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veci dona bosca

Som kláštor. Vypínam sa hore nad planinou,
ktorá sa tiahne k Turínu. Som zo skál, skalopevný.
Volajú ma La Sacra. Toto starobylé benediktínske
opátstvo bolo, ako hovorí legenda, postavené na
príkaz archanjela Michala.
Vyzerám prísne a odstrašujúco, ale viem oceniť
radosť a priamy prístup, preto si pamätám ten
deň pred stosedemdesiatimi rokmi.
Bola jeseň. Buk a breza sa obliekli do okrovej
farby. Spočiatku som začul iba nevýrazné zvuky,
ktoré vychádzali z údolia: rozprávanie, spevy,
hudbu. Mladé hlasy. Smiech sa miešal so šťast-
ným, bezstarostným spevom a veselou hudbou.
Obával som sa najhoršieho, pretože
už som zažil rôzne útoky od výtržníkov.
No mýlil som sa. Kráčal ku mne veľkolepý sprie-
vod mladých ľudí. Ešte nikdy som nevi-
del takých veselých a šťastných
mladíkov, ako boli títo.
Na ich čele stál kňaz s trpezli-
vou a usmievavou tvárou, ktorý
sa viezol na malom tvrdohla-
vom somárikovi, obklopený
mladíkmi, občas žartoval
s oslom a spieval mu takúto
pieseň: Nech žije don Bos-
co, / ktorý nás vedie / vždy
k svetlu / k cnosti, / ktorá je aj
v ňom / a nikdy mu nechýba.
Pri tomto nezvyčajnom hluku
vydesené vtáky lietali zo
stromu na strom; sedliaci vy-
šli zo svojich domov počúvať;
somárik poriadne narovnal
svoje uši a s netrpezlivou ne-
dočkavosťou sa snažil podria-
diť davu okolo seba. Boli to
scény nevýslovného potešenia.
Keď k nám dorazili rozhorúčení
a vyčerpaní, s láskou ich prijali
zdvorilí rosminiáni, rehoľníci,
ktorí sa o mňa starajú. Kapitán
tejto hordy chlapcov im bol
dobre známy. Volal sa don
Bosco a boli mu vďační, pre-
tože keď cestovali a nemali
ubytovanie v Turíne, prijal ich
na Valdoccu. Chlapci navštívili
náš kostol, pripomenuli si moju
úžasnú minulosť, zatiaľ čo don

Bosco im porozprával môj príbeh. Bol to úžasný
rozprávač.
Dokázal si získať ich pozornosť, aj keď ich čoraz
viac rozptyľovali vône vychádzajúce z kuchyne
a jedálne. A keď nadišiel čas, zamierili aj tým sme-
rom. Ako poďakovanie spievali a hrali pre mojich
dobrých bratov rehoľníkov.
Keď prišla hodina odchodu, všetkým to bolo ľúto.
Aj ja som sa cítil trochu nostalgicky. Ten kňaz so
svojimi chlapcami na chvíľu zahriali moje staré ka-
menné srdce.
Dodnes si pamätám slová dona Bosca vo chvíli
rozlúčky: „Aké sladké potešenie to bude, aká ra-
dosť, keď sa budeme môcť všetci spoločne vydať
na krásne prechádzky po večných a najpríjem-
nejších kopcoch raja!“

José J. Gãmez Palacios

La Sacra
svätého Michala

Október 1850. Po nie-
koľkých silných du-

chovných cvičeniach,
ktoré absolvovala asi
stovka mladých ľudí

z oratória, don Bosco
pre nich zorganizoval
exkurziu do Sacra di
San Michele. Strmou

cestou vystúpili do
hôr s hudobnou kape-

lou na čele. La Sacra
je benediktínsky kláš-

tor, ktorý bol posta-
vený približne v 10.

storočí na pamiatku
svätého Michala Ar-

chanjela a stal sa sym-
bolom Piemontu.

Umberto Eco, bývalý
saleziánsky študent,
sa ním inšpiroval pri

písaní svojho románu
Meno ruže

(MB IV, 95 – 102).
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hlavný predstavený

V tomto nežnom a krásnom mesiaci vám,
drahí priatelia mesačníka Il Bollettino Sa-
lesiano a charizmy dona Bosca, posielam
svoj čo najsrdečnejší pozdrav.
Práve počas päťdesiatich dní Veľkonoč-
ného obdobia oslavujeme rozkvet života
a jeho víťazstvo nad všetkým, čo „zne-
hodnocuje“ ľudské bytosti. Uprostred
tejto doby oslavujeme Máriu ako ten naj-
krajší kvet, ktorý nám Boh daroval.
Mesiac máj, stredobod jari a znovuzro-
denia, je zasvätený jej, Matke, Márii z Na-
zareta, Matke Ježiša Krista a našej Matke.
Don Bosco a jeho chlapci napĺňali tento
mesiac dojemnými mariánskymi pobož-
nosťami a zvykmi. Ľudia aj dnes cítia silnú
túžbu spievať starodávne mariánske
hymny, ktoré poeticky opisujú nielen
krásu Božej Matky, ale v podstate aj našu
vlastnú krásu.
Ako „videl“ don Bosco obraz Márie Po-
mocnice, ktorý mal vyniknúť v jej svätyni?
Celé dni sa snažil vnuknúť maliarovi Lo-
renzonemu všetko, čo na tom obraze
„chcel vidieť“. Musel sa vzdať veľkých roz-
merov obrazu. Bol chudobný, ale chcel
„krásny“ obraz.
Lorenzone pracoval asi tri roky. Podarilo
sa mu dať tvári Márie Pomocnice mater-
ský a veľmi nežný výraz. Istý svedok z tých
čias porozprával: „Jedného dňa som vo-
šiel do jeho ateliéru pozrieť si ten obraz.
Lorenzone bol na rebríku a robil posledné
ťahy štetcom na Máriinej tvári. Neobrátil
sa na šramot, ktorý som urobil, keď som
vošiel; pokračoval vo svojej práci. O niečo
neskôr z neho zostúpil a začal obraz po-

zorovať. Vtom si uvedomil, že som tam,
chytil ma za ruku a zaviedol ma na miesto,
odkiaľ bolo na obraz najlepšie vidno: ,Po-
zrite, aká je krásna! To nie je moje dielo,
veru nie. To nie ja maľujem. Moju ruku ve-
die iná ruka. Povedzte donovi Boscovi, že
obraz bude nádherný.‘“
Keď bol obraz prenesený do svätyne
a vyzdvihnutý na svoje miesto, Lorenzone
padol na kolená a začal plakať ako dieťa.
Boh urobil svet nielen dobrý, ale aj krásny.
Krása, ktorú obdivujeme na mnohých so-
chách a obrazoch Madony, odráža krásu
stvorenia. Krása nám robí dobre. V kráse
sa duša cíti ako doma. Práve tento vý-
znam majú naše kostoly.
Od krásy mariánskych obrazov sa potom
môžeme vrátiť k často tvrdej realite nášho
sveta bez toho, aby sme mu podľahli.
V týchto rokoch som mal pri vizitáciách
Kongregácie a saleziánskej rodiny vo
svete dar spoznať v mnohých krajinách,
ako sa srdcia ľudí stávali hlboko ľudskými
a citlivými, keď išlo o pozeranie a vníma-
nie Matky nebies.
Mohol som navštíviť mnohé mariánske
svätyne a vyznávať v nich svoju vieru.
Okrem iného mám na mysli Pannu Máriu
Fatimskú v Portugalsku, Pannu Máriu
Guadalupskú v Mexiku, Pannu Máriu,
ktorá sa zjavila v Brazílii, Pannu Máriu
z Lujanu v Argentíne, Pannu Máriu Lore-
tánsku v Taliansku, Čenstochovskú Čiernu
Madonu. Navštívil som tiež, ako si viete
predstaviť, mnoho bazilík a kostolov za-
svätených Márii Pomocnici po celom
svete, s Valdoccom a Matkiným domom

Celá krásna si,
Mária

Ángel Fernández Artime
hlavný predstavený saleziánov

a X. nástupca dona Bosca

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

Vo svete, ktorý vidí v diaľke svetlo, ale stále je v tuneli bolestivých obáv, má naša modlitba
k nej, k Matke, plný zmysel. Ak sa pozorne pozrieme na Máriinu tvár, odhalíme nielen jej krásu,
ale aj lásku, ktorá prýšti z jej očí.
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uprostred: „Toto je môj dom, odtiaľto sa
rozšíri moja sláva.“
Vždy, absolútne vždy, ma zasiahla hlboká
viera ľudí. Zakaždým som ohromený, keď
uvažujem nad tisíckami ľudí, ktorých som
tam videl s ich životnými príbehmi, so
slzami, s vďačnosťou za prijaté milosti.
A toto všetko mi hovorí o tajomstve
v Bohu. Dnes sa deje niečo veľmi veľké, ak

po dlhých dvetisíc rokoch histórie ľudstva
naďalej vnímame, že ona je viac ako ke-
dykoľvek predtým „Matkou“.

„Katedrála“ v brazílskej džungli
„Katedrála“ píšem v úvodzovkách, pre-
tože v tejto džungľovej oblasti Brazílie,
kde žije väčšina národa Boi-Bororov, s kto-
rými sme prežívali svoj život my saleziáni
už celé desaťročia, nie je žiadna kamenná
katedrála, dokonca ani drevená, ale tam
som zažil dojatie, keď som videl tých ľudí
spievať Panne Márii, Matke a Pomocnici.
Počas návštevy, ktorú som mohol na tejto
misii uskutočniť, po Eucharistii stála okolo
sochy Márie Pomocnice skupina Združe-
nia Márie Pomocnice– žien a mužov i mla-
dých – vo svojom sviatočnom oblečení
a s najlepším perím, aké mali. Stáli tam
sami. Nebol tam žiaden kňaz, ktorý by im

dával pokyny. Nebolo treba. Medzi nimi
a Matkou nebolo treba nič iné. Počul som
nádherné piesne v ich jazyku, piesne,
ktoré by potešili nášho milovaného dona
Bosca v jeho misijných snoch. Ktovie, či to
neboli piesne z jeho snov.
V týchto chvíľach som si uvedomoval, čo
mnohí z nás vedia a cítia. V oblasti viery,
kde je toľko ľudí ďaleko alebo nevedia,
ktorou cestou sa majú vydať, je ona,
Matka, naďalej bezpečnou cestou, dve-
rami, ktoré sa otvárajú, sprievodkyňou
našich krokov.

Don Bosco bol génius mariánskej
pedagogiky
Ak sme sa naučili niečo o tom, ako priblí-
žiť svoje deti k Márii, vďačíme za to donovi
Boscovi. Bol géniom v tejto pedagogike,
ktorou dával svojim chlapcom – mnohí
boli sirotami alebo mali rodičov veľmi
vzdialených či nezvestných – pocítiť, že
Ježiš je ich priateľom a že jeho matka je aj
ich matkou. Don Bosco je génius pedago-
giky konkrétnosti, ktorou robil zo života –
napriek jeho tvrdosti a náročnosti – trvalý
dôvod na radosť a nádej. Z tohto dôvodu
dnes v saleziánskych domoch nosia ge-
nerácie a generácie bývalých chovancov
a mladých vo svojich srdciach lásku
k Matke a istotu, že keď sa jej zveria, na-
ozaj zisťujú, čo sú to zázraky, ako sľuboval
sám don Bosco.
Preto vo svete, ktorý naďalej zasahuje
pandémia a ktorý vidí v diaľke svetlo, ale
stále je v tuneli bolestivých obáv, má
v tomto krásnom mesiaci máj naša mod-

litba k nej, k Matke, plný zmysel. Ak sa po-
zorne pozrieme na Máriinu tvár, odha-
líme nielen jej krásu, ale aj lásku, ktorá
prýšti z jej očí.
Chcem sa modliť slovami veľkej poetky
Čiľanky Gabriely Mistralovej, veriacej ženy,
ktorá zasvätila Panne Márii túto báseň:

Matka, už som tu, pri tvojich nohách ne-
chám svoje srdce.
Je smutné žiť, žiť bez teba,
zdĺhavá úzkosť a zdĺhavá bolesť.
V najhlbšom záhybe tvojho širokého plášťa
ma táto stará únava núti spočinúť,
osuš moje slzy a daj mi slnko skôr, ako zo-
mriem.
Mamka, už som tu:
Vzala som pokoj, spôsobila som utrpenie.
Ak nakoniec moje srdce
nespočinie v tebe, kam sa vráti?

(Podľa Il Bollettino Salesiano, máj 2021)

Boh urobil svet nielen
dobrý, ale aj krásny.

Krása nám robí dobre.
V kráse sa duša cíti ako

doma.
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panna mária

Tlstá hora neďaleko Dubnice je miestom
oázy a pokoja. Sprevádza ju síce nekalá
minulosť násilných deväťdesiatych rokov,
ale šikovní miestni spolu s ďalšími dobro-

dincami urobili z tohto miesta cha-
lupárov a niekoľkých obyvateľov
skutočný raj pre dušu. Jeho stredo-
bodom je Panna Mária Lurdská, ktorá sa
usmieva z útulnej jaskynky na všetkých
vyčerpaných, čo hľadajú povzbudenie, ra-
dosť, pokoj a nádej.
Bolo to naozaj už dávnejšie a ja som so
svojou vtedajšou priateľkou tiež túžil za-
kúsiť jarný pokoj. Priznám sa vám, nešiel
som s túžbou pomodliť sa, chcel som byť
len jednoducho sám na pokojnom mieste
s niekým, koho milujem. Po strastiplnom
stupáku z opačnej strany sme sa spotení
konečne dostali k lavičkám pri Panne Má-
rii, opreli sme si bicykle a chceli sme si vy-

chutnávať sladké jarné slniečko. Keď tu
zrazu… hukot, džavot detí, ktoré sa nahá-
ňali po okolí. Boli tri, ale robili kriku za celú
škôlku. „No a je po pokoji… hlúpi chalu-

pári…“, vrčal
som nervózne

a hlavou mi vírili
nepríjemné myšlien-

ky. Mal som sto chutí ra-
dostné deťúrence okríknuť, že ako si vô-
bec dovoľujú ničiť mi rande a idylku.
Nevnímal som už nič krásne, žiadne
slniečko, žiadne kvety, žiadnu Pannu Má-
riu, a dokonca som svojou trpkosťou na-
kazil aj priateľku. Bol som jednoducho
napálený, keď tu zrazu zo vzdialenej de-
dinky zaznel burácajúci zvon, ktorý zvolá-
val k modlitbe Anjel Pána. To viete, na tú
modlitbu som v tom hneve ani len nepo-
myslel. Muselo to tak byť, aby sme mohli

byť svedkom zázračnej chvíle, ktorá mi je
doteraz neskutočnou duchovnou posilou.
Jedno z detí, zrejme najstaršie, z ničoho
nič prerušilo džavotanie, položilo bicykel
a zavolalo ďalšie dve deti – menšie diev-
čatko a ešte menšieho chlapčeka:
„Poďme, poďme sa pomodliť!“ Spontánne
odhodili bicykle, ako keby prišiel zmrzli-
nár, pobehli k jaskynke, kľakli si na zem
a neprirodzene vzpriamené nahlas od-
recitovali modlitbu Zdravas’. Ja aj pria-
teľka sme boli v šoku. Celú osadu ovládol
pokoj a také neskutočné ticho, že ste
mohli počuť všetok hmyz a štebot vtákov.
Deti sa nahlas prežehnali, zobrali svoje
bicykle, prešli okolo nás a najstaršie diev-
čatko sa na nás aj usmialo. Z jeho očí som
čítal: „Ty mi neveríš? Ja som to. Miluj ľudí,
miluj deti. Hľadaj iný pokoj, pokoj večný...
Ja dokážem premieňať tvrdé srdcia, ja mô-
žem úplne všetko. Maj len túžbu, dôveruj,
buď ako toto dieťa, ktoré na teba s úsme-
vom hľadí...“
Ticho sa ešte prehĺbilo. Detičky niekam
zmizli, asi na obed. A my sme nedokázali
vyriecť ani jedno jediné slovo. Pomodlili
sme sa, užili sme si slniečko a pokoj, na-
čerpali síl a krásnym zjazdom sme sa vrá-
tili do dediny a domov.
Tento moment však navždy ostal v na-
šich srdciach, a kedykoľvek o ňom hovo-
rím, žasnem nad veľkosťou a tajomnos-
ťou Boha, jeho a našej Matky, ktorá je
stále s nami.
Prostredníctvom tohto nepochopiteľného
počínania nevinných detí sa nám včera,
dnes, zajtra, ustavične prihovára Vše-
mocný: „Hľa, všetko robím nové“ (Zjv 21,
5). Stačí len prejaviť túžbu… Po čom práve
dnes túžiš ty?

