“
Niekedy keď vojdem do izby, nestihnem
ani nič povedať, a hoci ma pacienti ani
nepoznajú, (nečudujem sa im, keďže
z tých overalov vidia iba oči), sami začnú:
„Otče, môžete na sekundu?“
Keď je tak voľnejšie, snažím sa trošku ve-
novať aj zdravotníckemu personálu a po-
rozprávať sa s nimi. Som veľmi vďačný za
túto službu. Môžem tak poslúžiť samému
Ježišovi.
Peter: Uvedomil som si silu a prítomnosť
saleziánskej rodiny v meste. Keď niektorí
zistili, že som salezián, hneď začali vyťa-
hovať svoje spomienky. Ako so Slávkom
a dedom zažili prvé výlety, aký bol Vincko
výborný spovedník, ako ich syn rád chodil
do oratka. Aké cenné je to pokračovať
v práci na sprevádzaní mladých a byť za-
pojený do prúdu jednej rodiny, ktorej čas-
ťou môžem byť!
Zažil som atmosféru radosti, najmä
v dobrej partii zdravotníckeho personálu.
Jasné, že sú aj vypätejšie chvíle, ale per-
sonál, sestry sú naozaj obetavé, s rados-
ťou pomôžu, jednoducho, vedia to. Keďže
som sa počas života viac venoval mladým
ako pacientom v nemocnici, cítil som sa
taký nesvoj ako slon v porceláne. Ale od
zdravotníkov sa dajú hneď pochytiť
správne slová, dobré spôsoby, ako pri-

stúpiť s osobitnou starostlivosťou ku kaž-
dému človeku. A potom tá rovnosť, o kto-
rej pápež hovorí, že sme „fratelli tutti“
(všetci bratia). V skafandroch sa rozdiely
stierajú, lekár, sanitár, sestra alebo kňaz –
všetci vyzeráme rovnako.
A, samozrejme, blízkosť pri prežívaní ťaž-
kých chvíľ, niekedy posledných v živote.
Ohromne sa vstupuje do tajomstva života
človeka. Včera ste sa s niekým rozprávali
a dnes ho vynášajú na vozíku, už beztva-
rého, zabaleného vo vreci. Každý týždeň
niekoľkokrát. Najkrajšou skúsenosťou je
počúvať, započúvať sa do života človeka.
Tam je na to čas. Nikto sa neponáhľa, mo-
bily sú tam zbytočné. Len tak sedíte a po-
čúvate, od detstva až do chvíle prívozu
do nemocnice, radosti aj starosti života,
s prestávkou na nadýchanie sa. Ostáva
len to, čo je dôležité.

Duchovné povzbudenie aj na covidovom
oddelení

Práca s kyslíkom
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životné prostredie

Pri takomto nakupovaní však treba dbať
na pôvod a podmienky získavania pro-
duktov a netreba zabúdať, že nákupná ho-
rúčka môže spôsobiť kúpu množstva ne-
potrebného. Tento článok nás však nemá
odradiť od nakupovania, či už toho offline,
alebo online. Práve naopak! Cieľom je, aby
každodenné nákupy prinášali osoh a že-
laný výsledok s ohľadom na planétu,
pestovateľov, výrobcov, producentov, pre-
pravcov, ale aj nás ako konečných spotre-
biteľov. Aby sme všetko potrebné pre náš
život dokázali kupovať s etickým prístu-
pom.

Čo je to etické nakupovanie?
Môžeme ho definovať ako vedomé a uvá-
žené rozhodnutie pre nákup na základe
morálnych hodnôt a názorov. Jeho súčas-
ťou je udržateľné spotrebiteľstvo, teda za-
meranie sa na trvácnosť produktov, chá-
panie ich životného cyklu či spôsob
zaobchádzania s ľuďmi, zvieratami a na-
ším životným prostredím. Veľkou témou
udržateľného konzumu sú pracovné pod-
mienky, vykorisťovanie alebo nútená
detská práca, známe pod názvom Fair
trade alebo férový obchod. Ten zohľad-
ňuje podmienky, v ktorých žijú a pracujú
pestovatelia, výrobcovia a pracovníci roz-
vojových krajín.

Etické vlastnosti výrobkov=
ecolabeling
Označuje výrobky a služby, ktoré sú šetr-
nejšie k životnému prostrediu a zdraviu
spotrebiteľa i výrobcu počas celého ži-
votného cyklu. Spoznať ich môžeme
vďaka jednoduchému symbolu, tzv. eko-
značke, ktorá spotrebiteľovi zaručuje, že
pri vzniku produktu nedochádzalo k po-

tláčaniu ľudských práv, znečisťovaniu či
poškodzovaniu prírody a pestovatelia
alebo výrobcovia dostali za svoju prácu

mzdu. Príkladom je spomínané označenie
Fair trade, certifikát Rainforest alliance
alebo FSC (zodpovedné obhospodarova-
nie svetových lesov).

Svätosť v každodenných aktivitách
Ak sa rozhodneme začať s etickým naku-
povaním, znamená to, že uprednostníme
také produkty a služby, ktorých výroba
a spotreba rešpektujú a zohľadňujú jed-
notlivca, spoločnosť ako celok, ale aj ži-
votné prostredie. Výrazy eticky a morálne
môžeme nahradiť aj expresívnejším
„sväto“. A kto by nechcel žiť svätosť v bež-
ných dňoch? Pápež František nás vo svo-
jej „zelenej“ encyklike Laudato si pozýva
k zmene životného štýlu a hovorí o spot-
rebiteľskej zodpovednosti. Potreba vyvíjať
zdravý tlak, a tak účinne vplývať na kona-

nie podnikov, je aktuálnejšia než kedykoľ-
vek predtým. Ak sa zníži dopyt po určitých
produktoch, podniky budú cítiť nutnosť

vyrábať iným spôsobom. Začnú brať do
úvahy dôsledky na ľudský faktor, životné
prostredie a celkovo na proces výroby.
Pretože ako rímsky biskup zdôrazňuje,
nakupovanie nie je len ekonomický úkon,
ale predovšetkým ten mravný.

Neetické nakupovanie a jeho
škodlivosť
Ak hovoríme o „škodlivom“ nakupovaní,
musíme si uvedomiť, že kupovaný tovar
prechádza určitým procesom. Od výroby
až do našich rúk absolvuje cestu, ktorej
míľniky môžu prinášať mnohé negatívne
dopady na život ľudí, zvierat a životné pro-
stredie (skleníkové plyny a globálne otep-
ľovanie). Napríklad chemikálie používané
na bielenie a farbenie textílií alebo pesti-
cídy a postreky plodín majú devastujúco

Etický konzum = láska k životu
a planéte

Autor: Alžbeta Zelná, Kristína Zelná / Foto: Pixabay, Vecteezy, Unsplash

Naša ďalšia zelená rubrika sa venuje uvedomenému prístupu k nakupovaniu. Aj keď nám
aktuálna situácia dovoľuje kupovať v kamenných predajniach a hypermarketoch len potraviny

a drogériu, online priestor ponúka veľa možností na nákup potrebného z pohodlia domova.

Symbol Fairtrade zaručuje, že pri vzniku produktu nedochádzalo
k potláčaniu ľudských práv, znečisťovaniu či poškodzovaniu prírody
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životné prostredie

negatívny vplyv na život a prostredie. Ho-
voríme o kožných ochoreniach, alergiách
alebo dýchacích problémoch, ale aj o zne-
čisťovaní spodných vôd a riečnych tokov,
čo má za následok úmrtnosť zvierat. Tých
sa však bytostne dotýka aj priame testo-
vanie kozmetických výrobkov. Od roku
2009 je v Európskej únii zakázané, ale
mnohé populárne značky, ktoré nájdete
aj na našom trhu, v ňom stále pokračujú.
Riešením pre jednotlivca môže byť vyhľa-
dávanie kozmetických produktov, ktoré
majú označenie cruelty-free s vyobraze-
ním skákajúceho králika. Ak vás zaujíma
zoznam značiek testujúcich na zvieratách,
nájdete ho na stránke globálnej organi-
zácie PETA – Ľudia za etický prístup k zvie-
ratám.

Pestovanie, ktoré zabíja
Najznámejším príkladom takýchto plodín

a pestovateľských postupov je prípad
palmy olejnej, ktorá sa využíva na výrobu
palmového oleja a ten je súčasťou nielen
mnohých potravinových, ale aj kozmetic-
kých produktov. Pestovanie tejto plodiny
sa spája s obrovským dopadom na ži-
votné prostredie, keďže pre jeho výsadbu
je potrebné odlesniť veľké plochy územia.
Strata lesov ako prirodzeného prostredia
živočíchov má vplyv na ich úhyn a odles-
ňovaním strácame aj časť „pľúc“ našej pla-
néty. Okrem negatívnych dopadov na prí-
rodu sú s pestovaním palmy olejnej
spájané aj nevhodné pracovné pod-
mienky. Hovoríme o fyzicky náročnej
práci, zdravotných problémoch spôsobe-
ných chemikáliami a inými nebezpečnými
látkami v ovzduší, nízkymi mzdami či ne-
dostatkom adekvátnych ochranných po-
môcok. Najjednoduchší spôsob, ako sa
vyhnúť dopytu po tomto škodcovi, je čí-

tanie zloženia nakupovaných produktov
a rozhodovanie sa pre etickejšie mož-
nosti. Podobné problémy sa však spájajú
s pestovaním ďalších plodín, ako sú ba-
nány a avokádo. Nehovoriac o tom, že sa
rozmohla produkcia a pestovanie plodín,
ktoré si vyžadujú zmenu prostredia a vy-
sokú spotrebu vody na pestovanie i ná-
sledné spracovanie. Príkladom je sója
a produkty, ktoré sa z nej vyrábajú. V tých-
to prípadoch už pomôže len redukcia
a sledovanie označení a symbolov.

