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veci dona bosca

„Nasleduj svoje srdce,“ povedal mu don Cafasso,
ktorý bol jeho veľkým priateľom. Ja som s ním
a s jeho matkou žilo na Valdoccu, vedelo som
teda, že srdce dona Jána Bosca trpelo, pretože
niektorí jeho chlapci nemali večer kde spať. Chú-
lili sa na chodbách budov alebo v špinavých ve-
rejných nocľahárňach. Nejaký čas premýšľal, že si
ich vezme domov. Skúsil to dvakrát, ale nasledu-
júce ráno sa chlapci vyparili a odniesli prikrývky,
dokonca aj seno i slamu z matracov.
V jeden májový večer sa don Bosco ozval: „Mama,
niekto je tam vonku.“
„Ale choď, veď prší.“
Vo svetle zábleskov sa za sklom črtala chudá tvár
chlapca, premočená a vystrašená.
Don Bosco vybehol von. Mama prekvapene vy-
kríkla.
„Som sirota. Pochádzam z Valsesie. Som murár,
ale zatiaľ som si nenašiel prácu. Neviem, kam
mám ísť.“
Pätnásťročný mladík dorazil na prah Pinardiho
domu v daždivý večer v máji 1847,
premočený od dažďa a hľadajúci bochník
chleba. Nielenže ho nevyhodili z dverí,
ale dostal aj to, čo hľadal. Zistil, že
je tu milovaný.
Oči syna a matky sa stretli. Don
Bosco už uvažoval o tom, že by
chlapec mohol ostať pri ňom,
ale zároveň nechcel obme-
dzovať jeho slobodu.
„Kam mieniš ísť?“
„Neviem. Prosím iba o láska-
vosť stráviť túto noc niekde tu
v rohu, kde by som nerušil.“
Po tvári malého murára stekali
slzy. Utrel si ich chrbtom mozoľ-
natej ruky. Don Bosco s ním ho-
voril pomaly, potichu. „Keby
som… Keby som si bol istý, že nie
si zlodej – usmial sa na neho –,
možno by som sa pokúsil uby-
tovať ťa tu, ako najlepšie viem.
Ale iní už odniesli plachty a pri-
krývky, obávam sa, že ostatné
mi vezmeš ty.“
Mladík naňho hľadel a zrazu
prestal plakať.

„Ach nie, monsù reverendo, nie, nie. Som chu-
dobný, ale… nikdy som nikoho neokradol.“
V takýchto prípadoch don Bosco cítil zimomriavky
po celom tele a tajomná hrča v hrdle mu sťažila
dýchanie. Jeho matka, ktorá ho dobre poznala, to
skrátila.
„Na dnešný večer ho uložím v kuchyni,“ pove-
dala, „a zajtra sa Pán Boh postará.“
Všetci traja pozbierali tehly a štyri zavápnené dos-
ky, ktoré položili na tehly. Vytvorili posteľ, ale ne-
mali matrac. Don Bosco priniesol svoj a Margita
zase plachty a dve prikrývky.
Kým sa chlapec uložil, svätá žena s ním s láskou
hovorila o práci a viere, ako to kresťanské matky
zvyčajne robia, a zašepkala s ním modlitbu. Po-
tom zobrala jeho šaty, zašpinené, deravé, pre-
močené od dažďa, ktoré potrebovali údržbu.
A dala chlapcovi, „synovi“, na čelo mňa, svoje naj-
sladšie pohladenie.
„Dobrú noc,“ povedala.
Táto „dobrá noc“ sa rovnakým spôsobom alebo

premenená na „dobré ráno“ stále
opakuje pri deťoch a pri kaž-

dom, kto žije v domoch
dona Bosca.

Autor: José J. Gãmez Palacios

Pohladenie

Práve na Valdoccu
bola počas generálnej

kapituly slávnostne
odhalená socha

mamy Margity
a umiestnená na

miesto, kde si mama
dona Bosca urobila

záhradu. Scéna
zobrazuje chlapca,

ako prekračuje prah
domu dona Bosca
a jeho matky, aby

požiadal
o pohostinnosť, a ako

ho víta láskyplný
pohľad a pohladenie

mamy Margity.
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hlavný predstavený

Milí čitatelia mesačníka Il Bollettino Sale-
siano, veľmi rád rozprávam udalosti zo
života, ktoré sa dotkli môjho srdca. Preto
dnes, keď stojíme pred toľkými projektmi,
snami a perspektívami nového školského
roka, vám chcem porozprávať príbeh jed-
ného mladého muža, podobného mno-
hým mladým ľuďom v našich domoch,
mladým dobrovoľníkom alebo mladým
ľuďom v civilnej službe, animátorom
v oratóriách a v mládežníckych stre-
diskách, ktorí milujú život rovnako ako ich
rovesníci.
Tento mladý muž, o ktorom vám poroz-
právam, je bývalý saleziánsky študent
z Pakistanu, ktorý sa „jednoducho“ obe-
toval ako mučeník, aby zachránil desiatky
životov. Pretože mladí ľudia sú schopní
všetkého, aj toho najväčšieho hrdinstva.

Príbeh Akaša Bašira
Život Akaša Bašira je prekvapivo obyčajný.
Bol to saleziánsky žiak, mladý katolík,
ktorý sa narodil v skromnej rodine, ale
mal hlbokú a úprimnú vieru. Študoval
v jednom z našich ústavov v Pakistane,
v meste Láhaur, v kresťanskej štvrti You-
hanabad.
Akaš Bašir žil normálne ako každý iný
mladý človek na tomto svete, vo svojej
rodine, medzi priateľmi, v škole, v práci,
v športe a v modlitbe. Samozrejme, v kra-
jine ako Pakistan, kde prevláda konzerva-
tívna moslimská viera, byť mladým kato-
líkom nie je maličkosť. Viera tam nie je iba
označením alebo rodinnou tradíciou, je
identitou.

Jednoduchou, ale významnou vodiacou
niťou, ktorou sa vyznačovala jeho exis-
tencia, bola „služba“. Každý okamih Aka-
šovho života bol činom služby a aj zomrel
počas toho, ako slúžil spoločenstvu vo
svojej štvrti – až po darovanie svojho
vlastného života.
Dňa 15. marca 2015, keď sa vo Farnosti
svätého Jána slávila svätá omša, skupina
bezpečnostnej služby, ktorú tvorili mladí
dobrovoľníci – medzi nich patril aj Akaš
Bašir –, svedomito strážila vchod. V ten
deň sa stalo niečo neobvyklé. Akaš si vši-
mol, že nejaký človek s výbušninami pod
oblečením sa pokúša vstúpiť do kostola,
aby sa vnútri odpálil. Zadržal ho, oslovil
ho a zabránil mu ísť ďalej. Ale keď si uve-
domil, že ho nemôže zastaviť, pevne ho
zovrel v náručí a povedal: „Zomriem, ale
nedovolím ti vstúpiť do kostola.“ A tak
tento mladík a onen samovražedný útoč-
ník zomreli spolu. Náš mladý muž obeto-
val svoj život, čím zachránil životy stoviek
ľudí, chlapcov, dievčat, matiek, dospieva-
júcich i dospelých ľudí, ktorí sa v tom čase
modlili v kostole.
Akaš mal dvadsať rokov.
Táto skutočnosť na nás saleziánoch a sa-
leziánskej rodine zanechala hlboký dojem
a, samozrejme, nemôžeme a nechceme
zabudnúť na mladého Akaša. Jeho jedno-
duchý, normálny život bol nepochybne
veľmi významným a dôležitým príkladom
pre mladých kresťanov v Láhaure, v celom
Pakistane i v saleziánskom svete.
Jeho mama povedala: „Akaš bol súčasťou
môjho srdca. Ale naše šťastie je väčšie

Až po darovanie
života

Ángel Fernández Artime
hlavný predstavený saleziánov

a X. nástupca dona Bosca

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

Mladý saleziánsky dobrovoľník si uvedomil, že ho nemôže zastaviť, preto ho pevne zovrel
v náručí a povedal: „Zomriem, ale nedovolím ti vstúpiť do kostola.“

A tak tento mladík a onen samovražedný útočník zomreli spolu.
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ako naša bolesť, pretože nezomrel na dro-
govú závislosť alebo pri nehode. Bol to
jednoduchý mladík, ktorý zomrel na Pá-
novej ceste, pričom zachránil kňaza aj far-
níkov. Akaš je už teraz naším svätcom.“
Dnes pomáha bezpečnostnému tímu kos-
tola Akašov mladší brat Arsalan. Jeho

mama hovorí: „Nezastavili sme ho, pre-
tože nechceme brániť svojim deťom
v službe Cirkvi.“

Mladí mučeníci dnešnej doby
Ježiš povedal: „Lebo kto by chcel zachrániť
svoj život, stratí ho, a kto by stratil svoj ži-
vot pre mňa, nájde ho.“
Akaš Bašir je toho živým príkladom. Je
príkladom svätosti pre každého kresťana,
príkladom pre všetkých mladých kresťa-
nov na svete. Byť svätým dnes je možné!
A nepochybne je to najzjavnejší chariz-
matický znak saleziánskeho výchovného
systému. Každý študent v našich inštitú-

ciách vie, že na dosiahnutie svätosti je
potrebné nájsť šťastie tak, že hlboko mi-
lujeme Boha a svojich drahých, preuka-
zujeme starostlivosť aj o tých, ktorých po-
známe čo len z videnia, a prejavujeme im
pozornosť, a tiež tak, že sme zodpovední
v bežných povinnostiach, slúžime a mod-
líme sa.
Ale Akaš špeciálnym spôsobom predsta-
vuje mladých pakistanských kresťanov,
reprezentuje náboženské menšiny. Akaš
Bašir je vlajkou, znakom, hlasom mno-
hých kresťanov, ktorí sú v nekatolíckych
krajinách napádaní, prenasledovaní, po-
nižovaní a mučení. Akaš je hlasom mno-
hých odvážnych mladých ľudí, ktorí do-
kážu dávať svoj život za vieru napriek
ťažkostiam života, chudobe, nábožen-
skému extrémizmu, ľahostajnosti, sociál-
nej nerovnosti a diskriminácii – s duchom
ďalších mladých svätých alebo blahosla-
vených, ako sú: svätý Dominik Savio
(+ 1857), svätá Mária Gorettiová (+ 1902),
blahoslavený Pier Giorgio Frassati
(+ 1925), svätý mladík José Sanchez del
Rio (+ 1928) alebo nedávno blahorečený
mladík Carlo Acutis (+ 2006).
Akašov život je silným svedectvom dneš-
nej Katolíckej cirkvi. Pripomína nám prvé
kresťanské spoločenstvá z minulosti,
ktoré žili ponorené v kultúrach a filozo-
fiách, čo boli v jasnom protiklade s Ježi-
šovou vierou. Aj spoločenstvá v Skutkoch
apoštolov boli menšinou, ale mali ne-
smiernu vieru v Boha. Život a mučenícka

smrť tohto mladého Pakistanca, ktorý mal
iba dvadsať rokov, nás núti spoznávať
moc Božieho Ducha Svätého, živého, prí-
tomného na miestach, kde by sme ho ča-
kali najmenej, v pokorných, v prenasle-
dovaných, v mladých, v malých Božích
ľuďoch.
Akaš Bašir, náš bývalý saleziánsky štu-
dent z Pakistanu, je svedectvom nášho
preventívneho systému, príkladom pre
našich mladých ľudí a požehnaním pre
naše náboženské menšiny.
Prajem vám všetkým krásny štart do no-
vého školského roka a špeciálne žehnám
vaše rodiny, komunity a inštitúcie.