Zázrak na Tlstej hore
Autor: Marek Strapko / Foto: Marek Strapko a archív

Už pri pohľade na krásne rozkvitnuté stromy je hneď všetkým jasné, že jar naplno kraľuje
a prináša do tohto sveta, strápeného pandémiou a mnohorakými ťažkosťami, novú nádej.
Mať nádej je asi najdôležitejšia vec potrebná na prežitie a žitie v radosti. Aj o nej je
tento pravdivý príbeh, ktorý ma napriek tomu, že sa stal pre niekoľkými rokmi, neprestáva
fascinovať.
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saleziánske diela

Autor: komunita SDB a FMA Banská Bystrica / Foto: archív SDB Banská Bystrica

Počas totality Banskú Bystricu a jej okolie charakterizoval tvrdý boj proti náboženstvu
a dôsledná ateizácia. Vládna garnitúra sa starostlivo starala o „svoje“ mesto. No napriek
všetkej „starostlivosti“ a pokusom zničiť rehole na Slovensku, aj tu v „meste SNP“ počas

totality žili jednotlivci z radov saleziánov.

V neďalekom Zvolene sa v tom čase za-
čala tvoriť tajná komunita. Mená ako don
Lukáč, don Rajtar, don Vašek, don Štá-
mec, don Kocian sa spájajú práve s tý-
mito mestami. V roku 1980 bolo vo Zvo-
lene založené prvé stredisko saleziánov
spolupracovníkov na Slovensku. Don Štá-
mec, ktorý tu pôsobil, sa zasa stal „zakla-
dateľom“ Inštitútu dobrovoľníčok dona
Bosca (VDB) na Slovensku. Niektorí zo
spolubratov študovali na miestnej Vysokej
škole lesnícko-drevárskej a zároveň si
tajne robili rehoľnú formáciu – učili sa byť
„saleziánmi partizánmi“ v ťažkých pod-
mienkach prenasledovania.
Ani najodvážnejším by nenapadlo, že
v centre socialistického mesta Banská
Bystrica práve oproti mramorovému pa-
mätníku so zlatou päťcípou hviezdou
bude raz opäť stáť obnovený mariánsky
stĺp s tou, ktorá počas totality chránila
svoje deti. Krátko po páde totality v roku
1990 prišli na sídlisko Sásová v Banskej
Bystrici traja saleziáni – don Jozef Gibala,
don Štefan Kovalík a don Tibor Janúch.
Otcom biskupom im bola zverená no-
vovzniknutá farnosť a mládež na tomto

sídlisku. Začiatky však neboli ľahké, keďže
mali k dispozícii len malý gotický kostolík
v starej Sásovej a „vysoko položenú“ faru
v byte v paneláku na 4.poschodí. V tomto
štvorizbovom byte bratia nielen bývali,
ale zabezpečovali aj farskú pastoráciu,
pretože jedna z izieb slúžila ako farská
kancelária. Tu prebiehali stretká a ne-

deľné oratórium. Niektorí z nich ešte aj
dnes nostalgicky spomínajú na otca
Tibora a toto prvé „banskobystrické Val-
docco“. Okrem apoštolátu v byte na Ja-
vorníckej ulici bratia vyučovali nábožen-
stvo na školách.
Sídlisko Sásová je síce rozlohou pomerne
malé, ale zato drží slovenský rekord naj-

Banská Bystrica

S chlapcami, rok 1992
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hustejšie zastavaného sídliska na Slo-
vensku. V čase príchodu saleziánov v ňom
žilo približne 30 000 obyvateľov. Našli
v ňom ubytovanie tí, ktorí prišli do Ban-
skej Bystrice za prácou. Boli to najmä
mladé rodiny z rôznych kútov Slovenska
(Orava, Turiec, Horehronie, Krupina, Veľký
Krtíš, východné Slovensko). Na jeho území
je päť základných a jedna stredná škola.
Možností na športovanie a kultúru bolo
málo a potreba diela veľká. Saleziáni sa
nemali kedy nudiť, veď na sídlisku podľa
štatistík vtedy žilo približne 8 000 mla-
dých ľudí. Túžba postaviť saleziánske mlá-
dežnícke stredisko sa po mnohých ťažkos-
tiach, rokovaniach, bojoch, hľadaní
sponzorov stala skutočnosťou. Posviacka
nového strediska sa uskutočnila 14. sep-
tembra 1997. Pri nej mohli saleziáni po-
ďakovať predovšetkým otcovi biskupovi
Rudolfovi Balážovi za darovanie veľkého
pozemku pre stredisko, otcovi Tiborovi Ja-
núchovi za „možné i nemožné kúsky“ pri zí-
skavaní finančných prostriedkov na
stavbu, otcovi Jozefovi Gibalovi za zreali-
zovanie stavby a mnohým ďalším dobro-
dincom, ktorí celé dielo podporovali. Po
slávnostnom otvorení sa do nových pries-
torov nasťahovala aj „mlaď“ saleziánskej
spoločnosti – bohoslovci SDB. Otec pro-
vinciál rozhodol, že nové stredisko sa stane
okrem iného aj dočasným teologickým
študentátom. Tak to bolo až do roku 2003.
V súčasnosti je banskobystrické dielo
veľmi pekné rozbehnuté. Jadro strediska
tvorí asi 80 animátorov, na ktorých sa kla-
die veľký dôraz. Každý animátor prechá-
dza dvojročnou animátorskou školou, kto-

rej zakončením je púť za do-
nom Boscom do Talianska.
Do animátorskej formácie
môže vstúpiť ten, kto už má
birmovku. Miestne oratko je
pre všetkých známe pod
názvom Salezko. Denne tu
prichádza veľké množstvo
detí zo sídliska, ale aj zo šir-
šieho okolia. V Salezku fun-
guje približne dvadsať stretiek a množ-
stvo krúžkov. Momentálne je v komunite
osem bratov saleziánov a takisto sa do
činnosti v Salezku zapájajú tri sestry sale-
ziánky, ktoré bývajú v neďalekom byte

(v počiatkoch diela to bola fara). Okrem
bratov a sestier sú prítomné aj ďalšie
zložky saleziánskej rodiny. Komunite je
zverená starostlivosť o spolupracovníkov
vo Zvolene a v Brezne. Rovnako sa starajú
aj o veľké množstvo VDB a v diele je prí-
tomná tiež ADMA. Posledné roky sa roz-
behla príprava saleziánov spolupracovní-
kov v samotnej Banskej Bystrici. Existuje
tu veľmi silné spoločenstvo rodín, ktoré
vyrástli u saleziánov a teraz sem chodia aj
so svojimi deťmi. Prostredníctvom sestier

je komunita prítomná aj na cirkevnej
škole a pri výučbe náboženstva na štát-
nych školách v Sásovej. Nezabúda sa ani
na prípravu na sviatosti a na miništrantov.
Medzi tradičné podujatia v Salezku v bež-
nom pastoračnom roku (bez korony) patrí
napríklad Otvorenie oratka, sústredenia
birmovancov, Mikulášske trhy pre celú Sá-
sovú a Animátorský čin roka, čo je podu-
jatie spojené s poďakovaním animátorom
za ich celoročnú činnosť. Keďže komunite
sú zverené dve chaty, bohatá pastoračná
činnosť prebieha aj mimo strediska, na-
príklad duchovné obnovy, duchovné cvi-

čenia, rôzne sústredenia zborov, rodín či
spoločenstiev.
V uplynulých rokoch bolo Salezko známe
aj kvalitnými muzikálmi, ktoré režíroval
vedúci oratória salezián Juraj Kovaľ. Mu-
zikály boli nielen veľkolepou oslavou dona
Bosca pri príležitosti jeho sviatku, ale aj
výbornou príležitosťou budovať rodiny
a prepojiť celé stredisko. Leto v Banskej
Bystrici sa už tradične spája s cyklový-
letmi, hrebeňovkou, pobytovým, zážitko-
vým, prímestským a chalanským tábo-
rom. Obľube sa teší aj Oratko na špacírke
a minuloročná novinka Letné oratko. Je
toho naozaj veľa. Z celoslovenských akcií
sa Banská Bystrica stala hostiteľom celo-
slovenského futbalového finále turnaja
KAMA a v roku 2019 aj celoslovenského
stretnutia animátorov pod názvom Akcia
animátor Banská Bystrica.
Súčasťou diela sú dve aktivity, ktoré
trošku vyčnievajú oproti ostatným pasto-
račným aktivitám. Prvou z nich je hokej-
bal. Od založenia v roku 1997 až doteraz
prešlo ihriskom vyše 800 chlapcov. Za ten
čas tu títo mladí ľudia dostávali rôzne po-
nuky: hokejbalová liga, tréningy, od roku
2017 do 2019 účasť v najvyššej hokejba-

Existuje tu veľmi silné
spoločenstvo rodín,

ktoré vyrástli
u saleziánov a teraz sem

chodia aj so svojimi
deťmi.

Prvé sväté prijímanie počas pandémie

Letná akcia – Oratko na špacírke
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lovej súťaži – hokejbalová extraliga SR,
hokejbalové kempy, saleziánske hokejba-
lové turnaje a iné. Stavba nového ihriska
v roku 2018 s oficiálnymi rozmermi veľmi
zlepšila podmienky hry a trénovania.
Ihrisko začali využívať aj dospelí hokejba-
listi a in-line hokejisti. Ako ďalší krok do-
predu komunita vníma založenie salezián-
skeho športového klubu SSC Salezko –
Sásová v októbri 2020, ktorý okrem ho-
kejbalu zastrešuje aj futbal a v budúcnosti
to budú aj iné športy. V septembri 2020 sa
rozbehlo trénovanie detí vo veku od 5 do
7 rokov.
Druhá špecifická aktivita je projekt Orien-
tačné dni. Tento projekt prišiel do Banskej
Bystrice v roku 2017. Okrem Banskej Bys-
trice sú Orientačné dni realizované na
Slovensku už len v saleziánskom stredisku
Mamateyova v Bratislave. A čo to vlastne
je? Orientačné dni je názov zážitkového
preventívneho programu, ktorý prebieha
formou trojdňových tematických kurzov.

Sú určené pre triedne kolektívy 6. – 9. roč-
níka základných škôl a všetky ročníky
stredných škôl. Obsah kurzov aktívne, zá-
žitkovo a netradične rozvíja osobnosť
žiaka a podporuje pozitívnu klímu triedy.
Cieľom je predchádzať sociálno-patolo-
gickým javom v triednych kolektívoch. In-
štruktori tohto projektu sú z radov sale-
ziánov a sestier FMA a animátori.
Samozrejme, priebeh celosvetovej pan-
démie zmenil zabehané koľaje aj v tomto
diele a už viac ako rok obmedzil pasto-
račnú činnosť, na ktorú sme boli roky
zvyknutí. No život v banskobystrickom
diele sa neskončil, len sa transformoval.
Kým to bolo možné, využívali sa možnosti
skupinového apoštolátu – výlety, stretnu-
tia, omše v menšom počte… Aj pri sprís-
nených opatreniach sa komunita snaží
byť blízko pri tých, ktorí sú jej zverení.
Pri tejto snahe sa využívajú rôzne online
prostriedky. Salezko streamuje prostred-
níctvom YouTube sväté omše a ponúka aj

iné duchovné podnety na sociálnych sie-
ťach. So zoomom sa zoznámili viaceré
stretká a tak aj formácia animátorov pre-
bieha v online podobe. Snahou animáto-
rov je udržať napriek obmedzeniam živý
kontakt s deťmi, prejaviť o ne záujem
a byť tu pre ne aj v online priestore. Ani-
mátori sú pri tejto špecifickej animácii
sprevádzaní, aby to zvládali. Je veľmi po-
vzbudivé, že do online apoštolátu sa ne-
zapojili len mladí v stredisku, ale aj starší
bratia. Online ponúkajú duchovné ob-
novy a konferencie pre ASC, VDB a ADMA.
Čas zatvorených brán ponúkol priestor
na množstvo rekonštrukcií, revitalizáciu
pozemku, údržbu chát a na posilnenie
komunitného rozmeru. Ako všade, aj
v Banskej Bystrici bratia prispôsobili ryt-
mus diela aktuálnej situácii s nádejou, že
to má pre všetkých, ktorí k nám chodia,
zmysel, hoci je to náročnejšie ako pred-
tým, a veria, že čoskoro budú môcť opäť
otvoriť svoje brány, ako boli zvyknutí.

KAMA 2020 Život v oratku

Scénka bystrických chlapcov na Bodke v Levoči Komunita SDB a FMA
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Autor: Monika Golianová FMA / Spracovala: Iveta Sojková FMA / Foto: archív Saleziánsky pastoračný tím

V predvečer slávnosti svätého Jána Bosca sa osem tímov mladých tínedžerov z celého
Slovenska stretlo na „zoom party“, ktorá odštartovala pilotný ročník Ligy objaviteľov Slova

s názvom BibliQ. Jej ašpiráciou je umožniť mladým spoznávať Sväté písmo súťažnou formou
v skupine i jednotlivo, nadväzovať priateľstvá a učiť sa viesť dialóg. Toto všetko je vysoká

pridaná hodnota k zámeru, ktorý postupne objavujú a oceňujú aj samotní účastníci
„objavitelia“, a ním je pravidelné čítanie Svätého písma a porozumenie jeho posolstva.

BibliQ – Liga objaviteľov Slova

Nielen z dôvodu pandémie…
Niekoľkí saleziáni, sestry saleziánky
i mladí pod záštitou Saleziánskeho pas-
toračného tímu a v úzkej spolupráci s ním
v jeden novembrový deň ešte v roku 2019
odštartovali pravidelné stretnutia, na kto-
rých uvažovali nad tým, ako v súčasnej
dobe, keď sa čoraz viac objavujú mož-
nosti digitálnych technológií a e-lear-
ningu, sprostredkovať poznanie Písma
mladšej generácii. Naše uvažovanie aj
vďaka dialógu s adresátmi projektu na-
dobúdalo čoraz jasnejšie kontúry. Stret-
nutia s nimi nám pomohli viac reflektovať
svet súčasných tínedžerov v našich stre-
diskách, ich očakávania, potreby a po na-
črtnutí obrazu o ich situácii sme začali in-
tenzívnu tímovú prácu na príprave
obsahov. Spôsob realizácie ligy je online
i cez osobné stretnutia, napríklad cez
veľké celoslovenské finále na záver. Tímy
majú veľa možností na spoločné riešenie
mnohých úloh, ktoré rozvíjajú ich talenty
a cibria tvorivosť.

Pod pokrievkou BibliQ-u
Náš veľký tím sa rozdelil na dve skupiny.
Jedna sa venovala príprave obsahov,
druhá vytvoreniu digitálnej platformy,
všetko v rámci vzájomnej komunikácie.
Členovia organizačného tímu hľadali spô-
sob, ako mladým predstaviť veľké a nie-
kedy aj ťažké témy Písma tak, aby ich za-
ujali a zároveň verne sprostredkovali
posolstvo biblického textu. Neostali sme
len pri upriamení pozornosti na intelek-
tuálnu úroveň; preto text ponúka pod-
nety na modlitbu a ďalšie prehĺbenie
vzťahu s Bohom. Popri tom sú skupiny
pozvané riešiť tzv. questy, výzvy, rôzne
ponuky doplňujúcich aktivít, v ktorých
spájajú sily pri aktualizácii posolstva tex-
tov. Pri ich realizácii „objavitelia“ zažili ve-
selé okamihy alebo situácie, v ktorých prí-
jemne prekvapili svojich blízkych a možno
aj sami seba.
Biblický text kladie otázky a mladý človek
s nimi nemá zostávať sám. Je tu preto
možnosť prísť na Areopág, ako sme na-
zvali diskusné fórum, kde sa dá „poke-
cať“ o živote, ale aj hľadať odpovede na
vážne otázky spojené s čítaním Písma
alebo s vierou. Mária z Popradu, členka
prípravného tímu, nám ponúka pohľad
priamo z „kuchyne“ BibliQ-u: „Pri pohľade
na čas strávený s BibliQ-om musím uznať, že
v prvom rade to bol čas, ktorý obohatil mňa
samotnú. Skvelý tím ľudí s originálnymi
darmi a talentmi sa spojil, aby vytvoril niečo
pekné a hodnotné. Je to dobrý pocit byť sú-
časťou tejto spolupráce a učiť sa od iných.
Po prvých týždňoch ma povzbudilo nadše-
nie tímov i jednotlivcov, ktorí sa pustili do
plnenia úloh, debát i modlitby naplno. A to

pravé ovocie sa ukáže až časom. Myslím, že
tento projekt má čo ponúknuť a jediné, čo
ľutujem, je to, že nie som mladšia, aby som
si skutočne zasúťažila.“

Začali sme Skutkami apoštolov
Pilotný ročník sme venovali Skutkom
apoštolov. Naším úmyslom bolo tema-
ticky sa zladiť s prebiehajúcou biblickou
olympiádou v školách a ponúknuť mla-
dým, ktorí by mali záujem, možnosť zú-
častniť sa na oboch súťažiach, aby sa ich
úsilie zjednotilo.
Celá súťaž trvá 14 týždňov a je rozdelenáLogo „Ligy objaviteľov Slova“

Prvé pokusy prepisu modlitby Shema
Israel
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na štyri etapy. Každá etapa sa začína veľ-
kým online stretnutím účastníkov, kde sa
uzavrie predchádzajúca etapa, pozrie sa
na poradie tímov i jednotlivcov, vzájomne
sa podelí o svoje skúsenosti a v krátkosti
sa uvedie nová etapa.
Samuel z Bratislavy, ktorý je v Lige ako ob-
javiteľ, odporúča BibliQ „každému, kto čo
i len trochu túži lepšie spoznať Sväté písmo.
Ako prvé som si všimol inovatívne pro-
striedky k štúdiu Písma – kvízy, podcasty,
mapy… Veľmi mi to pomohlo k jeho správ-
nemu pochopeniu. Najviac ma však zaujala
sekcia Areopág, v ktorej som sa mohol po-
noriť do rôznych zaujímavých aj zábav-
ných diskusií spoločne s rovesníkmi, no aj
s biblistami a teológmi. Navyše, keďže ide
o súťaž, všetci účastníci majú veľkú motivá-
ciu a o to lepšia atmosféra prevláda v tí-
moch aj na stretkách. Je to zároveň skvelý
spôsob, ako lepšie spoznať svojich kamará-
tov a v konečnom dôsledku aj samého seba“.