Ako na morálne nakupovanie?
Tento postup si môžete osvojovať po-
stupne, nikto nečaká, že spravíte radi-
kálnu zmenu v nakupovaní zo dňa na deň.
Nie je cieľom zbaviť sa produktov, ktoré
ste už kúpili a nezodpovedajú vášmu no-
vému etickejšiemu prístupu. Ani vyradiť
banány či sóju a ďalšie plodiny z nášho je-
dálnička. Na cestu uvedomeného naku-
povania sa môžeme vydať vďaka kupova-
niu od lokálnych pestovateľov a výrobcov.
Tiež sledovaním označenia a pôvodu vý-
robkov či potravín. Niekedy doslova zá-
chranou potravín s končiacim dátumom
odporúčanej spotreby a pestovaním vlast-
ných rastlín doma v kvetináčoch. Netreba
zabudnúť na zníženie dopytu po lacných
tovaroch dovážaných zo zámoria, ktoré
kvôli lodnej a leteckej preprave vytvárajú
veľkú uhlíkovú stopu a podporujú glo-
bálne otepľovanie. Obmedziť alebo aspoň
znížiť záujem o takéto výrobky môžeme
vďaka nakupovaniu z druhej ruky, sused-
ským výmenám alebo vďaka požičiavaniu
(náradie, hračky a pod.). Rozhodnutie pre
výrobky a služby, ktoré spĺňajú vysoké
štandardy etického získavania surovín, je
na každom jednom z nás.

Pestovanie palmy olejnej na výrobu palmového oleja sa spája
s obrovským negatívnym dopadom na životné prostredie, ako

napríklad odlesňovanie

Testovanie kozmetických výrobkov na zvieratách je v Európskej únii zakázané, ale
niektoré značky v ňom stále pokračujú

Na cestu uvedomeného nakupovania sa môžeme vydať vďaka
kupovaniu od lokálnych pestovateľov a výrobcov
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sen dona bosca

Autor: František Kubovič SDB / Foto: Barbora Kullačová

Svätý Ján Pavol II. charakterizuje čistotu
ako „transparentný postoj vo vzťahu
k osobe opačného pohlavia“. Dnešná kul-
túra zaujíma opačný postoj: „Telo je moje
a môžem si s ním robiť, čo chcem, ja som
zodpovedný za to, čo robím, a nemusím sa
zodpovedať za moje telo nikomu ďalšiemu.“
Pri takomto postoji sa stráca to najpod-
statnejšie, čo na sexualite je, a to je rovina
vzťahu. Čistota nám pomáha žiť v našom
tele slobodu Ducha Svätého, ktorého ovo-
cím je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť,
láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť,
zdržanlivosť (porov. Gal 5, 22 – 23).
Oblasť sexuality nestačí definovať ako „čo
sa môže“ a „čo sa nemôže“, lebo inak sa
nevstúpi do vnútra osoby, ktorá môže
trvalo žiť dvojtvárny život plný kompro-
misov. Treba sa vydať na duchovnú cestu,
ktorá pomôže dosiahnuť ovládnutie seba
samého a podriadenie sa nekonečnej
hodnote lásky. Je to cesta oslobodenia,

ktorá si vyžaduje pokoru, modlitbu, od-
vahu a vytrvalosť. Výchova k čistote spo-
číva v prekonaní každého druhu vlastníc-
kej a majetníckej mentality vo vzťahu
k vlastnému telu a telu druhých. Práve
v období dospievania – času prechodu do
dospelosti sa má mladý človek naučiť veľ-
kodušne darovať lásku a zabúdať na seba.
Naučiť sa milovať neznamená naučiť sa
sexuálne techniky ani hľadať pôžitok od-
delený od medziosobného spojenia a od
otvorenosti voči novému životu.
Don Bosco často a s nadšením rozprával
o čistote alebo o čnostiach, ktoré s ňou
súvisia. V saleziánskej spiritualite je čis-
tota veľmi dôležitá aj napriek tomu, že
umiestnenie diamantu na plášti môže byť
klamlivé. Práve jeho umiestnenie hovorí,
že by bolo veľkou chybou pozerať sa na
čistotu moralistickou optikou. Don Bosco
upriamoval pozornosť na „žiaru“ čistoty,
čo je typický saleziánsky podtón prejavu-

júci sa v jej príťažlivosti. Čistota pomáha
vychovávateľovi nadobudnúť postoj „ne-
chať sa milovať“ a zaručuje, že láskavosť je
skutočná láska a nie egoizmus. Sale-
ziánska čistota nespočíva v zachmúrenej
tvári a nevľúdnom a pancierovom postoji,
ale v úsmeve, dobrote a vo všetkých pre-
javoch láskavosti. „Láska, čistota a pokora
sú tri kráľovné, ktoré kráčajú stále spolu,
jedna nemôže existovať bez druhej,“ ho-
vorieval don Bosco.
„Zachovajte sa čistí a rýdzi pred Božou
tvárou.“ Tieto slová si don Bosco osvojil
od svätého Cafassa. Celá jeho pedago-
gika bola založená na princípe chrániť sa
hriechu a rozvíjať v sebe Božiu milosť.
Don Bosco tým, že pracoval medzi dos-
pievajúcimi chlapcami, bol si vedomý, aký
dopad majú na mladého človeka hriechy
v tejto oblasti. Úspech dosiahol vďaka pri-
rodzenému výchovnému prostrediu,
v ktorom nestrpel lenivosť, nemiernosť,
nemravnosť a šomranie. Don Bosco ne-
ostal len pri odstránení či zabránení hrie-
chu nečistoty, ale usmerňoval chlapcov
k spravodlivosti, čestnosti, úprimnosti,
zodpovednosti a konkrétnej láske v seba-
darovaní.
K zachovaniu čistoty odporúčal niektoré
dobré rady: pravidelný šport, stráženie si
zraku, stálu asistenciu, dodržiavanie času
večerného odpočinku, večerné stíšenie
po modlitbe a nerozprávanie sa s dru-
hými, pri zaspávaní sa modliť, ráno vstať
z postele hneď na budíček, vyhýbať sa le-
ňošeniu a askézu. Asi by bolo v dnešných
časoch vhodné prehodnotiť naše večery:
stráženie našich očí, srdca a mysle vo
vzťahu k používaniu masovokomunikač-
ných prostriedkov. „Blahoslavení čistého
srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5, 8). Ne-
čistota vedie k nevideniu Boha tam, kde
je, a viere, že je tam, kde nie je.

Diamant čistoty
V lúčoch ČISTOTY bolo napísané: Všetky čnosti prichádzajú spolu s ňou. Tí, ktorí sú čistého srdca,

preniknú do Božích tajomstiev a uvidia samého Boha.
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výchova det í

Rozprávala mi o tom kamarátka psycho-
logička, keď som s ňou konzultovala, ako
zvládať nekonečné detské výbuchy. Od-
kázala ma na Naomi Aldort a jej knihu Vy-
chovávame deti a rastieme s nimi.

Varila som v kuchyni obed a počúvala
som, ako sa moji malí škôlkari v izbičke
hrajú. Postupne nastal krik, lebo vláčikov
bolo akosi málo. Do kuchyne za mnou
prišiel najmladší s plačom. Len som si
čupla a objala ho. Prebehol krátky dialóg:
„Si smutný?“
„Áno.“
„Chcel si sa hrať s vláčikom a sestra ti ho
nechce požičať?“
„Áno.“
„To musí byť ťažké, taký život.“
Ticho. „Uhm.“
Ešte sme sa trochu pomojkali a bolo po
plači. Utrela som mu slzičky a ostal mi
pomáhať v kuchyni.

Úprimne, nemyslím si, že to takto zá-
zračne rýchlo funguje u každého dieťaťa.
Mám doma aj iné deti, iné príklady.;-) Na-
priek tomu verím, že uznanie emócií je
správna cesta. Aj keď u niektorých detí
môže byť riadne dlhá. Zdá sa mi však roz-
hodne lepšia, než emócie popierať.

Popieranie emócií sú tie obľúbené vetičky,
ktorými sa ako rodičia snažíme plač či vý-
buch zastaviť ešte v zárodku: „Veď to nič
nie je, nič sa nestalo.“ „Nemáš dôvod na
plač.“ „Neopováž sa plakať!“ „Nerev!“ BUM.
Absolútne nepochopenie dieťaťa, hlavne
nech je ticho.

Ďalšou možnosťou, tiež nie veľmi správ-
nou, je odvrátenie pozornosti: „Pozri, tam
letí vtáčik!“ „Počuješ to auto? To budú asi
hasiči.“ Táto cesta sa mi nezdá až taká

krutá voči dieťaťu, predsa len sme sa
k nemu už znížili, pomojkali ho… Ale au-
torka hovorí, že týmto spôsobom emócia
nezmizne, len sa potlačí. A potom pri naj-
bližšej príležitosti vystrelí opäť plnou silou.

Jedinou cestou je nechať dieťa prežiť svoju
emóciu naplno a až potom ísť ďalej. Do-
konca nielen nech si svoju emóciu – plač,
hnev prežije niekde samo v detskej izbe,
ale je dobré ho v nej sprevádzať. Sedieť
pri ňom a byť prítomný, aby sa cítilo mi-
lované a prijaté, aj keď z nášho pohľadu
„nemá práve svoju najlepšiu chvíľu“.