(Podľa Il Bollettino Salesiano, september
2021)

Tento mladý muž,
o ktorom vám

porozprávam, je bývalý
saleziánsky študent
z Pakistanu, ktorý sa

obetoval ako mučeník,
aby zachránil desiatky

životov.
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svätý otec

„Čo?! Ja?! To nedokážem! Bude tam bis-
kup Vladko Fekete i provinciál Peter
Timko, tí sa isto dostanú k pápežovi,“ opo-
noval som šéfovi.
„Nuž akokoľvek, nechám to na teba,“
ukončil rozhovor šéfredaktor.
Nastal deň, keď na Luník IX mal prísť pá-
pež. Pre istotu som zobral časopis a začal
som „lámať“ dona Feketeho, aby to s tým
podpisom skúsil.
„No vieš, bolo by lepšie, keby si mu to dal
ty,“ poznamenal s miernym protestom.
Išiel som s návrhom aj za provinciálom.
„Drž sa ma, možno vznikne priestor
a Svätý Otec ti to podpíše.“
Ani som sa nečudoval, že to odmietli. Nuž
tak som si pripravil fixku, časopis a hľadal
spôsob, ako prekvapím pápeža so svojou
žiadosťou. Akýsi pud sebazáchovy mi však
našepkával: „Pre istotu to povedz cere-
moniárovi.“ A stalo sa.
„Nech ti to ani nenapadne! Ty nie si v zoz-
name. Budeš stáť v druhom rade. Ani sa
nepohni! Je tu prísny protokol!“ Zarazila

ma jeho strohosť a moja šanca na úspech
klesla na minimum.
Pápež prišiel s miernym meškaním. A keď
som videl, koľko chlapov ho chráni a akí
silní sú v páse, pomyslel som si: „Nebu-
dem pokúšať osud, ešte sa na mňa vrhnú
a bude po mne.“ Ale časopis som pevne
zvieral a čakal som, čo bude. Ochranka ur-
čila, kadiaľ má ísť, a po nás ani okom ne-
mrkli.
Prejav pápeža bol dobrý, rozlúčil sa s Ró-
mami a už mu aj pristavili auto. No ktosi
mu v poslednej chvíli povedal: „Svätý
Otče, ešte sú tu Rómovia, ktorí si zaslúžia,
aby ste ich pozdravili.“
Pápež to robil s veľkou radosťou. No po-
čul som, ako vatikánsky ochrankár polo-
hlasne hovorí: „Solo otto persone! Iba
osem ľudí!“
Ja som sa síce postavil strategicky, ba aj
niekoľkých ľudí som predbehol a bol som
piaty. Ale keď som videl, ako sa Rómovia
tešia na stretnutie s pápežom, svedomie
mi zabralo a cúvol som na deviatu pozí-

ciu. Tú som si statočne držal. Ktosi sa síce
predo mňa pchal, ale neustúpil som.
A tak som po ôsmej osôbke vykročil
vpred. Ochranka si ma premerala od
hlavy po päty – bol som trochu opálený –
a možno si mysleli: „Ďalší zaslúžilý Róm.“
Vyhodnocovali môj zjav, a kým sa rozho-
dovali, ako so mnou naložiť, už som bol
pri Svätom Otcovi: „Sono saleziano. Qui é
nostra rivista. Basta firma, prego. Som
salezián. Toto je náš časopis. Stačí sa pod-
písať.“
Svätý Otec sa na mňa pozrel a predstavte
si, podal mi ruku, zobral fixku a časopis
podpísal. Zdalo sa mi to ako večnosť. Ale
čo neurobí človek pre vás, drahí čitatelia
časopisu Don Bosco dnes. Som rád, že
patrím do jeho tímu a že vás máme.
O tom, že to bola mimoriadna chvíľa,
svedčia aj úprimné slová Rómky, ktorá
stála pri mne, fandila mi a po stretnutí
s pápežom povedala: „Cítila som sa tak,
ako keď som porodila prvé dieťa.“
Ja som sa zase cítil ako ten, ktorý vo Svä-
tom Otcovi stretol milujúceho človeka, čo
fandí čitateľom časopisu Don Bosco dnes.
Potvrdil to svojím podpisom.

História pápežovho podpisu
Autor: Jozef Luscoň SDB / Foto: Vladimír Škuta

6

„Haló… Volám ti, lebo som sa dozvedel, že ideš na Luník. Prosím ťa, daj podpísať Svätému
Otcovi časopis Don Bosco dnes,“ ozval sa šéfredaktor Jožko Kupka do telefónu. Povedal to

takým tónom ako pri vete: „Počuj, ideš na Luník, kúp mi rožky.“



saleziánske diela

Spracovali: Veronika Benikovská, Pavol Dzivý SDB / Foto: archív SDB Žilina

Saleziánske dielo v Žiline má už vyše osemdesiat rokov nastražené uši na počúvanie
a ochotné ruky na konanie. Ako sa jedno aj druhé darí dnes? Ako sa vysoký dôchodkový vek

podpísal na fungovaní diela počas pandémie?

„Vietor veje, kam chce, počuješ jeho šum…“
(Jn 3, 8). Počuť hlas Ducha. Žilinský farár
Mons. Tomáš Ružička bol veľkým obdivo-
vateľom saleziánov a svätého Jána Bosca.
Túžil, aby saleziáni boli aj v jeho farnosti,
a preto daroval s dovolením a podporou
nitrianskeho biskupa ThDr. Andreja
Kmeťka rozsiahly pozemok na výstavbu
saleziánskeho ústavu a kostola. A tak sa
v roku 1937 mohli mnohí v Saleziánskych
zvestiach dočítať: „13. júna bude v Žiline
posviacka základného kameňa nového
saleziánskeho diela… Hor sa do Žiliny!
Príďte na túto slávnosť vo veľkom počte!“
Uhádli by ste, že na posviacke základného
kameňa sa zúčastnilo osemtisíc ľudí?
Tento počet veriacich sa podarilo zdolať
až YouTube kanálu SDB Žilina počas pan-
démie. Ruka človeka dokončila, čo Duch
začal.
V novembri 1938 saleziánsky dom otvo-
rili. Archív pamätnú udalosť opisuje takto:
„Veľké prekvapenie čakalo chlapcov, hlavne
tých menších, pri vstupe do hračkárne. Bola
to veľká miestnosť, kde okrem pingpongo-
vých stolov a biliardu ligotalo sa množstvo
hier a hračiek. Bol tam napríklad stolný fut-

bal, šachové stolíky, mlyn, rôzne mechanické
hračky a mnoho ďalších zaujímavých skla-
dačiek a hier, o ktorých sa mnohým ani ne-
snívalo.“ Aj krásne vybudované miesto
môže pritiahnuť pozornosť detí a mla-
dých, o ktorých sa v tom čase starali sale-
ziáni prostredníctvom oratória a pôsobe-
ním na stredoškolskom internáte.

Hlas Ducha však prehlušili sirény vojny,
a tak aj žilinský saleziánsky dom zažil
mnohé premeny. Od bombardovania až
po násilnú zmenu na krajské sídlo minis-
terstva vnútra po nástupe totalitného re-
žimu. Archív prezrádza: „Názov areálu zo-
stal Saleziáni, resp. U saleziánov, a tak
saleziánmi nazvali aj členov ŠTB. Tu sa

V Žiline veternoV Žiline veterno

Upratovanie v rámci Žilinského kraja Skrášlime svoje mesto
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saleziánske diela

udialo mnoho krutých vyšetrovaní, a preto
slovo saleziáni vyvolávalo predstavu hrôzu
naháňajúceho miesta.“
Po páde komunistickej moci v roku 1989
sa pomocou mnohých ochotne Duchu
načúvajúcich ľudí saleziánsky dom vrátil
pôvodným majiteľom. Vo viacerých ohľa-
doch museli synovia dona Bosca začať
odznova. Paradoxne počas komunizmu
sa mohlo zdať, že Duch mlčí, ale ochota
a nadšenie, s ktorým saleziáni obnovo-
vali svoje pozastavené dielo, hovorili
o inom. Ešte aj dnes navštevujú dom ora-
toriáni, ktorí nové začiatky saleziánov po
páde totality zažili. A napriek tomu, že
mnohí už žijú v iných farnostiach, radi sa
do strediska vracajú sami alebo tam
vďačne posielajú svoje deti.

Saleziánske dielo v Žiline pozostáva zo
štyroch častí: oratórium, Farnosť svätého
Jána Bosca, SOŠ svätého Jozefa Robot-

níka a Inštitút svätého Tomáša Akvin-
ského. Aj dnes žilinský dom čelí mnohým
výzvam, podobne ako to bolo v minulosti.
Pokles duchovných povolaní je globálnym
problémom Cirkvi, čo vidno aj na men-
šom počte ponovicov, ktorí prichádzajú
do Žiliny z Popradu kvôli ďalšej formácii
do Inštitútu svätého Tomáša Akvinského.
Viacerí z nich pochádzajú z Čiech alebo
východoeurópskych krajín ako Bielo-
rusko, Ukrajina a Rusko. Aj keď sem mladí
bratia prichádzajú najmä kvôli štúdiu fi-
lozofie, ich mladícky duch je vždy po-
vzbudením pre oratórium, ale aj farnosť.
Napríklad aj ukážkou svojich muzikálnych
schopností počas streamovaných omší.
Na hodovej slávnosti dona Bosca sa nie-
ktorí z farníkov priznali, že si cez omše
od radosti aj zatancovali. Počas Pôstneho
obdobia sprevádzala komunita ponovi-
cov online krížové cesty. Jeden z bratov za-
ložil nové stretko pre malých miništran-

tov. Niekoľkí slúžia na stredoškolskom in-
ternáte a vypomáhajú pri stretkách v ora-
tóriu a v saleziánskom Domci vo filiálke
v Bánovej.
Farnosť svätého Jána Bosca vedie druhý
rok don Ferdinand Kubík. Neľahký úrad
mu Pán poslal ako darček k šesťdesiatym
narodeninám. Okrem tradičných úrad-
ných povinností sa saleziánska farnosť
snaží zachytiť prvoprijímajúce deti a bir-
movaneckú mládež na viac ako len na čas
prípravy na sviatosti. Snom pastoračnej
komunity je osloviť deti a mladých, aby
mali aj po udelení sviatostí túžbu navšte-
vovať kostol aj oratórium a ďalej spozná-
vať Boha. V lete sa podarilo uskutočniť
tábor pre prvoprijímajúce deti a jeho ovo-
cie budeme s očakávaním sledovať.
V domácej izolácii farníkov sa podarilo
spustiť streamované omše. Boli sme veľmi
vďační, že bratia boli a sú ochotní indivi-
duálne poskytovať sviatosť zmierenia
a Eucharistie, ktoré mnohým z nás po-
mohli v novej situácii. Najmä početným
starším farníkom. Spolu s bratmi kapu-
cínmi z kláštora na Ponikách sa podarilo
zázračne zorganizovať dokonca misie.
Keď sme sa začali modliť za ovocie misií,
ešte sme netušili, že pandémia na nás
spustí novú vlnu. Duch však pripomenul
Ježišove slová: „… spustite siete na lov!“
(Lk 5, 4). Vtedy bratom zišlo na um vysielať
misie online. Úloha neľahká, ale slová náš-
ho Pána sa však práve cez sieť dostali do-
mov k farníkom a nakoniec aj k mnohým
veriacim z celého Slovenska. Misie boli veľ-
kým povzbudením trvajúcim dodnes.
Farnosť svätého Jána Bosca sa nachádza
na staršom sídlisku s väčšinou starších
pôvodných obyvateľov. Modlitby večne
mladých duchom sprevádzajú nielen deti

