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Don Bosco v jednom zo svojich
príhovorov na zakľúčenie výročného
stretnutia direktorov vo februári
1876 vyjadril s určitou dávkou
hrdosti spokojnosť, ako sa rodiaca
Kongregácia rozvíja. Netajil ani
obavu, že čo do počtu sa rozrastá až
príliš rýchlo. Opiera sa však
s dôverou o Pána Boha, ktorý všetko
riadi. Nakoniec vyjadril hlbší dôvod
svojej radosti: „Čo ma však teší, je
spôsob, akým si členovia osvojujú
pravého ducha Kongregácie. (…)
Pozorujem vo všeobecnosti
hrdinského ducha nezištnosti, ducha
zriekania sa vlastnej vôle
a poslušnosť, ktorá ma dojíma.“
Je zaujímavé si všimnúť, že to, čo
dona Bosca dojíma, čo ho uisťuje
o dobrom duchu, čiže o autentickej
nábožnosti, ktorou sú preniknutí
jeho synovia, je skutočnosť, že sú
nezištní, poslušní a že nepresadzujú
vlastnú vôľu.
Keď don Caviglia komentoval tento
príhovor dona Bosca, správne
poznamenáva, že „verbalizmus,
formalizmus, povznesený postoj, to
u dona Bosca neplatí“. Autentickosť
nábožnosti don Bosco nemeria
dĺžkou modlitieb ani silou zážitku
z Božej blízkosti, ale čistotou
úmyslu, rozhodnosťou vôle
reformovať seba samého a ochotou
k práci a obetavosti.

Jozef Ižold
provinciál
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Hlavný predstavený saleziánov na Slovensku

Saleziánska rodina na Slovensku má za sebou jedinečnú návštevu hlavného predstaveného
saleziánov. Desiaty nástupca dona Bosca don Ángel Fernández Artime od piatka
4. novembra do utorka 8. novembra absolvoval stretnutia so saleziánmi, s mladými,
so saleziánskou rodinou a navštívil aj Vajnory, kde sa pomodlil v kostole za blahorečenie
Titusa Zemana. Návštevu s ním absolvoval jeho sekretár don Horacio López.

Môj sen je, aby ste žili
veľké spoločenstvo
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Na letisku vo Viedni privítal hlavného
predstaveného provinciál don Jozef
Ižold a pozdravil ho aj rakúsky provin-
ciál don Petrus Obermüller. Ako prvá
mala možnosť osobne sa s ním zozná-
miť komunita na Miletičovej (1). Po
obede so spolubratmi absolvoval sede-
nie s provinciálnou radou. Večer, na
záver prvého dňa svojej návštevy na
Slovensku, navštívil don Ángel Vajnory.
Pomodlil sa tam za blahorečenie Bo-
žieho služobníka saleziána kňaza Ti-
tusa Zemana a veriacim, ktorí zaplnili
celý kostol, povedal tradičné sale-
ziánske večerné slovko (2).

Sobotný program otvorila slávnostná
svätá omša v Kostole Sedembolestnej
Panny Márie na Vlčincoch v Žiline, pri
ktorej zložili do rúk nástupcu dona
Bosca svoje prísľuby noví členovia Zdru-
ženia saleziánov spolupracovníkov. Naj-
väčší žilinský kostol bol naplnený do po-
sledného miesta. Bezprostredne po svätej
omši nasledovalo stretnutie so salezián-
skou rodinou (3). Poobedňajší kultúrno-
-hudobný program v športovej hale pre-
kvapil aj hlavného predstaveného –
vyskúšal si ľudový klobúkový tanec, do-
stal otázky z publika, a dokonca si
priamo na pódiu zahral aj stolný futbal
(4). Na záver nechýbala ani eucharis-
tická adorácia za povolania. Po programe
sa don Ángel ochotne, ako po celý čas,
fotil so skupinami a jednotlivcami.

Tretí deň svojej návštevy na Slovensku
strávil hlavný predstavený saleziánov
v Prešove. Stretol sa tam so spolubratmi
z východoslovenských komunít (5).
Vyše trojhodinové stretnutie venoval
don Artime podeleniu sa o niektoré na-
liehavé výzvy, ktoré stoja pred sale-
ziánmi. Za prvoradú označil komunitný
a bratský život podľa evanjelia, aby spo-
lubrat mohol byť šťastný, že je salezián.
Nechýbal priestor pre otázky a odpo-
vede – o potrebe zosobňovania formá-
cie či o saleziánskej identite –, ale aj
čas na neformálne rozhovory počas ob-
čerstvenia na záver stretnutia.

Posledný plný deň svojej návštevy,
pondelok 7. novembra, začal sláve-
ním Eucharistie s komunitou noviciátu
v Poprade. Popoludní prijalo v sale-

ziánskom dome v Novej Dubnici hlav-
ného predstaveného asi sto sloven-
ských saleziánov zo západosloven-
ských komunít. Tak ako deň predtým
v Prešove, aj teraz poukázal na nie-
ktoré výzvy. Znovu podčiarkol, že pri-

orita číslo jeden je starosť o povolania
spolubratov.

V utorok 8. novembra odprevadili saleziáni
dona Ángela a dona Horacia na letisko vo
Viedni, odkiaľ odleteli späť do Ríma.

Kto je don Ángel Fernández Artime
Narodil sa v rybárskej rodine v prístavnom meste Luanco v oblasti Astúria v Špa-
nielsku 21. augusta 1960. Saleziánom sa stal 3. septembra 1978, za kňaza bol vy-
svätený 4. júla 1987. Venoval sa pastorácii mladých, istý čas bol riaditeľom školy,
v rokoch 2000 – 2006 bol provinciálom saleziánov v jednej zo španielskych sa-
leziánskych provincií. V roku 2009 sa stal provinciálom v jednej z dvoch argen-
tínskych saleziánskych provincií a tam sa spoznal aj s kardinálom Jorge Mariom
Bergogliom, dnešným pápežom.
Ángel Fernández Artime bol zvolený za desiateho nástupcu dona Bosca a hlav-
ného predstaveného saleziánov 25. marca 2014 v Ríme a postavil sa na čelo sa-
leziánskej rehole, ktorá mala vtedy 14 853 členov.

Text a foto: Terézia Liptáková
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Čo hovoria na hlavného
predstaveného tí, ktorí ho
stretli?

„Atmosféra bola geniálna,
keďže hlavný predstavený má
charizmu a šmrnc. Očaká-
vam super zážitky, ktoré si
zapamätám do konca ži-
vota,“ povedal Dominik
Murga z Michaloviec.

„Ide z neho neuveriteľný po-
koj, bol to krásny okamih
a teším sa z toho,“ povedala
o svojom stretnutí s hlavným
predstaveným Kristína Zelná
zo Žiliny.

„Zápal, ktorý vychádzal
z hlavného predstaveného, je
len ďalším z dôkazov, že má
mladého ducha,“ opísal Mar-
tin Paur.

„Videl som jeho osobný kon-
takt – reč srdca. Vidí nás
s veľkou vyváženosťou, svetlé
stránky aj tienisté. Ale pozerá
sa do budúcnosti s veľkou
nádejou. Bol veľmi kon-
krétny, pomenoval veci, mys-
lím, že dal aj jasné usmerne-
nia. A povzbudzoval nás, aby
sme aj my s pokojom, s od-
vahou išli ďalej,“ hovorí pro-
vinciál don Jozef Ižold.

„Zbadal som na ňom niečo
nové. Aj predchádzajúci
predstavení mali taký srdečný
vzťah, ale uňho je ako keby
taká charizma stretnúť člo-
veka, dotknúť sa človeka. Ja,
ktorý som mu prekladal stret-
nutia s ľuďmi, ktorých po-
zdravoval, som bol niekedy
viac dojatý ako tí ľudia. Tú
srdečnosť a láskavosť, čo mal
voči ľuďom, voči mladým, tú
mal takisto aj voči spolubra-
tom. To bolo niečo také
pekné, čo sa, myslím, dotklo
všetkých, celej provincie,“
opísal stretnutie koordinátor
návštevy don Pavol Grach.
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„Chcem vám zdôrazniť, že nie sme mimovládnou organizá-
ciou, ktorá poskytuje sociálne služby. Predovšetkým sme ve-
riacou rodinou, ktorú spájajú veľké ideály. A je tu niečo, čoho
sa nemôžeme zriecť – poslanie približovať všetkých okolo
seba k Ježišovi. Dopriať im slobodu, ale zároveň im ponúk-
nuť možnosť spoznať Ježiša.“

„Chcel by som, aby saleziánska rodina bola viac otvorená.
Aby sa tí, ktorí k nám prichádzajú, cítili prijatí.“

„Verte mi, že je krásne vidieť vo svete všetko to dobro, ktoré
robí saleziánska rodina.“

„Časy 90-tych rokov sa už nikdy nevrátia. Veľkou výzvou je
dať aj dnes odpoveď, ktorá nebude taká ako pred 25 rokmi
po komunizme. Nebojte sa! Starajte sa o seba navzájom, hľa-
dajte pekné saleziánske poslanie, buďte medzi ľuďmi, ne-
bojte sa budúcnosti! Je chyba myslieť si, že predošlé časy boli
krásne a tieto nie sú. Toto by nebol pohľad viery.“

„Pri všetkých doterajších 70-80 stretnutiach, ktoré som mal
so spolubratmi, som nikdy nezažil, žeby to neboli pekné
chvíle. Máme naozaj krásnu Kongregáciu! Ďakujem za vašu
sympatiu, bratskosť, prijatie.“

Cítil som sa skutočne ako doma. Doma
s mojimi spolubratmi saleziánmi, cítil
som sa ako doma so saleziánskou rodi-
nou v rozličných chvíľach. Veľmi dobre
som sa cítil pri Eucharistii, ktorú sme
slávili, lebo bola skutočným slávením
viery s rodinami, s mladými, so sale-
ziánskou rodinou. Mali sme chvíle
modlitby, stíšenia, stretnutia, osobného

pozdravenia sa so saleziánmi, s celou
saleziánskou rodinou a s mladými. Vra-
ciam sa do Ríma s veľkým pokojom
a zároveň s veľkou radosťou.

Môj sen, moje želanie je predovšetkým
optimizmus a veľká nádej. Lebo verím,
že nádej prežívaná vo viere je skutočne
ovocím Ducha a pochádza od Boha.

Všetko ostatné sú naše výtvory, naše
programy, ale neprinášajú žiadne silné
a trvalé ovocie. Toto by bol môj sen pre
vás.

Celý rozhovor a viac videí z návštevy
nájdete na webstránke www.you-
tube.com/user/saleziani.

Z rozhovoru s hlavným predstaveným na záver návštevy

Niekoľko myšlienok dona Ángela
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Hovoril mi: „Don Bosco je v Sýrii,
v Aleppe, živý, viac živý ako kedykoľ-
vek predtým. V spúšti a uprostred tro-
siek saleziánsky dom každý deň otvára
svoje dvere, aby prijímal stovky malých
i veľkých detí a mladých, pretože veľmi
chceme, aby uprostred toľkej smrti po-
kračoval život. A môžem potvrdiť, že
namiesto toho, aby sa počet mladých
zmenšoval, naďalej rastie. Dojíma ma,
keď vidím viac ako tisícpäťsto detí
a mladých, čo je dvojnásobne viac ako
predtým, ktorí chcú prichádzať do
domu dona Bosca, aby sa stretávali
s inými, aby žili, modlili sa a zahrali.“
A dodal: „Chcem ti povedať, že ak ma
niečo dojíma až k slzám, tak skutoč-
nosť, že všetci moji bratia saleziáni
uprednostnili zostať so svojím ľudom.
Mali právo odísť a mohli to pokojne
urobiť, ale nikto neopustil svoje miesto
a všetci spoločne prežívajú ten istý
osud.“

Keď som ho počúval, nemohol som po-
vedať ani slovo, tak silno som bol za-
siahnutý a vnútorne otrasený.