Musím sa priznať, že trpezlivá prítomnosť,
kým si dieťa prežije celú svoju emóciu,
nie je moja silná stránka. Považujem to za
veľmi vysoký level „schopnosti milovať“,
ktorý je zatiaľ u mňa v nedohľadne. Každý
výbuch ma stojí veľa síl a pri troch malých
deťoch ich nemám vždy na rozdávanie.
Ale myslím si, že každý malý krôčik tou
správnou cestou je prospešný.
Keď niekedy deťom potvrdíte ich emóciu,
nastane ešte väčší výbuch. Stačilo mi to
párkrát zažiť a „potvrdzovanie emócií“
som na istý čas odložila ako „nepouži-
teľný prístup“. Až kým som sa nedozve-
dela, prečo je to tak. Keď totiž deťom
emócie dlhodobo potláčame, ony ne-
zmiznú, len sa niekde hlboko uložia.
A keď ich potom potvrdíme, na povrch sa
derú nielen tie aktuálne emócie, ale aj tie
„nazhromaždené“ z predchádzajúcich ob-
dobí. Povzbudzujúce však je, že keď ich
dieťaťu dovolíme prežívať, prechodne síce
bude tento proces horší, ťažší, ale časom
sa zlepší. Vraj. Navyše, z dlhodobého hľa-
diska je tento prístup oveľa užitočnejší.

Najviac ma o hodnote princípu uznávania
emócií presvedčila moja vlastná skúse-

nosť, keď som sa zamyslela, čo očakávam
od svojich blízkych, od manžela, keď som
smutná, nahnevaná či ubolená. Je to po-
pieranie emócie alebo prijatie? Túžim po-
čuť vety typu: „To nič nie je, kašli na to, ne-
buď smutná, to sa spraví.“ Alebo radšej:
„Si smutná? Poď, objímem ťa.“ Oveľa upo-
kojujúcejšie je pre mňa, keď ma blízka
osoba podporí v tom, čo prežívam. Na-
ozaj nepotrebujem počúvať vetu: „Bude
lepšie.“ Veď ja to v podstate viem, že raz
bude lepšie, ale TERAZ mi je smutno. Ne-
potrebujem počúvať ani x skvelých nápa-
dov, ako svoju situáciu zlepšiť. Aj na to
možno neskôr príde čas. V danom mo-
mente len potrebujem precítiť svoj smú-
tok či radosť, svoju emóciu. A keď pri mne
vtedy niekto stojí takým spôsobom, ako
to potrebujem, ten moment je plný lásky.
Cítim sa prijatá a milovaná.

A to je presne ten pocit, ktorý chceme
ako rodičia dopriať aj svojim deťom. Cítiť
sa prijatý a milovaný. Nielen v tých ra-
dostných a úspešných chvíľach, ale aj keď
im niečo nejde, keď niečo pokazili, keď
ich niečo trápi. Aby vedeli, že aj vtedy ich
bezpodmienečne milujeme.

Autor: Zuzana Petruľáková / Foto: Matúš Petruľák

Prednedávnom som sa dostala k zaujímavej teórii, ako pracovať s vypätými emóciami detí.
V praxi zisťujem, že to funguje vo všetkých vzťahoch – aj s manželom či priateľmi. Princíp je
úplne jednoduchý a zdá sa mi až zázračné, že niekoľko slov prináša pokoj a upevňuje vzťahy.

Potvrdzovanie emócií.

Potvrdzovanie emócií

19



mediálna výchova

Ako to s technológiami
funguje u vás?

Autor: Barbora Okruhľanská / Foto: Unsplash a archív autorky

20

Som rada, že naše mladšie deti sa
väčšinou opýtajú, či sa môžu hrať
digitálne hry. Tak to mám pod
dohľadom. Samozrejme, pod-
mienkou je mať najprv hotové
svoje povinnosti: byť naučený,
mať urobené domáce práce,
absolvovať pobyt vonku. Keď sa
niekto zabudne a neskončí v do-
hodnutom čase, je upozornený. Niekedy
vidím, že aj tých starších treba upozorniť,
a to sa deje formou dialógu. Deti vedieme

k tomu, že technológie nám
majú slúžiť a nie aby sme

my boli ich otrokmi. Ja
osobne sa snažím deti
namotať na iné aktivity
namiesto toho, aby som

im vyčítala, keď ich vidím
na mobiloch. Dovolené

majú PC hry, ktoré sú tvorivé,
strategické, náučné, určite nie

krvavé strieľačky. Snažím sa s deťmi po-
rozprávať o tom, čo sa hrajú, alebo mi

samy ukážu, čo všetko v hre vytvorili, vy-
budovali. Za to si vyslúžia aj pochvalu
a tiež za to, keď si vedia samy sebe roz-
kázať a s hrou skončiť. A, samozrejme, aj
seba musím mať pod kontrolou, aby mali
deti dobrý príklad.
Martina Chvostálová
5 detí (20, 18, 14, 12, 10)

Staršie dve dcéry už majú svoje vlastné
mobily, dostali ich na svoje desiate naro-
deniny. Dohodnutá podmienka je mobil

Takto znela otázka, ktorú som sa opýtala šiestich mám z rôznych kútov Slovenska s deťmi
v rôznom veku. Zaujímalo ma, ako doma používajú mobily, tablety, počítače či TV.

Poprosila som ich, aby opísali svoje pozitívne skúsenosti s dohodnutými pravidlami,
ktoré by mohli byť inšpiráciou aj pre ostatné rodiny. Možno si v ich odpovediach

nájdete nejaký výchovný tip aj vy.



mediálna výchova

21

až po domácich
úlohách. Cez ví-
kendy majú mo-
bil dovolený po
tom, čo pomohli

s domácimi prá-
cami. Nepoužívame

mobily pri stole, keď ra-
ňajkujeme, obedujeme či večeriame. Ve-
čer sa ich už snažíme nepoužívať vôbec,
ale to závisí od okolností. V aktuálnej si-
tuácii je to ťažké, pretože potrebujú ka-
marátov a inak ako cez technológie sa
stretnúť nevedia.
Ľudmila Bencová
3 deti (17, 12 a 8)

Každý deň majú povolené dve-tri krátke
rozprávky, aby sa zmestili do pol hodiny.

No predtým musia byť
upratané všetky

hračky. Syn má
cez víkend dovo-
lené navyše
jedno-dve videá

na YouTube. Po-
zerá si lego, mhd,

vlaky – je ich fanúšik.
Má tiež právo nahradiť si

víkendový deň cez týždeň. Snažíme sa
do výberu zahŕňať aj rozprávky a relácie
z nášho detstva (Matelko, Pa a Pi), prí-
padne videá, z ktorých sa dá aj niečo na-
učiť, nielen sa zabaviť. Pozeranie sa sna-
žíme kompenzovať dostatočným
pohybom na čerstvom vzduchu, spoloč-
ným čítaním kníh či hraním sa. Deti sú
ešte malé na to, aby mali vlastné tech-
nológie, tie naše si bez opýtania
nedovolia zapínať, hoci starší syn si
dokáže zapnúť na tablete audioroz-
právku, hudobný playlist či spustiť You
-Tube alebo aplikáciu s detským interne-
tovým rádiom. Veľmi sa mi osvedčilo po-
zývať do tvorenia pravidiel aj staršieho
syna a som hrdá, keď po dopozeraní do-
hodnutého sám zatvorí notebook a ide
sa hrať. Je zaujímavé, že mladšia dcéra
nemá k technológiám taký vzťah ako syn
v jej veku. A aj čakanie, napríklad u le-
kára, či cestovanie v aute na dlhšie trasy
si už skracujeme skôr audiorozprávkami,
pesničkami, obyčajnými i hovoriacimi kni-
hami.
Viktória Norisová
2 deti (5 a 2,5)

U nás aktuálne platí, že zabávať sa s tech-
nológiami môžu deti až po 12-tej hodine,
a to len v tom prípade, že majú urobenú
školu, poriadok vo svojich
veciach a hotové do-
máce práce, ktoré
si v ten deň vy-
brali ako svoju
službu. Hrať sa
môžu len v tom
prípade, že deň
predtým boli mi-
nimálne hodinu na
čerstvom vzduchu a cvičili.
Napríklad bicyklovali, skákali na švihadle,
boli behať, posilňovali – každý podľa
svojho gusta a veku… Deti majú ohrani-
čený čas, ktorý môžu denne stráviť online
zábavou. Mobily sa používajú len v spo-
ločných priestoroch. Neberú si ich do
izieb do postele – len výnimočne a so sú-
hlasom rodičov. Na noc ostávajú mobily
odložené v kuchyni v prútenom koši.
Keďže tieto pravidlá dohadujeme
s deťmi aj s vysvetlením, málokedy
treba použiť sankcie či dôsledky, ale
aj to sa stane. Snažíme sa aj my ob-
medzovať čas strávený online zába-
vou. To im aspoň ukáže, že nie je
ľahké ostať v digitálnom svete slo-
bodný a treba o túto slobodu neus-
tále bojovať.
Dominika Hajkovská
6 detí (17, 16, 13, 11, 8, 1)

Staršie deti dostali
mobily v 3. roč-

níku, keď začali
samy chodiť do
ZUŠ-ky. Po prí-
chode domov

ich dávame na
jedno miesto. Ak

ho chcú, opýtajú sa,
majú ho potrebný čas a zasa ho do-
nesú. Platí pravidlo, že mobil nie je
v noci v izbe, kde sa spí.
Slávka Ivančová
4 deti (17, 14, 9, 6)