Ponovici pri prehliadke žilinského strediskaOslava 30. výročia založenie SOŠ
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saleziánske diela

počas prípravy na prvé sväté prijímanie,
ale aj birmovancov, ponovicov, mladých
a celé dielo v Žiline.
Tento rok oslávi SOŠ svätého Jozefa Ro-
botníka tridsiate výročie od svojho zalo-
ženia. Škola v Kristových rokoch ponúka
učebné odbory – murár, stolár, auto-
opravár, taktiež vzdelávanie v študijnom
odbore grafik digitálnych médií aj nad-
stavbové odbory. Okrem kvalitného vzde-

lania sa snaží ponúknuť výchovnú formá-
ciu založenú na princípoch pedagogiky
dona Bosca. Umožňuje ju aj školský in-
ternát, ktorý sa nachádza v saleziánskom
dome, kde vychovávatelia a bratia sale-
ziáni ponúkajú priestor na rôzne stretká,
krúžky či spoločné akcie pre chlapcov.
Poslednou nohou, na ktorej stojí sale-
ziánske dielo v Žiline, je oratórium. Skôr
než stihla vypuknúť pandémia, si pasto-
račná rada vytýčila tri piliere – farnosť, ro-
diny, mladí –, kde by chcela rozvinúť svoju
energiu. Hľadá sa spôsob, ako zachytiť ro-
diny vo farnosti a prostredníctvom rodín
deti a mladých. Bratia začali opäť pravi-
delné mesačné duchovné obnovy pre ro-
diny. Vznikla rada pozostávajúca hlavne

zo saleziánov spolupracovníkov pod ná-
zvom RoRo (Rodiny Rodinám). Už nie-
koľko rokov sa organizuje rodinný tábor.
Bohužiaľ, pandémia všetky činnosti na
dlhý čas pozastavila a v online priestore
sa pastorácii veľmi nedarilo.
Rovnaký osud postihol oratórium. Nie-
koľko stretiek bolo možné uskutočniť on-
line napriek tomu, že otrava online pries-
torom mladým odobrala chuť absolvovať

stretká virtuálne.
Cez Pôstne a záro-
veň lockdownové
obdobie sa orató-
riu podarilo zorga-
nizovať tridsaťsekundovku. Išlo o krátke
videá, ktoré nahrali rôzni členovia alebo
priaznivci oratória či bratia saleziáni
o tom, ako prežívajú Pôst. Ani slávnosť
svätého Jána Bosca sa nezaobišla bez
Don Bosco show postrihanej z rôznych
videí od oratoriánov a rodín. Duch viedol
bratov tak, že moderovali stream naživo
zo sakristie kostola. Takto sme mohli as-
poň na chvíľu zažívať spoločenstvo, aj keď
sme boli doma.

Leto odštartoval prímestský tábor a zdalo
sa, že aj ostatné akcie fungovali, akoby
corony ani nebolo. Oratórium sa začalo
maľovať a opravovať. Reštaurátorské
práce si však budú vyžadovať aj mnohé
vzťahy a oratkovské stretká. Niektoré
bude treba budovať nanovo a vliať im no-
vého Ducha. Cieľom žilinského oratória
je skvalitniť duchovné a pastoračné for-
movanie animátorov, ktorí sú veľmi po-
trební pre budovanie a fungovanie stre-
tiek.
Jednou z nových vecí v žilinskom sale-
ziánskom diele je vznik menej známej
časti saleziánskej rodiny – Združenia Má-
rie Pomocnice (ADMA). O Adme sníval už
niekdajší farár don Marián Bundzel a aj
vďaka jeho modlitbám sa tento sen stal
skutočnosťou a s príchodom dona Pavla
Gracha ADMA funguje v Žiline druhý rok.
Jej poslaním je modlitba za konkrétne
dielo, pri ktorom vznikla, za farnosť a ko-
munitu saleziánov. Momentálne ADMU

navštevuje šesť rodín a pri modlitbe ru-
ženca sa okolo nich preháňajú deti. Počas
lockdownov sa jej členovia spájali online
celoslovensky.
Saleziánske dielo v Žiline tvorené spomí-
nanými komunitami pripomína obrovský
koráb. Riadiť ho si vyžaduje pozornosť na
dobrý vietor a ten sa môže niekedy pre-
javovať len ako šum. Musíme byť vnímaví,
aby sme nezmeškali smer, kam nás chce
on zaviať.

Porada troch komunít v Žiline 3D komunita

Výlet s mládežníckym stretkom na Dubni v Žiline

Archívna kresba z roku 1939 zo starej kroniky – žilinské stredisko
v začiatkoch
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Autor: Erta Cigolla FMA / Spracovala: Iveta Sojková FMA / Foto: archív

V rámci posledného roka prípravy na toto významné jubileum
sestier saleziánok pokračujeme v predstavovaní sestier FMA
prvej generácie z Mornese, ktoré spolu so svätou Máriou
Dominikou Mazzarellovou ako prvé prežívali výchovnú
charizmu dona Bosca a dali zrod „duchu Mornese“.
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Sestra
Enrichetta Sorbone

Narodila sa v Rosignane Monferrato
24. 11. 1854.
Do Mornese prišla v roku 1873.
Zomrela v Nizze Monferrato 14. 7. 1942.

Krátky životopisný profil
Mama Enrichetty Sorboneovej zomrela,
keď mala iba 37 rokov. Zanechala sedem
detí: dvoch chlapcov – jeden z nich sa
stal kňazom a druhý saleziánom koadjú-
torom – a päť dievčat – všetky sa stali dcé-
rami Márie Pomocnice, sestrami salezián-
kami. Enrichetta sa narodila ako druhá
v poradí po bratovi Karlovi. Najmladšia
Angelika mala iba deväť mesiacov, keď
mama zomrela. Mama sa krátko pred
smrťou zdôverila Enrichette, že predniesla
Pánovi takúto modlitbu: „Pane, tu som.
Vezmi si môj život, ak sa to tak tebe páči, ale
daj, nech ani jedna z mojich dcér nezostane
vo svete.“ A Pán ju naozaj vypočul.
Enrichetta zostala sama ako pätnásť-
ročná. Otcovi nechcela zväčšovať jeho sta-
rosti, a tak sa učila v rodine bezvýhrad-
nému darovaniu sa, ktoré vylučuje
hľadanie akýchkoľvek osobných ambícií.
V osemnástich rokoch stretla dona Bosca,
ktorý jej hneď, ako ju uvidel, povedal: „Vy
choďte do Mornese!“ A dodal: „… skôr než
vstúpite do tohto svätého domu, nechajte
svoju vôľu predo dvermi.“ Slová dona Bosca
v nej vyvolali spomienku na to, ako sa raz
opýtala svojej mamy: „Mama, čo robia re-
hoľné sestry?“ A mama odpovedala: „Zrie-
kajú sa svojej vôle.“
Enrichetta vstúpila do domu v Mornese
v júni 1873 a 5. augusta začala noviciát.

Večné sľuby zložila v roku 1875 spolu
s Matkou Mazzarellovou a s ďalšími pr-
vými ôsmimi sestrami. S treťou misi-
onárskou výpravou (1881) chcela odísť do
misií, ale namiesto nej odišla sestra Giu-
seppina Pacotto.
Až do smrti Matky Mazzarellovej (1881)
vykonávala službu druhej asistentky. V ro-
koch 1883 – 1892 bola magistrou novi-
ciek a takisto aj generálnou vikárkou
Matky Kataríny Dagherovej a Matky Luisy
Vaschettiovej. Tejto službe sa venovala
takmer šesťdesiat rokov. Bola to ona,
ktorá na základe usmernenia dona Cos-
tamagnu navrhla pozdrav: Nech žije Ježiš,
nech žije Mária!, ktorý sa najskôr ujal me-
dzi dievčatami v kolégiu a neskôr sa stal aj
pozdravom sestier. Práve sestra Enri-
chetta navrhla, aby sa sestry FMA každé
ráno v modlitbe zverovali Panne Má-
rii. Túto modlitbu zverenia sa napísal don
Bonetti a schválil don Rua.
Stála pri zrode viacerých rehoľných do-
mov a diel Inštitútu FMA v Taliansku, vo
Svätej zemi i v Amerike.
V roku 1934 bola v Ríme prítomná na svä-
torečení dona Bosca a v roku 1938 na bla-
horečení Matky Mazzarellovej. Zomrela
v Nizze 14. 7. 1942.

Farský kostol v Mornese

Logo osláv 150. výročia
založenia Inštitútu FMA

Na ceste k 150. výročiu založenia
Inštitútu dcér Márie Pomocnice –

saleziánok



V škole Matky Mazzarellovej
Osem rokov bola v Mornese v škole Matky
Mazzarellovej, dávala sa ňou viesť a tak sa
vo veľkej učenlivosti, ktorá je darom Du-
cha Svätého, napĺňala „duchom Mor-
nese“, založenom na solídnej biblickej spi-
ritualite, v ktorej stretnutie s Pánom vedie
k radikálnym voľbám. V jej životopise čí-
tame, že „pokora, obeta, poslušnosť“ boli
čnosti, ktoré v Mornese prekvitali.
Matka Mazzarellová chcela, aby sa sestry
neurážali pri napomínaní, a toto bolo aj
jedno z kritérií pri rozlišovaní povolania.
Matkine napomenutia neznamenali zhas-
nutie osoby a rozvoja jej osobných kvalít,
ale smerovali k duchovnému boju s tým,
čo nazývame „idol osobného protago-
nizmu“ jednak v duchovnom živote, jed-
nak v apoštoláte.
Pri Matke Mazzarellovej sa naučila, že nič
nie je dôležitejšie v našom živote než Boh
a že Boh je vždy prítomný najmä
tam, kde prežívame skúsenosť
neschopnosti a bezmocnosti. Vy-
rovnanosť Matky Mazzarellovej
jej pomáhala zachovať si správny
odstup od vecí a udalostí. „Za-
budnúť na seba a darovať sa“ bolo
jej stálym úsilím, ale nezabúdala
ani na to, že nezvládneme byť
vždy v tom úspešní. Boh má svoj
čas a naučiť sa rešpektovať ho
bez toho, aby sme čosi nasilu
pretláčali, bez toho, aby sme svo-
jimi zásahmi išli proti slobode
osôb, to je Božia múdrosť, a pre-
dovšetkým je to prameň vnútor-
ného pokoja.

V Mornese pri svätej Márii Dominike sa
naučila, že obeta milá Bohu je najmä
obeta srdca. Pán žiada, aby sme boli tam,
kde práve sme, a dovtedy, dokiaľ to on
chce a ako to on chce. Vždy si uchovávala
v srdci a premietala do života učenie a prí-
klad Matky Mazzarellovej a vedela preží-
vať „ducha Mornese“ jednoducho a s ra-
dosťou.

V cele srdca
Keď sa sestre Enrichette nahromadili ťaž-
kosti, hovorievala: „Ja nemám nič iné, len
tento svoj úbohý život, ktorý som pripra-
vená obetovať Pánovi podľa jeho svätej
vôle.“
V spiritualite sestry Enrichetty sú nosné
najmä tieto dve línie „ducha Mornese“:

– Nehľadalo sa nič iné, len Boh a jeho láska.
– Vládla tam taká svätá radosť a veselosť, že
vytvárala nebo na zemi.