Som si tým istý: don Bosco je viac živý
ako kedykoľvek predtým. Zaiste v nebi,
v druhom živote, ktorý je životom
v Bohu, ale aj tu medzi nami a s nami,
pretože sú stovky saleziánov, bratov
a sestier, laikov a mladých, ktorí jeho
sen udržiavajú pri živote a pokračujú
v jeho výchovnom a evanjelizačnom

úsilí, v osobnom stretaní sa s každým
dieťaťom a s každým mladým.

Ako to vyjadruje jedna pieseň:
„Vravím, že Ján Bosco je živý a podujal
sa na mnohé iniciatívy,
nevidíš jeho otcovskú starostlivosť, ktorá
teraz pôsobí v celom svete?
Nepočuješ, ako jeho pieseň nôtia
mnohé dcéry, mnohí synovia,
ktorí prinášajú tento odraz Otca, kto-
rého milujeme?
Títo synovia a tieto dcéry sú nasledov-
níkmi čistej lásky, viery a obety:
všetci za mladých, všetci za Krista…
Ako otec don Bosco vo svojom vnútri cí-
tia dojatie
a angažujú sa, keď stoja zoči-voči bo-
lesti mladého človeka, ktorý sa ocitol
v ťažkostiach.“

Na mnohých „valdoccách“ sveta

Zázrak, ktorý vám rozprávam o Aleppe,
by som mohol rozprávať o mnohých
ďalších miestach.

Jeden zo záväzkov, ktoré don Bosco
s väčšou naliehavosťou pripomínal sa-
leziánom, najmä prvým misionárom,
ktorí odchádzali do Ameriky, bol: „Sta-
rajte sa najmä o chorých, o maličkých,
o starých a o chudobných.“ To vysvet-
ľuje saleziánsky zázrak v Aleppe. Je to
dom, v ktorom každý môže nájsť
miesto. Nenájdu toho veľa na jedenie,

pretože jedlo chýba všade, ale pokra-
čuje pieseň ospevujúca život a stávka
na budúcnosť v situácii, v ktorej všetko
hovorí iba o smrti.

To všetko ma napĺňa radosťou a znovu
vo mne vzbudzuje slová obdivu a vďač-
nosti za dona Bosca, ktorý bez nejakej
namyslenosti bol veľký, pretože jedným
pohľadom, mlčaním, jedným slovom
ľudí zasahoval do hĺbky srdca. Ako sa to
dnes deje na mnohých „valdoccách“
sveta.
Tieto úvahy mi pripomínajú jednu malú
skutočnosť, ktorá nám hovorí o veľkom
srdci dona Bosca. Je to len krátky, ale
veľmi príznačný príbeh. Niekoľko rokov
po smrti dona Bosca ho porozprával sa-
lezián don Alessandro Luchelli, ktorý
strávil niekoľko rokov na Valdoccu
s donom Boscom. Ako spomína don
Alessandro, v roku 1884 sa disciplína

v oratóriu na Valdoccu (v Turíne) veľmi
sprísnila oproti tomu, aká bola sale-
ziánska tradícia. Sám don Bosco, ktorý
tam býval, niektoré veci sledoval so
smútkom. Známy „List z Ríma“ dosved-

Milí priatelia a čitatelia časopisu Don Bosco dnes a milovaná saleziánska rodina! Tento
pozdrav, prvý v novom roku, vám píšem po skľučujúcom rozhovore s provinciálnym
predstaveným provincie Blízky Východ. Práve on, Abuna Munir El Raì, Sýrčan narodený
v Aleppe, mi rozprával o svojom meste so slzami v očiach, nielen kvôli bolesti a mučivému
utrpeniu svojho ľudu, ale aj kvôli neuveriteľným a vzácnym skutočnostiam, ktoré vidí rásť
uprostred nábojov, bômb a skazy.
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V Aleppe mi hovoria:
všetci saleziáni tam

zostali a sú odrazom
otca, ktorého milujeme.

Don Bosco je viac živý
ako kedykoľvek predtým!
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čuje túto jeho obavu. „V istý deň“ –
rozpráva don Alessandro – „som mal za
úlohu dohliadať na jeden rad chlapcov,
ktorí stáli zoradení a čakali, kým prídu
na rad, aby mohli vyjsť hore do spoloč-
nej študovne. Udržiaval som disciplínu
prísnym a trošku výhražným pohľadom,
aby v rade stáli poriadne. V tej chvíli
tade prešiel don Bosco, položil mi ruku
na plece a povedal mi: ,Ale trochu ich
nechaj.‘ Donovi Boscovi sa zomknuté
šíky nepáčili. Toleroval ich iba vtedy,
keď počet mladíkov tak stúpol, že sa
zdalo, že sa to nedá spraviť ináč.“

Je to len jedno zo svedectiev, ktoré nám
hovoria o srdci otca, ktorý si robí sta-
rosti aj s tými najjednoduchšími vecami
v dome, v rodine, u mladých v sale-
ziánskom dome. Tak v Aleppe, ako aj
v Sierra Leone, v Ghane, v Ciudad don
Bosco v Kolumbii a v Etiópii, aj s deťmi
utečencami, prijatými v saleziánskych
domoch v Nemecku… a v stovkách
a stovkách prípadov, ktoré by som mo-
hol pridať.

Toto je odkaz, ktorý vám dnes spolu
s Abunom Munirom z Aleppa nechá-
vam: don Bosco je živý! Žije v každo-

dennom živote saleziánskych domov
vo svete a v zanietenej oddanosti mno-
hých svojich synov a dcér, rehoľníkov,
rehoľníčok, laikov z celého sveta, ktorí
v jednoduchosti svojho života robia
všetko pre to, aby „boli dnešným do-
nom Boscom“.

(Podľa Il Bollettino Salesiano, január
2017)
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Po rokoch som sa vrátil na Slovensko.
Precestoval som celý svet. No niektoré
miesta ostanú v srdci človeka navždy
vryté. Prechádzam okolo žilinského
kostola saleziánov, kde sme mali svätú

omšu na stužkovej. Katechéta mal pre
nás príhovor o tom, ako sa držať svojich
snov. A je tu ešte stále zaparkovaná au-
toškola, na ktorej som sa učil jazdiť.

Nad vchodom do školy pribudla socha.
Kto je ten chlapík? Aha, svätý Jozef.
Jasné, v jeho dobe ešte nemali CNC
stroje a pokosové píly. Ale Jozef vyučil
Ježiša dobre, naučil ho poriadku a pra-
covitosti.

Vchod do školy. To boli vždy hektické
sekundy, či to stihnem predtým, než
vrátnik zavrie bránu! Rally Dakar sa ne-
chytá… Vo vestibule pribudol veľko-
rozmerný televízor. Pozerám zostrihy
z posledného lyžiarskeho a výletu do

Turína. Oni už chodia aj do Álp. To nie
je fér! My sme sa boli len vykúpať
v mori. No a boli sme aj v Benátkach,
to je pravda.

Práve sa začína obedová prestávka.
Chalani a dievčatá sa rútia dolu
schodmi ako splašené stádo. Jasné, to
bola tá vôňa vyprážaných buchiet. Ako
doma. Zbiehajú sa mi slinky.

Pred riaditeľňou sa mi zovrie žalúdok.
Nejeden raz som tu stál a čakal na mo-
bil, ktorý mi zhabali, keď som priateľke
vypisoval esemesky. Jej mobil nikdy ne-
zobrali, na jej škole kašlali na viacero
vecí. Nakuknem cez okienko do náv-
števnej miestnosti. Majú nejakú poradu.
Keď ma riaditeľ zbadá, vyskočí a ide ma
pozdraviť. Nechá ich všetkých čakať?
Kvôli mne?
„Tak ako sa ti darí?“ pýta sa ma.
„Dobre,“ odpoviem, no viem, že to nie
je pravda. Priateľka čaká dieťa. Neviem,
čo s tým.
„Počkaj chvíľu, pozývam ťa na kávu.“
Sedím ako kôpka nešťastia. Na čo som
sem chodil? Ty vieš prečo. Ten salezián,

Keď sa podarí pospájať rôzne pestré momenty zo života žiakov jednej školy, začne sa odvíjať
síce „obrazný“ príbeh, ale plný skutočných ľudských radostí a starostí. Mená sú vymyslené

a nemuselo sa to stať presne takto, všetko je však reálne a don Bosco a jeho saleziánske dielo
v Žiline na Strednej odbornej škole sv. Jozefa Robotníka sú toho svedkami.

Autor: Juraj Vojtáš ASC
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n a š e  d i e l a

čo je tu riaditeľom, je v tvojom ži-
vote jediný, kto ťa vypočuje. Doma
ti tak akurát dajú výprask.

„Ako práca?“ pýta sa a podáva mi
pariacu sa šálku kávy. „S tým Maffel
certifikátom od vás ma zobrali u nás
do stolárskej dielne,“ pochválim sa
a pomaly sŕkam horúci nápoj. Boli
sme na to miesto desiati, no vybrali
si mňa. Vedúci chodil tiež k sale-
ziánom na školu.
„A vaši doma?“ Uhnem pohľadom.
Otec naliaty v alkohole, mama sa
doma ani neukáže.
„Čakáme!“ vyletí zo mňa. Hanbím
sa. Keď sa to dozvedia susedia…

„Gratulujem!“ hovorí riaditeľ, „po-
tom ho dones ukázať. Pokrstíme
ho.“ „Tak si ho mám nechať?“
Chcem, aby ma presvedčil. „Aj tvoji
rodičia si ťa nechali.“ Jeho žiarivé
oči hovoria za všetko. Vážne pri-
kývne: „Nezabudni na to!“ „A čo
babenka, dobré srdce má?“ „Hej,
ujde,“ s úľavou odpovedám, „stretli
sme sa na stretnutí exallievov.“
„Poď,“ vstane a vyjde na chodbu,
„niečo ti chcem ukázať.“ Ideme na
dvor do stolárskej dielne. Vzduch je
tu presýtený vôňou dreva a živice.
Majster zastaví pílu a pevne mi
stisne ruku: „Ty si bol riadny kvie-
tok,“ usmeje sa. V dielni naproti
stoja v rade autá. Dnes ráno prvýkrát
mrzlo a ľudia sa hrnú, aby si dali  
u nás prezuť pneumatiky.

O pol roka nato hrdo držím v rukách
svojho syna Jozefa. Riaditeľ splnil
sľub a v školskej kaplnke ho pokrstil.
S manželkou sme hrdými rodičmi 
a vďačíme za to aj mojej škole. 
Vďaka, SOŠ sv. Jozefa Robotníka!
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– Stredné odborné vzdelanie v 3-ročných
odboroch pre chlapcov: autoopravár (au-
tomechanik, autoelektrikár, autoklampiar,
lakovník), stolár, murár a maliar.
– Štúdium trvá tri roky, potrebné je
úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a zdra-
votná spôsobilosť pre daný odbor. Do-
kladom o vzdelaní je výučný list a vy-
svedčenie o záverečnej skúške.
– Absolventi môžu získať: vodičské
oprávnenie skupiny B, C; zváračský pre-
ukaz; certifikát Slovenskej obchodnej 
a priemyselnej komory.

– Stredné odborné vzdelanie: 2-ročné
nadstavbové štúdium v odboroch do-
pravná prevádzka, drevárska a nábyt-
kárska výroba, stavebníctvo.
– Potrebné je úspešné vykonanie záve-
rečnej skúšky v príslušnom trojročnom
odbore a úspešné vykonanie prijímacej
skúšky. Nadstavbové štúdium sa končí
maturitou.

– Denný 4-ročný študijný odbor s matu-
ritou: grafik digitálnych médií.
– Potrebné je ukončenie 9. ročníka ZŠ,
zdravotná spôsobilosť pre daný odbor 
a úspešné vykonanie talentových skúšok.
Štúdium sa končí maturitou.