Technológie sú u nás viac-menej deťom
neprístupné a zakázané, respektíve sna-
žíme sa ich používanie minimalizovať.
Deti mali jedno obdobie také, že si ráno
samy zapli telku a pozerali rozprávky,
kým sme my vstali. Lenže po čase začali
ráno vstávať čím ďalej, tým skôr, len aby

mohli pozerať. To bola posledná kvapka
a potom sme ovládače definitívne scho-
vali. Najlepšie riešenie bolo úplne to na
čas stopnúť, ale to však nie je ideálne.
Keď sa deti veľmi pýtali, že kedy budú
môcť zase sledovať telku, dohodli sme

sa, že hodinku v nedeľu. Teraz chodia
a pozerajú do kalendára, kedy bude
nedeľa. Raz-dvakrát týždenne chodia
k starým rodičom, kde si dopĺňajú

tento svoj technologický
deficit. Pozerajú tam polhodinový blok
rozprávok a z času na čas im dajú aj ta-
blet s detskými hrami. Nie som z toho
nadšená, ale nie je to až také zlé, tak to

akceptujem. Ešte pridám
obľúbený tip môjho

ocka, ktorý kdesi
počul a rád ho
vždy spomenie –
hoci na deťoch
ho už nevyskú-

šal, lebo sme boli
veľkí. Ako časovo

ohraničiť používanie
tabletu? Dať im jedno nabitie na týždeň.
Okrem iného ich to naučí aj hospodáriť.
Zuzana Petruľáková
3 deti (6, 5 a 2,5)

V SKRATKE:
„Technológie nám majú slúžiť, ne-
máme byť ich otrokmi.“
„Nepoužívame mobily, keď raňajku-
jeme, obedujeme či večeriame.“
„Pred pozeraním rozprávky musia byť
upratané všetky hračky.“
„Najprv čerstvý vzduch a pohyb, po-
tom technológie.“
„Mobil nie je v noci v izbe, kde sa spí.“
„Snažíme sa používanie technológií
minimalizovať.“



na strane pápeža
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Pápež František sa od začiatku svojho pontifikátu zveruje svä-
tému Jozefovi. A dnes tejto hlave Svätej rodiny zveruje všetky ro-
diny. Boh ho vo svojej Prozreteľnosti podnecoval ku vzťahu so
svätým Jozefom. Preto za osem rokov v úrade rozprúdil život
Cirkvi vo svete. Najviac rozprúdil snahu oživiť život rodín a sna-
žil sa upriamiť pozornosť na periférie ľudského života. A preto
v tomto čase vyhlásil Mimoriadny rok svätého Jozefa a zároveň
aj Rok „Rodina Amoris laetitia“.
Vyzýva: Chráňme krásu rodiny. V ťažkostiach a ohrozeniach,
ktoré dnešné rodiny zažívajú, Cirkev kresťanským manželom pri-
pomína hodnotu manželstva, ktoré je Božím zámerom, plodom
milosti a povolaním. Podstatné pri službe rodinám sú dva pos-
toje: ohlasovanie evanjelia a citlivosť v ich sprevádzaní. Ne-
stačí sa držať náuky a nestarať sa pritom o jej krásu, chrániť jej
krehkosť a ošetrovať jej rany. Cirkev hlása manželom a rodinám
evanjelium, aby im pomáhala vidieť autentický zmysel ich zväzku
a lásky, ktorá je znakom a obrazom trojičnej lásky a zmluvy me-
dzi Kristom a Cirkvou. Je to slovo náročné, ktoré však oslobo-
dzuje ľudské vzťahy od toho, čo ich zotročuje, skresľuje a spô-
sobuje ich nestabilnosť. Pritom treba dať pozor na diktatúru
emócií. Nemôžeme vychvaľovať dočasnosť a odrádzať pritom od
záväzkov na celý život. Treba dať pozor na nadvládu individu-
alizmu a na strach z budúcnosti.
Ak prijímame slovo evanjelia, potom hoci kráčame cestou po-
znamenanou neúspechmi, pádmi a zmenami, otvárame sa pre
plnosť radosti, ľudskej realizácie a stávame sa kvasom bratstva
a lásky v spoločnosti. Toto evanjelium rodiny nemôže byť hlá-
sané zvrchu a zvonku, lebo by sa tak mohlo stať iba peknou teó-
riou alebo morálnym záväzkom.
Cirkev je preto povolaná nielen vyznačovať cestu, ale sprevádzať
rodiny na ceste, citlivo vstupovať do ich domovov, aby sme
manželom hovorili: Cirkev je s vami, Pán vám je nablízku,
chceme vám pomôcť v uchovávaní daru, ktorý ste dostali. Ro-
dina, ktorá žije podľa vzoru Božej lásky, sa sama stáva živým Bo-
žím slovom vyjadrovaným svetu. V týchto rodinných vzťahoch sa
deti každý deň učia láske a prijímajú vieru.
Dnes sú tu aj ťažkosti rodín spojené s pandémiou, ktorá prináša
psychologické, ekonomické a zdravotné záťaže – no ide najmä
o ťažkú skúšku rodinných vzťahov. Ale práve rodina je najpev-
nejším orientačným bodom a najsilnejšou oporou pre celú spo-
ločnosť. Podporujme teda rodinu! Chráňme ju pred tým, čo na-
rúša jej krásu! Pristupujme k tomuto tajomstvu lásky s úžasom,
diskrétne a láskyplne. A snažme sa o zachovanie jej vzácnych
a jemných väzieb – medzi deťmi, rodičmi a starými rodičmi –, tak
sa bude vo svete formovať a prehlbovať bratstvo…

Pápež obdivuje pevnosť a vernosť svätého Jozefa
Svätý Jozef je vo svojom hľadaní príkladom pre každé povolanie
v Cirkvi. Na tejto ceste životom mal „Sen povolania“. Bolo to tro-

chu inak ako u dona Bosca, ale bolo to od Boha. Mimoriadnosť
svätého Jozefa – hovorí pápež František – spočíva predovšetkým
v jeho „každodennej a všednej“ svätosti, založenej na vernosti
Božiemu slovu. To je presne to, k čomu každého z nás vyzýva
svätý Ján Pavol II.: dosahovať vysokú úroveň bežného kresťan-
ského života. „Nikoho neudivoval, nebol obdarený zvláštnymi
charizmami, nejavil sa v očiach tých, ktorí ho stretávali, ako vý-
nimočný. Nebol slávny a nechcel na seba upozorňovať, evanje-
liá necitujú ani jedno jeho slovo. A predsa vo svojom obyčajnom
živote uskutočnil to, čo bolo v Božích očiach výnimočné.“ Mu-
síme vedieť, že pred Bohom má význam iba ľudské srdce a v Jo-
zefovi Boh rozpoznal otcovské srdce schopné obety. Boh chce
pretvárať otvorené srdce schopné nasadiť sa, štedré v sebada-
rovaní, súcitné v prinášaní útechy v úzkostiach a pevné v posil-
ňovaní nádeje. František konštatuje, že Jozefovo povolanie naj-
lepšie vystihujú tri kľúčové slová: „sen“ – „služba“ – „vernosť“.
My si pripomeňme iba to prvé slovo „sen“ – je to slovo v zmysle
túžba. Každý človek má veľké očakávania, sníva o ďalekých pers-
pektívach, ktoré nemôžu byť nahradené prchavými cieľmi ako
úspech, peniaze alebo zábava. Snom každého človeka je láska,

ktorá dáva životu zmysel, pretože vyjavuje jeho tajomstvo, a to
je schopnosť obetovať svoj život pre druhých. Jeho bdelý „vnú-
torný sluch“ potreboval len drobný podnet, aby rozpoznal Boží
hlas. Boh nemá záľubu v nápadných spôsoboch, v ktorých by sa
zjavenie vlamovalo do našej slobody. Odovzdáva svoje plány
s miernosťou, neoslepuje nás planúcimi víziami, ale jemne nás
obracia k vlastnému vnútru, hlboko sa k nám približuje a pre-
hovára k nám prostredníctvom našich myšlienok a citov. Slovami
„služba“ a „vernosť“ sa budeme zaoberať neskôr.

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

Dvaja priatelia z rôznych dôb



sväté písmo

Lukáš hovorí o poprednom mužovi (Lk
18,18) a v evanjeliu podľa Marka je to len
ktosi bez bližšieho určenia (Mk 10,17). Na-
priek tomu, že evanjeliové texty nedávajú
istotu o veku tohto človeka (pričom však
nevylučujú možnosť, že ide o mladíka),
môžeme sa zamerať na iný spoločný me-
novateľ týchto textov, ktorým je krásne
prežitá mladosť. Na Ježišovo povzbudenie
k zachovávaniu prikázaní je vo všetkých
troch evanjeliách rovnaká odpoveď: toto
všetko som zachovával od mladosti (Mk
10, 20; Mt 19, 20; Lk 18, 21). Všimnime si,
že slovo od mladosti neuvádza Matúš, ale
ten jediný nám hovorí, že ten, kto prišiel,
bol mládenec. Z tohto hľadiska je logické,
že nehovorí od mladosti, keď ju prežíva.

***

Pápež František vo svojej exhortácii za-
meriava svoju pozornosť na Evanjelium
podľa Marka (b.17) a podľa Matúša (b.18).
Pri pohľade na rozprávanie svätého Marka
Svätý Otec podčiarkuje, že mladosť preží-
vaná pre Pána bola už ako spiritualita na-
značená v Starom zákone: „Ty, Pane, si
moja nádej od mojej mladosti. […] Bože, ty
si ma poúčal od mojej mladosti a ja až
doteraz ohlasujem tvoje diela zázračné“ (Ž
71, 5. 7). Vzácnosť mladosti pre Pána si
istým spôsobom uvedomoval aj cirkevný
otec svätý Augustín, ktorý nad tým žiali
vo svojom známom výroku, ktorý napísal
vo svojich Vyznaniach: „Neskoro som ťa
začal milovať, krása taká stará a taká nová,
neskoro som ťa začal milovať!“
Pri pohľade na stať zo svätého Matúša si
Svätý Otec všíma ochotu mladíka hľadať
niečo viac, než dosiahol doteraz. Je to
podľa neho „niečo typické pre mladých

ľudí, ktorí sú otvorení pre nové obzory
a veľké výzvy“. Krátky pohľad sa však
končí smutným komentárom: „V skutoč-
nosti jeho duch nebol taký mladý, pre-
tože sa už naviazal na bohatstvo a po-
hodlie. Ústami tvrdil, že chce niečo viac,
ale keď od neho Ježiš žiadal, aby bol
štedrý a rozdal svoj majetok, uvedomil si,

že nie je schopný odpútať sa od toho, čo
vlastní. Napokon ,keď počul toto slovo,
odišiel smutný‘ (v. 22). Zriekol sa svojej
mladosti.“
Podobné, ale predsa trochu odlišné kon-
štatovanie robí Svätý Otec aj pri komen-
tári state od svätého Marka: „Bohatý muž,
ktorý bol verný Bohu vo svojej mladosti,
dovolil, aby ho roky odviedli od jeho snov,
a radšej zostal naviazaný na svoje bohat-
stvo (porov. Mk 10, 22).