Sestra Enrichetta vedela okolo seba šíriť
atmosféru veľkonočnej radosti, ktorá bola
typická pre prvú komunitu sestier v Mor-
nese. Toto ovzdušie radosti bolo životo-
darnou miazgou, ktorá udržiavala život,
ale aj vždy plodila nový život. A práve táto
klíma radosti v dievčatách vzbudzovala
túžbu prežívať život so sestrami a žiť ako
ony.
Pre dom sestier v Mornese nebol ne-
známy ani duchovný boj. Jedna z prvých
sestier v Mornese napísala: „Náš život sa
na prvý pohľad zdá ľahký, ale vyžaduje si
obetu a ustavičné zriekanie, pretože je po-
trebné byť vo svete, ale nebyť zo sveta.“
Zo zápiskov sestry Enrichetty sa dá vidieť,
že prechádzala tmavou nocou duše,
v ktorej hľadanie Boha bolo poznačené
námahou, silenciom, temnotou. Prechá-
dzala skúškou až nevysvetliteľnej averzie
k dobru, k službe a niekedy aj k duchov-
nému životu. Musela bojovať, aby ovládla
netrpezlivosť, nespokojnosť, rozčúlenie.
Poznala, čo znamenajú pochybnosti,
hlboké nepokoje duše, strachy, opuste-
nosť. Prešla si svojou cestou očisťovania.
Keď sa vyjde z tejto skúsenosti, život je
oveľa viac zjavením samého Boha. Aj ona
vyžarovala jednoduché a pokojné du-
chovné materstvo, ktoré priťahovalo.
Mala srdce, ktoré naozaj poznalo Boha.
Hovorievala: „Treba hlboko vstúpiť do du-
cha vlastného povolania… a nezastaviť sa
na povrchu. Mnohé duše, keďže sa zastavia
iba na povrchu, nikdy nespoznajú skutočnú
tvár svätosti.“
Radosť a entuziazmus sestry Enrichetty
neboli v kontraste s jej vnútornou cestou.
Jej radosť pochádzala zo spojenia s Pá-
nom a z jednoduchého života, v ktorom
robila to, čo robiť mala, a len z lásky k Pá-

novi. Prameňom jej radosti bola
aj totálna dôvera v Božiu ver-
nosť.
Don Bosco o nej povedal: „Ona
nekráča po bežnej a všednej
ceste.“ Aj keď nemala neoby-
čajné charizmy, ale to jej zabud-
núť na seba a darovať sa sa
v nej stalo konkrétnou každo-
dennou láskou, charizmatickou
silou prinášajúcou spásu a zá-
chranu.

saleziánska rodina

Prvé kolégium sestier FMA v Mornese

Rodný dom svätej Márie Mazzarellovej v Mornese po
renovácii
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správy

Prešov
Celoslovenské stretnutie členov ADMY v Prešove
Aj v tomto roku sa združenie ADMA na Slovensku stretlo prvý
septembrový víkend pod vedením dona Pavla Gracha v Pre-
šove. Zúčastnila sa na ňom aj saleziánka Gabika Bauerová,
ktorá je delegátkou strediska v Dubnici nad Váhom. Téma
stretnutia „Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia“ obsaho-
vala informácie o rôznych prejavoch úcty a lásky k Božej
matke počas stáročí, o ktorých písali mnohí svätci aj du-
chovní otcovia. Členovia ADMY sa zároveň tiež duchovne
pripravovali na návštevu Svätého Otca Františka na Slo-
vensku.

Bratislava
Na cestu knihe Idem ja!
Takúto knihu sme pre liturgickú formáciu mladých veľmi potre-
bovali. Je myšlienkovo hlboká, precízne formulovaná, s formač-
ným dopadom, s výzvou do aktivít, s množstvom výziev, hier, prí-
behov, humorných anekdot i obrázkov. Ponúka provokačné
inšpirácie a v kombinácii vyššie uvedeného prináša medzi mla-
dých osviežujúceho ducha. Primárne je venovaná miništran-
tom, ale nielen im. Aj birmovanci po nej istotne radi siahnu! Pub-
likácia prináša základy liturgickej služby a tá sa môže preberať
aj na stretnutiach rôzneho
typu. Bez veľkých okolkov
ju animátori môžu použí-
vať ako dômyselný itine-
rár, ktorý ich vedie vpred
krok za krokom. Katechéti
si ju nevedia vynachváliť
a poškuľujú po nej aj kos-
tolníci. No najväčší prínos
má pre jednotlivcov. Že je
toho tam až príliš? Pre-
svedčte sa! Nech teda
kniha Idem ja! vami pohne
a nech poslúži, aby rástla
vaša svätosť i služba Bohu
a ľuďom.

Taliansko, Colle don Bosco
Európske stretnutie prednovicov
V Taliansku na Colle don Bosco sa tento rok, od 1. až do 16. augusta, usku-
točnilo stretnutie saleziánskych kandidátov z celej Európy. 27 mladých mu-
žov z Talianska, Chorvátska, Poľska a iných krajín, medzi ktorými nechýbali ani
naši dvaja kandidáti – Juraj zo Slovenska a Oleh z Ukrajiny, v tejto „svätej zemi“
saleziánov hlbšie spoznávali život dona Bosca na miestach, na ktorých žil.
A zároveň sa učili reflektovať svoj život v pohľade na život dona Bosca. Prog-
ram sprevádzala saleziánska bratská atmosféra medzi našimi kandidátmi,
ktorá rúcala všetky jazykové bariéry. Veľká vďaka za toto stretnutie patrí aj organizátorovi donovi Edoardovi Gnocchinimu z Mi-
lána, ktorý ich na tomto stretnutí sprevádzal. Na záver vás chceme poprosiť o modlitbu za týchto chlapov, ktorí začiatkom sep-
tembra začnú svoj noviciát, aby ich Pán Boh sprevádzal na cestách, na ktoré ich povolal.

Bratislava
Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej v Bratislave oslávila 30.
výročie svojho vzniku
Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej v Bratislave oslávila 19. septembra
2021 významné, 30. výročie svojho vzniku. Jej zriaďovateľom je Rímskokatolícka
cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Arcibiskupský školský úrad, ktorý duchovnú sta-
rostlivosť zveril do rúk sestrám saleziánkam. Súčasťou osláv bola slávnostná
svätá omša za účasti veľkého počtu detí, rodičov, bývalých aj súčasných zamest-
nancov, absolventov, pedagogického zboru, ale aj zástupcov zriaďovateľa či iných
pozvaných hostí. Krátko po svätej omši nasledoval zábavný program v priestoroch
saleziánskeho strediska Mamateyova. Program sprevádzali hudobné vystúpenia
súčasných škôlkarov, ale aj bývalých absolventov. K dispozícii bolo aj CD, ktoré na-
hrali deti a kolektív škôlky pri príležitosti tohto výročia. Viac informácií o výročí
a škôlke nájdete na stránke www.skolkamazzarellovej.sk alebo na FB profile.
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Biskup
Vladimír Fekete

Rozhovor s apoštolským prefektom Azerbajdžanu biskupom Vladimírom Feketem, saleziánom.

Narodili ste sa na Slovensku, tu ste tiež
pôsobili ako salezián kňaz. Kedy a ako
vás vaše životné cesty postupne priviedli
do Azerbajdžanu?
Prvýkrát som do Azerbajdžanu cestoval za-
čiatkom roku 2000 spolu s donom Danie-
lom Pravdom, aby sme v Baku, hlavnom
meste krajiny, hľadali vhodné miesto na
usadenie komunity saleziánov. Chcel som
tiež nadviazať kontakt s katolíckym bisku-
pom v Tbilisi Mons. Pasottom, pod ktorého
jurisdikciu dovtedy Azerbajdžan patril.
Na prianie Svätej stolice sa mal v roku
2000 Azerbajdžan osamostatniť od Gru-
zínska a ako missio sui iuris bol zverený
do pastoračnej starostlivosti Slovenskej
provincie SDB.
Ako provinciál som potom každý rok nav-
števoval Baku a v ňom postupne sa roz-
rastajúcu saleziánsku komunitu.
Na prianie môjho nástupcu provinciála
dona Karola Maníka som v auguste 2009
pricestoval do Baku, aby som tam
v službe direktora a predstaveného misie

sui iuris vystriedal dona Jána Čaplu. Malo
to byť na niekoľko rokov, ale akosi sa to
natiahlo…

Koľko katolíkov je v súčasnosti
prítomných v tejto krajine? Pribúdajú aj
noví veriaci a duchovné povolania
spomedzi miestnych obyvateľov?
Za dvadsať rokov našej činnosti sme po-
krstili vyše tristo miestnych obyvateľov,
ktorí tvoria kostru miestnej cirkvi. Dobrá
štvrtina z nich však medzičasom emigro-

vala a žije najmä v západnej Európe
a v Rusku. Okrem nich je v krajine nie-
koľko tisíc katolíkov, ktorí sú tu prechodne
kvôli práci alebo ako utečenci na svojej
púti na západ. Máme s nimi aspoň spo-
radický kontakt a popri duchovnej službe
sa im snažíme pomáhať aj v ich materiál-
nych a existenčných ťažkostiach.
Miestnych katechumenov je dosť, ale ich
cesta k zrelej viere a schopnosti žiť ju
verne a dôsledne si vyžaduje veľa času
a trpezlivosti.
Sme vďační, že sa objavili i prvé duchovné
povolania. Po skončení štúdií už naplno
funguje náš prvý miestny diecézny kňaz
otec Behbud Mustafayev, ktorý je fará-
rom v novozriadenej Farnosti Jána Pavla
II. a na Slovensku je vo formácii naša far-
níčka Lamiya, sestra saleziánka.

Akým spôsobom je vytvorená štruktúra
Katolíckej cirkvi v Azerbajdžane?
Štruktúry Katolíckej cirkvi v Azerbajdžane
sú v úplnom začiatku. Možno povedať, že
sa iba rodia. V roku 2000 bol Azerbajdžan
oddelený od Gruzínska a ako missio sui
iuris v Baku bol zverený slovenským
saleziánom. Missio sui iuris je akýmsi zá-
kladným stupňom samostatnej prítom-
nosti Katolíckej cirkvi na nejakom území
a je zvyčajne tvorený jedinou prítomnos-
ťou.
Po podpísaní medzištátnej zmluvy medzi
Vatikánom a Azerbajdžanom v roku 2011
o právnom postavení Katolíckej cirkvi
v Azerbajdžane bola rozhodnutím pápeža
Benedikta missio sui iuris povýšená na
Apoštolskú prefektúru v Azerbajdžane.
Stále ju však tvorila iba jediná farnosť
s niekoľkými kňazmi misionármi a s prí-
tomnosťou dvoch ženských reholí MC
a od roku 2015 FMA.

Spracoval: Jozef Kupka SDB / Foto: archív
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Vysvätenie prvého miestneho diecézneho
kňaza a zhodou okolností v tom istom
roku aj rozhodnutie pápeža Františka da-
rovať Azerbajdžanu prvého biskupa vy-
tvorili predpoklady i právny rámec na ďal-
šie kroky rozvoja štruktúr miestnej cirkvi.
V prvom rade to bola nevyhnutnosť osa-
mostatniť sa od saleziánskej komunity.
Začal som bývať so svojimi nateraz
dvoma diecéznymi kňazmi mimo sale-
ziánskej komunity a spolu s nimi sme za-
čali budovať biskupskú kúriu a jej štruk-
túry. Takže zatiaľ je to naozaj iba zárodok
tých najdôležitejších úradov a štruktúr –
ak Pán Boh dá – budúcej apoštolskej ad-
ministratúry a časom azda aj diecézy.
Čo sa týka nuncia, ktorý zastrešuje kon-
takty miestnej cirkvi s Vatikánom, temer
po 25 rokoch tu prišlo k zmene. Pôvodne
mal náš nuncius so sídlom v Tbilisi na sta-
rosti všetky tri zakaukazské republiky –
Gruzínsko, Arménsko i Azerbajdžan.
Tento stav nevyhovoval miestnej adminis-
tratíve, a tak od roku 2018 patríme pod
nuncia v Ankare, ktorý má na starosti Tu-
recko, Turkmenistan a Azerbajdžan.

Azerbajdžan je moslimská krajina. Nie je
to určitý problém pre prítomnosť
a činnosť katolíkov?
Azerbajdžan je krajinou, kde sa drvivá väč-
šina obyvateľstva považuje za moslimov.
Náboženské znaky a prejavy sú však vo
verejnom živote veľmi málo prítomné.
Historické i kultúrne osobitosti viedli
k tomu, že Azerbajdžan je dnes krajinou,
kde vedľa seba v pokoji žijú príslušníci
mnohých národností a náboženstiev.
Vláda cieľavedome podporuje túto sku-
točnosť a usiluje sa aj v zahraničí pred-

staviť Azerbajdžan ako modernú a tole-
rantnú krajiny s umierneným islamom,
ktorá môže byť príkladom pre ostatných.
Náboženstvo je oddelené od štátu, ale
prezident i vláda cielene podporujú tra-
dičné náboženstvá ako silu, ktorá
udržiava tradičné hodnoty, a tým pozi-
tívne prispieva k budovaniu občianskej
spoločnosti. Hoci je prítomnosť Katolíc-
kej cirkvi v Azerbajdžane nepatrná, v spo-
ločnosti je vnímaná aj prijímaná pozitívne.