– Zoznamovací výlet prvákov. V júli sa
stretnú prváci a niekoľkí starší žiaci na
spoločnom výlete. Starší sa tešia, že
môžu zaúčať „nových“.

– Duchovná obnova pre zamestnancov.
Zamestnanci začínajú rok predĺženou
duchovnou obnovou, ktorá im pomáha
znova sa odhodlať pre námahy i radosti
ich práce.

– Púť do Šaštína. Ak sa nepodarí zúčast-
niť sa celoslovenskej púte v septembri,
robíme si súkromnú púť v inom termíne,
minimálne raz ročne.

– Mikuláš. Mikuláš nezabúda ani na an-
jela a čerta, ktorí mu asistujú pri rozdá-
vaní sladkostí pre našich poslušných aj
tých menej poslušných žiakov.

– Divadlo. Aspoň raz v roku sa s vlastným
divadlom predstavia samotní žiaci školy
alebo sa škola zúčastní nejakého iného
vhodného predstavenia.

– Venček. Raz ročne sa koná venčeková
tanečná slávnosť. Chlapcom robia spo-
ločnosť dievčatá z Gymnázia sv. Fran-
tiška z Assisi v Žiline alebo aj z družob-
nej školy v Čadci.

– Lyžiarsky kurz. V zimných mesiacoch
škola každoročne organizuje lyžiarsky
výcvik pre žiakov 2. ročníka učebných
odborov.

– Futbalový zápas žiakov s pedagógmi
k sviatku dona Bosca.

– Autosalón Nitra. Zúčastňujú sa ho pra-
videlne žiaci odboru autoopravár a nad-
stavbového štúdia dopravná prevádzka.
Sprevádza ich tradične aj riaditeľ školy.

– Nábytok – Drevoles Nitra. Zúčastňu-
jeme sa aj na tomto zaujímavom a pod-
netnom podujatí, ktoré obohacuje o pre-
hľad najmä stolárskych učňov a ich
učiteľov.

– CONECO – veľtrh stavebníctva. Uči-
telia i učni murárskeho odboru každý rok
spoznávajú na výstave najnovšie trendy,
ktoré potom uvádzame do výučby.

Niektoré úspechy školy: v roku 2015 
v súťaži KIA Innovation Award 1. miesto;
v národnom kole súťaže Autoopravár Ju-
nior Castrol 2015 1., dvakrát 2. a tiež 
4. miesto; v súťaži Študentských projek-
tov animácie Turbo Cad 2016 na medzi-
národnom kole 1. miesto.

SSaalleezziiáánnsskkaa  SSOOŠŠ  
ssvv..  JJoozzeeffaa  RRoobboottnnííkkaa  vv  ŽŽiilliinnee

Zriaďovateľom školy sú Saleziáni dona Bosca, škola má aktuálne 350
žiakov, 24 učiteľov, 13 majstrov a 4 vychovávateľov. Pri škole je

zriadený aj internát s kapacitou 100 miest, kde sa uplatňuje saleziánsky
preventívny výchovný systém.

Vzdelávacia a výchovná ponuka školy
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Sestra Mária Assunta, prezraď nám niečo o svojej
rodine.

Narodila som sa v kresťanskej rodine v Nagasaki v Ja-
ponsku. Som najmladšia zo štyroch súrodencov. Z nich
jedna sestra je saleziánka spolupracovníčka a brat ver-
bista. Ocko mi už zomrel. Mama má 90 rokov a je dosť
chorá.

Aké hodnoty si vážiš na svojich rodičoch?

Môj otec bol veľmi otvorený prijať rozdielnosť osôb,
kultúr atď. Moja mama bola verná Cirkvi a dobrovoľ-
nícky pomáhala vo farnosti. Jej stačilo, že má deti,
ktoré sú verné Cirkvi.

Čím si chcela byť, keď si bola malá?

Mala som veľa snov… Chcela som žiť vo Švajčiarsku,
lebo som vedela, že tam nie je vojna. Mala som túžbu
žiť v peknom dome na vidieku uprostred peknej prírody
a s ovečkami. Chcela som však byť aj pilotkou lie-
tadla, pretože som chcela lietať k nebu. Pán však  re -
alizoval môj sen iným spôsobom. Medzi snami bol aj
sen stať sa sestrou saleziánkou.

Narodila si sa takmer na 20. výročie bombardovania
Hirošimy a Nagasaki… Ako sa vyrovnávali tvoji
rodáci s týmito ťažkými spomienkami?

Po tejto bolestnej skúsenosti je japonský ľud, predo-
všetkým z Nagasaki, veľmi vnímavý na pokoj a cíti zod-
povednosť chrániť pokoj vo svete, aby sa nezopakovalo
to isté. Sú ešte stále následky po atómovej bombe. Od-
razilo sa to najmä na zdraví ľudí. Ale veľmi si ceníme
múdre svedectvá tých, ktorí zažili vojnu, svedectvá,
ktoré sú výzvou na mier a pokoj.

Autor: sr. Viera Antalíková FMA  � Foto: archív FMA

Boh realizoval
môj sen inak
S prvým jesenným dňom minulého roka pricestovala na Slovensko významná návšteva 
pre sestry saleziánky. Bola ňou sr. Mária Assunta Sumiko Inoue, ktorá pochádza z Japonska. 
Je členkou generálnej rady FMA v Ríme a zároveň vizitátorkou. Vizitácia jednotlivých
provincií sa koná každých šesť rokov. Počas dvoch mesiacov sr. Assunta navštívila všetky
komunity sestier saleziánok na Slovensku i komunitu v Azerbajdžane. Stretla sa tiež 
s mladými, saleziánskou rodinou, ako aj s predstaviteľmi Cirkvi na Slovensku a v Baku. 
Na záver vizitácie sa s ňou stretli všetky sestry spoločne v Bratislave.
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Sestra Mária Assunta Sumiko Inoue
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Ktoré osoby považuješ za významné
pre teba osobne?

Pán mi poslal tri takéto osoby. Prvou
bol môj otec, lebo bol vychovávateľ 
a veľa som sa od neho naučila do nášho
výchovného poslania. Ďalšou bol náš
farár – americký misionár. Postavil 
u nás kostol, mal obrovský misionársky
zápal a založil viaceré školy. Učila som
sa od neho, ako byť dobrým pastierom
a ako vedieť prijímať ľudí. A tretím bol
jeden salezián, ktorý mi veľmi pomohol
rásť v saleziánskej charizme a dostala
som od neho cenné rady do života,
zvlášť vo chvíľach osobných pochyb-
ností.

Čo považuješ za dôležité pre život 
v komunite?

Učiť sa prijať rôznosť v komunite bez
kritizovania. Pamätám si na svoju skú-
senosť s jednou našou staršou misi -
onárkou. Keď sa vrátila, bola v našej ko-
munite. Bola som vtedy dosť kritická
juniorka a mala som z nej strach. Bola
totiž prísna, často nahnevaná a kričala
po druhých. Táto sestra bola pridelená
na vrátnicu ako vrátnička a my mladšie
sme ju niekedy striedali, aby si od-
dýchla. Keď som išla po dome, vždy
som sa jej chcela vyhnúť. V jeden deň
som počula, ako sa háda s nejakou ses-
trou na vrátnici. Po nejakom čase som
z vrátnice začula plač a modlitbu k Je-
žišovi. Išla som ju vymeniť. Vtedy sa vo
mne niečo roztopilo voči nej. Čo som
mala proti tejto sestre, to som odpustila.
Pochopila som, že mala ťažkú povahu  
a často prosila Pána v modlitbe o po-
moc a zmenu svojich postojov. Neskôr
sme sa stali veľkými kamarátkami.

Čo vnímaš po stretnutiach 
s predstaviteľmi Cirkvi na Slovensku?

Apoštolský nuncius Mons. Mário Gior-
dana vyjadril svoju blízkosť sestrám sa-
leziánkam a zdôraznil dôležitosť vý-
chovy mladých k viere a cez nich aj ich
rodín, aby medzi výzvami modernosti
nestratili prijatú vieru. Po stretnutí 
s  biskupmi či dekanmi farností, v ktorých
plníte svoje poslanie, u nich vnímam
vďačnosť za vaše poslanie, ktoré robíte
medzi najchudobnejšími. Tiež zdôraz-
ňujú dôležitosť výchovy mladých k viere

a sprevádzania rodín, aby boli rodiny
pevné, jednotné a založené na viere.

A čo hovoríš na naše apoštolské
pôsobenie?

Teším sa zo stredísk mládežníckych
združení Laura a Súkromných centier
voľného času, cez ktoré sestry môžu
naplno uskutočňovať výchovné aktivity
podľa charizmy Inštitútu. Oceňujem
poslanie v službe deťom v krízovom
centre Dominika v Rožňave a poslanie
medzi Rómami. Je dôležité, aby ľudia

vedeli, že sestry sa venujú chudobným
deťom a pomáhajú ženám. Bola som
tiež rada, že som sa mohla zúčastniť 
s komunitou na požehnaní centra kli-
nickej psychológie v Michalovciach.
Tak sa prostredníctvom svojho posla-
nia môžete dostať do každého kúta
mesta a na každé miesto prinášať dych
evanjelia a charizmy.

Tvoj odkaz sestrám saleziánkam…

Choďte vždy vpred s pozitívnym po-
hľadom. Odhoďte negativizmus a učte

Slovenské privítanie v kroji a s fujarou v Humennom
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sa aj z negatívnych skúseností. A po-
vzbudzujem vás posilniť skupiny exal-
liev a ADMY v rôznych komunitách 
a tiež spoluprácu v rámci saleziánskej
rodiny na Slovensku.

Napokon, posolstvo pre saleziánsku
rodinu…

Ďakujem vám, pretože som mohla vi-
dieť v rozličných komunitách veľmi
dobrú spoluprácu medzi zložkami sa-
leziánskej rodiny. Povzbudzujem vás,
aby ste stále ako výchovné komunity
posilňovali rodinného ducha na kaž-
dom mieste, kde sa nachádzate. Posil-
ňujte spoluprácu a spoluzodpovednosť
medzi členmi saleziánskej rodiny 
v kontexte výchovného poslania. V kaž-
dom jadre komunity sú osoby veľmi
dobre pripravené postaviť sa zodpo-
vedne k výzvam mladých dneška. Máte
veľa možností vo vytváraní nového mo-
delu apoštolátu, ak vaše zdroje vložíte
do synergie. Povzbudzujem vás k spo-
lupráci aj v oblasti pastorácie povolaní,
aby kvitli nové povolania v celej sale-
ziánskej rodine. Toto všetko si vyžaduje
predovšetkým vážnu reflexiu na pro-

vinciálnej úrovni a na úrovni každej
komunity, aby sa znovu oživila vý-
znamnosť a viditeľnosť vašej apoštol-
skej činnosti a aby sme vedeli čeliť no-
vým výzvam mladých. A tiež vnímam,
že pre vás je výzvou aj skutočnosť, že
55 % manželstiev je rozvedených a toto
má negatívny vplyv na deti. Keď študu-

jete aktuálnu situáciu, môžete odpove-
dať na hlboké očakávania mladých,
môžete im ponúkať dom prijatia, v kto-
rom budú môcť zažiť skúsenosť viery 
a dýchať rodinného ducha.

Sestra Mária Assunta fandí združeniu Laura

Sestra Mária Assunta so skautmi v Dolnom Kubíne
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• Všetci máme silnú osobnú skúsenosť
toho, že sme sa narodili v rodine 
a „vznikli sme ako rodina!“, s krásou 
a obmedzeniami každej rodiny, ale ko-
niec koncov v lone jednej rodiny. Ro-
dina je tou veľmi konkrétnou ľudskou
skutočnosťou, kde sa učí umeniu ži-
vota a lásky.