***

Podnety, ktoré sme si uviedli, nás privá-
dzajú k modlitbe nielen za mladých ľudí,
ale aj za každého kresťana. Môžeme sa
modliť:
● za mladých kresťanov, aby prežili svoju
mladosť s Pánom a aby ich Boh učil,

● za dobrých mladých kresťanov, aby sa
nezľakli Ježišových požiadaviek a veľko-
dušne hľadali svoje povolanie,
● za všetkých kresťanov, aby v dospelosti
nestrácali hodnoty, pre ktoré žili nadšene
v mladosti.
Nemyslime si, že keď evanjelium spomína
mladosť, je to len pre mladých. Dar mla-
dosti sme mali všetci. A evanjelium nás
nepriamo upozorňuje, aby sme ho ne-
stratili ani v dospelosti, lebo mnohé Ježi-
šove ponuky, ktoré nám adresuje v živote,
si vyžadujú, aby sme nezostarli. Len tak sa
vyhneme tomu, aby sme zo stretnutia
s ním neodchádzali smutní.

Autor: Pavol Grach SDB / Foto: Barbora Kullačová

Ježiš stretáva ľudí s krásnou mladosťou
Posolstvo adresované (nielen) mladým

Christus vivit 17 – 18

Synoptickí evanjelisti nám zachytili, každý originálnym spôsobom, Ježišovo stretnutie
s človekom, ktorý mal krásnu mladosť. A hoci sa pre túto udalosť ujal názov Ježišovo stretnutie
s bohatým mladíkom, iba evanjelista Matúš výslovne spomína , že išlo o mladíka (Mt 19, 20).
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misie

Rok misijného dobrovoľníctva môže byť
vynikajúcim obdobím medzi skončením
štúdií a začiatkom práce. Môže pomôcť
nájsť pevné body vo svojom živote. Čo
a ako chcem dosiahnuť? O čo sa oplatí
snažiť a čo je druhoradé? Práve týmto
obohacuje misijné dobrovoľníctvo ľudí,
ktorí sa na ňom zúčastnili. Majú jasnejšie,
o čo im ide. Život im takto dáva zmysel
a majú z neho radosť. Od júna je možnosť
prihlasovať sa na našu ročnú misijnú prí-
pravu, ktorá sa začína v septembri. Potom
od leta, po desiatich víkendových stret-
nutiach, odchádzajú na svoje ročné mi-
sijné miesta.
Často dostávame ponuky od ľudí, že sú
ochotní ísť pomáhať na misiu, aby sme im
sprostredkovali nejaké miesto, kde by boli
užitoční. Našou odpoveďou je, že je to
veľmi dobrá myšlienka a postoj chcieť po-
máhať, ale aby pomoc bola skutočne po-
mocou, je potrebná a nevyhnutná prí-
prava. Touto odpoveďou sú mnohí
zaskočení. Ako to? Ja chcem pomáhať
hneď teraz a vy ma tu zdržíte na celý rok?
Zdalo by sa, že túžba nezištne pomáhať je

taká vznešená a čistá, že ju treba hneď
a neodkladne uskutočniť. Že už samotná
prítomnosť týchto vznešených pohnútok
u človeka dokazuje, že aj samotný človek
je vznešený, veľkodušný, a teda že také-
hoto človeka všetci s nadšením a vďač-
nosťou prijmú, hoci len nakrátko.
Medzi našimi dlhoročnými partnermi
v misiách však nemáme nijaké miesto,
kam by sme vedeli vyslať zajtra dobrovoľ-
níka, ktorý sa včera prihlásil. Prečo je to
tak? Lebo toto misijné dobrovoľníctvo má
dlhú tradíciu, ktorá práve všetkých po-
učila o nevyhnutnosti prípravy. Ako by sa
mohol niekto užitočne zapojiť do práce,
kde by ho nikto nečakal, kde by nemal
pripravené miesto, zabezpečené zdroje?
Ešte vážnejšou vecou je, že hoci pomoc je
vždy vítaná, samozrejme, ak je skutočne
pomocou, existujú aj nedobré, žiaľ, aj pa-
tologické dôvody, ktoré nás k jej ponuke
môžu viesť. Okrem technických problé-
mov s nastavovaním práce dobrovoľníka
je tu teda tento dôležitý prvok. Nevyh-
nutne treba zodpovedne preskúmať dô-
vody a motivácie pre dobrovoľníctvo.

Prečo chcem druhým
pomáhať? Pretože zlé
motívy neprinesú úži-
tok ľuďom, s ktorými
bude dobrovoľník pra-
covať, naopak, môžu
im poškodiť a taktiež
takéto zlé motívy po-
škodia aj samotnému
dobrovoľníkovi. A tak
nakoniec namiesto ra-
dosti zo služby môže
ostať horkosť a množ-
stvo zranení.
Ak teda chceš pomá-
hať hneď a teraz? Po-
máhaj tu! Doma! Tu si
vyrástol, tu poznáš

problémy, ťažkosti. Poznáš slabé i silné
stránky spoločnosti. Máš ubytovanie, za-
bezpečenie, vieš jazyk a určite už v tebe
vyzreli dobré nápady, čo by mohlo byť
lepšie. Tak smelo do toho! Môžeš to robiť
sám alebo sa zapojiť do mnohých sku-
pín, ktoré tu u nás takto už roky nadšene
pracujú. Určite ti to bude dávať zmysel aj
radosť do života.
Týmto článkom chcem podnietiť všetkých
čitateľov, aby sa nadchli pre misijné dob-

rovoľníctvo. Aby ho najprv s nadšením
a radosťou praktizovali medzi ľuďmi okolo
seba. A potom, keď táto túžba bude vo
vás silnieť, môžete si naplánovať aj rok
svojho misijného dobrovoľníctva, na ktorý
sa zodpovedne pripravíte a bude to určite
jeden z krásnych rokov vášho života.
Ročné misijné dobrovoľníctvo: http://dob-
rovolnici.saleziani.sk/
Krátkodobejšie misijné dobrovoľníctvo:
https://www.laura-mladez.sk/vides/
Dvojtýždňové misijné dobrovoľníctvo:
https://saleziani.sk/mala-misia-ukrajina

Autor: Štefan Kormančík SDB / Foto: archív autora

Misijné dobrovoľníctvo
V tomto období študenti završujú svoje štúdiá a sú pripravení začať alebo vlastne pokračovať,

keďže mnohí už počas štúdií pracujú, vo svojom pracovnom živote.

Príprava saleziánskych misijných dobrovoľníkov

Dobrovoľníci Tibor a Robo v centre Bosco
Boys Keňa
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t i tus zeman

Autor: Jozef Luscoň SDB

Spracoval: rhsdb

Do akce jde Titus Našiel sa list dona
Titusa o povolaní

Je potešujúce, že úctu k blahoslavenému
donovi Titusovi nezastavila ani pandémia
a šíri sa aj za hranicami Slovenska. Mnohí si
uvedomili, že on sa snažil zastaviť šírenie
komunistickej pandémie a vzývajú ho
o pomoc pri tej súčasnej.

Okrem iného don Titus Zeman vzbudzuje nádej na vznik du-
chovných povolaní. Ich urgentnú potrebu pociťujeme tak
u nás, ako aj v zahraničí, napríklad v Čechách. Duchovný otec
Marek Dunda z Vranova nad Dyjí sa vyjadril, že „don Titus je
tak trochu aj českým blahoslaveným, pretože pôsobil vo Fryš-
táku na Morave a väčšinu trestu si odsedel v českých väzni-
ciach“.

Z týchto, ale aj iných dôvodov požiadali o relikviu blahoslave-
ného Titusa pre farnosť Svratka neďaleko Nového mesta na
Morave. Miestny pán farár Jiří Prokúpek v žiadosti uviedol:
„Úctu k blahoslavenému slovenskému saleziánovi medzi nami
prebudila kniha Do akce jde Titus. Ide o preklad životopisu bla-
hoslaveného Titusa od autora Jozefa Luscoňa –Titus, ideš!“

Preklad pripravila Lenka Ripperová a vydanie knihy aj s pô-
vodnými ilustráciami Adriána Giača v desaťtisícových nákla-
doch cez vydavateľstvo Matice Cyrilometodějské v Olomouci

zabezpečilo spoločenstvo tlačového apoštolátu A.M.I.M.S.M.
v roku 2019. Internetová televízia TV-MIS.cz, ktorá prináša di-
vákom bohatý duchovný program, teraz prišla s ponukou au-
dio spracovania tejto knihy Do akce jde Titus. Audioknihu
v češtine vo formáte mp3 si možno stiahnuť z ich internetovej
stránky na adrese: www.tv-mis.cz.