Ako obyvatelia Azerbajdžanu hľadia na
nás Európanov? Zaujímajú sa o dianie
v Európe?
V známom románe Ali a Nino sa píše, že
každá generácia Azerbajdžancov si musí
nanovo zadefinovať, či sa cítia byť viac Eu-
rópanmi, alebo chcú byť súčasťou Ázie.
Fakt je, že geograficky Azerbajdžan leží
na pomedzí Európy a Ázie.
Po rozpade Sovietskeho zväzu sa v Azer-
bajdžane najmä v posledných desaťro-
čiach výrazne prejavujú tendencie patriť
do vyspelej Európy.
Na druhej strane, v azerbajdžanskej spo-
ločnosti sú ešte veľmi silno prítomné
mnohé tradičné hodnoty – úcta k nábo-
ženstvu a k tradičnej rodine, úcta k auto-
rite a k starším – hodnoty, ktorých sa
najmä v posledné desaťročia oficiálna Eu-
rópa, bojujúca za stále nové a nové práva
nových a nových menšín, ostentatívne
zrieka. A tomuto vývoju v Európe Azer-
bajdžanci nerozumejú a čudujú sa mu.

Čo sa vám na živote v Azerbajdžane
najviac páči? Našli ste v tejto krajine
niečo nové a pekné, čo na Slovensku
nemáme?

Azerbajdžanci majú oproti nám oveľa
dlhšiu minulosť, ktorá bola poznačená
mnohými úspechmi, ale i pohromami.
Vnímam ich ako dobrosrdečných, otvore-
ných ľudí, ktorí neľutujú čas strávený
s druhými, radi dlhé hodiny debatujú pri
čaji o minulosti i prítomnosti. Sú spolo-
čenskí, cenia si priateľstvo, no na môj
vkus sú niekedy až príliš temperamentní
a nevytrvalí.
Ako som už spomenul, nachádzam tu veľa
tradičných hodnôt, ktoré boli čímsi nor-
málnym ešte počas môjho detstva a mla-
dosti aj na Slovensku, ale o ktoré nás ob-
ral búrlivý vývoj posledných desaťročí.
Okrem toho je tu osobitná úcta k cudzin-
com a pocestným, pohostinnosť a zdravá
hrdosť na svoju krajinu a svoj pôvod.

Môžete aj v pozícii biskupa naďalej žiť
ako salezián alebo vás nový stav posúva
do inej pozície?
Do saleziánskeho noviciátu som vstúpil
ako osemnásťročný. V reholi som teda
prežil 45 rokov – prakticky celý život. Me-
novaním za biskupa mi Svätý Otec dal
dišpenz od tých rehoľných záväzkov

xxx

Vstup do domu sestier Matky Terézie v Baku – na fotografii je
sedem saleziánov, tri sestry FMA a päť sestier MC
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a pravidiel, ktoré nie sú zlučiteľné s touto
novou hodnosťou a službou. Nezmenilo
sa však moje srdce a návyky, ktoré som
si budoval po celý život. Cítim sa byť
aj naďalej saleziánom, hoci nemám
svojho direktora, u ktorého by som si ro-
bil rendikonto, a nepatrím do komunity,
s ktorou by som sa stretával na modlit-
bách a pri stolovaní. Moji diecézni kňazi
mi pomáhajú postupne objavovať a pri-
jať túto svoju novú identitu saleziána, od
ktorého Cirkev očakáva, aby myslel, ko-
nal a žil ako biskup.

Ako sa táto otázka rehoľného života
zmení po ukončení vášho biskupského
pôsobenia vo veku 75 rokov?
Najprv sa tohto veku treba dožiť – a to vô-
bec nie je samozrejmé. Ak mi Pán Boh dá
tú milosť, tak pri dovŕšení veku 75 rokov
sa podľa CIC mám obrátiť na Svätého
Otca so žiadosťou o uvoľnenie zo služby
apoštolského prefekta v Azerbajdžane.
Ak mi Svätý Otec vyhovie a menuje môjho
nástupcu, ukončím svoju službu a stanem
sa emeritným biskupom.
Až potom príde na rad aj táto otázka
o možnostiach a forme mojej účasti na re-
hoľnom živote. Teraz je to podľa mňa
predčasný teoretický problém, ktorý
nemá dosah na môj každodenný život
a na moju prácu.

Môžete nám vysvetliť symboliku, ktorú
ste si zvolili pre svoj biskupský erb?
Erbom, ktorý mi pomohol stvárniť slo-
venský heraldik pán Marek Sobola, som
chcel vyjadriť, že som slovenský salezián,
ktorý má osobitnú úctu k Panne Márii
a bol menovaný za biskupa v Azerbaj-

džane. Heraldicky je to v erbe vyjadrené
týmito symbolmi: Červená farba pozadia
erbu odkazuje nielen na farbu erbu Slo-
venskej republiky, ale je tiež jednou z fa-
rieb trikolóry Azerbajdžanu; trojvršie
v spodnej časti erbu symbolizuje Tatry;
biele ľalie sú symbolom Panny Márie;
osemcípa hviezda je jedným z prvkov štát-
neho symbolu Azerbajdžanskej republiky;
motto v stuhe DA MIHI ANIMAS je prvou
časťou vety „Da mihi animas, cetera tolle!“
(t. j. „Daj mi duše a ostatné si ponechaj!“)
Tento citát z Biblie (Gn 14, 21) don Bosco
vybral ako motto pre rehoľu saleziánov.
Pripomína im ich hlavné poslanie: namá-
hať sa pre Boha v práci na záchrane ne-
smrteľných duší. Na tejto zemi nie je nič
vznešenejšie a dôležitejšie, ako získavať
ľudské srdcia pre Boha a spolupracovať
s ním na diele spásy.

Čo by ste chceli odkázať veriacim ľuďom
na Slovensku a našim čitateľom?
Je dôležité, aby sme nežili s pocitom me-
nejcennosti. Ako Slováci máme byť na čo
hrdí.
Na druhej strane je svet oveľa väčší ako
Slovensko a kontakt s inými národmi
a kultúrami môže byť pre človeka prekva-
pením, ale vždy je veľkým darom a obo-
hatením.
Je múdre, aby sme boli otvorení a vní-
maví na bohatstvo a dary, ktorými Boh za-
hrnul aj iné národy a ktoré môžeme ob-
javovať v rôznych častiach sveta.
Želám a vyprosujem každému jednému
čitateľovi potrebné dary Ducha Svätého,
aby dokázal spoznať a splniť úlohy, ktoré
pred neho stavia Božia Prozreteľnosť
v tejto veľkej dobe. A rád k tomu pripájam
i svoje požehnanie.

S novokňazom Behbudom Mustafayevom po jeho vysviacke
v Bazilike svätého Petra v Ríme

Po primičnej biskupskej omši na jar 2018 s niektorými
spolužiakmi a rodákmi pred kostolom v Chorvátskom Grobe Vajnory – medzi speváčkami a spevákmi zboru Radosť
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Autor: Daniela Sitárová / Foto: foto tím Domka

Dňa 14. septembra prišli mladí z celého Slovenska do Košíc, aby sa stretli s pápežom. Pri
tomto stretnutí, samozrejme, nemohli chýbať ani mladí zo saleziánskych stredísk. Tí však mali

ešte ďalší dôvod prísť. Na košickej Kalvárii spoločne oslávili 30. výročie založenia
mládežníckej organizácie Domka, ktorá vznikla práve na tomto mieste.

Aj napriek komplikovanejšej pandemickej situácii sa saleziánska
mládež z celého Slovenska stretla v Košiciach, aby spoločne

oslávili 30. narodeniny Domky a stretli sa s pápežom.

Dôležitou súčasťou boli dobrovoľníci z košických saleziánskych
stredísk, ktorí pomáhali s prípravou a veľkou mierou prispeli

k tomu, aby sa všetci na Kalvárii cítili dobre.

V areáli bola možnosť zakúpiť si knižky z Vydavateľstva DON
BOSCO, podporiť aktivity organizácie SAVIO, kúpiť si Domka tričká

či dať si kávu.

Okrem rozličných aktivít bol vytvorený priestor predovšetkým na
spoločné rozhovory a stretnutia, pretože po dlhšom čase sa
stretli na jednom mieste saleziánski mladí zo všetkých kútov

Slovenska.

Saleziánska rodina oslávila
30. narodeniny Domky!
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Súčasťou života každého saleziánskeho strediska sú aj táborové
tance, preto nemohli chýbať ani na košickej Kalvárii.

Dopoludnie sa nieslo v slávnostnom duchu a očakávaní stretnutia
s pápežom Františkom, s ktorým sa účastníci mohli aj symbolicky

odfotiť pri fotostene.

Celý program vyvrcholil slávnostnou ďakovnou svätou omšou,
ktorú spoločne celebrovali súčasný predseda Domky salezián Ján

Holubčík, salezián Karol Maník, ktorý stál pri zrode Domky,
a tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS Matúš Reiner.

Na svätej omši sa zúčastnili zástupcovia viacerých zložiek
saleziánskej rodiny. Okrem mladých zo stredísk prišli aj rodiny

s deťmi, rodičia animátorov a nemohli chýbať ani saleziáni
a saleziánky.

Svätou omšou mladí ďakovali za tridsať rokov, počas ktorých sa
v strediskách vystriedali viaceré generácie, a vyprosovali

požehnanie do ďalších rokov činnosti.

Neoddeliteľnou súčasťou činnosti Domky sú saleziáni. Viacerí
z nich sú predsedovia stredísk a bez ich pomoci by Domka nebola

tým, čím je teraz.

Na konci svätej omše sa medzi gratulantov zaradili aj dievčatá
z predsedníctva organizácie Laura, ktorá s Domkou veľmi úzko

spolupracuje.

Na záver celého stretnutia nemohlo chýbať sladké prekvapenie
a prianie, aby sa Domka venovala mladým minimálne ďalších

tridsať rokov.
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Foto: Vlado Škuta

Svätý Otec na Luníku IX

18

Na vedľajšom pódiu celebroval svätú omšu Mons. Vladimír Fekete,
apoštolský prefekt Azerbajdžanu. V kázni sa k zhromaždeným

pútnikom veľmi tvorivo prihovoril don Jozef Luscoň SDB.

Hodiny očakávania príchodu Svätého Otca vyplnili hudobníci,
speváci, herci z viacerých osád východného Slovenska pod vedením

Martina Mekela a Paľa Danka. Bol to ohromný zážitok.

Miestni obyvatelia sídliska veľmi silno čakali, že pápež ich príde
požehnať. Tento moment nastal na záver stretnutia s rómskou

komunitou. Na pravej strane červenej štóly je vyšitá rómska vlajka.

Dobrovoľníci absolvovali nácvik činností deň pred akciou. Ráno
o 6:00 už boli na Luníku IX a viacerí odchádzali až potme. Príklad ich
služby bol veľmi pekným svedectvom kresťanskej lásky k blížnemu.