Čas a motivácia na čítanie Písma
Ste zvedaví, koľko času si vyžaduje veno-
vanie sa BibliQ-u? Vyžaduje si pravidel-
nosť, ktorá je zárukou úspechu, a to nie-
len toho vonkajšieho, ale aj nadobudnutia
vedomostí či zážitkov s tímom.
Čas na zvládnutie základnej ponuky dňa
predstavuje asi 10 minút. V prípade väč-
šieho záujmu je možné prehĺbiť sa v danej
téme a ovocím pravidelného prístupu je
prečítaná celá biblická kniha s porozu-
mením základných súvislostí.
Skúsenosť s pravidelnosťou čítania Písma
si chváli aj „objaviteľka“ Mária z Prešova:
„Mne osobne dáva táto súťaž veľmi veľa.
Jednu z výhod vnímam práve v tom, že ma

učí pravidelne čítať Sväté písmo a odniesť si
z toho niečo. Veľkým prekvapením bolo pre
mňa práve herné prostredie. Fakt ,prema-
kaná‘ stránka! Nečakala som to. Vidieť, že
s tým bol veľký kus práce, je tu dopracovaný
každý detail a stránka sama o sebe pôsobí
veľmi príjemne. Keďže som veľmi súťaživá,
neváhala som a do súťaže som sa zapojila
s tým, že skúsim niečo nové (nevravím, že
som tiež nemyslela aj na to, že by som
chcela vyhrať, ale to asi každý). Asi najviac
sa mi páči časť Areopág, kde si môžem vy-
mieňať názory s inými ľuďmi z tejto súťaže či
dozvedieť sa odpovede na všelijaké otázky.
Salezián Miro Podstavek, študent teológie
na turínskej Crocette, ktorý sa aktívne po-
dieľa na príprave obsahov a animácií
stretnutí, zhŕňa cestu objaviteľa v Lige na-
sledovne:
„Biblický projekt BibliQ je aktuálny nástroj
na priblíženie obsahu Svätého písma pre
mladého človeka. Využíva prostriedky, s kto-
rými prichádza každodenne do kontaktu,
čo mu umožňuje spoznať text z inej a hlbšej
perspektívy. Daná stať je podávaná na po-
chopiteľnej úrovni vzhľadom na jeho vek
s dodržaním profesionálnej hodnoty ob-
sahu. S heslom, škola hrou‘ preputuje v pi-
lotnom projekte BibliQ-u celou knihou Skut-
kov apoštolov v sprievode lektúry, videí,
obrazov, rôznych aktivít a tímovej spolu-
práce až do veľkého finále. Tu sa zúročia
všetky jeho nazbierané body a ocenenia,
ktoré mu pomôžu v záverečnej súťaži
s ostatnými mladými, ktorí merali podobnú
cestu. Víťaznú trofej si však odnesie každý,

pretože to, čo mladý účastník načerpal po-
čas celého trvania BibliQ-u, mu nikto ne-
vezme.“
Odozvy účastníkov súťaže nás povzbu-
dzujú, aby sme pokračovali v začatej
ceste. Od septembra plánujeme rozšíriť
škálu adresátov BibliQ-u a so zdokonale-
nou verziou osloviť všetky saleziánske
strediská, ale aj kohokoľvek spomedzi
mladých od 8. ročníka ZŠ po 2. ročník SŠ.

Objavovanie zákutí Písma
účastníčkou projektu

Prostredie hry – s apoštolom Pavlom po
jeho cestách na mapách BibliQ-u

Stretnutie prípravného tímu na letnom plánovaní
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Človek mohutnej viery,
pevnej ako žula

Keby som aj chcela zabudnúť na dona Rinaldiho,
veľmi ľahko mi ho pripomenie technika. Jeho krstné
meno používam ako heslo do svojho počítača.
Počítač, hoci nie je starý, je pomalý, takže kým sa mi
obrazovka otvorí naplno, môžem si uvedomiť, že je
tu zase don Filip.

Štúdiu jeho osobnosti som sa viac veno-
vala pri príprave slovenského vydania
knižky o jeho duchovnom živote. Nie je to
ľahké čítanie. Okrem krátkeho životopisu
sú v nej rozobraté jeho čnosti, najmä tie,
ktoré sa dali vybadať z jeho správania.
Autor (don Pierluigi Cameroni SDB) ich
vybral zo svedectiev, ktoré boli použité
pri jeho blahorečení.
Ako prvá je uvádzaná viera. Možno aj
preto, že je to základná teologická čnosť,
ktorá je človeku vliata do duše a čaká na
úsilie jednotlivca. Neviem, či teologické
čnosti sú ľuďom vliate v rovnakej miere
ako predpoklad pre spásonosnú spolu-

prácu, ale je isté, že don Rinaldi dostal
tejto čnosti hodne. A veruže ju aj hojne
rozvinul. Preto mohol autor časť o jeho
viere nazvať Človek mohutnej viery, pev-
nej ako žula. Rozmýšľala som nad sve-
dectvami, ktoré hovoria: „Žil jedine
z viery“, „muž viery“, „vždy ho oživovala
veľká viera“, „viera prežarovala celé jeho
bytie a celú jeho činnosť“… Zdá sa mi to až
neuveriteľné, nepravdepodobné. Žeby
človek nebol občas váhavý, vystrašený
z úloh či problémov, nešťastný z neúspe-
chov? Možno je to moja slabá viera v Bo-
žiu moc v človeku. Je pravda, že väčšina
svedectiev bola zozbieraná až po smrti
dona Rinaldiho a týkajú sa ho už ako zre-
lého muža, kňaza, rehoľníka. S Božou mi-
losťou spolupracoval už mnoho rokov.
Myslím aj na jeho prvé roky služby, keď
zažíval, ako Boh cez dona Bosca riadi jeho
život. Možno aj tieto okolnosti posilnili
jeho úsilie byť celkom vydaný napospas
Pánovi v dobrom i v zlom, veriť mu, že nič
nie je bez jeho vedomia a dovolenia.
Každá chvíľa nášho života môže priniesť
Božie požehnanie.
Veľmi jednoducho môžeme povedať
spolu s autorom knižky, „že táto hlboká
viera dona Rinaldiho mala svoj základ
v spojení s Bohom. Bol vždy pokojný a vy-
rovnaný, sústredený a nábožný uprostred
najrozličnejších činností“. Som si istá, že aj
on prežíval vnútorné boje, sklamania
a strachy, ale všetko odovzdával a očaká-
val Božiu silu a zásah nebeskej Matky. Vi-
díme to na lístočkoch, ktoré jej ako zaľú-

bený chlapec alebo bezradné dieťa píše
a vkladá pod jej sošku. Všetko premodlí
alebo vymodlí. Starosti, ktoré na neho do-
liehajú, hovorí svojmu Bohu a Márii a po-
tom si je už istý, že budú konať. Svoju
úlohu vidí v starostlivosti o bratov, v odo-
vzdávaní bohatstva dona Bosca a v pod-
chytení každej duše pre Boha. Táto jeho
oddanosť a zameranosť na cieľ je požeh-
návaná. Má vieru, ktorá mu dáva chuť zo-
drať sa pre duše ako jeho milovaný don
Bosco. Nie je narcis. Všetkých zapája do
práce na záchrane duší, a tak Boh môže
tvoriť nové diela. Jedným z nich sme aj
my – VDB.

Autor: sestra VDB / Foto: archív

Don Filip Rinaldi
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duchovnosť

Koľko hĺbky nachádzame v jeho príhovo-
roch v Quaderno Carpanera! To nemôže
byť len dar slova, ktorým niekedy dispo-
nujú kazatelia. To je jednoduchá prežitá
láska k Eucharistii, k Márii, v zápase za
duše. Ako často v týchto jeho príhovo-
roch nachádzame pobádanie k jednodu-
chej, ale hlbokej nábožnosti, ktorá ústi
do konania dobra.
Dnes, keď stojíme nad týmito myšlien-
kami z dvoch kníh, môžeme povedať, že
jedna vec je trvalá a jedna sa mení. Boh
a náš vzťah k nemu sú predpokladom lás-
ky, ktorá trvá. Toto zostáva. Tak ako don
Rinaldi, ani my nerozvinieme dar viery
bez úsilia a prehlbovania tohto vzťahu.
„Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na-
veky.“ Ako to urobiť? Uveriť, že Boh túži po
našej láske, ktorá sa rodí z viery. Náš du-
chovný rozvoj má svoje pravidlá – dávať
Bohu čas, otvárať mu srdce, hovoriť s ním,
poznávať ho, volať ho do situácií a hlavne
veriť mu. Na druhej strane mnohé z jeho
konkrétnych odporúčaní sú dobové, ale
to podstatné je nemenné – Chcete sa za-
svätiť vo svete ako saleziánky? Milujte
Boha celým srdcom a verte mu, že vás ve-
die po ceste dona Bosca.
To, čo sa mení, sú spôsoby, ako a kde pre-
javovať to často opakované: „Robte
dobro!“ Dnes sú potreby sveta okolo nás
iné. Aj my máme iné prostriedky na ko-
nanie dobra. Ale Boh má to isté oko, oko
lásky, ktoré nás vedie. Verme, verme vie-
rou dona Bosca a dona Rinaldiho. S ve-
kom by nám mala pribúdať pokojná tvár
dona Rinaldiho, ktorý to už skúsil, že Boh

je s ním, a preto je všetko, všetko v po-
riadku. Po boku takého veľkého Pána
všetko smeruje k nebu.

Niekoľko myšlienok dona Rinaldiho

• Počas utiahnutia a vo vnútornom tichu
počuť Boží hlas, ktorým sa formuje za-
svätená duša.
• Robte všetko možné dobro podľa du-
cha dona Bosca.
• Starajte sa o svoj vnútorný život; majte
dobrého ducha, netrápte sa, ale ani sa
nezľaknite úspechu.

• Milujte Pána a z lásky k Pánovi svojho
blížneho. Toto je skutočné prežívanie za-
sväteného života.
• Hlboko pokorný a krotký človek sa
ochotne dáva ostatným, štedro sa obe-
tuje, dokonalejšie miluje nášho Pána.
• Keď dennodenne poslúchame to, čo
pred nás stavia Boh, konáme Božiu vôľu.
• Žijeme vtedy, keď konáme. Kto žije,
pracuje. Človek, ktorý nič nerobí, je
mŕtvy.
• Buďte zjednotené v tom istom duchu
a budete si ľahšie rozumieť.
• Neha v pohľade, v tvári, v slovách: všet-
kých získate dobrotou.
• Ježiš vylial všetku svoju krv, aby poslú-
chol Otca a zachránil ľudstvo. Ježiš, náš
vzor, bol poslušný až na smrť, až na smrť
na kríži.
• Netreba očakávať, že v duchovných ve-
ciach urobíte mimoriadne veci. Buďte
jednoduchí ako deti.
• Nábožnosť je ako jedlo – prvá vec,
ktorá sa dáva dieťaťu. Je to výživa kres-
ťanského života. Keď nechceme, aby
v nás zlyhal duchovný život, nesmieme
ho prestať kŕmiť.
• Podstatou skutočnej nábožnosti je
modlitba, sväté prijímanie, dobré skutky
a ešte lepšie – napodobňovanie tej,
ktorú si chceme uctiť: Najsvätejšej
Panny Márie.
• Nemáte habit (rehoľné rúcho), ale mu-
síte mať rehoľného ducha, pretože Pán
sa pozerá na srdce, nie na zovňajšok.
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história

Ujo Štefan sa narodil 28. januára 1922
rodičom Štefanovi a Márii Gazdíkovej, ro-
denej Matúškovej, v Dolnej Ždani. V tom
čase táto obec patrila pod okres Nová
Baňa. V rodine vždy vládol kresťanský
duch. Mama kupovala misijné časopisy
a svoje deti od malička viedla k Bohu.
Boli štyria súrodenci – dve dievčatá
a dvaja chlapci. Najstaršia sestra bola od
Štefana staršia o desať rokov. Keď mala
dvadsať rokov, odišla pracovať do Fran-
cúzska, kde sa napokon aj vydala. Neskôr
sa s rodinou presťahovala do Belgicka.
Štefan vtedy ani netušil, že práve vďaka
nej bude môcť vycestovať na misie.
Základnú školu absolvoval vo svojom ro-
disku v rokoch 1936 – 1938. Potom vy-
chodil nižšiu hospodársku školu. V roku
1937, keď mal pätnásť rokov, išiel do
služby v Revištskom Podzámčí pri Žarno-
vici ako paholok. V lete spal v maštali me-
dzi kravami, o ktoré sa staral, a keď bolo
mierne teplo, na povale. V prípade, že sa
schladilo, rodina mu poskytla aj izbu.
V tomto roku mu zomrel otec, a tak sa
Štefan vrátil zo služby. Napokon si našiel
prácu na píle v Hliníku nad Hronom, kde
prekladal dosky. V roku 1940 dovŕšil
osemnásty rok života a spolu s matkou
a sestrou odcestovali za prácou do Ne-
mecka. Pracovali na niekoľkých miestach.
Najprv to bolo v Ottenburgu, sto kilomet-
rov za Berlínom pri holandskej hranici.
Druhý rok bol so sestrou v Sudetách, asi
dvadsať kilometrov od Plzne, a tretí rok už
ostal sám. V týchto vojnových časoch mu-
sel byť neprestajne v strehu, pretože Ne-
mecko bolo často bombardované. Števko
vo svojich spomienkach opísal, že napriek
tomu, že roboty bolo veľa, vždy chodil na
nedeľnú svätú omšu, a ak to bolo možné,

chodieval aj na svätú spoveď.
Už vtedy ho Božia prozreteľnosť učila
a viedla, aby zdolával cudzie kraje a zvyky.
Takýmto spôsobom sa chystal aj na svoju
cestu povolania.
Práve v tomto období, keď v nedele nav-
števoval kostol v Plzni, ho oslovovala myš-
lienka na zasvätený život. Napokon sa
rozhodol napísať o svojej túžbe vstúpiť
do kláštora dôstojnému pánovi Babjakovi
do Hronského Beňadika. Onedlho prišla
z Beňadika kladná odpoveď, a preto sa
Štefan vrátil na Slovensko do rodnej obce.
Do Hronského Beňadika prišiel 3. januára
1943. V tom čase bol direktorom salezián
Ján Vizváry, ktorý ho priradil k pánovi Meš-
kovi. Štefan bol tomuto pánovi nápo-

mocný vo všetkej hospodárskej činnosti.
Neskôr sa priučil aj stavebným prácam.
Štefanovým „učiteľom“ bol koadjútor pán
Mandrák. V roku 1943 mu však prišiel po-
volávací rozkaz na odvod. Nastúpil teda
na povinnú vojenskú službu do Spišskej
Novej Vsi, odkiaľ ho neskôr prevelili do
Bratislavy. Do civilu odišiel 6. marca 1946
a znova sa vrátil do Hronského Beňadika.
Riadny noviciát začal 6. augusta 1946 pod
vedením pána magistra Babjaka. Bol tam

Štefana Gazdíka sme poznali pod prezývkou „ujo Gazdík“.
On sám sa zo žartu niekedy predstavoval ako Štefan,
„slobodný murár“. Jeho obľúbeným pozdravom bolo
„Jambo-jambo.“ Celý svoj život sníval o misiách, no Božia
prozreteľnosť mu tento sen splnila až v dôchodkovom veku.