Adresátom listu je mladý študent zo Šoporne, ktorého don Ti-
tus oslovuje „Šaňo“ – „len takto som mal vo zvyku ťa oslovovať“.
Píše mu na konci školského roka 28. júna 1948. Tento Alexan-
der študoval na biskupskom gymnáziu v Trnave, kde bol don Ti-
tus vtedy katechétom. Šaňo – ako sa dozvedáme – uvažoval
o duchovnom po-
volaní a don Titus
ho povzbudzoval.
V liste ho prosí,
aby priniesol po-
trebné dokumenty
pre vstup do novi-
ciátu. Okrem toho
ho povzbudzuje,
aby už nemyslel
na istú nepríjemnosť spred niekoľkých týždňov. Naopak, píše
mu, „mysli na to, že sa chceš nie len menovať Ščasný, ale aj
chceš byť šťastný, a to tak, že budeš nasledovať volanie Bož-
ského Majstra a volanie svätého dona Bosca“.
Duchovné povolanie mladíka je hlavnou vecou, na ktorú don Ti-
tus myslí v tomto dvojstranovom liste z roku 1948. Táto sku-
točnosť nám osvetľuje ešte viac záujem blahoslaveného dona
Titusa o konkrétne duchovné povolania mladých, ktorých mal
okolo seba. On zachraňoval povolania nielen vtedy, keď boli
ohrozené štátnym režimom, ale staral sa o ne so saleziánskym
srdcom podľa vzoru dona Bosca ešte predtým v „bežnom ži-
vote“. Ďalšie okolnosti tohto príbehu, ako aj prepis listu prine-
sieme v nasledujúcom čísle nášho časopisu.
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Prostredníctvom otca Mariána Béra, kňaza
Bratislavskej arcidiecézy, známeho z detských
programov Televízie Lux, ktorý bol aj
študentom saleziánskeho Gymnázia Jána
Bosca v Šaštíne, sa k saleziánom dostal
doteraz nepoznaný list dona Titusa Zemana.
Manželka už zosnulého adresáta listu sa
po blahorečení dona Titusa rozhodla list
vyhľadať v rodinných dokumentoch
a odovzdať ho saleziánom. Aj touto cestou
jej za to veľmi pekne ďakujeme.
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V Poľsku
Začnime najprv v Osvienčime, kde bolo
od novembra 1919 sídlo novej salezián-
skej provincie, do ktorej územne patrilo aj
Československo. V jeseni 1920 sa tam pre-
sunuli pod vedením novokňaza dona Vi-
liama Vagača aj slovenskí saleziáni
a chlapci, ktorí dovtedy študovali v ma-
ďarskom Péliföldszentkereszte. Don Va-
gač mal dokonca poverenie, aby pod ve-
dením provinciála dona Tironeho zriadil
v Poľsku ústav pre výchovu slovenských
saleziánov. Postupne však, najmä pre na-
päté politické vzťahy medzi krajinami,

usúdil, že to nebude možné. Bolo veľmi
ťažké, aby prichádzali noví chlapci, a rov-
nako ťažké bolo zbierať milodary na ich
podporu. Preto sa rozhodol opäť napísať
hlavnému predstavenému do Turína.
Bolo to už jeho druhé memorandum.
Don Vagač v ňom vysvetľuje situáciu
v Poľsku a Československu a s odobre-
ním dona Tironeho taktne žiada, „keby
nám Slovákom prepustil k dočasnej dis-
pozícii daktorý dom pri Turíne, kde by
sme mohli spokojnejšie vychovávať svoj
slovenský saleziánsky dorast“. List napísal
v Osvienčime 12. júna 1921. Neistota
okolo toho, dokedy potrvá napätá situácia
medzi Poľskom a Československom,
viedla dona Vagača hľadať nádej inde.

Z USA do Ríma
Medzitým sa rozvíjal projekt klerika Fran-
tiška Sersena v Ríme, kde bolo dvadsať-
šesť chlapcov vo veku od 12 do 21 rokov.
Prirodzenou súčasťou starostí bolo, ako
finančne pokryť výdavky spojené s ich ži-
votom a štúdiom. Boli povojnové roky
a situácia nebola nikde ľahká. Klerik Fran-
tišek Sersen, sám študent teológie na
Gregoriánskej univerzite, sa však staral,
aby sa prostredníctvom slovenských ka-
tolíckych časopisov uverejňovali články
o tomto diele, a prosil o milodary. A tak od

júna až do konca roka 1921 má časopis
Posol Božského Srdca vo svojej rubrike
Milodary samostatnú časť „Pre sloven-
ských saleziánov“, kde uvádza mená dob-
rodincov.

Don Vácval, vtedy ako jeden z chlapcov
v Ríme, vo svojich Dejinách spomína, že
príbuzní novica Janka Hlubíka oboznámili
o tomto diele aj amerických Slovákov
a spomedzi nich mnohí začali chlapcov
podporovať. Medzi týmito dobrodincami
boli kňazi, ale aj napríklad predsedníčka
Prvej slovenskej katolíckej jednoty pani
Františka Jakabčínová. Slovenskí saleziáni
jej blahoželali k sviatkom ešte aj v rokoch,
keď sa už dielo rozvíjalo priamo vo vlasti.
Existencia skupiny slovenských chlapcov
v Ríme, ktorí smerovali k saleziánskemu
povolaniu – to vnímali ako možné dobro-
denie pre seba aj krajania za oceánom.
Medzi Slovákmi v Spojených štátoch
vznikla túžba mať pre výchovu mládeže
svojich saleziánov aj tam. A tak tajomník
Združenia slovenských katolíkov v USA
a dobrodinec kňaz Štefan Kočiš podnikal
konkrétne kroky. Na jar 1921 vycestoval
do Ríma a „osobne navštívil aj chlapcov.
Bolo to v ich malej študovni pri zvone na
prvom poschodí,“ spomína don Anton
Vácval a dodáva: „Vtedy americkí Slováci

Spracoval: rhsdb / Foto: archív SDB

„Búchali sme
na dvere a srdcia“

Udalosti počas jari 1921 posilňovali saleziánsku nádej pre Slovensko

Spolu dvadsaťšesť slovenských chlapcov, nádejných saleziánov, robilo pred sto rokmi v Ríme
svoje prvé kroky v cudzej zemi, ale najmä na ceste duchovného povolania. V knihe Zlatka
Kubanoviča Historický náhľad do dejín slovenských saleziánov sa dozvedáme napríklad aj to,
že chlapcov navštívil v tom roku aj košický biskup.„J. Exc. Dr. Augustín Fischer-Colbrie sa veľmi
zaujímal o slovenské saleziánske hnutie,“ uvádza citát zo zápiskov dona Vácvala. V prvej
polovici roku 1921 sa však udialo oveľa viac. Skryto rástla nádej.

Pani Františka Jakabčínová s manželom
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vkladali do slovenského salezián-
skeho diela veľkú nádej! Mysleli si,
že časom dostanú odtiaľ nejakú
pomoc pre seba… Bohužiaľ, túto
pomoc potom nikdy nedostali!
Hlavní predstavení sa obávali deliť
provinciu USA na nacionálne prvky.
Lebo vraj s tým mali zlú skúsenosť.“

Dve vystúpenia „samostatnej
slovenskej skupiny“
František Sersen postupne so sú-
hlasom rímskeho provinciála uspo-
riadal život slovenských chlapcov
v saleziánskom dome Sacro Cuore
v Ríme tak, že boli ako „samostatná
komunita so svojím programom,“
uvádza don Vácval. Prvý raz sa
pred ostatnými prejavili na sviatok
Nanebovstúpenia Pána. V tom
roku 1921 to bolo 5. mája. „Riaditeľ
ústavu don Salvatore Rotolo slávil
svoje meniny. Bola aj akadémia. Na
tejto akadémii vystúpili aj slovenskí
chlapci so svojím číslom: Omaggio
degli studenti Slovacchi – Hold slo-
venských študentov. Zaspievali
tieto slovenské piesne: Hej, Slováci;
Nad Tatrou sa blýska; Hej, orle a Zahučali
hory, zahučali lesy… Prítomní odmenili
ich pekným potleskom. Vtedy chlapci uká-
zali, že aj Slováci niečo dokážu! A bola to
aj vhodná príležitosť preukázať city vďaky
tomuto ozaj otcovskému človekovi, že pri-
jal slovenských chlapcov do Ústavu Sacro
Cuore!“

Sviatky vždy prinášajú radosť do života
a tak to bolo opäť v deň svätého Ladi-
slava, keď si chlapci uctili svojho starostli-
vého duchovného otca dona Ladislava
Stana. Na 27. júna pre neho pripravili
v divadelnej sále na Sacro Cuore malé
predstavenie a „pred javiskom sa mu po-
ďakovali za jeho prácu medzi nimi a zabla-
hoželali mu… Potom zaspievali Živijo
a iné piesne. Don Stanko všetkých odme-
nil cukríkmi, pecníkom chleba, syrom
a ovocím… Vtedy vačky na reverende už
mu nestačili, doniesol aj dve veľké ak-
tovky… Tešili sa chlapci a tešil sa aj on,“
spomína priamy účastník don Vácval.

Blahoprajný list donovi Alberovi
Rozmýšľanie Františka Sersena nad ce-
lým projektom nám umožňujú vnímať aj
jeho spomienky. Jemu i mladému kleri-

kovi Jánovi Hlubíkovi, ktorý bol vtedy no-
vicom v Genzane pri Ríme, toto dielo
veľmi ležalo na srdci.„Modlili sme sa, bú-
chali na dvere a srdcia. Keď sme videli, že

všetko je zbytočné, obrátili sme
sa na predstavených v Turíne.
Bombardovali sme ja a Hlubík.
Písali sme, naliehali, aby nám dali
k dispozícii nejaký zvláštny ústav
na výchovu saleziánov pre Slo-
vensko. Ináč by sme museli za-
staviť veľké hnutie, a to by bol
škandál a koniec ďalších nádejí
možno na dlhé roky.“
Jednou z príležitostí bol aj deň
menín hlavného predstaveného,
ktorý bol od čias dona Bosca me-
dzi saleziánmi vždy veľkým sviat-
kom. A tak sa novic Ján Hlubík
odhodlal napísať 25. júna z novi-
ciátu v Genzane donovi Pavlovi
Alberovi blahoprajný list k meni-
nám v mene „najmilovanejších
synov, študentov Slovákov v Ríme
a Genzane“. Jedenapolstránkový
list je plný vrúcnych želaní
a úprimného vyjadrenia radosti
z príslušnosti do rodiny dona
Bosca.
Na pozadí týchto akoby domá-
cich – rodinných udalostí na
Sacro Cuore a v Kongregácii sa

pripravovala prvá veľká udalosť sloven-
ských chlapcov smerom k verejnosti, a to
v spojitosti so sviatkom Cyrila a Metoda.