Poďakovanie dobrovoľníkom
zo saleziánskej rodiny

Návšteva Svätého Otca Františka na Slo-
vensku bola obrovským darom, priam
zázrakom. Spolu s ním sa ukázali aj
mnohé ďalšie nádherné dary. Určite jed-
ným z nich bola veľkodušnosť a ochota
mnohých dobrovoľníkov, ktorí sa podu-
jali nezištne slúžiť pre zabezpečenie dob-
rej organizácie tejto vzácnej návštevy.
Tejto službe podriadili nielen svoj voľný
čas, ale často i spánok a viacerí z nich si
preto zobrali aj voľno v práci. Túto udalosť

mohli prežiť pohodlne a viac sústredene
niekde inde, no oni sa rozhodli slúžiť v zá-
kulisí tohto mimoriadneho podujatia.
Veľmi ma potešilo a som na to naozaj
hrdý, že medzi nimi bolo veľa mladých
z našich saleziánskych stredísk a členov
saleziánskej rodiny. Chcem im za to vy-
jadriť môj obdiv a naozaj veľké poďako-
vanie. Zvlášť chcem vyzdvihnúť tých, ktorí
sa rozhodli pre službu v Košiciach na Lu-
níku IX, ktorú organizačne zabezpečovala
naša tamojšia saleziánska komunita.
Každý z dobrovoľníkov určite veľmi po-

mohol, ale osobitne chcem poďakovať
najmä tým 22 tímlídrom pod vedením
pani Márie Dečovej z Košíc, ktorí zobrali
na seba väčšiu zodpovednosť. Ďakujem
im, že takto konkrétne ukázali tú vernosť
i úctu k pápežovi a Cirkvi, na ktorej veľmi
záležalo aj donovi Boscovi a ktorá je ty-
pická pre našu saleziánsku charizmu.
Nech ich náš dobrý Pán za všetko štedro
odmení.

Peter Timko SDB
provinciál



výchova det í

Moja stará mama bojovala s rakovinou
prakticky od čias môjho narodenia. Po-
sledný polrok sa však choroba rozbehla do
takej miery, že už ju nebolo možné zastaviť.
Nikdy predtým som v blízkej rodine neza-
žila, že by niekto doma opatroval svojich
rodičov. Ostatní naši starí rodičia nás
opustili relatívne rýchlo a v nemocnici.
Táto stará mama – vdova – mala rada svoj
pokoj, režim, poriadok, vládala sa o seba
postarať, a tak bývala sama.
Až po prepustení z nemocnice začiatkom
jari sa o ňu začala moja mama viac starať.
Spočiatku ju chodila ošetrovať ráno a ve-
čer, neskôr sa návštevy zintenzívnili a po
niekoľkých mesiacoch už doma len pre-
spávala. Keď nastalo leto, bolo veľmi
ťažké tráviť celé dni v neznesiteľnom teple
v paneláku. Našťastie sa nám podarilo
presvedčiť starú mamu a presťahovali
sme ju na záhradu. Tam mala súkromie
vo svojom domčeku, ale celé dni mohla
byť vonku na ležadle.
Na záhrade sme v lete boli všetci, a tak
počet jej návštevníkov narástol. K mame
sme sa pridali my vnúčatá i malé deti –
pravnúčatá. Drobci sa pri starej mame
hocikedy zastavili, pohladkali ju, niečo jej
porozprávali, ukázali a odbehli. Navyše
bola obklopená zeleňou a počúvala spev
vtákov, pozorovala mačky. Keď potrebo-
vala súkromie, mala ho.

V čom teda spočívala táto výchovná lek-
cia, ktorú som dostala? Týkala sa opatro-
vania chorého a zomierajúceho človeka,
ale tiež toho, ako niesť svoj kríž, ako pre-
žiť svoje posledné dni.
● Vidieť svoju mamu trpieť a odchádzať
nie je to, po čom práve túžite.
● Vidieť, že k ostatným je milá, ale pred
vami nemusí držať formu, a tak je nie-
kedy aj nepríjemná, je zraňujúce.

● Vedieť, že nemôžete byť v kontakte
s malými vnúčatami, ktoré sú plné života,
pretože sa celé dni musíte starať o svoju
mamu, z ktorej život postupne vyprcháva,
je veľmi náročné.
● Nebolo to jednoduché ani fyzicky. Sta-
rostlivosť o postupne vädnúce telo bola
ku koncu každým dňom ťažšia a ťažšia.
● Stará mama bola dáma, a napriek
tomu, že posledné mesiace museli byť
pre ňu ponižujúce, starala sa o seba do
posledných dní. Používala pleťové mlieko
a krém; dbala, aby bola pekne učesaná,
umytá a navoňaná.
● Stará mama nikdy nereptala, len veľmi
zriedkavo sa sťažovala, zato sa veľa mod-
lila, spájala sa v bolesti s Ježišom, obeto-
vala ju za druhých.

Bolo to nesmierne ťažké, ja viem. Ale zá-
roveň to bolo také pekné. Bol to kríž ne-
sený z lásky a s láskou. Kríž nie je ľahký.
Ani moja mama ho neniesla vždy ukáž-
kovo (z jej pohľadu). Sťažovala sa, potre-
bovala sa vyžalovať. Ukázala mi, že to ne-
musí byť dokonalé. Sme len ľudia. Ale že
s láskou to môže byť veľmi pekné a po-

vzbudzujúce. Nerobím si ilúzie, že to bola
„brnkačka“, hoci veľkosť toho kríža, ktorý
museli obe niesť, rozhodne celkom nevi-
dím.
Napriek všetkým ťažkostiam a krížu, kto-
rým bolo toto leto poznačené, si z neho
odnášam od oboch veľké svedectvo.
O Láske. Obeti. Trpezlivosti. Rodine. Ne-
sení kríža. Pokoji. Nádeji. A viere.
Úprimne, asi som sebecká, ale ak by som
si ja mala vybrať, ako chcem stráviť po-
sledné týždne svojho života, chcela by
som byť s mojimi drahými. Obklopená ze-
leňou a tými, ktorí ma majú radi.
Nehovorím, že to je jediné možné riešenie
situácie, a tiež mi je jasné, že nie vždy sú
na to vhodné podmienky či nie každý si to
môže dovoliť. Nemyslím to ani odsudzu-
júco voči tým, ktorí si zvolili inú cestu. Iba
sa potrebujem podeliť o toto silné sve-
dectvo, ktoré som v posledných mesia-
coch zažila. Lebo výchovný vplyv máme
nielen na svoje malé deti, ale i na tie dos-
pelé. A v tomto prípade je osobný príklad
omnoho dôležitejší než všetky múdre reči.

Autor: Zuzana Petruľáková / Foto: Barbora Kullačová

O výchove hovoríme väčšinou v súvislosti s deťmi. Dnes by som sa chcela podeliť o výchovnú
lekciu, ktorú som počas uplynulých mesiacov dostala od mojej mamy a starej mamy ja.

Výchovná lekcia pre dospelé deti
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Piktogramy
navigátori v mori mediálnych obsahov

Autor: Viktória Norisová/ Foto: Pixabay

O chvíľu sa syn vrátil: „Mami, my tu roz-
právku nechceme, bojíme sa.“ Pozrela som
sa na obrazovku, kde v rohu svietilo oz-
načenie 8+. Televíziu sme vypli.
Niekedy pri rozhodovaní o vhodných
programoch pre deti naozaj stačí jeden
pohľad na piktogram. Čo však čísla v krúž-
koch znamenajú? Naozaj sa môžeme spo-
ľahnúť na „zeleného macíka“?

Červené čísla v krúžkoch
Na Slovensku sa používa jednotný systém
označovania ( JSO) už dvadsať rokov
a je zakotvený vo vyhláške Ministerstva
kultúry SR č. 589/2007. Tá kategorizuje ne-
vhodnosť programov na základe štyroch
vekových skupín: nevhodné pre malole-
tých do 7, 12, 15 a 18 rokov. Neprístupnosť
obsahov definuje niekoľko kritérií – prí-
tomnosť prvkov, ktoré môžu vyvolať pocity
strachu, depresie, bezmocnosti, násilie,
vulgárny jazyk, sexuálne scény, nahota,
zobrazovanie závislostí. Tie sa posudzujú
z hľadiska intenzity, ako často sa daný pr-
vok v diele vyskytuje. Ďalej sa rozlišuje
spôsob a forma spracovania vzhľadom na
charakter a druh diela a kontext výskytu
jednotlivých prvkov. Jednoducho pove-
dané, je rozdiel, či zaznie jedno alebo
dvadsať vulgárnych slov a či sa násilné
scény objavia v akčnom trileri alebo v ro-
dinnej komédii. Najmä pri kategórii naj-
menších divákov sa citlivo posudzuje prí-
tomnosť agresívne útočiacich bytostí,
využitie príliš hlučnej hudby, zobrazenie
ohrozenia rodičovských vzťahov a rodiny
alebo prostredia v tmavých a pochmúr-
nych farbách. Porušením vyhlášky sa za-
oberá Rada pre vysielanie a retransmisiu.

Aj v televízii majú oponu
Nie však červenú zamatovú, ktorá by
padla alebo sa zatvorila po skončení vy-
sielania. Televízie musia rešpektovať tak-
zvanú časovú oponu. Tá chráni deti, aby sa
nedostali k najrizikovejším obsahom.
Uzatvára bezpečné pásmo pre maloletých
do 15 a do 18 rokov. To znamená, že prog-
ramy s červenou pätnástkou v krúžku sa
môžu vysielať až v čase od dvadsiatej ho-
diny do šiestej hodiny ráno a s červenou
osemnástkou až po dvadsiatej druhej ho-
dine. Časová opona „padne“ skôr aj v ta-
kom prípade, ak by o šiestej ráno televízia
vysielala pre najmenších divákov. Pred,
počas a po odvysielaní takéhoto prog-
ramu totiž nesmú byť zaradené filmy, se-
riály či relácie označené ako nevhodné
do pätnásť a do osemnásť rokov. Prísnej-

šie pravidlá platia aj pre upútavky, hoci
v tomto prípade „padá“ opona neskôr.
Ich obsah však musia televízie prispôsobiť
aj danému časovému pásmu.

Zelený medvedík
Ak svieti na obrazovke piktogram zele-
ného medvedíka, rodič by si teoreticky
mohol v pokoji vo vedľajšej miestnosti čí-
tať knihu alebo umývať riad. V televízii by
mal totiž bežať program vhodný pre ve-
kovú skupinu maloletých do 12 rokov.
Teda pre všetky deti tejto vekovej kategó-
rie a pri sledovaní by im nemalo hroziť ni-
jaké nebezpečenstvo. Emočná výbava
každého dieťaťa je však odlišná, a preto je
lepšie, ak sa ponoríte do sveta fantázie
spolu s ním. Pri seriáloch treba pamätať
na to, že každý diel má vlastný piktogram

„Mamíí, môžem si pozrieť Déčko?“ Vo víre balenia posledných kusov batožiny na prázdniny som
povolila. Veď na víkendové detské pásmo rozprávok som sa doteraz vždy mohla spoľahnúť
a mala som aspoň približnú predstavu o animovaných seriáloch, ktoré zvyknú na detskej

českej verejnoprávnej stanici vysielať.

20



mediálna výchova

a pokojne sa môže stať, že jeden bude oz-
načený zeleným medvedíkom a druhý
červenou sedmičkou v krúžku.

Ale my pozeráme Netflix alebo HBO
V mnohých rodinách stále častejšie sle-
dujú namiesto klasického televízneho vy-
sielania programy takzvaných služieb na
požiadanie. Keďže pokrývajú väčšie teri-

toriálne územia, ako je Slovensko, nie
vždy ich systém označovania vekovej
vhodnosti korešponduje so slovenským
JSO. Služby Netflix a Amazon Video využí-
vajú vlastný všeobecný systém ochrany
maloletých. Ten od Amazonu je založený
na britskom hodnotení obsahu filmov.
HBO Go používa hodnotenie, ktoré sa
sčasti prekrýva so slovenským. Jedine iTu-
nes spoločnosti Apple používa totožný
systém označovania.

Správy a vyčistené piesne
Sú programy, napríklad spravodajské,
ktoré nie sú označené nijakým piktogra-
mom. Ich obsah by mal byť totiž vhodný
pre všetky vekové kategórie. Avšak čoraz
častejšie z úst hlásateľov zaznieva upo-
zornenie: „Nasledujúce zábery nie sú
vhodné pre maloletých divákov.“ Tento oz-
nam je povinný, ak sa v príspevku zobra-
zuje reálne násilie s jeho následkami

a obeťami vrátane zobrazení následkov
na obetiach, najmä obrazy zranení, krvi,
telesných znetvorení… Upozornenia na
nevhodný obsah alebo, naopak, program
špeciálne určený pre deti musí zaznieť aj
v rozhlase. Problém s porušením zákona
môžu mať rádiá aj s piesňami, ktoré ob-
sahujú vulgarizmy. Preto do svojich play-
listov niektoré hity vôbec nezaraďujú
alebo ich nahradia takzvanou clean ver-
ziou, ktorá nadávky neobsahuje.