Štefan Gazdík, misionár v Zaire (rok 1993)

Beňadik, práca na abaciálke, spolubratia Štefan Gazdík
a František Rehák

Štefan Gazdík
Autor: Rastislav Behún SDB / Foto: archív SDB
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histór ia

spolu s ďalšími štyrmi koadjútormi. V tom
čase už bol totiž noviciát spoločný s kle-
rikmi. Dňa 9. augusta 1947 Štefan zložil
prvé sľuby. Hneď po nich odišiel na výpo-
moc do Hodov pri Galante. V tomto
ústave bol direktorom don Anton Macák.
Pomáhali najmä pri stavbe domu pre po-
novicov. Po skončení prác sa presunul
spolu s pánom Madrákom do Svätého
Kríža nad Hronom (dnes Žiar nad Hro-
nom), kde mal byť dom určený pre boho-
slovcov. Direktorom bol don František Va-
lábek. Prerábali starý biskupský kaštieľ,
ktorý bol zverený saleziánom. Po ukon-
čení všetkých stavebných prác sa konala
posviacka domu, na ktorej sa zúčastnil aj
biskup Trochta. Štefan sa napokon vrátil
naspäť do Hronského Beňadika.
Prišiel povestný rok 1950 a s ním aj
známa barbarská noc, na ktorú si Štefan
Gazdík spomínal takto: „Bolo to z 13. na
14. marca. Ja som bol sám na izbe. Prišli
tam traja komunisti a s automatom na
mňa: ,Vstávaj!‘ ,Čo je?‘ ,Zbaľ si veci.‘ Nad-
ránom nás zobrali do dvoch autobusov
a išli sme. Na takéto veci som už bol zvyk-
nutý. Šli sme do Šaštína, kde sme ostali
štrnásť dní. Medzitým bol provinciál na
Morave aj s jedným pátrom ekonómom.
Na nás dával trošku pozor a chlácholil
nás profesor don František Sersen. Dvere
boli otvorené. Kto chcel, mohol ísť, kam
chcel. Povedal som Mandrákovi, tomu
majstrovi: ,Ja idem niekam preč.‘ ,Ale choď
niekam! Zostaň tu!‘ Tak som zostal. O pät-
násť dní nás zobrali zo Šaštína do Podo-

línca. Cestou sme si mysleli, že nás vezú
niekam do Ruska, preto sme potajme vy-
hadzovali z autobusu popísané lístky. Pri-
šli sme do Podolínca. Pohromade nás
tam bolo šesťstopäťdesiat. Na dvoch pos-
teliach sme spali aj traja. Večerali alebo
obedovali sme na štyrikrát. Šesťstopäť-
desiat ľudí. Takže tam som bol viac ako
rok. Z Podolínca púšťali len mladých na
stavby priehrad. My sme nechceli utiecť,
no po roku nás potom zobrali do Čiech.
Tam som bol od päťdesiateho piateho
roku do sedemdesiateho piateho.“ Toľko
zo spomienok uja Gazdíka.
Štefan svoje sľuby obnovoval 2. no-
vembra 1950 v koncentračnom tábore
v Podolínci. Doživotnú profesiu napokon
skladal v mestečku Králíky (okres Ústí nad
Orlicí).
V roku 1968 odcestoval do Ríma na po-
zvanie dona Taligu. Takmer mesiac bývali
v Ústave svätého Cyrila a Metoda. Poda-
rilo sa im navštíviť aj Turín, kde sa Štefan
stretol s misionárom pôsobiacim v Indii.
Napriek ponuke od predstavených, aby
odišiel na misie do Paraguaja, rozhodol sa
vrátiť domov a pokračovať na stavbe tu-
nela metra v Prahe. Nechcel spôsobiť
problémy svojej sestre v Československu.
V roku 1974 sa vrátil do Bratislavy, kde
chvíľu býval na priváte. Neskôr sa presťa-
hoval do bytu dona Dermeka. Ako 60-
-ročný požiadal o povolenie navštíviť
svoju sestru v Belgicku. Túto návštevu vy-
užil na splnenie túžby pracovať na mi-
siách. Dostal sa do Talianska, kde ho sa-

leziánski predstavení určili do Zaire, do
komunity v Lubumbashi. Pôsobil tu až do
roku 1984. Potom ho predstavení presu-
nuli do domu v Kolwezi. V roku 1991 sa
znova vrátil do Lumumbashi. O dva roky
neskôr bol poslaný do komunity v Kanse-
bule, kde v roku1998 dostal maláriu. Vo
všetkých svojich pôsobiskách sa snažil po-
slúžiť svojou prácou a bol povzbudením aj
pre mladých spolubratov, najmä pokorou
a modlitbou. Pre Afričanov bol aj veľkým
príkladom vo vernosti v povolaní. Už ku
sklonku svojho misionárskeho pôsobe-
nia rozostaval kaplnky krížovej cesty, na
ktoré často spomínal na Slovensku. Po
pretrvávaní vážnych zdravotných ťažkostí
vycestoval na chvíľu k sestre do Belgicka.
V roku 1999 sa vrátil na Slovensko do Bra-
tislavy na Miletičku. Po krátkom čase ho
predstavení poslali do Žiliny, kde žil spolu
s ponovicmi. Žiaril tam svojím optimiz-
mom a nadšením pre misie. Jeho motivá-
ciou bolo vrátiť sa ešte do Afriky a spo-
mínané kaplnky dostavať. No Pán jeho
túžbu trochu pozmenil a dňa 19. augusta
2003 sa vrátil do Otcovho náručia, kde
prežíva večnú blaženosť. Pochovaný je
v Žiline na novom cintoríne spolu s ďal-
šími saleziánmi.

Štefan Gazdík, Zair (rok 1995)

Štefan Gazdík so študentom Dávidom
na SOŠ Žilina

15



životné prostredie

Šaty robia človeka, ten je však
otrokom trendov
Slovné spojenie fast fashion by sme mohli
doslovne preložiť ako rýchla móda, čo ho
v konečnom dôsledku aj charakterizuje.
Zobrazuje snahu módnych reťazcov kopí-
rovať produkty návrhárov a značiek pri-
nášajúcich stále nové trendy. V dôsledku
toho nachádzame v obchodoch každú se-
zónu nový tovar a o pol roka môžeme
„staré“ kúsky vyhodiť, lebo nie sú aktu-
álne. To, čo nosíme, totiž ešte aj dnes ur-
čuje, ako nás vníma naše okolie. Aj keď
mnohí z nás nie sú posadnutí nakupova-
ním nového oblečenia, veľké výpredaje
a akcie v obchodných centrách neraz zlá-
kajú aj nás. Nízka cena však nemusí zna-
menať, že sme pomohli svojmu rozpočtu.

Visačka na tričku nám napovie
Pojem fast fashion sa spája najmä s ne-
gatívnym dopadom výrobného procesu
na životné prostredie. V prvom rade si
treba uvedomiť, že nízka cena oblečenia
sa rovná nízkym nákladom na jeho vý-
robu. Výrobca ich dosiahne využívaním
lacných a často nekvalitných materiálov,
ktoré odhalíme už po niekoľkých vypra-
niach na pohľad aj na dotyk. Najbežnejšie
používané vlákna na výrobu oblečenia sú
bavlna a polyester vyrobený z ropy, ktorý
navyše pri praní uvoľňuje z odevov stovky
plastových mikrovlákien. Ďalším spôso-
bom zníženia nákladov na produkciu ode-
vov je výroba v krajinách s lacnou pra-
covnou silou. Pracovníci v odevných
fabrikách sa stretávajú so zlými pracov-
nými podmienkami, ktoré vo väčšine prí-
padov ohrozujú ich zdravie a život. Far-
bivá, ktoré sa používajú na čistenie,

bielenie a farbenie látok, sú totiž plné to-
xických a karcinogénnych látok.

Desaťtisíce kilometrov na ceste
z fabriky do skrine
Celý proces výroby a distribúcie navyše
zahŕňa komplikovanú a nákladnú pre-

pravu. Vezmime si napríklad rifle. Kým sa
dostanú až do našich skríň, môžu pre-
cestovať trasu dlhú až 65-tisíc kilometrov.
Samotná bavlna sa najčastejšie vyrába
v Indii, rifľovina v Číne, niť zase v Pakis-
tane a zips, ten je z Japonska. A nakoniec
sú rifle šité v Turecku.

Jednoduchá alternatíva
pre každého z nás
Slow fashion alebo pomalá móda, naopak,

predlžuje životnosť oblečenia a kladie pri
tom dôraz najmä na kvalitu materiálov
a ich dlhovekosť. Jednoducho povedané,
sústreďuje sa viac na kvalitu než na kvan-
titu. Zdôrazniť treba férové podmienky pre
pracovníkov v odevnom priemysle, ktorým
sa zamestnávatelia snažia zabezpečiť lep-

šie zdravotné štandardy. Slow fashion však
kladie dôraz aj na znižovanie negatívnych
dopadov na životné prostredie, napríklad
predchádzaním použitia pesticídov a in-
sekticídov pri pestovaní bavlny.

Ako na slow fashion?
Teraz si možno myslíte, že nakupovanie
„pomalej“ módy bude náročný proces,
ktorý zaťaží nielen vás, ale aj vaše peňa-
ženky. Ale opak je pravdou a ešte k tomu

Slow fashion = šatník plný
dobrého pocitu
Autor: Alžbeta Zelná, Kristína Zelná / Foto: Pixabay, recyveci.sk, @elpahandmade

Tentoraz vám v našej zelenej rubrike ponúkame pohľad na témy fast a slow fashion. Možno sú
to pre vás nové slovné spojenia, ale pri pohľade do skrine alebo potrebe nakupovať nové letné
kúsky by ste si na ne mali spomenúť. Zdôrazňujú totiž ďalší negatívny dopad našich
rozhodnutí na planétu.

Farbivá používané na čistenie, bielenie a farbenie látok sú plné toxických
a karcinogénnych látok, ktoré sa pri spracovaní, nosení či praní vyparujú.
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životné prostredie

vám vyčarí úsmev na tvári. Jedným z kro-
kov na ceste k pomalej móde je second-
hand– obchod s oblečením z druhej ruky.
Nájdete ich v každom meste a výhodou
je, že v nich objavíte jedinečné kúsky do
vášho šatníka. Nakupovaním v second-
hande navyše nevzniká dopyt po lacných
a často nekvalitných odevoch z obchod-
ných reťazcov. Ďalšou možnosťou je vý-
mena oblečenia, takzvaný SWAP, ktorý
môže fungovať medzi susedmi, kama-
rátmi, spolužiakmi alebo sestrami, ako to
robíme aj my. Ak sa rozhodnete prejsť na
slow fashion a možno si predsa budete
chcieť kúpiť nové oblečenie, vtedy siah-
nite po výrobkoch lokálnych tvorcov. Keď
si vo vašom webovom vyhľadávači zadáte
slová slovenské značky udržateľného ob-
lečenia, nájdete mnoho inšpiratívnych
ľudí, ktorých sa oplatí podporiť. Čoraz viac
obľúbeným sa stáva aj kapsulový šatník,
ktorý pozostáva z približne 40 kusov ob-
lečenia v neutrálnych farebných odtie-
ňoch. Tie by sa mali dať jednoducho kom-
binovať, vďaka čomu vzniká množstvo
rôznych outfitov. Kapsulový šatník si však
vyžaduje určitú dávku tvorivosti a zároveň
čas.

Čo s vecami, ktoré už viac
nechcem?
Jednoduchou cestou je už spomínaná vý-
mena alebo darovanie oblečenia. Využiť
však môžete aj zberné kontajnery, treba
však do nich odovzdávať čisté a nepoško-
dené oblečenie. Niektorí z vás možno
nájdu chuť robiť zo starého oblečenia
niečo nové – hovoríme tomu upcycling
alebo opätovné použitie, vďaka ktorému
vznikajú neobyčajné kúsky s novými mož-
nosťami využitia. Napríklad hračky, deko-
rácie alebo novinky do šatníka. Inšpirovať
sa môžete dvoma kreatívnymi dušami –
Eliškou a Dominikou, ktoré svoj talent pre-
menili na značku ELPA. Nájdete u nich
všetko – od hrnčekov až po upcyklované
oblečenie a doplnky s hlbším posolstvom.
Sledujte ich tvorbu na sociálnych sieťach
a isto vás niečo zaujme.

Upcycling v zelenej encyklike
Výzva znížiť spotrebu, opätovne používať
a recyklovať prichádza aj od pápeža Fran-
tiška v jeho ekologicky zameranej ency-
klike Laudato si. Jeho slová povzbudzujú
nás kresťanov zodpovedne pristupovať
i k bežnej činnosti, akou je nakupovanie
oblečenia. Sám František v encyklike ho-
vorí o potrebe vytvárať systémy výrobných
procesov a spotrebných cyklov, na konci
ktorých bude schopnosť znova využívať
odpad a zvyšky, jednoducho recyklovať.

Nápad sestier z Bardejova pomáha
slovenským rodinám
Recyklácia oblečenia môže mať mnoho
podôb. Inovatívny charitatívny projekt Re-

cyVeci dáva už rok novú šancu nosenému
oblečeniu bez zbytočných komplikácií.
„Koncom júna 2020 nám v hlave skrsla
myšlienka založiť bazár s účelom pomoci.
Sme tri sestry, takže oblečenia je niekedy
zbytočne veľa, a keď ním vieme pomáhať,
prečo nie? Bez akýchkoľvek veľkých oča-
kávaní sme sa do toho pustili a dnes sa te-
šíme, že vďaka mnohým ľuďom, ktorí ku-
pujú alebo prispievajú oblečením, mohlo
RecyVeci finančne pomôcť sumou 500 €
už 9-krát,“ približuje za tvorivé sesterské
trio Slávka Tkáčová. A ako to celé fun-
guje? Na stránke www.recyveci.sk si vy-
beriete, čo sa vám páči, a zaplatíte za to
ako pri bežnom nákupe cez internet. Vaše
peniaze však neskončia u predajcu, ale
putujú priamo tým, ktorí ich potrebujú. Ak
nechcete nakupovať, ale máte oblečenie,
ktoré by ste takto chceli posunúť ďalej,
stačí vyplniť formulár na ich stránke. Náj-
dete tam aj bližšie informácie o spôsobe
podpory rodín.

Zelenou rubrikou zameranou na fast a slow
fashion vás nenabádame vyhadzovať svoje
oblečenie ani ho nahrádzať novým – udrža-
teľnejším a ekologickejším. Najlepšie spra-
víte, keď si oblečenie vo svojich skriniach
necháte, kým vám robí radosť. Keď sa ne-
dáte zlákať reklamami na neuveriteľné vý-
predaje a akcie. A keď budete náhodou po-
trebovať nejaký nový kúsok do zbierky,
skúsite jednoducho navštíviť secondhand
alebo vyskúšate SWAP či upcycle. A neza-
budnite, že vaše nechcené oblečenie môže
niekomu ďalšiemu spraviť veľkú radosť. Do-
konca znásobenú.

Inšpiráciou pre upcykling– opätovné
použitie – môžu byť kreatívne duše Eliška

a Dominika, ktoré svoju vášeň a talent
premenili na značku ELPA.

RecyVeci je charitatívny projekt sestier Tkáčových z Bardejova zameraný na predaj
nepotrebného oblečenia.
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mládež

Autor: Daniela Sitárová / Foto: archív Domka

Poslaním Domky je venovať sa deťom
a mladým a sprevádzať ich. Majú mož-
nosť zmysluplne tráviť svoj voľný čas, za-
žiť spoločenstvo, rásť v angažovanosti
a učiť sa zodpovednosti. Práca s mladými
vychádza z výchovnej skúsenosti dona
Bosca a jeho preventívneho systému.
Strediská Domky často úzko spolupracujú
s rozličným zložkami saleziánskej rodiny,
či už sú to saleziáni, saleziánky, saleziáni
spolupracovníci, alebo exallievi. Vďaka
tomu môžu mladí zažiť viacgeneračné
spoločenstvo a vidieť rozmanitosť a pes-
trosť všetkých, ktorých spája láska k do-
novi Boscovi.
Každé stredisko je iné, má vlastný štýl,
ale všetkých spájajú rovnaké princípy
a činnosť, ktorej sa venujú. Počas škol-
ského roka trávia deti a mladí najviac času
na stretkách a krúžkoch. V mnohých stre-
diskách sa stretká začínajú už na základ-
nej škole a pokračujú až do dospelosti.