Viliam Vagač Pietro Tirone František Sersen Ladislav Stano
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Spracovala: Gabriela Bauerová FMA / Foto: Stanislav Moško a archív autorky

Zázrak Panny Márie – svedectvo
Mareka z Dubnice nad Váhom

Dubnica nad Váhom je pútnickým miestom, ktoré navštevujú pútnici z mnohých kútov
Slovenska z úcty k Panne Márii už od polovice 18. storočia. Na príhovor Panny Márie bolo

zaznamenaných množstvo mimoriadnych udalostí, ktoré súviseli s uzdravením tela a duše.
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Svedkom mimoriadneho zásahu Panny
Márie boli Dubničania aj v roku 2020. Ma-
rek je mladý muž z Dubnice nad Váhom,
ktorý mal vážnu príhodu. Spolu so svojou
mamou a spoločenstvom veriacich Dub-
ničanov – mariánskych ctiteľov môže dnes
aj on vydať svedectvo o mimoriadnom
zásahu Panny Márie do jeho života.
Keď sanitka odvážala 16-ročného Mareka
z Trenčína do Bratislavy, lekár sa jeho
mamy pani Beáty spýtal: „Vy ste jeho
matka? Tak sa s ním rozlúčte…, nič vám
nezaručujem!“ Od tejto nečakanej uda-
losti uplynul takmer rok a my sa ideme
porozprávať s Marekom a jeho mamou
pani Beátou, ako toto náročné obdobie
prežívali.

Marek, mohol by si nám povedať, ako pri-
šlo v tvojom živote k nečakanej príhode,
ktorá pomerne silno zasiahla tvoj nasle-
dujúci život?
Piaty máj 2020 sa začal ako každý iný deň.
Keďže bol „covid čas“, trávil som viac ho-
dín pri počítači. Bolo to tak aj v ten deň,
keď som okolo 18.30 hral hry na PC. Začal
som cítiť v čele migrénu ako nikdy pred-
tým, preto som otvoril okno, no potom
som si musel ľahnúť na posteľ, pretože
bolesť hlavy neprechádzala. Bol som
v dome sám, preto som nemohol nikomu
povedať, ako sa cítim. Keď sa mama ne-
skôr vrátila domov, bola prekvapená, že
vidí okno na mojej izbe otvorené, preto
ma prišla skontrolovať. Keď vstúpila do
mojej izby a videla ma ležať na posteli,
myslela, že spím. Ja som však zo seba vy-
dal zvláštny zvuk, preto sa ma spýtala, či
sa mi niečo stalo. Vtedy som už však cítil
v hlave extrémne tlaky a dokázal som na

jej otázku len kývnuť súhlasne hlavou. To
mi praskla cieva v mozgu a ja som začal
mať vážne problémy. Na maminu otázku
„Marek, potrebuješ pomoc?“ som už ne-
dokázal odpovedať.

Pani Beáta, mohli by ste opísať, ako pre-
biehalo oživovanie po tom, čo váš syn
upadol do bezvedomia?
Sanitka odviezla Mareka do Trenčína, kde
CT vyšetrenie potvrdilo, že ide o krvácanie
do mozgu. Preto musel byť môj syn
urýchlene prevezený do Bratislavy, do Ná-
rodného ústavu detských chorôb, kde sa
ešte v tú noc podrobil dlhej a náročnej
operácii. Marek bol totiž v bezprostred-
nom ohrození života (rozsiahle krvácanie
mu spôsobovalo útlak životne dôležitých

centier v mozgu). Ak by nepodstúpil
okamžitú operáciu, mohlo sa krvácanie
pre neho stať osudným. Kým sa lekári
snažili zachrániť Marekovi život, ja som
sa celú noc s mojou sestrou Máriou a sy-
nom Stankom modlila svätý ruženec. Roz-
poslala som tiež esemesky všetkým zná-
mym, aby spolu s nami prosili Pannu
Máriu o záchranu Marekovho života. Až
okolo piatej nad ránom som sa dozve-
dela, že je po operácii a jeho stav je sta-
bilizovaný. Počas operácie mu odobrali
pravú lebečnú kosť, čím sa mu uvoľnil
mozgový obal, a tým aj tlak v hlave. 8.
mája som ho mohla prvýkrát navštíviť na
áre. Spýtala som sa doktorky, či môžem
na Marekov stojan od infúzie zavesiť me-
dailónik Panny Márie a svätého Šarbela,

Marek v nemocnici so svojou mamou
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na čo mi ona odpovedala: „Keď to po-
môže, aj čarovný prútik mu tam zaveste!“
Mareka neustále udržiavali v umelom
spánku, aby sa jeho mozog regeneroval.
20. mája sa uskutočnila hlavná operácia –
odstránenie cievnej malformácie, ktorá
trvala takmer 6 hodín. Bol to rozhodujúci
zákrok, ktorý sa vďaka odbornosti lekárov
a mocnému príhovoru Panny Márie vy-
daril. Po tejto operácii Marek začal použí-
vať ochrannú prilbu, v ktorej aj spával.
O dva dni ho lekári začali postupne pre-
búdzať z umelého spánku. 31. mája, v ne-
deľu Zoslania Ducha Svätého, Marek pr-
výkrát prejavil známky života, usmial sa
a otvoril jedno oko. 4. júna, keď ho bol
navštíviť aj náš kaplán Vladko SDB, bol
preložený na neurológiu. Od tohto dňa
nastalo postupné zlepšovanie jeho zdra-
votného stavu. 7. júna, v nedeľu Najsvä-
tejšej Trojice, prvýkrát prehovoril a pohol
pravou rukou. Keď prišli lekári a zdravot-
nícky personál na ďalší deň do práce, mi-
nimálne dvanásti hovorili o zázraku, pre-

tože Marek sa začal hýbať a rozprávať.
Ďalšie úžasné pokroky začal postupne vy-
kazovať aj vďaka rehabilitačnej sestre
Evičke.

Marek, kto okrem lekárov bol pre teba
oporou v čase zotavovania po týchto via-
cerých operačných zásahoch?
Okrem mojej úžasnej a obetavej mamy,
ktorá pri mne stojí od začiatku tejto prí-
hody, bol pre mňa veľkou oporou brat
Stanko, ktorý mi pomáhal hlavne počas
obdobia rekonvalescencie. Mal som tiež
veľmi dobrého psychológa Paľka. Keď
som chodieval na rôzne vyšetrenia, zvykol
som žiadať zdravotný personál o jeden
Zdravas. Raz, keď som išiel na cétečko
a veľmi som sa bál výsledku, poprosil som
aj môjho psychológa, aby sa za mňa po-
modlil jeden Zdravas. On mi na to odpo-
vedal: „Ja sa síce modliť neviem, ale ten
Zdravas si kvôli tebe vygúglim.“ Okrem
tejto ľudskej posily som však cítil aj neus-
tálu pomoc Ježiša a Márie. Mama mi na
pravú ruku zavesila medailónik Panny

Márie a dala mi tiež malý krížik, ktorý som
nosieval stále so sebou. Postupne som
mohol začať chodiť aj do nemocničnej ka-
plnky Matky Ustavičnej pomoci, kde sme
sa s mamou modlievali svätý ruženec
a kde som Panne Márii zveroval svoj život.
V pondelky sa v kaplnke slúžievala svätá
omša, bol to pre nás s mamou veľký dar,
že sme sa na nej mohli zúčastňovať. 11.
júna, na sviatok Božieho Tela, som mohol
po dlhom čase prijať Eucharistiu. To bolo
to najlepšie, čo mohlo byť!

Akú rolu zohralo v tomto náročnom ob-
dobí pre vás spoločenstvo veriacich
z Dubnice?
Za Mareka sa modlilo veľmi veľa ľudí
z farnosti. Veríme, že ich modlitba za jeho
uzdravenie, zvlášť na príhovor Panny Má-
rie, spôsobila, že Pán mocne požehnával
každý deň jeho života. Pomáhal lekárom
a zdravotnému personálu, aby sa o Ma-
reka dokázali kompetentne postarať.
Okrem pomoci, ktorej sa Marekovi do-
stalo v nemocnici, sa o neho zaujímali aj
mnohí jeho priatelia, hlavne z Dubnice.
Keď to bolo možné, prišli ho povzbudiť
krátkou návštevou alebo mu prejavovali
iné drobné skutky lásky. Čo sa týka mod-
litbovej podpory, prekvapilo nás, keď sme
sa postupne dozvedali, kto všetko sa za
Mareka aj okrem ľudí z Dubnice modlí.
Sme preto všetkým týmto ľuďom veľmi
vďační, pretože aj vďaka ich úprimným
a vytrvalým modlitbám sme dnes sved-
kami veľkých vecí, ktoré Pán spôsobil
v Marekovom živote.

Pani Beáta, kedy sa vám podarilo s Mare-
kom opustiť nemocnicu?
Nemocnicu na Kramároch sme defini-
tívne opustili 20. júla po tom, čo Marek
podstúpil ešte poslednú operáciu 7. júla –
navrátenie lebečnej kosti. Nasledovala kú-
peľná liečba v Kováčovej, ktorá Marekovi
veľmi pomohla. 18. augusta sme sa mohli
po dlhom čase vrátiť domov.