• V rodine, v dome, je miesto, kde sme
dostali meno, a teda dôstojnosť, kde sa
zakúša náklonnosť; kde sa vychutnáva
blízkosť, kde sa učíme žiadať dovolenie,
odpustenie a kde sa učíme ďakovať.

• Ako rehoľná skupina (kongregácie,
inštitúty, združenia apoštolského života,
združenia veriacich…) máme silný
zmysel toho, že nás spája puto rodiny.

• Aby sme ako saleziánska rodina ob-
javili našu povinnosť pracovať s rodi-
nami.

• Predovšetkým pozývam k pokoj-
nému, otvorenému čítaniu (apoštolskej
exhortácie Amoris laetitia) so srdcom
ochotným pre dialóg tak, aby nám ako
saleziánskej rodine pomohla objaviť to,

čo nám chce ponúknuť. Takéto čítanie
je gestom lásky saleziánskej rodiny 
k rodinnej skutočnosti, ktorú uznávame
a ceníme si ako veľký Boží dar pre všet-
kých. Taktiež je gestom lásky k tým,
ktorým sa nedarilo žiť v plnosti tento
Boží projekt a potrebujú našu pomoc 
a možno naše sprevádzanie v ich krá-
čaní v manželskom a rodinnom živote,
ktorý sa niekedy javí ako rozbitý alebo
je vo veľkých ťažkostiach.

• Každý dom, škola života a lásky. Zo
saleziánskej perspektívy by sme nemali
hovoriť o výchovnej a vitálnej hodnote
rodiny bez toho, aby sme sa v prvom
rade neodvolali na vlastnú osobnú skú-
senosť každého a zároveň na skúsenosť
rodiny v živote zakladateľa našej sale-
ziánskej rodiny – dona Bosca. Ešte 
v detskom veku stratil svojho otca; jeho
mama Margita bola jeho prvá rozhodná
vychovávateľka upriamená na večnosť 
a dobre vieme, že don Bosco bol tým,
čím bol, preto, lebo mal takú mamu,
akú mal. Toto je jeden z kľúčov po-
nuky. Pomôcť, aby si rodiny uvedomili,
že sú predovšetkým školou života a že
v tomto poslaní osôb, skupín a inštitú-

cií sa im snažíme byť po boku a pomôcť
im.

• Rozhodujúce poslanie saleziánskej
pastorácie: sprevádzať. My ako sale-
ziánska rodina ponúkame túto krásnu 
a stále viac aktuálnu výzvu:
– Sprevádzanie rodičov a manželov,
ktorí to prijmú.
– Reálne sprevádzanie chlapcov, 
dievčat a mladých v saleziánskych prí-
tomnostiach vo svete, hlavne pri prob -
lémových rodinných a osobných situá-
ciách.
– Sprevádzanie v povolaní tých mla-
dých, ktorí konkrétne prejavujú túžbu
dozrievať vo vlastnom projekte života 
k manželstvu.
– Sprevádzanie, ktoré sa tlmočí do du-
chovnej ponuky a ponuky viery ako
zmyslu života v najrozličnejších sku-
točnostiach rodín.

Aby sme ako saleziánska rodina svoju
úlohu v tomto hnutí cirkevného ožive-
nia priviedli k naplneniu, zverme sa
pod ochranu nebeskej matky, ktorá je
vždy garantom nášho putovania.

Autor: Ángel Fernández Artime SDB  Preklad: Jozef Skala SDB
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Hlavný predstavený saleziánskej rodiny don Ángel Fernández Artime nám na rok 2017
ponúka Heslo, ktoré nadväzuje na tému dvoch cirkevných synod o rodine. Pápež František
v apoštolskej exhortácii Amoris laetitia žiada – a pre nás ako saleziánsku rodinu to je
radosť – zamerať náš výchovno-pastoračný pohľad na rodinu.
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Koľko mesiacov už prešlo… Moji spolu-
bratia čakajú tam na chodbe, všetci takí
vychudnutí… O niekoľko dní nás čaká
súd. Mám tu teraz podpísať, že ma oboz-
námili s obžalobou; do ruky som ju však
nedostal, ani teraz, ani neskôr. Ukázali
mi aj zápis z vyšetrovania, vraj, či je to
môj podpis. Je. Len ten obsah nezodpo-
vedá pravde; podpis odo mňa vynútili po
neľudskom mučení. A môj obhajca exoffo
pán Dr. Ján Steiner ma tu presviedča, aby
som sa na súde priznal.

Náš súd sa začal v stredu 20. februára
1952. Keď nás devätnástich obvinených
voviedli do súdnej siene v Justičnom pa-
láci, videl som veľa mojich rodákov 
a príbuzných. S obavou som hľadal moju
sestru Johanku. Istý čas som sa u nej skrý-
val; nezatkli aj ju? Nevidel som ju. 
O 9.00 sa to začalo.

Prokurátor Michal Krajčo najprv pred-
niesol obžalobu:
„Titus Zeman, kňaz salezián, ktorý už
počas svojich teologických štúdií v Ríme
a inde stal sa zarytým nepriateľom po-
kroku, v auguste 1950 nadviazal spojenie
s obvineným Ferdinandom Totkom 
a s jedným ďalším agentom CIC a spolu
s nimi dňa 30. augusta 1950 v priestore
Malé Leváre ilegálne pre-
viedol cez štátne hranice
do anglo-amerického
pásma Rakúska šesť
reakčných klerikov sale-
ziánov, štátnych občanov
ČSR a odtiaľ za súhlasu
CIC zaviedol ich do Ta-
lianska, kde sa títo dali
do služieb vatikánskej
spravodajskej služby…“

Prokurátor opísal všetky
naše úteky a označil ma
za vodcu skupiny. Obvi-
nil ma, že som sa vyzve-

dal štátne tajomstvá, aby som ich v cu-
dzine vyzradil imperialistom. Bol som
teda aj vatikánsky špión a vlastizradca.
Žiadal pre mňa absolútny trest – smrť. Po
obžalobách senát rozhodol, že pojedná-
vanie bude ďalej bez verejnosti.

„Keď nás po prvom pojednávaní odvá-
dzali zo súdnej siene, ani neviem, ako sa
to stalo, zrazu som sa v tom ozbrojenom
sprievode ocitol vedľa Titusa. Museli sme
totiž čakať, kým sa nám otvoria dvere do
väznice. Vtedy mi Titus pošepkal: ,Vyspo-
vedaj ma.‘ Vyspovedal som ho. Bleskovo.
Mala či mohla to byť jeho posledná spo-
veď v živote“ (spomína v roku 2004 don
Štefan Sandtner, spoluobvinený).

V tú stredu 20. februára popoludní som
sa obhajoval ako prvý a osamote – aby
ostatní spoluobvinení nevedeli, čo som
hovoril. Vinný som sa cítil len v tom, že
som previedol dve skupiny do zahraničia.
Mojím úmyslom bolo, aby títo klerici
mohli dokončiť svoje štúdiá a žiť kňaz-
ským životom. O politiku som sa v živote
nikdy nestaral. Prokurátor mi skákal do
reči, lebo videl, že hovorím iné, ako bolo
v zápisnici z vypočúvania. Sudca Pavol
Korbuly vyhlásil, že sa bude držať toho,
čo som podpísal pri vypočúvaní.

Na druhý deň pred obedom som pri vý-
chode zo súdnej siene zrazu počul ticho
zavolať „Titus!“ a zazrel som tam Jo-
hanku. Bola na slobode. Pojednávanie
pokračovalo aj po večeri. Napokon sme
dostali slovo my – obžalovaní. Prehlásil
som, že vo svojom svedomí sa necítim
vinným. A všetko, čo sa mi kladie za vinu,
som robil z lásky k Cirkvi a osobitne z  lás -
ky k Saleziánskej spoločnosti, ktorej ďa-
kujem za všetko, čím som. Ako zvláštne
poslanie som pokladal pomáhať sale-
ziánskym bohoslovcom odísť študovať do
Turína. Svedomie mi nič nevyčíta.

V piatok 22. februára 1952 bolo pojed-
návanie znova verejné. Mal
som 37 rokov a mal to byť
môj koniec. Súdna sieň
bola plná. Sudca Korbuly
hneď vyniesol rozsudok.

„V mene republiky odsu-
dzujú sa: Titus Zeman. Súd
z príčin jemu známych od-
hliada od absolútneho
trestu a podľa §78 (vele-
zrada), ďalej podľa §86
(špionáž) odsudzuje sa na
25 rokov trestu odňatia slo-
body…“

Vo fiktívnom rozprávaní samotného dona Titusa sa pozrime,
ako ho pred 65 rokmi vo februári 1952 v Bratislave odsúdili.

Som špión, som velezradca? Obesia ma?
Spracoval: rhsdb podľa knihy „Titus Zeman – Vatikánsky špión“  � Foto: archív SDB
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Je to pre mňa veľmi dojemné byť tu, 
v obci dona Titusa, v kostole, kde bol
pokrstený, kde začal svoju službu, kde
bol napokon pochovaný a kde sa na-
chádzajú aj jeho ostatky. Je to veľmi
pekná vec byť tu medzi jeho ľudom.

Tak ako trochu poznám jeho život…
človek zostáva v strachu a uznáva, že
iba s Božou silou je možné prežiť to
všetko, čo prežil on. A keď sa nachá-
dzam tu, spomenul som si na jednu
vec pre mňa veľmi výrečnú, ktorú mám
vo svojom úrade v Ríme. Pred dvoma
rokmi v Peru v Južnej Amerike mi po-
darovali veľmi vzácny darček, vzácny
pre to, čo vyjadruje. Je to drevený kríž,
veľmi pekné spracovanie. Zvláštnosťou
je, že na kríži nie je Ježiš. Ukrižovaným
je jeden chlapec. Ide tu o veľmi hlbokú
symboliku, lebo to hovorí o mnohých
ľuďoch, ktorí boli vo svojom živote ukri-
žovaní ako Ježiš. Náš spolubrat, tento 
z vašej obce, don Titus, je jedným 
z tých, ktorí boli vo svojom živote ukri-
žovaní na kríži.

Teraz je táto chvíľa, ako aj ďalšie v bu-
dúcnosti, momentom na poďakovanie
Bohu za týchto mužov, za tieto ženy 
a dnes za nášho spolubrata Titusa. 
A nehovorí sa iba o tom, koľko dobra
urobil pre mnoho mladých povolaní –
saleziánskych a iných, ale hovorí sa tu
o sile prežívať skutočnú krížovú cestu,
ako ju prežil Ježiš od Getsemany. Ho-
vorí sa nám o tej sile, ktorá prichádza je-
dine od Boha. A je pre nás príkladom –
veríme a dúfame, že nie pre prežívanie

našej viery s toľkým utrpením, ako to
musel prežívať on –, ako máme každo-
denne prežívať svoju vieru s vedomím,
že každý vo svojom živote má svedčiť 
o Ježišovi. Don Titus odpovedal tak,
ako mu bolo možné, v jeho čase 
a v jeho okolnostiach, s veľkou hrdin-
skosťou. Podľa jeho príkladu a s Božou
milosťou máme byť dnes my svedkami
a odrazom Ježiša. A to preto, lebo náš
dnešný svet, odlišný od toho spred 
50 rokov, potrebuje naše svedectvo.

V piatok 4. novembra večer, na záver prvého dňa svojej návštevy na Slovensku, hlavný
predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime navštívil Vajnory. Pomodlil sa za

blahorečenie Božieho služobníka Titusa Zemana a prihovoril sa veriacim, ktorí zaplnili celý
kostol. Nechýbali medzi nimi príbuzní dona Titusa, ale boli tam aj mnohí členovia

saleziánskej rodiny. Prinášame vám jeho slová, v ktorých vyzdvihol dona Titusa ako svedka
Božej sily.