Mladí spoločne rastú, delia sa o svoje
problémy, starosti aj radosti. Spoločne sa
začínajú zapájať do aktivít v stredisku, po-
stupne z nich rastú animátori, angažo-
vaní a rozhľadení mladí ľudia. Na stret-
kách sa animátori snažia hravou formou
odovzdávať základné hodnoty, ktoré sú
kľúčové vo výchove dobrých kresťanov
a poctivých občanov.
Počas prázdnin k aktivitám Domky neod-
mysliteľne patria tábory, nielen tie v stre-
diskách, ale aj celoslovenské – mini-
štrantský tábor Tymian a umelecky
zameraný tábor Saleziánsky plenér. Tá-
bory sú vyvrcholením celého roka, mladí
na nich môžu stráviť spoločný čas, naučiť
sa nové veci a hlavne zažiť spoločenstvo.
Zároveň je to výborná príležitosť pre
osobnostný rozvoj animátorov – na tábo-
roch nezištne venujú svoj čas iným, počas
prípravy rozvíjajú svoju kreativitu a učia sa
zodpovednosti.

Domka zastrešuje aj viaceré celoslo-
venské aktivity, ktoré prepájajú ľudí z roz-
ličných stredísk. Rozsiahlou časťou sú
vzdelávacie aktivity. Mladí môžu spozná-
vať animátorstvo na Základnom animá-
torskom kurze a potom ďalej rozvíjať
svoje animátorské zručnosti v rámci Školy
pre animátorov, animátori stretiek sa zasa
môžu naučiť viac o práci na stretkách na
kurzoch Cesty zrenia. Domka tiež ponúka
kurz Teológia pre mladých, ktorý príťažli-
vou formou približuje teologické pravdy
viery a ide do hĺbky, ktorú bežne mladí
nezažijú. Pre starších je tiež určený kurz
7 návykov skutočne efektívnych ľudí.
Okrem vzdelávacích aktivít sa každoročne
konajú viaceré športové turnaje, medzi-
stredisková výmena animátorov či Festi-
val Lumen.
Domka je súčasťou celosvetového Sale-
ziánskeho mládežníckeho hnutia a tiež
európskej siete saleziánskych mládežníc-
kych organizácií Don BoscoYouth-Net
(DBYN). Vďaka tejto organizácii sa mladí
môžu dostať na rozličné medzinárodné
podujatia a zažiť, ako vyzerá dobrovoľníc-
tvo v rozličných krajinách Európy. Okrem
nových zážitkov, vzťahov a jazykových
zručností si z týchto podujatí odnášajú aj
jedinečné skúsenosti, ktoré potom využí-
vajú vo svojich strediskách, ale aj v škol-
skom či pracovnom živote.
Domka za tridsať rokov svojej existencie
prešla ozaj dlhú cestu. V jednotlivých stre-
diskách sa za ten čas vystriedalo neuveri-
teľné množstvo ľudí, mnohí už majú
vlastné rodiny a do stredísk chodia ich
deti. Všetci spolu tvoria jedinečné spolo-
čenstvo, jednu rodinu. Veríme, že Domka
tu bude minimálne ďalších tridsať rokov
a bude sprevádzať mladých na ich ceste.

Domka oslavuje tridsať rokov!

Občianske združenie Domka je neodmysliteľnou súčasťou saleziánskej rodiny na Slovensku.
Jeho príbeh sa začal písať pred tridsiatimi rokmi – 30. októbra 1991 v Košiciach. To, čo sa
začalo ako skromná iniciatíva, postupne sa rozrástlo a momentálne patrí Domka s viac ako
7500 členmi medzi najväčšie mládežnícke organizácie na Slovensku. Tvorí ju 29 stredísk,
projekt s celoslovenskou pôsobnosťou – Festival Lumen a sekretariát v Bratislave.
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Na kladine
Od malička nás rodičia podporovali v po-
hybe. Raz, bola som asi stredoškoláčka,
sme sa prechádzali sami dvaja s ockom
po lese. Povedľa cesty sa tiahla úzka, ale
zato dosť hlboká roklinka. A zrazu v jed-
nom momente boli krížom cez ňu spad-
nuté dva statné buky. Ockovi v očiach za-
blikali iskričky: Poď, ideme! Zdalo sa mi to
dosť „cez čiaru“, veď pod padnutými stro-
mami bola možno aj dvojmetrová hĺbka.
Žiadne žarty!
Kým som sa však spamätala, ocino už stál
na kmeni stromu a opatrne putoval na
druhú stranu. Krôčik po krôčiku tam a po-
tom zase späť. Keď sa bezpečne vrátil, vy-
padlo z neho neprekvapujúce: Poď, teraz
ideš ty. Uff, rozhodne mi nebolo všetko
jedno. Ale povedala som si, keď mi verí,
že to zvládnem, a keď to zvládol on,
zvládnem to aj ja. A vykročila som. Do-
padlo to dobre, vrátila som sa bez pádu,
hoci od strachu som sa potom ešte dob-
rých pár minút triasla.

Čo ma to naučilo
Okrem extrémneho zážitku to bola pre
mňa aj veľká lekcia o dôvere.
Až spätne som si uvedomila
tie kľúčové slová – keď mi verí
on, že to zvládnem, tak to
zvládnem. Veď ma pozná, vie,
čo dokážem. Tá dôvera otca
v moje schopnosti mi dodala
potrebnú silu prekonať
strach a vykročiť. Takúto dô-
veru autority (rodičov, kňazov,
animátorov) som za svoj život
dostala viackrát. A som za to
nesmierne vďačná!
Druhá kľúčová myšlienka bo-
la – keď to zvládol on, zvlád-
nem to aj ja. V tomto bode vi-

dím veľkú úlohu dobrých vzorov, ktoré
dokážu inšpirovať a motivovať. Vidieť nie-
koho, kto už istú cestu prešiel, hoci aj
s ťažkosťami, mi dáva silu a nádej, že ju
prejdem i ja. Možno nie úplne suverénne,
ale je dobré vedieť, že aj balansovanie
patrí k životu.
Táto skúsenosť ma naučila aj to, že záleží
na tom, ako sa na svet pozeráme – či so
strachom a obavami, alebo ako príleži-
tosť prekonať sa, a tiež aké dôležité je
hrať sa a nadobúdať nové zručnosti –
nikdy nevieme, kedy sa nám zídu.

Balansovanie po strome, taká
hlúposť!
Na záver sa natíska otázka: A čo také by
som stratila, keby som na strom nevykro-
čila? Veď to bolo len obyčajné balansova-
nie na kmeni stromu. Navyše som šla
dosť do rizika, a keby som náhodou
spadla, nemuselo by to dopadnúť dobre.
V podstate taká zbytočnosť!
To je pravda. Ale prišla by som o pekný zá-
žitok. Najmä však o silný moment posil-
ňujúci moju sebadôveru. Lebo keď som
zvládla TOTO, potom už zvládnem ho-
cičo! Aj veci, ktoré sa zdajú nad moje sily.

Ale pekne krôčik po krôčiku to zvládnem.
Už mám tú skúsenosť, že som dosť ši-
kovná a do čoho sa pustím, to sa mi po-
darí. A keď nie, tak čo už. Pády patria k ži-
votu. Dôležité je vedieť dobre padať. Ale
to je už iná téma.

Dôverovať deťom a púšťať ich do
sveta
Na záver by som chcela dodať, že vás ne-
nabádam robiť riskantné a nebezpečné
veci. Skôr tým chcem poukázať na to, aké
dôležité je poznať zručnosti svojich detí
a dovoliť im ich rozvíjať (aj keď sú možno
zdanlivo zbytočné:)). Dôverovať im, a keď
sú pripravené, púšťať ich postupne do
sveta a pritom ich z diaľky pozorovať. Ča-
kať ich s otvorenou náručou, aby nám po-
rozprávali, čo zažili, a byť tiež pripravení
pofúkať im boľačky, ktoré cestou utŕžia –
nevyčítať im ich, ale prejaviť im lásku a po-
mojkať ich.
Formy, akými tento proces prebieha, sú
rôzne – či už je to samostatný pohyb po
detskom ihrisku, nástup do škôlky, prvý
nákup v réžii dieťaťa, zverenie prípravy
rodinného obeda, pobyt v letnom tá-

bore… Ale ach, dôverovať im
a pustiť ich je pre mňa ako
mamu niekedy také ťažké!
Hoci keď sa na to pozerám
z pohľadu dieťaťa, je to naj-
viac, čo mi môžu rodičia dať.
Dôverovať mi, a keď som pri-
pravená, nechať ma ísť.
Ako kresťania máme výhodu,
že ich nikdy nenecháme ísť
len tak samých. Vždy ich mô-
žeme zveriť do rúk nášho
dobrého nebeského Otca.
A On na nich dá väčší pozor,
ako sme schopní my sami.

Autor: Zuzana Petruľáková / Foto: Matúš Petruľák

Zdravé sebavedomie je formované množstvom rôznych faktorov, vplyvov či postojov.
Dnes by som chcela ukázať, ako ho môžu posilniť i zdanlivo nevýznamné zručnosti.

Letné prázdniny sú ideálnym časom na skúšanie rôznych bláznivých nápadov.
Aj tie raz môžu byť užitočné, hoci sa tak teraz nejavia.

Poď, to zvládneš!
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mediálna výchova

Pápeži o digitálnej dobe
Autor: Barbora Okruhľanská / Foto: archív

Prinášam vám výber vyjadrení troch pá-
pežov na tému moderných technológií za
ostatných 20 rokov:

„Cirkev sa musí čoraz viac angažovať
v rýchle sa meniacom svete spoločen-
ských komunikačných prostriedkov“ (Ján
Pavol II., 2001).

„Rodičia ako prví a najdôležitejší vycho-
vávatelia svojich detí sú tiež prví, ktorí ich
učia zaobchádzať so spoločenskými ko-
munikačnými prostriedkami“ (Ján Pavol
II., 2004).

„Médiá môžu vykonať obrovský kus dobra“
(Ján Pavol II., 2005).

„Je nevyhnutné, aby spoločenské komu-
nikačné prostriedky úzkostlivo bránili
ľudskú osobu a naplno rešpektovali jej
dôstojnosť“ (Benedikt XVI., 2008).

„Aj keď nás prekvapuje rýchlosť, s akou sa
nové technológie rozvinuli, čo sa týka ich

spoľahlivosti a účinnosti, nesmie nás
prekvapovať ich popularita medzi ľuďmi,
pretože zodpovedajú základnej ľudskej
túžbe nadväzovať vzájomné vzťahy“ (Be-
nedikt XVI., 2009).

„Na vás mladých, ktorí ste sa temer spon-
tánne naučili zaobchádzať s týmito no-
vými komunikačnými prostriedkami, čaká
osobitná úloha: evanjelizovať tento ,digi-
tálny kontinent‘. Ujmite sa jej s nadšením
a ohlasujte svojim vrstovníkom evanje-
lium!“ (Benedikt XVI., 2009).

„Pastorácia v digitálnom svete má totiž
ukázať ľuďom našej doby a dnešnému
zblúdenému ľudstvu, že Boh je blízko; že
v Kristovi si všetci navzájom patríme“ (Be-
nedikt XVI., 2009).

„Aj v digitálnej dobe stojí každý pred po-
žiadavkou byť autentickou a premýšľajú-

Vedeli ste, že František nie je jediným pápežom, ktorý prijal digitálne technológie?
Jeho predchodca Benedikt XVI. bol prvým pápežom, ktorý používal Twitter,

a Ján Pavol II. vyzdvihoval pozitíva internetu už v roku 2001.
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cou osobou. Nakoniec, vlastná dynamika
sociálnych sietí ukazuje, že človek je vždy
zaangažovaný v tom, čo komunikuje“ (Be-
nedikt XVI., 2011).

„Je potrebné so záujmom zvážiť rôzne
formy internetových stránok, aplikácií
a sociálnych sietí, ktoré môžu pomôcť
modernému človekovi prežívať momenty
reflexie a skutočnej otázky, ale tiež na-
chádzať priestor ticha, príležitosti na
modlitbu, meditáciu alebo odovzdávanie
Božieho slova“ (Benedikt XVI., 2012).

„Existujú sociálne siete, ktoré v digitál-
nom prostredí ponúkajú dnešnému člo-
veku príležitosť na modlitbu, meditáciu
alebo odovzdávanie Božieho slova. No
tieto siete môžu tiež otvoriť dvere k iným
rozmerom viery“ (Benedikt XVI., 2013).

„Digitálna sieť môže byť miestom boha-
tým na ľudskosť; nielen cez sieť drôtov, ale
cez sieť osôb“ (František, 2014).

Otvoriť brány kostolov znamená otvoriť
ich aj digitálnemu prostrediu; jednak
preto, aby ľudia mohli vstúpiť, nech už sa
nachádzajú v akýchkoľvek životných pod-
mienkach, jednak preto, aby evanjelium
mohlo prekročiť prah chrámu a vyjsť
v ústrety všetkým“ (František, 2014).

„V súčasnosti stojí pred nami veľká výzva –
znova sa naučiť jeden s druhým rozprá-
vať, nielen tvoriť a nasávať informácie“
(František, 2015).

„Aj maily, esemesky, sociálne siete či čety
môžu byť formou úplnej ľudskej komuni-
kácie. Nie technológia určuje, či je komu-
nikácia autentická, alebo nie, ale ľudské
srdce a jeho schopnosť správne používať
prostriedky, ktoré má k dispozícii“ (Fran-
tišek, 2016).

„Moderné komunikačné prostriedky sú
darom od Boha, ktorý zahŕňa veľkú zod-
povednosť“ (František, 2016).

„Digitálne prostredie je námestie, miesto
stretnutia, kde je možné pohladiť alebo
zraniť, viesť prínosnú diskusiu alebo mo-
rálne lynčovať“ (František, 2017).

„Ak rodina používa internet nato, aby bola
častejšie v spojení, a tak sa stretá pri stole

a hľadí si do očí, potom
je internet zdrojom spo-
ločenstva. Ak cirkevné
spoločenstvo pomocou
internetu koordinuje
svoje aktivity a následne
spoločne slávi Eucharis-
tiu, potom je sieť zdro-
jom spoločenstva. Ak
nás internet približuje k
udalostiam a skúsenos-
tiam krásy alebo utrpe-
nia, ktoré sú fyzicky
vzdialené, ak nám po-
máha spoločne sa mod-
liť a spoločne hľadať
dobro v znovuobjavení
toho, čo nás spája, po-
tom je internet zdrojom
spoločenstva“ (Franti-
šek, 2019).

„Prosím, osloboďte sa od závislosti od
mobilu“ (František, 2019).

„Vyprosujme si u Pána silu vypnúť televí-
ziu a otvoriť Bibliu; vypnúť mobil a otvoriť
evanjelium“ (František, 2021).

„Potrebujeme médiá, ktoré dokážu po-
máhať človeku, zvlášť mladému, rozlišo-
vať dobro od zla, utvárať si solídne úsudky
založené na jasnom a nepredpojatom
prezentovaní faktov a doceniť dôležitosť
práce pre spravodlivosť, sociálnu svor-
nosť a rešpekt voči nášmu spoločnému
domu“ (František, 2021).

„Všetky prostriedky sú dôležité a veľký
hlásateľ, ktorý sa volal Pavol z Tarzu, by
určite využil e-maily i sociálne siete“ (Fran-
tišek, 2021).

„Digitálne technológie nám umožňujú
mať včasné informácie z prvej ruky, čo je
veľmi užitočné: pomyslime len na mnohé
núdzové situácie, o ktorých prvé správy,
ale aj oficiálne informácie pre obyvateľ-
stvo, prichádzajú práve cez internet. Je to
skvelý nástroj, ktorý nás však všetkých vy-
zýva k zodpovednosti – tak účastníkov,
ako aj používateľov“ (František, 2021).