Piktogramy na hrách
Rovnako ako vysielatelia, aj výrobcovia
počítačových hier sú povinní označovať
svoje produkty. Piktogram vekovej vhod-
nosti dopĺňajú symboly nevhodných ob-
sahov, ktoré sa v hre objavujú (nadávky,
diskriminácia, drogy, strach, hazardné
hry…) Systém označovania má skratku
PEGI (Pan European Game Information –

Celoeurópske informácie o hrách). Na roz-
diel od JSO ide o európsky projekt, ktorý
vznikol v roku 2003 a nahradil niekoľko
národných systémov hodnotenia veku je-
diným systémom, ktorý sa v súčasnosti
používa vo viac ako 35 krajinách. Vekové
ohraničenia sú rozdelené do piatich ka-
tegórií: 3, 7, 12, 16, 18. Podrobnosti k po-
sudzovaniu jednotlivých vekových skupín
sú uvedené priamo na stránke
www.pegi.info, ktorá je vo viacerých ja-
zykových mutáciách vrátane slovenčiny.
Zdrojom pre zmysluplné hry a technoló-
gie, ktoré si zaslúžia pozornosť rodičov,
pedagógov a všetkých, ktorí sa stretávajú
s mladými hráčmi, môže byť webová
stránka občianskeho združenia Vĺčatá.sk.
Ponúkajú na nej okrem recenzií hier aj
možnosť filtrovať vhodnú hru podľa ve-
kovej vhodnosti, platformy i žánru.

Navigátori, nie rozhodcovia
Každé dieťa má iný prah citlivosti, vníma-
nia utrpenia, strachu a pod. Rodič pozná
emočnú úroveň svojho potomka, ktorá
zohráva dôležitú úlohu pri výbere prog-
ramov či hier. Významným ukazovateľom
sú aj hodnoty, ktoré v rodine žijeme. Aj
preto piktogram na televíznej obrazovke,
obale DVD či hry plní skôr orientačnú
funkciu. Rodičia získavajú aspoň základnú
predstavu o tom, či je daný program
vhodný pre jeho dieťa. Spoliehať sa na
televíznych dramaturgov alebo výrobcov
hier môže byť niekedy riskantné. Platí, že
ak chceme svojich potomkov ochrániť
pred obsahom, ktorý by im mohol ublížiť
alebo ich nejako traumatizovať, je po-
trebné zistiť si o produkte čo najviac in-
formácií vopred. Možno, naopak, zistíte,
že vaše dvanásťročné dieťa zvládne aj film
určený pre staršiu vekovú kategóriu. Ne-
bojte sa pozývať do rozhodovania aj va-
šich synov a dcéry. Spoločne si naštudujte
systémy označovania a zhodnoťte, či daný
obsah zvládnu. Najmä v prípade menších
detí buďte prítomní počas sledovania te-
levízie, aby ste vedeli zareagovať a pri-
merane dieťaťu vysvetliť, ak sa vyskytne
nejaký problém. Užitočným zdrojom in-
formácií o vekovej vhodnosti rôznych fil-
mov, animovaných seriálov, aplikácií i hier
ponúka stránka www.commonsense-
media.org. Zaujímavosťou je, že rodičia
na nej nájdu nielen názory a odporúčania
iných mám a otcov, ale aj samotných detí.
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Sme vďační za bližšie spoznanie pápeža
Františka počas jeho septembrovej náv-
števy na Slovensku. Pokúsme sa ešte raz
prečítať si jeho príhovory na www.kbs.sk,
rozhovor v lietadle s novinármi, ako aj
rozhovor s bratmi jezuitmi na nunciatúre,
ktorý je zverejnený na ich portáli je-
zuiti.sk. No a teraz si pripomeňme nie-
ktoré iné podnety (aj tie, ktoré sú na
https://rodina.kbs.sk/).

Pápež František: Je tu nová kniha
emeritného pápeža Benedikta XVI.
„Skutočná Európa. Identita a poslanie“
Pápež František pri predstavení knihy,
ktorá v Taliansku vyšla 16. septembra
tohto roku, v úvode pripomína, že „Bene-
dikt XVI. sa v priebehu rokov nebál s veľ-
kou odvahou a jasnosťou odsúdiť po-
četné prejavy tohto dramatického
zrieknutia sa idey stvorenia, ktorého ná-
sledky vidieť už dnes“. Tieto dôsledky
„opisuje úplne jasne a presvedčivo“. Fran-
tišek ľutuje skutočnosť, že „úcta ku kaž-
dému ľudskému životu stále viac mizne“.
Narušenie alebo popieranie ľudskej pri-
rodzenosti vedie k sebazničeniu – to je
dôsledok zmien v chápaní manželstva
a rodiny. Benedikt poznamenáva, že po
legalizácii „manželstva homosexuálov“
v 16 európskych krajinách získala téma
manželstva a rodiny nový rozmer a ne-
možno to ignorovať. Sme svedkami de-
formácie svedomia, a to aj u katolíkov.
Vyzýva, aby sa tento problém bral vážne.
Pripomína, že hoci je manželstvo a ro-
dina v rôznych kultúrach chápané rôz-
nymi spôsobmi, koncept homosexuál-
neho manželstva je v rozpore so všetkými
kultúrami, ktoré existujú dodnes, a preto
predstavuje kultúrnu revolúciu, ktorá ide
proti celej tradícii ľudstva.
Zásadný prelom v tomto vnímaní človeka
nastal so zavedením antikoncepcie, vďaka
ktorej sa plodnosť oddelila od sexuálneho
života. Ďalším dôsledkom toho bolo vy-
rovnanie všetkých foriem sexuality. Ta-

kýmto spôsobom od zavedenia antikon-
cepcie začali v ľudskom svedomí prebie-
hať postupné a zároveň hlboké zmeny.
Na druhej strane, ak je sexuálny styk od-
delený od plodnosti, potom môže byť
plodnosť oddelená aj od sexuality, takže
koncepcia človeka sa už viac neodohráva
v akte lásky, upraví ho tak, aby bol naplá-
novaný a racionálne vytvorený. Dnes je
tento proces v plnom vývoji, píše eme-
ritný pápež a uvádza, že týmto spôsobom
človek už nie je darom a stáva sa výrob-
kom. Zároveň, ako upozorňuje Benedikt
XVI., to, čo bolo vyrobené, môže byť aj
zničené. V tomto zmysle je rastúca ten-
dencia plánovať vlastnú smrť samovraž-
dou neoddeliteľnou súčasťou tohto
trendu. Poznamenáva, že v ekologickom
hnutí sme objavili dôležitosť prírody,
ktorú nemôžeme beztrestne porušovať.
Ale ekológia človeka ešte nebola rozvi-
nutá. To by nás malo presvedčiť, že aj člo-
vek má prírodu a jej porušenie vedie k se-
bazničeniu.

Pápež František: rodina je silná, ak je
otvorená životu
Pápež František poslal účastníkom 14.
púte rodín na dvadsiatich miestach ta-
kýto odkaz: „V týchto časoch ťažkostí
a utrpenia ste jasnou tvárou viery.“ Vy-
zval modliť sa za to, aby sa Svetové stret-
nutie rodín uskutočnilo budúci rok v júni
v Ríme a v diecézach po celom svete, a vy-
jadril svoju vďačnosť rodinám za to, že sú
„svedkami spoločenstva a radosti“ v du-
chu Amoris laetitia. Zdôraznil, že rodiny
sú najlepším dôkazom toho, že šťastie
nepochádza z konzumu a individualizmu,
ale zo spoločenstva s ostatnými. „Láska
znásobuje našu radosť, pretože nám
umožňuje tešiť sa z dobra iných. Problém
utrpenia nemožno vyriešiť iba pomocou
hospodárskej a sociálnej politiky alebo
dohôd medzi štátmi, ktoré sú dôležité,
ale veríme, že osud rodín je v Božích ru-
kách. Preto je dôležitá aj hodnota mod-
litby. Modlitba robí rodiny veľkorysejšími,
pohostinnejšími a schopnejšími niesť bre-
meno histórie.“

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

Na „Sedembolestnú“ sme lepšie
poznali pápeža Františka
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Exhortácia, ktorú nám daroval pápež
František, nie je len zvelebovaním mla-
dosti a všetkého, čo v nej je. Poukazuje
nám aj na pomýlené postoje, ktoré vzni-
kajú, či už zo strany dospelých, alebo zo
strany mladých. Dnešná kultúra predsta-
vuje model osoby, ktorý je úzko spätý s ob-
razom mladého človeka. Kto vyzerá mladý
a robí kúry na odstránenie stôp času, cíti sa
pekný (ChV 79). Táto rozšírená mentalita
má potom logický dôsledok, ktorý vyjad-
rili mladí v diskusiách pred synodou i na
nej: mnohí hovorili o nedostatku skúsených
ľudí, ktorí by sa venovali sprevádzaniu/mla-
dých/ (ChV 244). Kult mladosti vôbec nie je

ocenením mladosti, ale je to skrytý ego-
izmus dospelých. Pápež František upo-
zorňuje, že aj keď vzorom krásy je mladosť,
dajme pozor, pretože toto nie je oslava mla-
dých. Znamená len to, že dospelí si chcú
ukradnúť mladosť pre seba, niežeby si mla-
dých vážili, milovali a starali sa o nich.
Dospelosť však nemá znamenať odreza-
nie sa od mladosti, ale ponechanie si
niektorých dôležitých skutočností, ktoré
mladosť priniesla. Dobre prežitá mladosť
zostane navždy v našich srdciach a v dos-

pelosti sa prehĺbi a naďalej bude prinášať
ovocie… riziko dospelosti s jej istotami a po-
hodlím spočíva v čoraz väčšom zanedbá-
vaní tohto horizontu a v strácaní hodnoty,
ktorá je vlastná rokom mladosti… nemali
by sme nikdy stratiť zápal, otvorenosť a čaro
zoči-voči realite, ktorá je stále niečím no-
vým. V každom okamihu života môžeme ob-
novovať a nechať rásť svoju mladosť (ChV
160). Rásť znamená zachovávať a živiť tie
najvzácnejšie veci, ktoré nám dáva mladosť,
ale zároveň to znamená otvoriť sa očisťova-
niu od toho, čo nie je dobré, a prijímať nové
dary od Boha, ktorý ťa povoláva rozvíjať to,
čo má cenu (ChV 161).