Spracoval: rhsdb

Hlavný predstavený:
Titus bol vo svojom živote ukrižovaný
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Hlavný predstavený (vpravo) so svojím sekretárom v kostole vo Vajnoroch 4. 12. 2016

Vo Vatikáne zasadne v utorok 21. fe-
bruára komisia deviatich kardinálov 
a biskupov, aby preskúmali mučeníctvo
dona Titusa, tiež priebeh procesu i jeho
význam pre Cirkev. Svoju mienku vy-
jadria hlasovaním. So všetkými výsled-
kami potom pôjde kardinál prefekt Kon-
gregácie pre kauzy svätých za Svätým
Otcom Františkom.
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Sníval o Afrike
V Spomienkach Jána Bosca (Memorie Biografiche) mô-
žeme čítať o dvoch snoch, ktoré sa viažu na Afriku.
Prvý je z roku 1866: jedna pastierka sa zjavila donovi
Boscovi a ukazovala mu rozvoj Saleziánskej kongre-
gácie cez obraz slnečného lúča, ktorý siaha od Santiaga
až po Peking a prechádza cez africký kontinent (Me-
morie Biografiche XVIII, 71). Druhý sen je z roku 1885:
v ňom sa don Bosco ocitne v strednej Afrike a tu mu an-
jel hovorí o veľkom požehnaní, ktoré sa čoskoro vyleje
na tento kontinent (Memorie Biografiche, XVII, 643,
645). Toto je história. Bolo treba 90 rokov, aby sa sen
dona Bosca stal skutočnosťou a prví saleziáni vstúpili
na etiópsku pôdu. Urobili tak v roku 1975. Hneď od
príchodu prvých priekopníkov sa prioritou saleziánov
v Etiópii stala výchova stoviek mladých ľudí, ktorí  nav -
števovali viac ako 14 stredísk v celej krajine.

Sen pokračuje…
Saleziánska misia pre mladých Etiópčanov bola sku-
točnou výzvou, najmä kvôli mnohoetnickej, mnoho-
náboženskej a mnohokultúrnej realite, v ktorej si sale-
ziáni nachádzajú miesto. Kým národ bol postupom
času vyhlásený za väčšinovo kresťanský, v súčasnosti

vzrástla moslimská populácia do takej miery, že mô-
žeme povedať, že počet moslimov je takmer rovnaký
ako počet kresťanov. Počet katolíkov latinského či gréc-
keho obradu dnes tvorí iba 1 % z celkovej populácie
Etiópie z asi 85-miliónov obyvateľov. Napriek všetkému
treba povedať, že Katolícka cirkev zohráva veľmi dôle-
žitú úlohu v živote mnohých Etiópčanov, predovšetkým
pre veľký počet škôl, nemocníc a mnohých inštitúcií,
ktoré poskytujú služby pre spoločné dobro spoločnosti.
V skutočnosti je v krajine k dispozícii viac ako 350 ka-
tolíckych škôl s celkovým počtom 120 000 študentov
ročne, čo nasvedčuje tomu, že Katolícka cirkev je naj-
dôležitejšou vzdelávacou inštitúciou krajiny hneď po
vláde. Medzi týmito školami je 19 saleziánskych a za-
hŕňajú základné, stredné, technické školy a gymnáziá.

Evanjelizácia v mnohoetnickom prostredí
Základným poslaním saleziánov v Etiópii je pracovať ta-
kým spôsobom, aby charizma dona Bosca bola prí-
tomná aj v mnohonáboženskom prostredí, akým je
Etiópia, kde ortodoxná etiópska cirkev je hlboko spätá
so životom a históriou ľudu od začiatku samotného
kresťanstva. Hoci zriedkavo, ale stalo sa, že niektorí or-
todoxní kňazi zakázali svojim veriacim navštevovať

Autor: LijoVadakkan SDB, Salesiani2015

V Biblii sú Etiópčania opísaní ako „urastený, lesklý ľud, národ silný a víťazný, obávaný široko-
-ďaleko“ (Iz  18, 2). Etiópia je dnes veľmi známa pre svoju starovekú civilizáciu a je hrdá na
to, že bola jednou z prvých krajín sveta, ktorá prijala Krista a kresťanstvo. Je historickým
faktom (podľa histórie kresťanstva), že osoba, ktorá vyjadrila: „Čo prekáža, aby som sa dal
pokrstiť?“, bol Etiópčan. Apoštol Filip mu povedal: Ak veríš z celého srdca, slobodno.“
Etiópčan odpovedal: Verím, že Ježiš Kristus je Boží Syn“ (Sk 8, 37 – 38).

Saleziánska vlajka
veje v Etiópii
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kurzy alebo aktivity v saleziánskych do-
moch v presvedčení, že ide o návnadu,
ako získať a viesť mládež, aby prijala ka-
tolícku vieru. Dnes sú to však práve
mladí ľudia, ktorí si s trpezlivosťou a to-
leranciou začínajú uvedomovať, že or-
todoxná i katolícka Cirkev majú rov-
naký ideál: spoločne sa podieľať na
rozvoji mládeže v spoločnosti.

Saleziánske mládežnícke hnutie (SMH)
v tejto provincii vyvinulo veľké úsilie 
v tomto smere a sprevádza mladých,
aby im prinieslo súlad medzi ortodox-
nou spiritualitou a katolíckou. Triedy
katechizmu, Savio klub, divadelné i zá-
ujmové skupiny v rôznych oratóriách –
to všetko je súčasťou formácie k viere,
ktorá sa prejavuje vo všetkých voľno-
časových aktivitách. Programy morálnej
výchovy a večerné školy, napríklad 
v oratóriu v Adwa v severnej oblasti Ti-
gray, sú iniciatívy, na ktoré si bývalí
žiaci spomínajú aj dnes s radosťou. Vý-
sledkom je vzrast počtu povolaní k sa-
leziánskemu životu, ktoré vzišli v tých -

to oratóriách, často z tradične ortodox-
ných rodín, a to aj napriek silnému od-
poru voči tejto voľbe.

Dni saleziánskeho mládežníckeho
hnutia
Na podujatia nazvané Dni SHM pri-
chádza niekoľko sto mladých z rôznych
oratórií, aby sa podelili o nápady a sny,

podčiarkli vlastné rozdiely, z ktorých
potom vzniká diskusné fórum. Mladí
ľudia aj saleziáni sa spolupodieľajú na
hudobných i športových aktivitách s ra-
dostným duchom a modlitbou. Medzi
mladými bývajú tiež moslimovia a or-
todoxní, katolíci i protestanti, všetci pod
záštitou dona Bosca s jediným cieľom
vytvoriť lepší svet.

21



v ý c h o v a

PRESTÁVKA PRI STOLE
Je neuveriteľné, akú výchovnú silu má jesť spoločne pri stole:
• Zakúšame, aké krásne je byť spolu, nie iba vedľa seba – ako
stoličky.
• Pri stole sa rozprávame. Televízia nie je pozvaná k stolu ani
k obedu, ba ani k večeri.
• A rovnako ani mobily, tablety či iPady…
• Pri stole aj relaxujeme. Nerobíme ani výsluchy, čo sa týka
školských neúspechov.
• Za stolom sedíme jeden oproti druhému aj preto, aby aj oči
mohli rozprávať… a smiať sa.
Prestávku pri stole preto treba chrániť za každú cenu, aspoň
raz do dňa, najlepšie večer. Aj keď to stojí nejakú námahu,
ale rodina rastie najmä večer – spolu pri stole.

PRESTÁVKA NA LAVIČKE
Sadnúť si občas na lavičku či do kresla, vziať si knihu a dať
sa do čítania – to je druhá múdra prestávka. Aké múdre je čí-
tať! Čítanie nasycuje ducha. Čítanie je ako nehrdzavejúca
oceľ pre rozum.
Jedným slovom: čítanie je veľmi dobrý liek pre ubolené,
hladné duše.

PRESTÁVKA V PRíRODE
Deti, čo poznajú len počítač, ale nevedia nič o kráse me-
sačného jasu, obilného klasu či vodnej vážky, naháňajú
strach. Také deti nemajú žiadne vnútorné radosti. Nikdy ne-
zažili prestávku v prírode. Aké je to potrebné! Potrebujeme
počuť, ako spadne gaštan, ako šumí pole či dotknúť sa trávy,
kvetov, sledovať mravce, chrústy a vtáky. Prestávka v prírode
lieči. Je dokázané, že chorí, ktorí cez okno z izby vidia
stromy, sa uzdravujú skôr než tí v izbách bez okien. Kontakt
s prírodou znižuje napätie, oslabuje agresivitu, robí život ra-
dostnejším. Prestávka v prírode nás robí viac ľuďmi, až tak,
že ktosi povedal, že lekár by mal priam predpisovať dívanie
sa na západ slnka. Deti, ktoré sa nedívajú na západy slnka,
nebudú nikdy vedieť ďakovať za život.

MODLITBOVÁ PRESTÁVKA
Jeden spisovateľ hovorí, že na to, aby človek vstal (to je ako
„vychovávať“), musí si najprv kľaknúť. Bez preháňania. Mod-
litbová prestávka je „pani“ prestávka.
Modlitba nás robí múdrejšími, lebo nám pripomína slovíčko

„ďakujem.“ Vyrovnáva naše „ja“, lebo nás vyzýva nestavať do
stredu seba. A človek sa stáva tiež hlbším, lebo v modlitbe
skúma aj zdravie svojej duše.

Toto sú štyri múdre prestávky. Aj vo výchove. Ak sa vám zdá,
že sú tieto návrhy na hony vzdialené reálnemu životu, máte
pravdu. Ľahko je písať, ťažšie je žiť. Môže byť ironické na-
vrhovať dívanie sa na západ slnka, keď človek žije medzi pa-
nelákmi. Naivné je myslieť na modlitbovú prestávku, keď
nám myseľ zamestnáva milión starostí…Ľahko sa hovorí.
Ale aj povedať je už dobro. Niekedy nenahraditeľné dobro,
lebo slová ukazujú na cieľ. Beda, keby chýbali takéto „uka-
zovatele“. Nech tieto slová teda skôr povzbudia, dajú nádej.

Autor: Pino Pellegrino, BS 1/2016  � Preklad: rhsdb  � Foto: unsplash.com

Aby bol život oslavou!
Spomaľme, prosím. Sme takí pohltení rýchlosťou, že nemáme čas vychutnať život. Áno, ten,
kto vymyslel ponáhľanie, nám ukradol život. Je načase znovu objaviť múdre prestávky.
Ponáhľanie sa preniklo aj do výchovy, ale len prestávky „budujú“ – ak sú múdre, samozrejme.
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Program máme celkom pestrý. Ráno je
budíček pre všetkých o 5:45, nasleduje
svätá omša, raňajky. O 8:00 sa začína
škola a trvá do 13:50 s dvoma dlhšími
prestávkami, počas ktorých s chlapcami
hráme väčšinou basketbal alebo futbal.
Futbal a basketbal sú športy, ktoré Me-
xičania po Panne Márii Guadalupskej
uctievajú ako ďalšie náboženstvo. Pre
mňa, futbalového nadšenca, je to záži-
tok sledovať, akí sú chlapci talentovaní,
čo sa týka týchto športov. Po škole na-
sleduje upratovanie spoločných miest-
ností, potom máme obed a po obede 
v pondelky, stredy a piatky nejaký šport
a prácu a v utorky a v štvrtky iba pra-
cujeme. Po týchto aktivitách nasleduje
štúdium alebo katechéza.

Panuje tu prísna disciplína. Práce tu je
naozaj veľa. Najčastejšie pracujeme na
ranči, klčujeme prales, sadíme cédre
alebo obrábame pole. Chlapci sú na-
ozaj zruční v práci. Prakticky od naro-
denia pracujú na ranči a mačeta je ich
chlieb každodenný.