ZAUJÍMAVOSTI
• Prvý pápežský dokument, ktorý sa dotýka problematiky
spoločenských komunikačných prostriedkoch, je z roku
1832, ide o encykliku pápeža Gregora XVI. Mirarivos.
• Svetový deň spoločenských komunikačných prostried-
kov zaviedol pápež Pavol VI. v roku 1967.
• Ján Pavol II. si veľmi prial, aby sa Svätá stolica zapojila
do komunikácie so svetom cez internet. V decembri 1995
tak spustili vatikánsku internetovú stránku Vatican.va.
• V roku 2012 si pápež Benedikt XVI. založil účet na Twit-
teri s názvom @Pontifex.
• František po nástupe do funkcie v marci 2013 prevzal
po svojom predchodcovi účet @Pontifex, ktorý je prí-
stupný v deviatich jazykoch. V súčasnosti má 18,8 mili-
ónov sledovateľov.
• Na Instagrame je oficiálny profil pápeža @franciscus,
založený bol v roku 2016 a už niekoľko hodín po jej zve-
rejnení mal pápež na Instagrame desaťtisíce sledovate-
ľov. Dnes ich je tam viac ako 8 miliónov.
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na strane pápeža
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Prvé trojslovie -„sen“ – „služba“ – „vernosť“
Podľa pápeža Františka nám svätý Jozef vo svojom povolaní po-
núka prvé „trojslovie“ z nášho zamyslenia o Jozefovom povolaní,
ktoré sme uviedli v ostatnom čísle Don Bosco dnes – „sen“ –
„služba“ – „vernosť“. Zaoberali sme sa prvým slovom z tejto tro-
jice.
Druhým slovom vystihujúcim cestu svätého Jozefa a jeho po-
volanie je „služba“. Evanjeliá ukazujú, že vždy žil pre druhých.
Jeho schopnosť milovať spôsobila, že si nič nenechával výlučne

pre seba. „Každé pravé povolanie sa rodí zo sebadarovania,
ktorým je zrelosť jednoduchého obetovania.
My teraz môžeme uvažovať o tom, že tam, kde povolanie
k manželstvu, celibátu či panenstvu nedosiahne zrelosť seba-
darovania a zastaví sa pri obyčajnej logike obety, potom sa na-
miesto znamenia krásy a radosti lásky stáva výrazom nešťastia,
smútku a frustrácie“ (porov. Patris corde, 7).
Služba nebola pre svätého Jozefa jednoduchým vznešeným
ideálom, ale zásadou každodenného života, píše pápež Franti-
šek. Ťažko pracoval, živil rodinu prácou, doma a rovnako aj v cu-
dzej krajine. Je to svedectvo života, ktorého sa dotkla Božia
láska… Starajme sa o to, čo nám Pán prostredníctvom Cirkvi zve-
ruje! Vtedy na nás Boh vylieva svojho Ducha, svoju kreativitu…
Posledným slovom charakterizujúcim svätého Jozefa je „ver-
nosť“. Jozef bol človekom, ktorý sa v činorodom mlčaní trpezlivo
drží Boha a jeho plánov. Vie, že život možno budovať jedine vy-
trvalým pritakávaním veľkým rozhodnutiam. Povolanie, po-
dobne ako život, dozrieva jedine skrze každodennú vernosť.

Druhé trojslovie–„kreativita“ – „dôvera“ – „príležitosť“
Dikastérium pre laikov, rodinu a život vydalo za podpory pápeža
Františka dokument Pastoračné smernice pre slávenie Sveto-

vého dňa mládeže v partikulárnych cirkvách. V deň 101. výročia
narodenia zakladateľa Svetových dní mládeže (SDM) svätého
Jána Pavla II. bude mať dokument veľký prínos z lokálnych SDM
pri rozlišovaní osobného životného povolania. Diecézne SDM,
ktoré sa budú od tohto roka sláviť každoročne na Sviatok Krista
Kráľa, čiže v poslednú nedeľu liturgického roka, chce Cirkev „na-
plno prežívať ako slávnosť pre mladých a s mladými“.
Akoby na impulz pápeža je v prvom slove „pastoračná kreati-
vita“ – v nej sa má prebudiť fantázia pri organizovaní SDM a vy-
zdvihovaní protagonizmu mladých. Ďalším kľúčovým slovom je
„dôvera“ vložená do mladého človeka. Keď ju mladí pocítia, má
moc zmeniť ich život. Tretím slovom je „príležitosť“ pre vytvá-
ranie vzťahov a dialógu medzi mladými z rôznych národov a kon-
tinentov…

Tretie trojslovie – „dar“ – „udržateľnosť“ –„solidarita“
„Spoločnosť, ktorá neprijíma život, prestáva žiť.“ Tieto slová vy-
slovil pápež František v piatok 14. mája počas stretnutia na
tému demografickej krízy pri príležitosti Medzinárodného dňa
rodiny. Položil aj otázku: Ako je možné, že sa žena musí hanbiť
za ten najkrajší dar, ktorý život môže ponúknuť – dieťa?
„Preto, aby bola budúcnosť dobrá, treba sa starať o rodiny, osobitne
o tie mladé, zasiahnuté obavami, ktoré môžu ochromiť životné
plány.

Reštart spoločnosti dnes ide cez zvýšenie pôrodnosti
Pápež ponúkol tri myšlienky, ako uskutočniť spomínané na-
štartovanie. Prvým kľúčovým slovom je „dar“. Dieťa je dar, preto
musíme dať deťom prednosť pred všetkým, ak chceme znovu vi-
dieť svetlo po dlhej zime.
Druhým slovom, ktoré ponúkol Svätý Otec pre naštartovanie
spoločnosti prostredníctvom zvýšenia pôrodnosti, je generačná
„udržateľnosť“–„kľúčové slovo pre lepší svet“.
Tretím slovom je „solidarita“. Aj k nej pripájam jedno prídavné
meno: je potrebná štrukturálna solidarita. Spontánna a veľko-
dušná solidarita mnohých dovolila viacerým rodinám v tomto
tvrdom období ísť vpred a čeliť vzrastajúcej chudobe.
Politika, svet informácií, kultúra i šport musia byť v službe ro-
dinám a nie naopak, ako to forsíruje dnešok. „Je potrebné in-
formovanie v rodinnom formáte, kde by sa hovorilo o druhých
s úctou a jemnocitom, akoby to boli vlastní príbuzní. A zároveň
také, aby vynášalo na svetlo záujmy a intrigy, ktoré poškodzujú
spoločné dobro, manévre, točia sa okolo peňazí a obetujú rodiny
i osoby.“ „Niekedy sa vám bude zdať, akoby ste kričali v púšti,
akoby ste bojovali proti veterným mlynom. Choďte však vpred, ne-
vzdávajte sa, pretože je krásne snívať o dobre a budovať budúcnosť.
A bez pôrodnosti niet budúcnosti.“

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

Svetové dni mládeže dostávajú
nové impulzy



sväté písmo

Keď Ježiš vstúpil do domu predstaveného
synagógy, chytil dieťa za ruku a povedal
mu: „Talitha kum!“, čo v preklade znamená:
„Dievča, hovorím ti, vstaň!“ Dievča hneď
vstalo a začalo chodiť (Mk 5, 41 – 42).

Svätý Otec to komentuje: Ježiš vrátil život
„malému dievčaťu“, vyzval ho urobiť ďalší
krok, umožnil mu dorásť a stať sa „dievča-
ťom“. Vidíme teda, že toto uzdravenie
symbolizuje mladého človeka, ktorý sa
potrebuje naučiť kráčať. A kam kráča
mladý človek? Smerom k dospelosti.
Táto na prvý pohľad samozrejmá skutoč-
nosť dnes takou nie je. Pápež o tom jasne

píše: Niektorí mladí možno odmietajú túto
etapu života, lebo by chceli zostať deťmi,
alebo si túžia predĺžiť dospievanie na neur-
čitý čas a odkladať s rozhodnutiami; strach
z niečoho definitívneho plodí istý druh pa-

ralýzy v rozhodovaní (b. 140). Mladý človek
bez ochoty či schopnosti rozhodovať sa je
človek-dieťa, dievčatko umierajúce na
posteli. Ježiš sa ho chce dotknúť, aby
vstalo a začalo chodiť, aby z neho bolo
zrelé dievča, zrelý človek, ktorý svojimi
rozhodnutiami kráča smerom k dospe-
losti. Lebo mladosť, obdobie rozvoja osob-
nosti, je poznačená snami, ktoré sa po-
stupne zhmotňujú, vzťahmi, ktoré sú čoraz
pevnejšie a vyváženejšie, pokusmi a experi-
mentmi, rozhodnutiami, ktoré postupne bu-
dujú projekt života (b. 137).
Rodičia a vychovávatelia mladých môžu
v tejto oblasti urobiť niekoľko chýb. Spo-

meňme len dve, tie extrémne. Ponajprv
môžu svojou prehnanou starostlivosťou
udusiť v mladom človekovi každý náznak
slobodného rozhodovania, riskovania
i omylov. Mladí by mali mať priestor, aby

mohli otvárať cestu odvahe, ktorá ich pod-
necuje, aby zobrali život do vlastných rúk
a stali sa zodpovednými za svoje poslanie.
Tento zdravý nepokoj, ktorý sa prebúdza
najmä v mladosti, je charakteristický pre
každé srdce, ktoré zostáva mladé, disponi-
bilné, otvorené (b. 138). Na druhej strane
je zase potrebné uvedomiť si, že mladí sú
povolaní kráčať dopredu bez toho, aby sa
odrezali od svojich koreňov; budovať svoju
samostatnosť, ale nie osamotenosť“ (b.
137). Preto je potrebné, aby dospelí a vy-
chovávatelia neopúšťali mladých a nene-
chali ich bez primeraných orientačných
bodov, bez láskavej a rešpektujúcej kon-
frontácie, bez uistenia spoločenstva lásky
a podpory.
Niekedy sa však stane, že sami mladí sa
zľaknú Kristovej prítomnosti v ich mla-
dosti. Všetkým tým pápež pripomína:
Láska k Bohu a náš vzťah so živým Kristom
nám nebránia snívať, nevyžadujú, aby sme
zúžili svoje horizonty. Naopak, táto láska
nás pobáda, stimuluje a inšpiruje k lep-
šiemu a krajšiemu životu (b. 138).
Falošný idol večnej mladosti živíme aj my
dospelí, keď sa hanbíme za svoj vek, za
svoj vzhľad a nehľadíme na prostriedky,
keď ide o to, aby sme ho zakryli. Toto ne-
chce byť výčitkou proti primeranej sta-
rostlivosti o svoj vzhľad, ale proti menta-
lite, ktorú často pomáhame šíriť tým, že
sa vo všetkom chceme nerozumne vy-
rovnať mladým. Ako potom môžu mladí
kráčať k dospelému veku, keď v ňom vidia
ne-dospelé deti, ktoré sa odtiaľ snažia
uniknúť?! Buďme skôr ako Kristus, aby
sme sa vedeli dotknúť mladých tak, aby
vstali a kráčali a aby vedeli, že mladosť je
cestou k dospelosti.

Autor: Pavol Grach SDB / Foto: Barbora Kullačová

Mladý človek, vstaň a kráčaj!
Pomôžme mladým prekonať pomýlený idol večnej mladosti

V 136. bode exhortácie pápež František prináša odkaz na evanjeliovú rozpravu o uzdravení
Jairovej dcéry. Jairus stretáva Ježiša, padá mu k nohám a prosí o uzdravenie dcérky, ktorá leží

nevládna v chorobe, ba čo viac, pri Ježišovom príchode sa zdá už celkom mŕtva.
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misie

Práve v tomto období (ako dúfame, lebo
tento článok sa písal v máji) už naplno
beží rekonštrukcia. A tak sa v obnovenom
dome bude môcť pokračovať v požehna-
nej práci pri výchove mládeže a hlásaní
Božieho slova.
Počas uplynulej pôstnej zbierky sme sa
pripojili aj k iniciatíve Spolu pre Etiópiu.
Vojnový konflikt, ktorý tam trval už od no-
vembra 2020, totiž stále pokračoval a spô-
soboval čoraz väčšie utrpenie, a to pre-
rástlo do súčasnej najväčšej humanitárnej
krízy, ktorá priamo zasiahla 4,5 milióna
ľudí. Rozsah utrpenia týchto ľudí nám
stále nie je známy, pretože územie Tigraja,
regiónu Etiópie, v ktorom sa bojovalo, je
blokované. Priamo v centre Tigraja,
v meste Mekele, má saleziánska humani-
tárna organizácia VIS už veľa rokov svoju
kanceláriu, ktorá sa venovala hlavne roz-
voju škôl, základných aj učňovských. Keď-
že školy sú v tomto konflikte zatvorené,
poslúžili ako útočisko pre ľudí utekajúcich
pred hrôzami vojny. Len v samotnom
mestečku Mekele je 150 000 presídlen-
cov. Do pomoci sa zapájajú aj žiaci tech-
nických škôl, ktorí roznášajú jedlo pre
3 000 rodín. V inom mestečku Adwa sale-
ziáni, saleziánky a sestry Matky Terézie

denne pečú vyše 2 000 bochníkov chleba.
Hneď po ukončení tejto iniciatívy sme za-
čali informovať ľudí o ťažkej situácii v Indii.
Pre nás saleziánov sa India stáva „sale-
ziánsky najpočetnejšou“ krajinou, a tak
máme informácie o dianí v nej priamo
z prvej ruky. Informuje nás najmä otec
Joy Nedumpamrabil, ktorý v roku 2019
navštívil Slovensko a mal na mnohých
miestach besedy o povodniach v Kérale.
Na zmiernenie škôd sme im vtedy veno-
vali našu zbierku Tehlička.
Mohlo by sa zdať, že je toho priveľa. Sú-
hlasím, v tomto našom svete je priveľa
utrpenia. Ale tváriť sa, že to utrpenie tu
nie je a neinformovať o ňom, keď máme
správy od priamych svedkov, by bolo nie-
len nekresťanské a neľudské, ale aj ne-
múdre. Nevšímať si totiž vytvorenú ranu
a neliečiť ju ohrozuje život. Nemôžeme
ignorovať to, čo sa deje vo svete. Nikto
sám neprežije. Potrebujeme sa navzájom.
A to vôbec nie je novota. Zbierku pomoci
medzi cirkvami organizoval už svätý Pavol
pred dvetisíc rokmi.
Tieto naše výzvy k pomoci však nechcú
byť manipuláciou a citovým vydieraním
alebo vzbudzovaním pocitu viny, aby sme
vás prinútili k finančnému daru. Chceme

to robiť presne tak, ako o tom píše Pavol:
„Veď nejde o to, aby sa iným poľahčilo
a vám priťažilo, ale o isté vyrovnanie. Te-
raz váš prebytok im pomôže v nedos-
tatku, aby zasa ich prebytok pomohol
v nedostatku vám; a tak sa to vyrovná,
ako je napísané: ,Kto mal mnoho, nemal
prebytok, a kto málo, nemal nedostatok‘“
(2 Kor 8, 13 –15).
Určite netreba dávať z prinútenia, pod tla-
kom alebo poškodiť vlastnú rodinu:
„Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo
žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu
Boh miluje. A Boh má moc rozhojniť vo
vás každú milosť, aby ste mali vždy vo
všetkom úplný dostatok a aby ste mali
hojne na každý dobrý skutok“ (2 Kor 9, 7 –
8).
Cieľom týchto výziev teda nie je, aby ste
mali menej, ale aby ste mali hojne a dos-
tatok. V materiálnom, ale aj v duchovnom
zmysle. Preto nezatvárajme svoje srdcia
pred trpiacimi. Vždy im môžeme prejaviť
svoju ľudskú blízkosť a peniaze sú len jed-
ným z prostriedkov. Modlitba a dobré
slovo sú rovnako silné, ak nie silnejšie na
prekonanie utrpenia vo svete.

Autor: Štefan Kormančík SDB / Foto: Misijné oddelenie SDB

Potrebujeme sa navzájom

V prvom rade sa chceme poďakovať všetkým štedrým darcom, ktorí prispeli na opravu nášho
domu v Aldane v Jakutskej republike v rámci našej pôstnej zbierky Tehlička.

Saleziánsky tábor v Aldane Adwa v Etiópii, pečenie chleba u saleziánov
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t i tus zeman

Autor: Michal Titus Radošinský / Foto: archív

Tretí pokus nebol neúspešný

Ľudia radi prijímajú riešenia, ale pritom sa nezamýšľajú nad príčinami. Je to proste
jednoduchšie!
Dňa 9. apríla 2021 sme si v uzavretej skupine za dodržania predpísaných hygienických
predpisov na svätej omši v Kostole Sedembolestnej Panny Márie vo Vajnoroch pripomenuli 70.
výročie pokusu dona Titusa o prechod do Talianska so spolubratmi. Svätej omši predsedal don
Pavol Grach, kazateľom bol don Jozef Luscoň a záverečný príhovor mal Michal Titus Radošinský.
Svätú omšu, ktorá bola vysielaná aj cez internet, sme ukončili modlitbou za svätorečenie
blahoslaveného Titusa pri jeho relikviári.