Ako sa Marek postupne zaradil do nor-
málneho života?
Od septembra Marek pokračuje v štúdiu
v druhom ročníku na Technickom lýceu,
ktoré je súčasťou Strednej odbornej školy
svätého Jána Bosca v Novej Dubnici s in-
dividuálnym študijným plánom. 26. sep-
tembra mal milosť prijať vo farnosti
s ostatnými birmovancami sviatosť bir-
movania. Zaraďovanie do normálneho ži-
vota nie je jednoduché, pretože pamäť
a reč sa mu len postupne vracajú. Situácia,
v ktorej sa Marek momentálne nachádza,
mu pomáha dozrievať. Učí sa trpezlivosti,
prijímaniu svojich limitov a každoden-
nému odovzdávaniu svojho života Pánovi.
Ďakujeme všetkým, ktorí ste v tomto ná-
ročnom úseku jeho života pri ňom stáli
a ktorí ho budete naďalej podporovať svo-
jimi modlitbami.

„Ja som prišiel, aby mali život a aby ho
mali v hojnosti!“ (Jn 10,10)

Marek má veľké túžby a plány do budúc-
nosti. My mu v tom veľmi fandíme a ve-
ríme, že život v plnosti, po ktorom tak
veľmi túži, čoskoro aj dosiahne.

„Dôverujte Panne Márii
a uvidíte, čo sú to

zázraky!“
(svätý Ján Bosco)
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Dorotea Chopiteová
matka chudobných

Spracoval: Ondrej Miliczki SDB / Foto: archív

Dorotea sa narodila v Santiagu de Chile 5. júna
1816 v rodine bohatej na vieru, deti (pochá-
dzala z 18 súrodencov) a materiálne dobrá.
O tri roky neskôr, keď Čile získalo nezávislosť
od Španielska, don Pedro Nolasco Chopitea
priviedol svoju rodinu späť do Barcelony. Do-
rotea mala energický, živý, podnikavý charak-
ter, ale ešte viac srdce zo zlata.

V trinástich rokoch si zvolila na radu svojej
staršej sestry za svojho spovedníka kňaza
Pietra Nardò, ktorý ju duchovne sprevádzal
asi 50 rokov. Viedol ju láskavo, no s pevnou ru-
kou, aby svoje srdce dokázala odpútať od bo-
hatstva. Dorotea po celý život pokladala ro-
dinné bohatstvo nie za prameň zábavy a rozptýlenia, ale za
veľký prostriedok, ktorý jej Boh zveril, aby mohla pomáhať chu-
dobným. V šestnástich rokoch sa na odporúčanie dona Pietra
vydala za vynikajúceho mladého muža Giuseppeho Serru, ob-
chodníka a bankára. Žili spolu vo vernom a šťastnom manžel-
stve 50 rokov. Na konci života Giuseppe povedal: „Naša láska
rástla každým dňom.“ Narodilo sa im šesť dcér: Dorotea, Anna
Maria, Isabella, Maria Luisa, Carmen a Gesuina.

Celý život sa učila byť pokorná a vyrovnaná, čo jej od prírody chý-
balo. Aké silné však boli jej výbuchy, taká silná bola
aj vôľa žiť v Božej prítomnosti, pretože iba pred Bo-
hom sa dá objaviť a žiť opravdivý rozmer života. Do
svojich duchovných poznámok si napísala: „Vynalo-
žím všetko úsilie na to, aby som svoje skutky hneď od
rána konala pre Pána Boha. Bez vážneho dôvodu
nevynechám rozjímanie a duchovné čítanie… Všetko
budem robiť s Bohom a pre Boha a často si budem
obnovovať čistý úmysel.“ Pomáhal jej v tom aj svia-
tostný život. Denne si strážila čas na svätú omšu,
sväté prijímanie a svätý ruženec. Najviac však vyni-
kala svojou dobročinnosťou, najmä voči najchudob-
nejším. Na duchovných cvičeniach v roku 1867 si
pani Dorotea k svojim predsavzatiam pripísala:
„Čnosť, ktorú chcem na prvom mieste s láskou prak-
tizovať, bude dobročinnosť voči chudobným, aj keby
ma to malo stáť veľké obety.“ Zo svojich a manželo-

vých prostriedkov založila asi tridsať rôznych so-
ciálnych diel: škôlky, školy, nemocnice, dielne…
Niektorí vypočítali, že majetok, ktorý rozdala,
presahoval rozpočet mnohých štátov.

V roku 1882 po smrti manžela napísala donovi
Boscovi: „Chcela by som na predmestí Barce-
lony založiť dielo pre mladých robotníkov a si-
roty.“ Don Bosco túto ponuku prijal a Dorotea sa
tak stala saleziánkou spolupracovníčkou. Práce
sa začali v Sarrià v roku 1884. Pri realizácii ďal-
ších saleziánskych diel spolupracovala s donom
Rinaldim, provinciálom v Španielsku a budúcim
hlavným predstaveným, ktorý o nej dosvedčil:
„Viackrát som o nej počul hovoriť, že chorým

preukazovala aj tie najnižšie služby.“ Don Bosco, ktorý sa so svä-
tou dobrodinkou stretol v roku 1886, ju nazýval „naša mama
z Barcelony“.

Keď Don Bosco zomrel, pani Dorotea založila ďalšie tri diela vrá-
tane Kolégia svätej Doroty v Sarrià, ktoré zverila sestrám FMA
a na ktoré použila peniaze odložené na výdavky v starobe. Do-
rotea, rovnako ako Mama Marghita, zomrela chudobná 3. apríla
1891. Je pochovaná v Barcelone – Sarrià.

Dňa 3. apríla 2021 sme si pripomenuli 130. výročie od smrti Dorotey Chopiteovej, ktorá stála
pri zrode saleziánskeho diela v Španielsku a je známa ako hlavná podporovateľka sociálnych

diel v 19. storočí v Barcelone. Pápež Ján Pavol II. ju 9. júna 1983 vyhlásil za ctihodnú.

Don Bosco počas návštevy Barcelony v roku 1886. Dorotea Chopiteová je
na fotografii označená krúžkom.
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DON BOSCO
U TEBA DOMA
Časopis Don Bosco dnes
zasielame bezplatne na požiadanie.

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

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

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

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



Milá saleziánska rodina,

obraciam sa na vás s týmto článkom, ktorý má za úlohu infor-
movať vás a zároveň vás pozvať k napĺňaniu slov dona Bosca
o vzájomnej pomoci a napĺňaní hesla „dobrý kresťan a čestný
občan“.

Don Bosco raz povedal: „Žijeme v časoch, keď treba pracovať.
Svet musí vidieť dobro, ktoré konáme. Posväcovať svoj život
môžeme tým, že si budeme plniť svoje stavovské povinnosti.“

V tomto článku vám uvediem konkrétny príklad, ako saleziánska
rodina (v tomto prípade saleziáni SDB a saleziánski odchovanci
exallievi) toto heslo dona Bosca napĺňa.

Pred časom bola Saleziánska provincia informovaná arcibis-
kupským úradom o tom, že je možnosť získať peniaze z Európ-
skej únie na podporu aktivít a projektov saleziánov/saleziánskej
rodiny na Slovensku.

Saleziáni nelenili a začali konať. Veľmi múdro vytvorili na jeseň
minulého roka prípravný tím na čele s provinciálnym ekonó-

mom donom Andrejom Kňazem, ktorý má za úlohu celý proces
získania peňazí/príspevkov z Európskej únie riadiť. V prípravnom
tíme sú (zatiaľ) 4 odborníci laici, ktorí majú za úlohu vykonávať
jednotlivé činnosti. Čo to konkrétne znamená? Majú vyhľadávať
projekty vhodné na financovanie, analyzovať ich, následne pri-
pravovať žiadosti o financovanie a projekty odborne zastrešovať.
Tento tím je výborný. Nielen vďaka dobrému zloženiu, ale aj
vďaka profesionalite: používa odborné nástroje, je odborne ve-
dený, má jasne stanovený spôsob práce, nastavené pravidelné

stretávania a napĺňa stanovené ciele, ktoré je potrebné dosiah-
nuť. Takto napĺňame ďalšie slová dona Bosca o preventívnom
systéme. Prípravný tím preventívne pracuje na tom, aby sa pro-
jekty dobre pripravili a správne zrealizovali. Takže preventív-
nosť sme si dali aj do našej práce. Aj tu vnímame, aký vizionár
bol don Bosco.

Pomocou pripravovaných projektov (a potom z peňazí Európskej
únie) chceme zabezpečiť hlavne dva typy projektov: jednak re-
konštrukciu a obnovu saleziánskych stredísk a taktiež vzdelá-
vanie a duchovné sprevádzanie laikov. Je potešením konštato-
vať, že Európska únia v logike mentálneho zdravia obyvateľstva
umožňuje a chce podporovať edukačné a formačné aktivity sa-
leziánov.

Obraciam sa preto na vás, milí priatelia dona Bosca, aby ste
o tejto iniciatíve vedeli a aby ste si medzi sebou tieto správy po-
dávali. Tým vznikne v saleziánskej rodine živá debata o tom, že
takáto iniciatíva existuje (pozri citát na začiatku článku o tom, že
máme dať svetu vedieť o našom konaní dobra), a ľudia, či už sa-
leziáni samotní, alebo laici, ponúknu svoje nápady a pomoc,
a tým budú napĺňať výzvu dona Bosca plniť si svoje stavovské
povinnosti, a teda pomáhať svojimi odbornými znalosťami a ta-
lentmi saleziánskemu dielu na Slovensku.

Nech nás Panna Mária a don Bosco sprevádzajú v tomto sna-
žení.

Michal Hort (člen prípravného tímu)
Foto: František Kubovič SDB

Ako nás don Bosco učí
vzájomne si pomáhať cez plnenie si

stavovských povinností