Tento región je veľmi chudobný na pra-
covné príležitosti. Takmer každý tu pra-
cuje na ranči alebo v Spojených štá-
toch. Pracuje sa tu každý deň, či je
nedeľa, alebo sviatok, pracuje sa stále.
Najväčší problém je závislosť od alko-
holu a drog. Druhým problémom je
gramotnosť. Bohu vďaka za kňazov
(hoci ich nie je veľa), ktorí sú v tomto
regióne, rozširujú vzdelanie a odo-
vzdávajú evanjelium ľudom. Ďalším
problémom je totiž náboženstvo, resp.
jeho alternatívne podoby. Tam, kde sa
dostali kňazi, je kresťanstvo, ale nájde
sa tu aj mnoho iných náboženstiev, ako

sú rôzne kmeňové náboženstvá so svo-
jimi pochybnými tradíciami. Ako som
spomínal, ľudom chýba gramotnosť, a
to vo všetkých smeroch. Je bežné, že na
ulici stretnem 13-14-ročné dievča s bá-
bätkom v náručí a nie je to jej mladšia
sestra, ale vlastné dieťa.

Toto miesto je skutočným dobrodruž-
stvom, po ktorom niekde v kútiku srdca
túži každý muž či chlapec. Kone, mo-
torky, divočina a každodenná práca.
Posilou pri tom všetkom je nám každo-
denná svätá omša, v ktorej prijímame
eucharistického Krista. Už som tu ne-
jaký čas a vnímam, že len vďaka mod-
litbe som schopný zvládnuť povinnosti
a náročnosť každého dňa. Učím sa zve-
rovať sa do Božích rúk a dôverovať Bo-
žej prozreteľnosti, pretože sú situácie,
ktoré nedokážem žiadnym spôsobom
ovplyvniť, a vtedy mi ostáva len dôve-
rovať.

Čo sa mi však najviac páči, je to, že
chlapci tu dospievajú v skutočných mu-
žov. Prečo to hovorím? Pretože byť mu-
žom modlitby v dnešnej dobe sa už ne-
nosí a títo chalani sú na to hrdí.
Posolstvo dona Bosca sa tu nesie naozaj
na každom kroku – byť veselý, svedo-
mito si plniť svoje povinnosti a pristu-
povať k sviatostiam; to je heslo kaž-
dého dňa.

Aby bol život oslavou!
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Pozdravujem z horúceho Mexika! Miesto mojej misijnej činnosti, ktoré mi bolo zverené, sa
nazýva Cecachi. Cecachi je názov pre saleziánske dielo, ktoré slúži ako základná internátna
škola pre dievčatá a chlapcov. Bratia saleziáni spolu s asistenciou, ktorej súčasťou som aj ja,
majú na starosti organizovanie aktivít pre chlapcov. Sestry Márie Pomocnice, taktiež spolu 
s asistenciou, majú na starosti dievčatá.

Autor a foto: misijný dobrovoľník Martin Sloboda – Mexiko

Dobrodružstvo s názvom 
Cecachi



d o n  b o s c o

Spracoval: Pavol Grach SDB 

Bolo 30. januára 1888. Don Bosco ne-
mal vôbec síl, ale ešte bol pri vedomí. Po
oratóriu sa táto zvesť rozšírila ako blesk
a všetkým trhala srdce. Plačúci saleziáni
a mladí čakali pri kaplnke, kým príde na
nich rad, aby po špičkách vkĺzli do jeho
izby a naposledy vrúcne pobozkali mi-
lovanú ruku. Mali so sebou medaily,
kríže a obrázky, ktoré na neho prikladali
ako relikviu. Ležal na posteli s hlavou
podopretou tromi vankúšmi, mierne na-
klonenou doprava. Pokojný výraz tváre,
oči trocha pootvorené, pravá ruka na
prikrývke. Na hrudi spočíval kríž, ľavou
rukou stískal druhý a z postele visela
jeho fialová štóla, znak kňazstva. Don
Bosco sa prebral už len vtedy, keď sa
rozprávalo o nebi, a opakoval slová: „Je-
žiš a Mária, vám darujem svoje srdce 
a dušu! Matka, otvor mi brány neba!“
31. januára 1888 nadránom o 4.30 na
Bazilike Panny Márie Pomocnice zvonili
zvony na Anjel Pána. Zrazu namáhavé
dýchanie dona Bosca, ktoré sa nieslo iz-
bou, prestalo. Otec… don Bosco zomrel!
Mal 72 rokov a päť a pol mesiaca.
Smutný don Rua povedal: „Sme dvojná-
sobné siroty. Stratili sme otca tu na zemi,

ale tešme sa, že máme ochrancu v nebi.
Nasledujem jeho svätý príklad.“ Izba sa
naplnila saleziánmi, ktorí pla-
kali a modlili sa. Fotograf Felice
Deasti a maliar Rollini urobili
posledné snímky dona Bosca.
Tesne popoludní sa smutná
správa rozšírila po celom meste
a spôsobila všeobecné dojatie.
Medzi ľuďmi sa vravelo: „Bol
to svätec!“

Na druhý deň po smrti dona
Bosca dostal salezián koadjú-
tor Bona na jeho príhovor sku-
točnú  milosť. Už vyše mesiaca
ho bolela noha a v to ráno sa
mu zvlášť veľmi ťažko kráčalo
po schodoch. Bona stál so svä-
teničkou pri tele dona Bosca. 
A keď ho šiel kropiť, v mysli
poprosil dona Bosca o uzdra-
venie. V tej chvíli cítil, že je
úplne zdravý. Niečo podobné
sa stalo nevidiacej saleziánke
sestre Adele Marchesovej. Stála
pri jeho truhle, chytila mu ruku
a dala si ju na oči. Vtedy s ra-

dosťou konštatovala: „Veď ja vidím, ja vi-
dím dona Bosca!“

Vznešená pani povedala deväťročnému
Jankovi v sne tri slová: buď pokorný,
statočný a silný. Do originálneho textu,
ktorý sa nachádza v centrálnom sale-
ziánskom archíve, urobil sám don
Bosco jednu opravu. Pôvodný text znel:
buď zdravý, silný a statočný. Don Bosco
preškrtol slovíčko zdravý a napísal nad
to pokorný.

Prečo don Bosco cítil potrebu urobiť
takúto úpravu? Chcel azda dať textu

väčšiu duchovnú hĺbku? Don Bosco vo
svojom sne – a teda aj postavy, ktoré sa
mu zjavili – rozprávali piemontským
nárečím. Slová, ktoré Janko Bosco po-
čul, boli: san, fórt e robust. Slovo san
v piemontskom nárečí má morálny ná-
dych – byť zdravý, čiže neskazený, poc-
tivý v konaní; fórt znamená byť junák,
smelý, odvážny, podnikavý; a robust
označuje človeka, čo veľa znesie, pre-
koná všetky námahy a utrpenia.

Keď mal don Bosco v pamäti tento sen,
spomínal si na piemontské slová. Slovo
san však pre deväťročného chlapca
znamenalo, aby bol poslušný, pod-
dajný, nie vrtošivý, namyslený, jedným
slovom, aby bol pokorný. Takýchto
chcel mať don Bosco aj svojich synov.
Základ nášho saleziánskeho ducha spo-
číva v pokore, v podnikavosti a v schop-
nosti nikdy sa nevzdať.

Janko Bosco počul: san, fórt e robust

Spracovala: Adriana Sarközyová FMA  � Foto: archív SDB

Matka, otvor mi brány neba!
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V osemnástich ženou bohatého
obchodníka
Matilda študovala u Arménskych sestier
Nepoškvrneného počatia. Vydala sa
ako 18-ročné dievča s povesťou krása-
vice v roku 1922. Šťastné manželstvo 
s Jurajom Eliášom Salemom však ostalo
bezdetné a Matilda znášala autorita-
tívne sklony manžela s veľkou dávkou
trpezlivosti, nehy a diplomacie. V cho-
robe mu bola trpezlivou ošetrovateľ-
kou, sprevádzala ho aj na obchodných
cestách a čoskoro si získala rešpekt ma-
nažérov európskych obchodných do-
mov. Urovnávala tiež neľahké vzťahy
medzi manželom a jeho otcom, ktorý
ako vdovec u nich býval.

Nadácia pre konanie dobra
V roku 1943 sa biskupom v Aleppe stal
Mons. Izidor Fattal. Spriatelil sa so Sa-
lemovcami a pán Salem sa mu zdôve-
ril so snom vytvoriť v Aleppe charita-
tívne dielo. Biskup mu navrhol založiť
školu pre kresťanských robotníkov. Sa-
lemovci tak postupne vybudovali re-
meselnícku školu, kostol, domy pre ro-
botníkov a nemocnicu. V tiesnivom
čase vojny vnášala táto činnosť do ich
života nádej a povzbudenie, až kým si
26. októbra 1944 neprišla po Juraja
smrť. Zronená Matilda prežívala ťažké
chvíle, no časom sa vzchopila a jej zre-
losť, dôstojnosť i odvaha vzbudzovali
obdiv. Po smrti manžela sa spolu 
s Mons. Fattalom 15 rokov venovala
správe Fondu Juraja Salema, ktorý fi-
nancoval všetky rozbehnuté projekty.
A hoci si Matilda mohla ešte založiť
rodinu, po mnohých modlitbách sa na-
pokon rozhodla venovať svoj život de-

ťom zo sirotinca a ďalším sociálnym
dielam.

Saleziáni a remeselnícka škola
Po vojne v roku 1945 navrhla Matilda
rade Fondu kúpiť opustenú budovu ko-
légia v Aleppe a zriadiť tam remesel-
nícku školu. Odcestovala do Turína 

a o vedenie školy požiadala salezi ánov.
Tí prišli a školu otvorili v roku 1948. 
V tom čase sa začala aj prvá pales-
tínsko-izraelská vojna. Z Palestíny zrazu
prichádzali ustráchané matky, deti 
a starci a Matilda zmobilizovala všetky
sily do služby týmto biednym ľuďom.
Otvorila im svoj dom, počúvala ich, sý-
tila a povzbudzovala. Jej spovedníkom
i duchovným vodcom sa stal salezián
don Maggi. Každý deň chodila na svätú

omšu, k svätému prijímaniu a veľa sa
modlila, čerpajúc tak silu pre každo-
denné povinnosti a starosti. Denne sa
spolu so služobníctvom modlievala aj
ruženec.

„Pri opisovaní duchovnej cesty Matildy
Salemovej,“ píše jej synovec, „vidím, že
je poznačená vplyvom ,assiského chu-
dáčika‘ svätého Františka Saleského 
a dona Bosca. Od prvého si osvojila
ducha chudoby a odovzdanie sa Bohu
bez akýchkoľvek výhrad, od druhého
lásku k blížnemu a porozumenie pre
slabosť iných, od dona Bosca aj kon-
krétnu lásku voči mladým robotníkom.“

Choroba a bolesť ako príležitosť 
na obetu
V roku 1958 podnikla so svojou nete-
rou Loris cestu po Európe. Duševne po-
okriala, fyzicky ju to však vyčerpalo.
O krátky čas začala krvácať a lekári jej
zistili zhubný nádor. Ďalších dvadsať
mesiacov života bolo pre ňu „skúškou
ohňom“. V rámci možností sa aj naďa-
lej venovala svojim povinnostiam a du-
chovnému životu. V roku 1960 odces-
tovala do Lúrd vyprosiť si od Panny
Márie milosť prijať Božiu vôľu a obeto-
vať svoj život. Nasledovali ďalšie 
chirurgické zákroky, ožarovanie, che-
moterapia. Keď jej v ktorýsi deň v po-
slednom období života doktor odoberal
krv, takmer kričala: „Bože môj, obetu-
jem svoj život za zjednotenie kresťa-
nov, za posvätenie kňazov a za úspech
diela Juraja Salema!“ Pán jej prišiel 
v ústrety na úsvite 27. februára 1961,
keď z neba padali čisté a žiarivé vločky
snehu.
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„Matilda Salemová sa nenarodila svätá, no veľmi sa usilovala ňou stať. Odpovedala na Božie
volanie, milovala Krista a cez utrpenie a modlitbu sa postupne odpútala od sveta.“ Takto
láskyplne o svojej tete píše Rolanda de Sahbová. Matilda Salemová sa narodila v roku 1904 
v sýrskom meste Aleppo a tam aj v roku 1961 ako 56-ročná zomrela.