Mnohí označujú tretí pokus dona Titusa
o odvedenie spolubratov do slobodného
sveta za neúspešný, lebo tak sa javí pri
zľahčenom a pohodlnejšom myslení bez
uvedomenia si príčin. Po tom, čo don Ti-
tus priviedol druhú skupinu spolubratov

do Turína, mu hlavný predstavený sale-
ziánov don Pietro Ricarldone pri osob-
nom stretnutí, vedomý si jeho schopností,
ponúkol, aby šiel robiť misionára do sveta,
aj keď si celkom neuvedomoval prečo.
Don Titus zvažoval prijať ponuku, ale na-
koniec nešiel na miesto odletu, aj keď si
tiež nevedel logicky zdôvodniť prečo.
Po niekoľkých mesiacoch, 23. marca 1951,
sa vrátil do Československa, aby zorgani-
zoval a odviedol tretiu skupinu. Keď po
náročnej a namáhavej ceste prišiel so
spolubratmi k rozvodnenej rieke Morave,
Pán z dôvodu svojho plánu naplnil srdcia
utekajúcich bázňou a oni sa odmietli čo

i len pokúsiť prekročiť rieku napriek ubez-
pečeniam dona Titusa, že je možné pre-
konať ju aj rozvodnenú. Tak sa stalo, že
pätnástich z dvadsaťdvačlennej skupiny
chytili pohraničníci v spolupráci s políciou
a armádou ešte 9. apríla 1951 (šestnás-

teho potom v auguste)
a vypočúvali s použitím

násilia. Pre dona Titusa
sa začala jeho osobná krížová cesta, ktorú
mu pripravil Pán.
Bol to skutočne neúspech?
Bolo neúspechom aj to, že ľudské telo
Božieho Syna skonalo ukrižované na
vrchu Golgota?
Určite nie! Náš Pán obetoval na obetnom
oltári svojho Syna ako Baránka, a tým na-
plnil svoj plán spásy našich hriešnych duší
pre večný život. Pochybuje niekto o tom?
Veď Bohu nič nie je nemožné! Ak by ne-
bolo v jeho pláne obetovať svojho Syna
na kríži za naše hriechy a pre našu spásu,
bol by ho zachránil!
Hlavný predstavený saleziánov vytušil

úlohu dona Titusa ako misionára. Pán bol
však náročnejší voči oddanému žiakovi
svojho Syna a určil mu ako misionárovi
miesto pôsobenia na Zemi vo väzniciach
medzi ťažkými zločincami a nie „iba“ me-
dzi neveriacimi. Boží plán sa naplnil jeho
zaistením! Pán vo svojom pláne išiel ešte
ďalej. Bol taký veľkodušný, že umožnil do-

novi Titusovi, aby sa
svojím životom pri-
podobnil svojmu Uči-
teľovi aj podstúpe-
ním utrpenia, a tým
mu ukázal veľkosť
svojej lásky.
Niektorí pochybovači
a klasickí slovenskí
„zápecníci“, ktorí v ži-
vote možno nič prí-
nosné neurobili a iba
ticho sedeli v kúte
svojej kancelárie, to

jednoducho nepochopili a rozšírili fámu
o neúspešnosti prechodu tretej skupiny.
Don Titus bol medzi študentmi a spolu-
bratmi vysoko oceňovaný ako kňaz a pe-
dagóg, vždy ochotný pomôcť a obetovať
sa. Po celý svoj život na neho spomínali
s láskou ako na nezabudnuteľnú osob-
nosť. Účastníci tretej skupiny vysoko oce-
ňovali obetu dona Titusa a nikdy sa o ňom
krivo nevyjadrili. Pri spomínaní na neho
hovorili vždy s úctou a vďakou. Oni po-
chopili a prijali Boží plán, aj keď sa to
možno niektorým pochybovačom nezdá.
Nesťažovali si, ale boli donovi Titusovi
vďační, že ich na túto cestu prizval.
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pred 100 rokmi

Rímska oslava sviatku
Cyrila a Metoda
„V ten deň ráno, bolo to vo štvrtok, prišli do
Ríma do Ústavu Sacro Cuore aj študenti
z Genzano di Roma. A odtiaľ išli spoločne
i s donom Ladislavom Stanom, donom Fran-
tiškom Sersenom a donom Jánom Hlubí-
kom do Baziliky svätého Klementa. Tam
v Kaplnke svätého Cyrila a Metoda mali
svätú omšu. Slúžil don Ladislav Stano a mal
o svätom Cyrilovi a Metodovi aj kázeň.
Chlapci spievali po slovensky. Cez svätú
omšu všetci pristúpili k svätému prijímaniu.
Po svätej omši mali na dvore kláštora ra-
ňajky. Po raňajkách navštívili vrchný
a spodný kostol. Dolu pobozkali i prázdny
hrob svätého Cyrila. Všimli si tam i pa-
miatky. Otcovia baziliky sa správali voči
chlapcom veľmi srdečne. Z Baziliky svätého
Klementa išli všetci do Baziliky svätého Petra
a tam pri hrobe svätého Petra sa pomodlili
i zaspievali V sedmobrežnom kruhu Ríma
a iné pesničky. Odtiaľ išli k Anjelskému
hradu k fotografistovi Felicimu a tam sa
spoločne odfotografovali. Pod fotografiou
je nápis: Slovenskí saleziánski študenti pri
hrobe svätého Cyrila v Ríme 1921. Je tam 23
študentov a traja ich predstavení: don Ladis-
lav Stano, don František Sersen a don Ján
Hlubík.“

Oslava pokračovala „doma“ –
priamo v rímskom sa-
leziánskom dome
Sacro Cuore. Pri-
pomeňme, že to
bol provinciálny dom
Rímskej saleziánskej
provincie. Popoludní
slovenskí chlapci uviedli
v divadelnej sále malú
akadémiu ku cti svätých
Cyrila a Metoda v sloven-
čine. Tento deň v samotných
chlapcoch isto podporil ich
národné, ale najmä kresťanské
povedomie. Výchova k viere
bola vždy prioritou dona Bosca.
Historik Zlatko Kubanovič k tomu
dodáva, že o oslave priniesol člá-
nok aj časopis Posol Božského Srdca hneď
na ďalší mesiac, v auguste.

Opora pre Slovákov: don Conelli
V spomienkach dona Františka Sersena
z tohto roka sa dozvedáme ďalšiu zaují-
mavú podrobnosť „zo zákulisia“. V tých
mesiacoch klerik Sersen a novic Ján Hlu-
bík písali predstaveným do Turína, žiadali
o pridelenie nejakého domu pre sloven-
ských chlapcov. Don Sersen spomína, ako
sa za celú vec z úzadia zasadil don Arturo

Conelli. Ako generálny ekonóm Sa-
leziánskej kongregácie od roku
1919 chodieval častejšie aj do
Ríma, kde bol predtým provin-
ciálom. Mal tak možnosť z pr-
vej ruky poznať postupný
rozvoj „slovenského pro-
jektu“. Pri jednej takejto
návšteve na Sacro Cuore,
zrejme začiatkom leta
1921, hovoril s Františ-
kom Sersenom a po
jemnom vytýkaní,
prečo toľko vypi-
suje predstave-

ným, mu oznámil: „Pred-
stavení v Turíne si žiadajú, aby si sa

ta odobral – ad audiendum verbum“. V Tu-
ríne klerik Sersen hovoril s viacerými
členmi hlavnej rady a najmä s donom
Rinaldim, ktorý ako generálny prefekt za-
stupoval chorého hlavného predstave-
ného dona Pavla Alberu. Je pravdepo-
dobné, že návštev v Turíne bolo viac, veď
pri jednej sa všetko nedá vyriešiť a aj roz-
hodnutia predstavených potrebujú čas.
Z popisu na jednej dobovej fotografii (zo
septembra 1921) sa dozvedáme, že na
nej chýbal Sersen, lebo šiel práve „na ro-
kovanie s predstavenými do Turína“.

Spracoval: rhsdb / Foto: archív SDB

Leto 1921
s Cyrilom a Metodom a so slonom
A prvé rokovania s hlavnými predstavenými o samostatnom dome

Rok 1921 bol pre slovenských chlapcov, nádejných saleziánov, ktorých bolo vtedy v Ríme
dvadsaťšesť, veľmi bohatý. Hrdí na svoje dedičstvo otcov sa prvý raz verejnosti predstavili

v lete na sviatok svätého Cyrila a Metoda (v neslovanských krajinách sa vtedy slávil 7. júla).
Zo zápiskov chlapca a neskôr vzácneho saleziána Antona Vácvala píše o tejto udalosti v knihe
Historický náhľad do dejín slovenských saleziánov Zlatko Kubanovič a obrazovo o tom svedčí

fotografický archív našej Slovenskej saleziánskej provincie.
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pred 100 rokmi

Epizódka so slonom
Počas leta 1921 sa prišiel chlapcom do Ríma venovať už aj čerstvý salezián
Ján Hlubík po skončení noviciátu v Genzane. Okrem pamiatok starého kres-
ťanského Ríma chlapci navštívili aj ZOO. Rozumne môžeme uvažovať, že
možno skoro všetci po prvý raz videli naživo niektoré zvieratá. Don Anton
Vácval píše aj o epizódke so slonom: „Vtedy sa prihodilo, že Jankovi Šebelovi
slon strhol z hlavy uniformovú čapicu, keď mu podával jabĺčko. Bolo z toho smie-
chu! Len Jankovi bolo do plaču za svojou peknou novou čapicou. Strážca mu ju

hneď vrátil.“ Zároveň Janko Hlubík začal večer
v spálni čítavať chlapcom „Životopis Jána don
Bosku“, ktorý prvý raz vyšiel v Spolku svätého Adal-
berta (Vojtecha) v Trnave v roku 1899; autorom pre-
kladu bol kňaz Pavel Jedlicska.

Pred 100 rokmi sa narodil misionár don
Ľudovít Suchán

V Trstíne, okres Trnava, sa narodil 25. augusta
1921 ako jeden z ôsmich detí roľníckych rodičov.
V roku 1933 ho rodičia poslali na gymnázium do
Trnavy, o rok prestúpil k saleziánom v Šaštíne. Po
roku noviciátu vo Svätom Beňadiku zložil 16. au-
gusta 1939 prvé rehoľné sľuby. Po štúdiu teológie
bol vo Svätom Kríži nad Hronom 29. júna 1949 vy-
svätený za kňaza. Aj on bol po barbarskej noci
v apríli 1950 internovaný v Podolínci, odkiaľ sa
mu 10. októbra podarilo spolu s Ernestom Macá-
kom ujsť. Po dobrodružnom prechode cez rieku
Moravu v skupine pod vedením Titusa Zemana na
konci októbra 1950 sa napokon dostal do Ta-
lianska. Tam dosiahol licenciát z cirkevného práva
a v júni 1954 odišiel na misie do Japonska, po kto-
rých už od mladosti túžil. Nastúpil ako profesor do
seminára v Chofu (Tokio), kde pôsobil 15 rokov;
zastával aj úrad diecézneho sudcu. V roku 1969
mu zverili vedenie saleziánskej misie v okrese
Oita, ktorý zahŕňal 12 misijných staníc. Neskôr
bol farárom miestnej katedrály. Od roku 1985
pracoval znovu v Chofu ako špirituál a správca
farnosti. Z misií písal veľké množstvo listov, kto-
rých značná časť bola uverejňovaná a podrobne
zachytáva prácu slovenských misionárov v Ja-
ponsku. V roku 1993 zorganizoval púť dvadsia-
tich Japoncov do Európy a navštívili aj Baziliku Se-
dembolestnej Panny Márie v Šaštíne. V roku 2002
sa u neho objavilo onkologické ochorenie, pod-
stúpil dve operácie, ktoré však postup choroby ne-
dokázali zastaviť. Zomrel v japonskom
Beppu 4. januára 2005 ako
83-ročný.
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Uvádzame mená chlapcov, ako sú zaznamenané pri fotografii č. 5084
v Archíve Saleziánov dona Bosca – Slovenská provincia, Bratislava. Tučným
písmom sú tu vyznačení tí, ktorí sa stali saleziánmi a zostali v Saleziánskej
spoločnosti až do smrti. Ak je niekde otáznik, meno toho chlapca nebolo

zapísané. Postupujeme vždy zľava doprava.
1. rad zhora: Sloboda, Šebela Ján

2. rad zhora: Pulc Florián, Sersen Karol, Horniak Marcel, Kvetan František, ?
3. rad zhora: Taliga Silvester, Straka Jozef, Tikl Leonard, Patúc Jozef, Dvorecký

Kamil, ?
4. rad zhora: Kolarovič Anton, ?, Fekete Jakub, Babiak Jozef, Debnár Pavol
2. rad zdola: Vácval Anton, klerik Sersen František, don Stano Ladislav,

klerik Hlubík Ján, Polakovič Jozef
1. rad zdola: Vestenický Aladár, Nádaský Ján, Šimončič Jozef



saleziánski svätí

Spracoval: Ondrej Miliczki SDB / Foto: archív

Laura Meozziová
Volali ju mamička

Necháva svoje bohatstvo, aby sa
stala saleziánkou
Laura Meozziová sa narodila vo Florencii
5. januára 1873 v bohatej rodine šľachtic-
kého pôvodu. Jej otec sa volal Alessandro
a mama Angela Mazzoniová. Čoskoro sa
presťahovali do Ríma, kde sa jej otec stal
úradníkom na ministerstve financií. Laura
študovala u sestier dorotejok a neskôr sa
začala venovať štúdiu medicíny.
Jej duchovným vodcom bol salezián, ktorý
ju pozýval, aby odpovedala na Pánovo vo-
lanie a pomáhal jej zanechať bohatstvo
a blahobyt, aby slúžila Ježišovi v najchu-
dobnejších dievčatách. Po mnohých no-
ciach strávených v modlitbách sa Laura
v roku 1898 stala saleziánkou.

Na čele prvých misionárok v Poľsku
Vyše dvadsať rokov pôsobila v Taliansku,
najmä na Sicílii, a to až do roku 1921, keď
ju vybrali, aby viedla prvú skupinu sestier
poslaných do Poľska. V týchto rokoch sa
črtá osobitná vlastnosť sestry Laury: ma-
terstvo. Je obdarená vľúdnosťou, ktorá
vychádza zo saleziánskej láskavosti a jed-
noduchosti Mornese, na základe ktorej ju
budú, rovnako ako matku Mazzarellovú,
poľské deti volať mateczka, mamička.

Mamička
V roku 1922 sa sestra Laura vydala s ďal-
šími piatimi sestrami do Rozanystoku, kde
mala nájsť dom pre vojnové siroty. Sestry
pripravili dom, ktorý čoskoro zaplnilo
osemdesiat veľmi chudobných a nepod-
dajných chlapcov a dievčat. Urobia z nich

jednu veľkú rodinu. Najnešťastnejší z nich
dosvedčuje: „Mal som vážne črevné ocho-
renie a matka Laura – všetci ju volali ma-
mička – sa o mňa zvlášť starala, akoby
som bol jej synom. Zaujímala sa ako
matka o všetkých, ale osobitne sa starala
o posledných a najnúdznejších.“
Na vládneho inšpektora urobila taký do-
jem, že povedal: „Pošleme vám ďalších
dvesto sirôt.“ Vláda a šľachtické rodiny
ponúkli štruktúry a Dcéry Márie Pomoc-
nice požehnané Pánom rástli čo do počtu,
otvorili noviciát a nové sirotince. Od roku
1922 do roku 1940 sestra Laura, prvá di-
rektorka a potom provinciálka, otvorila
9 diel a formovala 110 nových sestier.

Počas vojny zostáva v Poľsku
Počas druhej svetovej vojny ju konzul po-
zval, aby sa vrátila do svojej vlasti. Ona
však zostala v Poľsku, v sirotinci v lese Sa-
kiszki, oblečená ako roľníčka. Animovala
život poľských sestier tajnými listami
veľmi podobnými tým, ktoré písala matka
Mazzarellová.
Na konci vojny museli sestry a 104 detí
opustiť Wilmo špeciálnym vlakom, aby sa
vrátili do nového Poľska, ale spolu s nimi
cestovali v utajení deti, ktoré nemali do-
kumenty, aj partizáni so svojimi rodinami.
Sestra Laura podstúpila riziko, že bude
zastrelená, ale neúnavne sa modlila a od
Panny Márie si vyprosila milosť, že všetko
dobre dopadlo. Matka Laura opäť založila
dvanásť domov, noviciát v starom zámku
v dedinke Porgrzebien a všade sa vrátila
energia, radosť, úsmev.
Cítila sa však čoraz viac unavená. Sprevá-
dzaná modlitbami a starostlivosťou ses-
tier zomrela 30. augusta 1951 v Pogrze-
bien, kde je aj pochovaná.

Prvé domy sestier FMA v Poľsku

„Ctihodná Laura Meozziová prišla do Poľska na čele prvej skupiny sestier. V tejto krajine zažila
obidva totalitné režimy 20. storočia – fašizmus i komunizmus – a pre svoju vľúdnosť
i starostlivosť ju oslovovali, podobne ako Máriu Dominiku Mazzarellovú, mamička.
Zomrela pred 80 rokmi, 30. augusta 1951.“
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sen dona bosca
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Autor: František Kubovič SDB / Foto: Barbora Kullačová

Diamant pôstu
V lúčoch PÔSTU: Najsilnejšia zbraň proti nástrahám diabla. Ochranca všetkých čností.
Vyháňa sa ním každý druh diabla.

Pod pôstom sa vo všeobecnosti rozumie
rozumné zrieknutie sa jedál a niečoho
príjemného so zdravým a dobrým úmys-
lom. Jedlo je Boží dar a jeho dobrovoľ-
ným zrieknutím vyjadrujeme našu závis-
losť od Darcu, vedomie si svojej slabosti,
hriešnosti, žiadostivosti a túžbu po Bohu.
Kresťan sa postí na znak pokánia, aby mal
účasť na Kristovom kríži, zvnútornil sa
a potlačil žiadostivosť. Pôst pedagogicky
pomáha prežívať v plnosti viaceré du-
chovné hodnoty. Dnes, žiaľ, akoby pôst
vyšiel z módy ako niečo prekonané, ale
prax Cirkvi stále ostáva. Don Bosco ho
sám odporúčal, keď odišiel 16. marca
1874 do Ríma, aby získal schválenie sale-
ziánskych stanov. Odtiaľ napísal okružný
list do všetkých domov, v ktorom žiadal,
aby sa všetci zjednotili, a vzhľadom na to,
že išlo o takú dôležitú vec, vyzval všet-
kých na prísny pôst (21. – 23. marca).
Diamant miernosti vravel o umení ovládať
sa, ale diamant pôstu nám pripomína
zrieknutie, abstinenciu, nedostatok, po-
kánie a umŕtvovanie. Saleziánsky pôst by
nemal byť ako ten, ktorý robili farizeji
a každý ich videl. Spolu s Cirkvou sú aj pre
saleziánsku rodinu niektoré dni špeciálne:
piatok je dňom pokánia, Advent, Pôstne
obdobie alebo vyhlásený pôst pri nejakej
mimoriadnej situácii. Don Bosco však od-
porúčal pôsty, ktoré majú zdravý zmysel
bez toho, aby boli viazané na striktnú
formu. Ak konáme umŕtvovania, ktoré
príliš priťahujú pozornosť, hrozí nebez-
pečenstvo predvádzania sa. Inteligentné
umŕtvovanie je také, ktoré si nikto ne-
všimne, aspoň nie ako osobnú iniciatívu.
Možno ho zbadať na celkovom živote člo-
veka tým, že si všimneme, že sa vie ovlá-
dať alebo trpezlivo bez šomrania znášať
obety. Známy výrok svätého Františka Sa-
leského: „Nič nežiadať, nič neodmietať!“ sa
dá veľmi ľahko praktizovať napríklad pri

stolovaní. Môžem sa navonok postiť a jesť
len varené zemiaky, ale ak na stole chýba
soľ a ja urobím veľký rozruch, že chýba,
znamená to, že som nepochopil nič zo
saleziánskeho pôstu. Správny postoj by
mal byť taký, že zemiaky budú dnes bez
soli, aj keby sa veľmi hodila, a nikto si to
ani nevšimne, že som sa postil. Don
Bosco bol už v seminári obdivovaný pre

túto čnosť a neskôr ju často pripomínal:
„Jedna z prvých vecí, najpodstatnejšia vec, je
uspokojiť sa s tým, čo je na stole.“
V saleziánskej spiritualite je umŕtvovanie
ako niečo nevyhnutné, lebo vyjadruje
striedmosť a slobodu ducha, pričom je
vždy spojené s radosťou a veselosťou.
Zriekania, ktoré robia človeka nevrlého,
strohého, ušomraného, trpkého, tvrdého
a neznesiteľného, nezodpovedajú sale-
ziánskemu duchu. Asketika dona Bosca
vychádzala zo skutočnosti, že saleziáni sú
celý čas s mladými, venujú sa práci a štú-
diu, preto vyžadoval málo základných
vecí, ale podstatných. „Držme sa jednodu-

chých vecí, ale robme ich s vytrvalosťou,“
napísal v životopise Miška Magoneho, čím
vyjadril spôsob saleziánskej askézy. Don
Bosco bol dobrý a láskavý, ale aj striedmy,
vnútorne sústredený, mierny, trpezlivý
a pracovitý, inak by nebol dokázal založiť
také veľké dielo. Nikdy nepredpisoval ani
mladým, ani saleziánom, či už aktívne,
alebo pasívne umŕtvovania, ale keď sa ho

pýtali, aké pokánie môžu robiť, odpove-
dal: „Prostriedky nechýbajú: horúčava,
chlad, choroby, osoby, veci, udalosti… sú
dostatočné na prežívanie umŕtvovania.“
V modlitebnej knižke, ktorú napísal mla-
dým, vidíme, v čom spočívala askéza pre
chlapcov. Chrániť sa zvedavosti, strážiť si
zrak, naučiť sa usmerňovať svoje city a po-
city, odmietať pohodlnosť, život v luxuse,
vyhľadávanie blahobytu, mať najlepší
účes… Svätá Terezka Ježiškova vo svojej
jednoduchosti vravela, že len kuchár
môže rozlíšiť skutočných svätcov od tých,
ktorí sa na nich iba hrajú.



nekrológ

Don Štefan Šilhár, salezián kňaz

Text a foto: archív SDB

Don Štefan Šilhár sa narodil 2. júla
1932 v katolíckej rodine Štefana a Ag-
nesy, rodenej Noskovičovej, v Pezinku-
-Cajle. Po základnej škole študoval od
roku 1944 na saleziánskom gymnáziu
v Šaštíne. V máji 1948 napísal svoju
žiadosť o vstup do saleziánskeho novi-
ciátu, v ktorej vyjadruje odhodlanie
stať sa klerikom a kňazom saleziánom,
a tak nasledovať svätého Jána Bosca
ako vzor a najmä svätého Františka Sa-
leského. Predstavení si všimli jeho na-
danie pre štúdium.
Noviciát absolvoval vo vtedajšom Svä-
tom Beňadiku a 16. augusta 1949 zlo-
žil svoje prvé rehoľné sľuby. Vrátil sa do
Šaštína a tam ho o polnoci z 13. na 14.
apríla 1950 zastihla barbarská noc
a deportácia spolu s ostatnými sale-
ziánmi do kláštora redemptoristov
v Podolínci, ktorý vtedajší komunistický
režim premenil na sústreďovací tábor.
Odtiaľ sa dostal na preškolenie do Kos-
tolnej, pre zdravotné problémy potom
do nemocnice a odtiaľ domov do Pezinka.
Hľadal spôsoby, ako ujsť na slobodu a doštudovať za kňaza. Po-
darilo sa mu prejsť s jednou skupinou cez hranice a dostať sa do
Turína na Valdocco, kde sa o túto skupinu už postarali talianski
saleziáni. Pokračoval tam vo filozofických štúdiách, po skon-
čení ktorých bol poslaný na pedagogickú prax do Francúzska.
Pôsobil v Malom ukrajinskom seminári v Louri a potom rok v Ta-
liansku v saleziánskom ašpirantáte. Každé letné prázdniny po-
čas štvorročných teologických štúdií si dopĺňal pedagogickú
prax v Nemecku.
Za kňaza bol vysvätený 1. júla 1959. V roku 1963 dosiahol v An-
glicku v Oxforde rečový diplom s vyznamenaním (Certificate of
Proficiency in English), ktorý neskôr doplnil v Ríme habilitáciou
pre nasledovné vyučovanie angličtiny.
Vyššie filozofické štúdiá absolvoval na univerzitách v Turíne
a v Ríme, kde bol promovaný za doktora. Ústredná časť jeho
doktorskej práce „Filozofia slobody podľa náuky Jozefa De Fi-
nance“ vyšla v taliančine. Bol viackrát na študijnej a kňazskej vý-
pomoci v Anglicku, Nemecku, Spojených štátoch amerických, Ka-
nade, vo Svätej Zemi, Španielsku, kde v Madride dosiahol diplom
z kurzu katechetiky.
Už ako študent sa zaoberal hudbou a publikoval články a básne
v mládežníckych časopisoch (Zvony, Mládež a misie). V zahraničí
jeho články na rozličné témy uverejnili časopisy Slovenské hlasy

z Ríma, Osservatore Romano, Bolle-
tino Salesiano. Knižne vyšli jeho pre-
klady z viacerých rečí. Spomenieme
aspoň niektoré: z nemčiny W. Hü-
nermann Blčiaci oheň; z latinčiny en-
cyklika Vykupiteľ človeka; z taliančiny
L. Lombardi Svätá zem; Fatima.
A tiež originálne diela: Veľké stretnu-
tie; Biblický ruženec, ktoré vyšli
v SÚSCM v Ríme.
Udržiaval bohatú korešpondenciu so
Slovenskom, aby podnecoval v ľu-
ďoch kresťanskú nádej a optimiz-
mus i zdravé národné povedomie.
Osobne vyexpedoval vyše štyritisíc
balíkov náboženských kníh priamo
na Slovensko alebo cez okolité štáty.
Dvadsaťpäť rokov pôsobil v Talian-
sku ako kňaz a profesor, niekoľko
rokov na severe Talianska a potom
v Ríme, kde strávil plných tridsať ro-
kov. Od roku 1986 ho požiadali, aby
sa výlučne venoval pastorácii slo-
venských pútnikov a návštevníkov

Večného mesta. Z jeho dokumentačného diára vyplýva, že po-
čas svojho pobytu v Ríme sprevádzal vyše dvadsaťtritisíc ľudí zo
Slovenska.
Od svojho definitívneho návratu po 41 rokoch v cudzine na
rodné Slovensko v septembri 1992 pôsobil popri pastoračnej vý-
pomoci v Bratislave a viacjazyčnom tlmočení, celebrovaní a pí-
somnom prekladaní aj ako vyučujúci – odborný asistent na Fi-
lozoficko-pedagogickom saleziánskom inštitúte svätého Tomáša
Akvinského v Žiline. Tu okrem filozofických predmetov ako etika,
epistemológia, dejiny filozofie učil aj hebrejčinu.
V saleziánskom dome v Bratislave na Miletičovej prežil takmer
29 rokov. Po tom, ako v roku 2012 pri vážnych zdravotných
komplikáciách takmer odišiel do večnosti, bola jeho životným zá-
žitkom účasť na blahorečení dona Titusa Zemana. Sám spomí-
nal na to, ako sa s ním stretol v dome svojej mamy, ktorá mu po-
skytla útočisko, keď sa skrýval po druhej výprave. Vtedy ho
prosil, aby ho v nasledujúcej výprave vzal so sebou za hranice.
Don Titus to však odmietol. Neskôr sa don Štefan dozvedel, že
táto výprava bola neúspešná a takmer všetci skončili v rukách
pohraničnej polície a boli dlho väznení.
Kritický zdravotný stav, do ktorého sa dostal v roku 2012, sa mu
postupne zlepšil a nasledujúce roky mohol prežívať v komunite
bratov s optimizmom a radosťou.
Pán si ho povolal k sebe do večnosti 11. mája 2021.

* 2. 7. 1932 Pezinok † 11. 5. 2021 Bratislava
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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.

Don Jozef Dvorský,
salezián kňaz, kanonik penitenciár

Text a foto: archív SDB

* 22. 1. 1949 Dubnica nad Váhom † 26. 5. 2021 Nitra

Don Jozef Dvorský SDB sa narodil v Dub-
nici nad Váhom 22. januára 1949 ako
piaty z ôsmich detí rodičom Jozefovi a Má-
rii, rodenej Kašičkovej. Pokrstili ho 24. ja-
nuára na sviatok svätého Františka Sale-
ského. Vysluhovateľom krstu bol Dr. Ján
Pásztor, neskorší nitriansky biskup. Po
skončení odborného štúdia, kde sa vyučil
za elektromontéra, pracoval ako robot-
ník.
Keď v roku 1969 prišli na faru do Dubnice
Saleziáni dona Bosca, pocítil aj on „don-
boscovské“ povolanie a prihlásil sa popri
zamestnaní na Strednú všeobecnovzde-
lávaciu školu v Trenčíne, kde v roku 1972
zmaturoval. Medzitým absolvoval tajný
saleziánsky noviciát a na sviatok dona
Bosca 31. januára 1972 tajne zložil prvé
rehoľné sľuby. O rok neskôr sa ako tajný
salezián prihlásil na štúdium teológie na
Rímskokatolíckej cyrilometodskej boho-
sloveckej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave, kde ho prijali ako diecézneho
bohoslovca. Pred diakonátom v roku
1978 tajne zložil doživotné rehoľné sľuby
a napokon 11. júna 1978 v Konkatedrále
svätého Martina v Bratislave prijal
kňazskú vysviacku.
Ako kaplán pôsobil v Krásne pri Topoľča-
noch, v Púchove a v Čadci, kde s nadše-
ním ohlasoval Božie slovo a vysluhoval
sviatosti. Potom ešte s väčším nasade-
ním pracoval pre duše ako farár v Bole-

šove a vo Svinnej pri Bánovciach nad Beb-
ravou. V roku 1991 z poverenia nitrian-
skeho diecézneho biskupa a tiež provin-
ciála saleziánov na Slovensku zakladal

farnosť v Novej Dubnici. Súčasne bol di-
rektorom saleziánskej komunity v Dub-
nici nad Váhom. Od roku 1992 bol aj de-
kanom miestneho dekanátu. V roku 1999
bol menovaný za dekana a farára farnosti
Šaštín-Stráže a správcu národnej svätyne
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky
Slovenska. V Šaštíne pôsobil dva roky.
Dňa 1. septembra 2001 ho nitriansky die-

cézny biskup Ján Chryzostom kardinál Ko-
rec ustanovil za spirituála v Kňazskom se-
minári svätého Gorazda v Nitre, kde ako
odborný asistent vyučoval spirituálnu teo-
lógiu a mal na starosti duchovnú formá-
ciu mladých kňazov Nitrianskej diecézy.
Na konci augusta 2006 z rozhodnutia nit-
rianskeho biskupa Viliama Judáka bol me-
novaný za kanonika sídelnej kapituly
Nitrianskej diecézy a za penitenciára ta-
mojšej katedrály.
„Otec biskup ma ďalej poprosil, aby som
ako salezián s poslaním k mladým pokra-
čoval v službe spovedníka a duchovného
vodcu bohoslovcov. Ďalej mi dal na starosť
permanentnú formáciu mladých kňazov
v rámci prvých troch rokov po vysviacke, du-
chovné obnovy pre penzionovaných kňazov
v Beckove a koordináciu každodenného
celodenného spovedania v nitrianskom far-
skom Kostole Navštívenia Panny Márie.
Zostávam aj spovedníkom sestier premon-
štrátok. Aj tieto úlohy chcem plniť s rados-
ťou,“ povedal don Jozef Dvorský v roku 2006
v rozhovore pre saleziánsky časopis Don
Bosco dnes.
Don Jozef Dvorský trpel v ostatných ro-
koch onkologickým ochorením, ktorému
napokon podľahol. Zomrel v stredu
26. mája 2021 v Nitre. Do večnosti odišiel
vo veku 72 rokov. Ako salezián prežil 49
rokov a v kňazskej službe 42 rokov.



Topánky pod posteľou
Malé príbehy pre potešenie duše

Knižka obsahuje pútavé
príbehy zakončené
krátkou myšlienkou.

O hľadaní ticha
Dnes sme vystavení veľkému množstvu impulzov,
ktoré na nás útočia. V meste na nás vyskakujú
reklamné pútače, popri cestách bilbordy. Vo
výťahoch, v reštauráciách aj vo väčšine obchodov
musí hrať v pozadí vždy nejaká hudba. Naše uši, náš
mozog aj naše srdce prijímajú denne viac podnetov,
ako je pre nás dobré. Nevieme ich spracovať. Už sa
ani nedokážeme naladiť na svoje vnútro.
A práve takémuto stavu sa chcel vyhnúť svätý
Benedikt. Svoju regulu začína slovom: „Počúvaj!“
Pozýva nás, aby sme
načúvali svojmu srdcu
a hľadali seba samého
v tichu. Len tak môžeme
objaviť, čo nám osoží, čo
obnoví naše sily a naplní
naše vnútro.

Byť doma sám v sebe
Byť doma. Čo je to vlastne domov? Prečo ho
potrebujeme? A čo presne znamená „byť doma“?
Autor knihy Zacharias Heyes poukazuje na spôsoby,
ako môže človek, vystavený zmenám dnešných čias,
nájsť svoj domov –
v sebe a v Bohu.
Čitateľovi dáva
podnety a pozýva ho,
aby každý deň
pomocou praktických
cvičení preberal
zodpovednosť za svoju
dušu a staral sa o ňu.

Don Bosco:
Príbeh pokračuje
Sedem kapitol, ktoré rýchlo tečú pod očami čitateľa.
Každá je obohatená a sprevádzaná skutočným
príbehom našej doby, svedčí o význame saleziánskej
prítomnosti v každom kúte sveta. Stránky, ktoré
rozprávajú o vášni
dona Bosca pri
uskutočňovaní jeho
snov. Kniha, ktorá má
silu naplniť každé
úsilie nádejou. „Kedysi
dávno…“
„Dnes existuje…
Don Bosco“

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

Knihy si môžete objednať cez náš e-shop www.donbosco.sk,
s výberom aj objednávkou vám radi pomôžeme na adrese: objednavky@donbosco.sk,

a tiež telefonicky na čísle 0903/962 029.

NAJNOVŠIA
„FERREROVKA“

NOVINKA

Cena: 4,50 €

Cena: 10,90 €

Cena: 12,90 €

Cena: 8,90 €

NOVINKA

NOVINKA