Spracovala: Lucia Fojtíková ASC

MMaattkkaa  aa  sseessttrraa  cchhuuddoobbnnýýcchh
Božia služobníčka Mati lda Salemová
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V roku 1920 slovenský salezián František Sersen so
schválením rímskeho saleziánskeho provinciála otvo-
ril v Ríme internát pre slovenských študentov, ktorí
mali záujem stať sa rehoľníkmi. Študenti mali byť
umiestnení do saleziánskeho domu Sacro Cuore
(Božské Srdce), ktorý sa nachádza tesne vedľa hlavnej
rímskej železničnej stanice – Stazione Termini. V tomto
saleziánskom dome sa nachádzalo aj gymnázium, kde
mali títo slovenskí mladíci študovať.

Na odporúčanie miestneho pána farára Antona Moyša
sa Leonard Tikl medzi prvými prihlásil do tohto gym-
názia, čím otvoril dôležitú kapitolu svojich osobných
dejín. (Na odporúčanie a s pomocou tohto farára sa do-
stal na štúdiá do bratislavského štátneho reálneho gym-
názia na Grösslingovej ulici i budúci prezident ČSSR
Gustáv Husák, taktiež rodák z Dúbravky. Takto to roz-
právali starší saleziáni, ktorí to priamo počuli od dona
Tikla.)

Do saleziánského domu Sacro Cuore prišiel Leonard 
v októbri 1920. Starší saleziáni spomínali, že bol jazy-
kovo veľmi zdatný. Gymnaziálne štúdiá, ktoré začal 
v Ríme (1920 – 1922), na jeden rok prerušil a dokon-
čil ich súkromne v mestečku Genzano (1923 – 1925),
asi 30 km od Ríma. Tam súbežne študoval aj filozofiu
(1923 – 1925). Noviciát si urobil taktiež v Genzane 
v roku 1922 – 1923 a tam zložil aj prvé rehoľné sľuby
12. septembra 1923. Rehoľnú obliečku prijal z rúk pr-
vého saleziánskeho kardinála Giovanniho Cagliera
(1838 – 1926).

Trojročnú pedagogickú prax si vykonal v saleziánskom
dome v mestečku Macerata (1925 – 1928), kde 
13. septembra 1926 skladal večné sľuby. Svoje teolo-
gické štúdiá začal v Ríme (1928 – 1930), pokračoval
rok súkromne v Šaštíne (1930 – 1931), kde súbežne vy-
pomáhal i pri tamojšom gymnáziu, a dokončil v Slo-
vinsku v inštitúte Rakovnik (1931 – 1932) v Ľubľane.
Tam bol aj vysvätený za diakona 1. júla 1932. Napo-
kon kňazskú vysviacku mal už doma na Slovensku 
8. decembra 1932 v Trnave; vysvätil ho biskup Pavol
Jantausch.

Ako novokňaz pôsobil don Tikl najprv v Šaštíne (1932 –
1934). Následne zastával v Saleziánskej spoločnosti
viacero úloh. Najprv úlohu ekonóma v Bratislave na
Miletičovej (1934 – 1936), odkiaľ dochádzal vypomá-
hať i do obce Devínska Nová Ves, ktorá je v súčasnosti

Autor: Zlatko Kubanovič SDB � Foto: archív SDB

Leonard Tikl sa narodil ešte v Rakúsko-Uhorsku 11. mája 1902 v obci Dúbravka, ktorá bola 
po druhej svetovej vojne pripojená k Bratislave a až do súčasnosti je jej mestskou časťou.
Pokrstený bol v Dúbravke v Kostole Kozmu a Damiána v ten istý deň, ako sa narodil. Krstil ho
tamojší farár Anton Moyš (1869 – 1957), známy pre svoje kultúrne a náboženské aktivity
(Anton Moyš bol mladším bratom Ladislava Moyša, tiež rímskokatolíckeho kňaza, ktorý bol
spoluzakladateľom a istý čas i riaditeľom Slovenského rozhlasu). Jeho rodičia sa volali
Šebastián Tikl a Anastázia, rodená Sluková. Leonard vychodil ľudovú školu v rodisku.

Leonard Tikl
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taktiež mestskou časťou Bratislavy. 
V roku 1935 bol poverený aj úlohou
šéfredaktora časopisu Don Bosco. Po
roku dostal úlohu administrátora far-
nosti vo Svätom Beňadiku (1936 –
1938).

Od roku 1938 až do roku 1950 pôsobil
už len v Bratislave na Miletičovej. Naj-
prv v úlohe ekonóma a vedúceho sale-
ziánskych spolupracovníkov pre celé
Slovensko (1939 – 1941), potom rok iba
ako vedúci saleziánskych spolupracov-
níkov (1941 – 1942) a v roku 1942 sa
stal provinciálnym ekonómom (1942 –
1950). V roku 1945 mu zverili okrem
úlohy provinciálneho ekonóma aj
úlohu provinciálneho sekretára (1945 –
1950).

Po násilnom zrušení Saleziánskej spo-
ločnosti v roku 1950, keď politický re-
žim a jeho predstavitelia rozhodovali 
o celých skupinách obyvateľstva, bol
don Tikl spolu s ostatnými saleziánmi
internovaný. Najprv do Šaštína a po-
tom do Podolínca, odkiaľ sa mu poda-
rilo utiecť. V apríli 1951 sa pokúsil vo
výprave, ktorú organizoval dnes už

Boží služobník salezián don Titus Ze-
man, utiecť za hranice. Výprava sa však
nepodarila a Leonarda Tikla zatkli or-
gány štátnej moci pri Veľkých Levároch.

Počas vyšetrovania zažil šikanovanie 
a mnohé príkoria, od psychického po-
nižovania a vyhrážok až po veľmi ag-
resívne fyzické násilie. Vyšetrovatelia 
z radov príslušníkov ŠtB sa totiž do-
mnievali, že ako hlavný provinciálny
ekonóm ilegálne ukryl finančné pro-
striedky a cennosti pred zoštátnením 
a tieto prostriedky následne potom po-
užil na nepriateľskú činnosť a na finan-
covanie ilegálnych útekov saleziánov,
predovšetkým klerikov do zahraničia.
Podobne ako donovi Titusovi Zemanovi
aj jemu napríklad strkali hlavu do vedra
naplneného fekáliami. Tieto „rany z níz-
kych pohnútok“, keď musel dokazovať,
že je vôbec človekom, sa uňho nikdy
nezahojili a až do konca života bolo 
z neho cítiť obrovský strach, keď o tom
rozprával. Ak sa o tom vôbec zmienil,
bolo to skutočne veľmi zriedka (takto
spomínali starší saleziáni).

Za pokus o útek z Československa do-
stal pri súde 22. februára 1952 trest 
15 rokov väzenia. Sedel vo väzniciach
v Bratislave, Ilave, Mírove a v Leopol-
dove. V roku 1960 pri príležitosti 
15. výročia ukončenia druhej svetovej
vojny udeľoval vtedajší prezident Anto-
nín Novotný amnestie. Aj Leonard Tikl
dostal milosť a bol prepustený na skú-
šobnú dobu desať rokov. Súhlas na du-
chovnú službu od štátu nikdy nedostal.

Po prepustení z väzenia sa zamestnal
ako vrátnik v rekreačných službách 
v Bratislave. V roku 1968 odišiel do dô-
chodku. Zomrel 14. novembra 1973 vo
veku 71 rokov, 50 rokov rehoľných sľu-
bov a 41 rokov kňazstva. Pochovaný je
na cintoríne v Dúbravke. Provinciál-
nym ekonómom bol osem rokov.

Utrpenie dona Tikla, ktoré znášal za
Krista a Saleziánsku spoločnosť, nebolo
zbytočné. Aj on svojím činom prispel 
k demokracii a slobode Cirkvi. A na
 tých  to ľudí by sme nemali zabúdať.
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Don Leonard Tikl (v strede) na pohrebe prvého slovenského provinciála Jozefa Bokora 4. 4. 1968 v Trakoviciach; vpravo salezián Jozef Pavliš
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ŽILINA
Tradičné podujatie sa zmenilo na víkend
nových priateľstiev

Saleziánska Stredná odborná škola sv. Jo-
zefa Robotníka v Žiline zažila začiatkom
decembra skutočne Akčný víkend, ktorí
by si prváci radi zopakovali. Medzi štu-
dentmi síce najprv panovala nechuť zú-
častniť sa tradičného podujatia, no po-
stupne program chytil azda každého.
Počas Akčného víkendu nechýbali diva-
delné scénky, logické úlohy a veľa spoloč-
ných aktivít – zábavných, ale i logických.
A takisto bol aj nočný program. Rozdiel
oproti minulým ročníkom bol v tom, že
napadol aj sneh a na akcii boli aj dievčatá.

ČASTÁ-PAPIERNIČKA
Víkend silných zážitkov: 
Zumbu tancovali aj saleziánky

Súťaž pre celú rodinu, duchovná obnova i relax vo
wellnesse. To je len zlomok z bohatých aktivít, ktoré
mohli odchovanci saleziánskych stredísk zažiť počas
štvrtého ročníka Víkendu silných zážitkov. O mamičky
sa postarali kozmetičky, kaderníčka či manikérka.
Muži sa zas mohli zúčastniť obľúbeného futbalového
turnaja. O viac než 70 detí sa postaralo 24 animáto-
rov v detskom kútiku. Hosťami víkendu pre exallievov
bolo viacero kňazov vrátane Paľa Gracha, ktorý du-
chovne sprevádzal celým víkendom. Pozvanie prijal aj
provinciál don Jozef Ižold, ktorý celebroval nedeľnú
omšu i viedol duchovnú obnovu. V rámci relaxu si
ženy mohli zatancovať zumbu s profesionálnou cvi-
čiteľkou, čo neodmietli ani sestry saleziánky.

RíM
Animátorka z Bratislavy zloží večné
sľuby ako misionárka lásky

Medzi Misionárky lásky pribudne 
3. decembra nová sestra. Slovenka
Zuzana Marková, bývalá animátorka
v bratislavskom saleziánskom stre-
disku na Mamateyovej, zloží svoje
večné sľuby v Ríme. V roku 2003 sa
animátorka, dobrovoľníčka i skautka
stala predsedníčkou Domky v miest-
nom stredisku. Svoje áno Bohu povie
sestra Elizabeta v Kostole Najsvätej-
šieho Srdca Ježišovho v Ríme. Tento
kostol postavil z poverenia pápeža
Leva XIII. don Bosco a spravujú ho
saleziáni.

RíM
Nechýbal ani Slovák: Stretnutie provinciálov z celej Európy

Od roku 2004 sa provinciáli z celej Európy zišli už po
šiestykrát na pravidelnom stretnutí, ktoré sa koná
každý druhý rok. Prekonávanie rozdielov medzi
dvoma európskymi regiónmi a mnohými jazykmi,
zdieľanie sa o pozitívnych aktivitách a najmä rozlišo-
vanie spoločných priorít v Európe. To boli témy stret-
nutia v hlavnom dome saleziánov v Ríme, na ktorom
nechýbal ani slovenský provinciál don Jozef Ižold.

Viac ako 60 saleziánov – celá hlavná rada vrátane
hlavného predstaveného, všetci provinciáli Európy 
a koordinátori pre pastoráciu mládeže a formáciu – sa
sústredilo najmä na poslanie s chudobnými mladými
(utečenci a migranti, centrá pre odborné vzdelávanie)
a na saleziánsku formáciu v Európe.

s p r á v y
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KOŠICE
Veľký hokejbalový turnaj oslávil jubileum: Finále
vysielali naživo

V Košiciach sa aj túto jeseň konal už tradičný Veľký ho-
kejbalový turnaj. V poradí 20. ročník prišli osláviť chlapci
z celého Slovenska. Osem tímov proti sebe bojovalo 
o putovný pohár Pištu. Tým, ktorí si nemohli prísť vy-
chutnať športovú atmosféru priamo na ihriská, umožnili
organizátori sledovať finálové zápasy online prostred-
níctvom livestreamu. Ako je už zvykom, v sobotu večer
chlapci vymenili dresy za obleky a stretli sa na spoločnej
slávnostnej večeri. Zlato si domov odnieslo Námestovo,
ktoré vo finále triumfovalo nad Prešovom 3 : 2.

PREŠOV
Dar pápežovi Františkovi k narodeninám
Mladí a saleziáni z prešovského strediska pripravili Svätému
Otcovi k vzácnemu životnému jubileu duchovnú kyticu z mod-
litieb, dobrých skutkov a sebazaprení. Od septembra do no-
vembra sa do nej zapojilo vyše 160 ľudí a vpísali sa do knihy,
ktorú zviazanú poslali na sviatok Nepoškvrnenej Panny Márie
na pápežovu adresu do Vatikánu. „Naša rodinka sa modlila celý
týždeň za Svätého Otca svätý ruženec.“ „Dva týždne sme ne-
jedli sladkosti.“ „Nerobil som týždeň bratovi zle.“ „Nebudem sa
hrať mesiac na počítači.“ „Učiť sa a správať sa lepšie ku kama-
rátom.“ „Týždeň som sa sprchoval studenou vodou.“ „Týždeň,
každý deň, som sa modlil Korunku k Božiemu Milosrdenstvu.“
„Tri mesiace som sa snažil byť aktívny v domácich prácach.“ To
boli niektoré časti v duchovnom dare pre pápeža Františka. Do
knihy Prešovčania doplnili aj preklad textov do taliančiny a svoje
fotografie.

DUBNICA NAD VÁHOM/BRATISLAVA
Malá aj veľká Kama v hale: Tvrdé boje o víťazstvá

Dubnica aj tento rok hosťovala desať tímov zo slovenských
saleziánskych stredísk, ktoré si prišli zasúťažiť vo futsale.
Družstvá pricestovali takmer zo všetkých kútov Slovenska.
Ohniskom diania bola mestská športová hala, v ktorej sa
odohralo spolu 25 zápasov.

Zo základných skupín sa do semifinále turnaja hráčov do 
19 rokov prebojovali družstvá z Námestova, Trnavy, Prešova,
Žiliny, Michaloviec a Bratislavy-Miletičovej. Majstrom sa
stal Prešov, ktorý zdolal Trnavu, bronz patrí Námestovu.

O putovný pohár na malej halovej Kame – západ prišlo na
Mamateyovu do Bratislavy bojovať desať tímov z hráčov do
15 rokov. Spestrením programu bolo spoločné sledovanie
priameho prenosu z kvalifikácie profesionálnych futbalistov
o majstrovstvá sveta Slovensko – Litva. Vo finále turnaja pod-
ľahla Trnava domácej Mamateyke, súboj o tretie miesto me-
dzi Miletičkou a Banskou Bystricou zvládli víťazne chlapci 
z Bratislavy.
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O vernosti
Ak je každý z nás verný Pánovi, vtedy, keď príde smrť, povieme
ako František: „Sestra smrť, príď!“ (…) Nevystraší nás. A keď na-
stane deň súdu, zahľadíme sa na Pána a povieme: „Pane, mám
mnoho hriechov, no snažil som sa byť verný.“ Pán je dobrý. Dám
vám túto radu: „Buď verný až do smrti – hovorí Pán – a dám ti
veniec života. Vďaka tejto vernosti nebudeme mať na konci
strach, pri našom konci nebudeme mať strach zo súdu.“

O navštívení
Svätý Augustín používal jedno veľmi silné vyjadrenie: „Mám
strach z Boha, z Ježiša, keď prechádza!“ Ale prečo máš strach?
„Mám strach, že ho nerozpoznám!“ Ak nevenuješ pozornosť
svojmu srdcu, nikdy nebudeš vedieť, či ťa Ježiš navštevuje, alebo
nie. Nech nám všetkým dá Pán tú milosť rozpoznať čas, v ktorom
sme boli navštívení, v ktorom sme navštívení a budeme navští-
vení, aby sme otvorili dvere Ježišovi, aby sa takto naše srdce bez-
pečne rozšírilo láskou a slúžilo v láske Pána Ježiša.

O službe
Koľkokrát sme to videli a možno aj u nás doma: „Tu rozkazu-
jem ja!“ A koľkokrát bez toho, žeby sme to takto povedali, sme
dali druhým pocítiť, že „ja som tu pánom“. Nie je to tak? Túžba
po moci… A Ježiš nás naučil, že ten, čo riadi, má sa stať tým,
kto slúži. Alebo ak chce byť niekto prvý, nech je služobníkom
všetkých. Ježiš obracia naruby hodnoty svetskosti, sveta. Táto
túžba po moci nie je cestou k tomu, aby sme sa stali Pánovými
služobníkmi; naopak, je to prekážka.

Zdroj: sk.radiovaticana.va

Dominik Savio by nemal
chýbať žiadnemu členovi

saleziánskej rodiny

Boli časy, keď sa životopis Dominika
Savia dával priamo mladým a on sa stával
ich modelom. Časy sa však zmenili 
a životopis Dominika Savia dnes už nie
vždy tak bezprostredne osloví mladého
človeka. Neznamená to však, že by tieto
stránky zostali neužitočné.

Biografia Dominika Savia sa stáva učebnicou pre všet-
kých žiakov dona Bosca a vychovávateľov mladých.
Vychovávať v duchu dona Bosca, to znamená medito-
vať životopis Dominika Savia. Môžeme v ňom napríklad
zbadať, ako sa vedel priblížiť k mladému človekovi 
a o čom sa s ním rozprával. Potom už len stačí všetko
preložiť do našej súčasnej reči a užitočnosť tejto knihy
čoskoro spozná každý. V januári oslavujeme sviatok
dona Bosca, nášho otca a učiteľa. Čo keby sme mu pri-
niesli darček v podobe toho, že budeme horlivo čítať 
a meditovať to, čo nám chcel vyrozprávať, keď napísal
životopisný príbeh Dominika Savia? Životopis Dominika
Savia by nemal chýbať nijakému členovi saleziánskej ro-
diny.

Slová pre život
od Svätého Otca Františka

Autor: Pavol Grach SDB
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Autor: Zuzana Suchová � Foto: archív Savio o.z.
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Exodus v Južnom Sudáne

„Južný Sudán sa borí s mnohými prob -
lémami, ako je chudoba, veľká ne-
vzdelanosť, zlá hygiena, mnohé in-
fekčné choroby, vysoká úmrtnosť. No
napriek tomu všetkému som sa denne
stretávala so šťastnými, veľmi inteli-
gentnými a vynaliezavými ľuďmi. Pre-
kvapovala ma ich túžba po vzdelaní 
a hrdosť na svoju krajinu, na svoj kmeň
a svoju rodinu. V Južnom Sudáne ne-
existuje sociálny systém, ako ho po-
známe na Slovensku – ak má niekto
problém, tak rodina je prvá, ktorá pri-
chádza na pomoc. Je to veľmi mladá
krajina, keďže Južný Sudán sa od Su-
dánu oddelil len v roku 2011. Ľudia
dlhý čas žili v strachu a neistote, preto
nie je nič nezvyčajné stretnúť niekoho
so zbraňou v ruke. V Južnom Sudáne je
veľa kmeňov, ale dva sú najpočetnejšie.
Ide o kmeň Dinkov a Nuerov. Každý
kmeň má svoje špecifiká a hrdosť na
svoje korene a tradície. Deti v škole
každé ráno z plného hrdla s rukou na
srdci spievajú národnú hymnu. Radi
kreslia vlajku a dúfajú v lepšiu budúc-
nosť,“ písala vo svojom blogu dobro-
voľníčka Miroslava Murcková začiat-
kom roka 2014, v tom čase už z Kene,
kam musela aj s ďalšími dobrovoľníkmi
odísť pre nepokoje a ozbrojené zrážky
medzi Dinkami a Nuermi.

Volania o pomoc boli čím ďalej, tým in-
tenzívnejšie, reakcie na nich prichá-
dzali z celého sveta. O niekoľko týžd-
ňov neskôr občianske združenie SAVIO
a Saleziáni dona Bosca iniciovali ve-
rejnú zbierku na humanitárnu pomoc
pre Južný Sudán s názvom Teraz v Su-
dáne. Vtedy Slováci spoločne pre Južný
Sudán vyzbierali 81 722 eur, ktoré boli
použité na nákup liekov, matracov,
jedla, materiálu na stany, odevov, pri-
krývok, sieťok proti moskytom, pohon-
ných hmôt potrebných na prevoz ľudí
do bezpečia.

Neskôr konflikt na pár mesiacov utí-
chol, no v tomto roku sa vrátil v ešte
horšej podobe. „Znásilnenia, vraždy,
systematické ničenie: situácia ľudských
práv v Južnom Sudáne sa ponára do
zničujúcej vojny,“ hovorí Herve Lad-
sous, vedúci mierovej operácie OSN.

Ozbrojené strety v Južnom Sudáne,
ktoré sa začali v roku 2013, zanechali
doposiaľ takmer 70 000 mŕtvych a 2,3-
-milióna ľudí bolo nútených opustiť
svoje domovy.

Do saleziánskej komunity v časti
Gumbo na okraji hlavného mesta Juba
každé ráno prichádza 2 500 detí a mla-
dých ľudí: navštevujú školu, pred-

školské zariadenia a centrá odborného
vzdelávania. Základnú školu svätého
Vincenta de Paul a Strednú odbornú
školu v Gumbo podporujú aj darcovia
zo Slovenska cez program Adopcie
tried. Okrem toho urobilo SAVIO v mi-
nulosti v Gumbo veľa dobra aj cez pro-
jekty financované zo SlovakAid – stavba
a vybavenie mládežníckeho centra, mo-
bilná ambulancia, rozšírenie spomína-
nej základnej školy a zvýšenie kvalifi-
kácie učiteľov školy prostredníctvom
kurzov a tréningov; takisto to bola ve-
rejná zbierka Tehlička na výstavbu
školy.

V posledných týždňoch v krajine neutí-
cha streľba, čo privádza ku kostolu sa-
leziánskej misie súvislý prúd utečen-
cov. Do strediska postupne prišlo viac
ako 15 000 ľudí, ktorí museli opustiť
svoje domovy. Bol to exodus. Saleziáni
koordinujú najmä humanitárnu pomoc.
Poskytujú denne jedlo, zabezpečujú
fungovanie škôl, vyhĺbili studne a pri-
pravujú pôdu pre poľnohospodárstvo.

„Prítomnosť saleziánov v tejto časti
sveta je nielen dôležitá, ale životne dô-
ležitá, pretože oni pomáhajú v časoch
núdze, podporujú národné zmierenie 
a záväzok k pokroku,“ hovorí Martin
Lasarte SDB.



2 % bližšie k mladým
Vďaka vašim 2 % sme v minulom roku podporili:

1 500 mladých na Medzinárodných saleziánskych športových hrách
PGSI sumou 6 237,- €

6 000 mladých na hudobnom festivale Lumen sumou 6 000,- € 
110 miništrantov na celoslovenskom tábore sumou 1 000,- €

metodiky pre prácu s 541 skupinami chlapcov, dievčat 
a mladých sumou 2 993,- €

Spolu 16 230,30 €

Pomôžte aj iným zažiť, že ich darované 2 % môžu mať zmysel.
Oslovte svojich kolegov, susedov či členov rodiny.

Ďakujeme vám, že naše tlačivo posuniete do ich rúk.

Spolu s vami bližšie k mladým.