Aj pre mladých má pápež v tejto oblasti
svoje odporúčania. Chce im pomôcť odlí-
šiť radosť mladosti od jej nepravého kultu,
čo niektorí využívajú na to, aby zviedli mla-
dých a využili ich na svoje ciele (ChV 180).
Mali by sa teda mať na pozore, keď im
niekto povie, či už slovom, alebo príkla-
dom, aby ignorovali dejiny, aby pohŕdali
všetkým, čo je minulosťou, a pozerali iba
na budúcnosť… lebo ľudia, čo toto ponú-
kajú, vedia, že toto je ľahký spôsob, ako vás
zlákať robiť len to, čo vám povedia. Takíto

ľudia potrebujú mladých prázdnych a vyko-
renených, aby ničomu nedôverovali, spolie-
hali sa na ich sľuby a podriaďovali sa ich
plánom (ChV 181). Tiež vedia zvelebovať
mladosť a hovoria, že všetko, čo nie je
mladé, je hodné opovrhnutia (porov. ChV
182).
Mladým i všetkým je teda adresovaná vý-
zva, aby sme nedovolili zneužívať ideály
a krásu mladosti na napomáhanie po-
vrchného života, ktorý si zamieňa krásu
s výzorom (porov. ChV 183). V tom istom
článku potom pápež pridáva veľmi jed-
noduché a nádherné obrazy krásy, ktorú
treba objaviť: jestvuje krása robotníka,
ktorý sa vracia domov špinavý a neupra-
vený, ale s radosťou, že zarobil na chlieb
pre svoje deti. Existuje zvláštna krása v ro-
dinnom spoločenstve, zhromaždenom okolo
stola, ktoré sa štedro delí o chlieb, aj keď to,
čo je na stole, je veľmi skromné. Je krásna
neučesaná a trocha zostarnutá manželka,
ktorá sa nad svoje sily a napriek svojmu
upadajúcemu zdraviu vytrvalo stará o cho-
rého manžela. Krásna je vernosť dvojíc, hoci
obdobie dvorenia je už veľmi vzdialené,
ktoré sa milujú i v jeseni života, podobne aj
starších ľudí prechádzajúcich sa ruka v ruke.
Existuje krása, ktorá presahuje zjav alebo
módnu vizáž u mužov a žien, čo s láskou
prežívajú svoje osobné povolanie v nezištnej
službe komunite, vlasti, vo veľkodušnej práci
zameranej na šťastie rodiny, v tvrdej, ano-
nymnej a nezištnej práci na obnovení so-
ciálnej harmónie. Objaviť, ukázať a zdôraz-
niť túto krásu, ktorá pripomína krásu Krista
na kríži, znamená položiť základy pravej so-
ciálnej solidarity a kultúry stretnutia.
Nech tieto slová adresované mladým
i dospelým zapadnú hlboko do nášho
srdca a prinesú úrodu.

Autor: Pavol Grach SDB / Foto: Barbora Kullačová

Falošný kult mladosti
O dospelých, ktorí chcú zostať mladými, a o mladých,
ktorým je zastieraná minulosť, dospelosť a staroba
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misie

Krajina je v stave nefungujúceho štátu.
Patrí medzi najchudobnejšie krajiny sveta
s najväčšou korupciou. Časté je tu poli-
tické násilie a porušovanie ľudských práv.
Štát svojim občanom toho zabezpečuje
skutočne málo.
V krajine žije 16 miliónov ľudí, ktorí po-
chádzajú z 200 rôznych etník. Z nich 52 %
vyznáva islam, 15 % kresťanstvo a veľká
časť praktizuje animizmus. Spoločným ja-
zykom je hlavne arabčina a potom aj fran-
cúzština. Rozlohu má 26-krát väčšiu ako
Slovensko. Husto je osídlený juh, ostatné
púštne a polopúštne oblasti sú obývane
veľmi riedko. Hlavné mesto N’Djamena je
skoro dvojmiliónové. 47 % obyvateľov je
vo veku menej ako 15 rokov a priemerná
dĺžka života je 52 rokov. Okrem toho je
v krajine 300 000 utečencov zo Sudánu.
Tieto strohé štatistické údaje nám jasne

hovoria, že život je tu neľahký. Krajina je
nám blízka tým, že patrí do saleziánskej
provincie s názvom Tropická rovníková Af-
rika, v ktorej roky pôsobil náš slovenský
misionár Jozef Pravda, momentálne na od-
počinku v Bratislave. V spolupráci s touto

provinciou sme v roku 2015 robili zbierku
Tehlička na výstavbu školy pre bývalých
detských vojakov v Stredoafrickej repub-
like. Táto škola stále pôsobí a vychovávajú
i vzdelávajú sa v nej mnohí mladí. Salezi-
ánov z tejto provincie pravidelne kontak-
tujeme a dostávame od nich mnohé pod-
nety, ako by sme im mohli pomôcť.
Zaujala nás potreba podporiť saleziánsku
školu v štvrtom najväčšom meste Čadu,
v Doba (25 000 obyvateľov). V škole je 430
žiakov v siedmych ročníkoch, triedach.
V triede sa tak učiteľ musí venovať viac
ako päťdesiatim žiakom. Je potrebné pla-
tiť učiteľov a udržiavať budovu v prevádz-
ke. Toto je pre saleziánov veľkou výzvou.
Prakticky v celej Afrike sa vyžaduje nose-
nie školskej uniformy. Pre mnohé chu-
dobné rodiny je to však dôvod, pre ktorý
ich deti nemôžu ísť do školy.

Začiatkom roka sme z darov, ktoré nám
prišli na misijné oddelenie predovšetkým
prostredníctvom misijného kalendára, ve-
novali tejto škole 10 000 eur. V podpore
školy by sme radi pokračovali a chceme
k tomu prizvať aj vás.

Už u nás beží adopcia detí z ulice v centre
Bosco Boys v Nairobi, v Keni. Spolu so
sestrami FMA adopcia deti v núdznych
rodinách v Baku, v Azerbajdžane, a adop-
cia tried v rôznych školách Južného Su-
dánu. Naša nová iniciatíva je podpora
školy Dominika Savia v Doba v Čade.
Ako nám riaditeľ školy salezián otec Be-
noit Nzie v rozhovore cez WhatsApp po-
vedal, prisľúb našej pomoci je pre nich
veľkou nádejou, že budú schopní udržať
chod školy, dokonca ju aj rozšíriť a po-
núknuť vzdelanie viacerým. Chceli by sme
vytvoriť skupinu priaznivcov a podporo-
vateľov tejto školy. Na našej webovej
stránke (www.saleziani.sk/misie) by sme
vás štvrťročne informovali, ako postupuje
život v škole.
Prispieť môžete na náš misijný účet: SK08
1100 0000 0026 2985 2138 s variabilným

symbolom 2021588. Ak chcete byť s nami
v kontakte cez mail, môžete svoju mai-
lovú adresu napísať do správy pre prijí-
mateľa.

Autor: Štefan Kormančík SDB / Foto: Misijné oddelenie SDB

Čad – pozvanie adoptovať si školu

Čad je krajina v strede Afriky. Svoju nezávislosť získala 11. augusta 1960. Prezident hneď dva
roky nato zrušil opozíciu a vytvoril vládu jednej strany.

Škola Dominika Savia v Doba v Čade Škola Dominika Savia v Doba
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t i tus zeman

Autor: Jozef Luscoň SDB / Foto: archív autora

Don Titus Zeman a miništranti

Od piatich rokov sa Titusko „motal“ okolo sakristie a v tom čase začal aj miništrovať.
A vydržal to až do svojej kňazskej vysviacky. Teda viac ako dvadsať rokov.

Pomohlo mu aj to, že jeho otec bol kos-
tolníkom. Zdá sa, že to pomáha k svä-
tosti, lebo aj otec Anky Kolesárovej i Jána
Vojtaššáka boli kostolníkmi.:-) Z Vajnôr si
Titus ešte ako chlapec preniesol túžbu
„byť blízko pri oltári“ k saleziánom. Ale
tam už našiel miništrantskú „pôdu“ pri-
pravenú. Saleziáni mali totiž s formáciou
miništrantov a s miništrantskou službou
bohaté skúsenosti. Ich tradícia siaha až
k donovi Boscovi.
Don Bosco vo svojom prvom oratóriu
vytvoril miništrantskú skupinu, ktorej čle-
novia sa snažili o kvalitný duchovný život.
Ba v Turíne a v okolí „zaskakovali“ do far-
ností, kde sa konala slávnosť a miništran-
tov tam nemali. Liturgia tých čias si totiž
prítomnosť miništrantov vyžadovala.
A ako tvrdil don Bosco – a historické šta-
tistiky to potvrdzujú –, z tejto skupinky
vzniklo veľmi veľa kňazských povolaní.
Túto tradíciu venovať sa miništrantom si
prví slovenskí saleziáni z Talianska pri-
niesli, ba aktívne sa podieľali na miniš-
trantskom hnutí Legio Angelica (An-
jelské légie). Ohnivým propagátorom
práce v tomto hnutí bol don Anton Vácval,
bratanec vdp. Alfonza Paulena, u ktorého
v Šenkviciach pôsobil ako kaplán práve
don Titus. Aj tu sa venoval miništrantom
a často ich brával korčuľovať sa na za-
mrznuté polia pod Modrou. Pamätníci zo
Šenkvíc ešte spomínajú: „Robil nám loko-
motívu na vláčiku.“
Don Titus Zeman sa venoval miništran-
tom aj v čase, keď už bol na neho vydaný
zatykač. Bol veľmi odvážny a kreatívny,
preto hľadal spôsoby, ako pracovať s mlá-
dežou aj v čase totality. V bratislav-
skom kostole svätého Ladislava a v pri-
ľahlých priestoroch sa tajne venoval
skupinke asi dvadsiatich miništrantov.
A podobne to bolo aj vo Vajnoroch po ná-
vrate z basy.
Ale ani miništranti na neho nezabudli.

S radosťou privítali jeho blahorečenie
a často sa k nemu utiekajú o pomoc. Pro-
sia ho o to, aby spoznali svoje povola-
nie. Na jeho počesť sa v jeho rodisku už
tretí rok konala akcia Bodka za prázdni-
nami. Tohto roku dostala priliehavý názov
TIMIBOVA – ide o skratku poskladanú zo
slov: Titusova miništrantská bodka Vaj-
nory. Akcia sa konala v sobotu 4. 9. a zú-
častnili sa na nej miništranti z Bratislavy –
Daliborovho námestia, z Trnávky, Lamača,
Vajnôr, Dúbravky, Čiernej vody, Cífera, Pe-
zinka, Ivanky, Svätého Jura, Hodov pri Ga-
lante, Košíc, Oravy a iných miest Slo-
venska.
Hlavným mottom podujatia bola myš-
lienka: Miništranti vítajú Svätého Otca
na Slovensku. Program bol zostavený
z prednášky o Svätom Otcovi Františkovi,
v ktorej don Štefan Kormančík priblížil mi-
sionársky zápal pápeža Františka. Vrcho-
lom však bola svätá omša, ktorej hlav-
ným celebrantom bol don Ján Holubčík,
zodpovedný za pastoráciu mládeže u sa-
leziánov. Vo svojom príhovore vyzdvihol

dôležitosť zostať Ježišovi verný za kaž-
dých okolností i v „korona“ časoch. A ďal-
šou výzvou pre každého miništranta je
zistiť, kde ho volá Pán. Ide teda o zistenie
svojho povolania.
Ihneď po skončení liturgie bola predsta-
vená nová miništrantská publikácia: Idem
ja! Jej autorom je don Jozef Luscoň. Nuž
a nechýbalo ani agapé a potom popolud-
nie plné športovo-zábavných a dynamic-
kých aktivít na tému: Prekonaj svoje hra-
nice – prekonaj sám seba! Inšpirátorom
je sám blahoslavený Titus, ktorý musel
pri záchrane povolaní prekonávať rôzne
obmedzenia, hranice i sám seba.
Na podujatí zaznela aj výzva smerom
k slovenským miništrantom, aby Svätého
Otca až do odchodu zo Slovenska spre-
vádzali kyticou vytvorenou zo Zdrava-
sov. Organizátorov teší, že táto výzva za-
rezonovala aj v slovenských médiách.
Spoločná fotografia a túžba stretnúť sa
opäť o rok bola dvojbodkou za touto vy-
darenou akciou.
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pred 100 rokmi

Na Slovensku existovala skupina záujem-
cov, ktorí chceli nastúpiť do kolégia
v Ríme. Don Vagač mal zoznam, a tak mo-
hol vybrať a pripraviť skupinu, už však nie
na cestu do Ríma, ale do saleziánskeho
domu určeného len pre slovenských
chlapcov v Perose Argentine. Tam, na
mieste, zariaďoval veci klerik Sersen.
O všetkých týchto udalostiach píše pod-
robne vo svojej knihe Historický náhľad do
dejín slovenských saleziánov, z ktorej čer-
páme, Zlatko Kubanovič.

Medzi chlapcami, ktorí sa vtedy hlásili
k saleziánom, bol i 18-ročný Alojz Koza.
V spomienkach uvádza: „Don Vagač pri-
hláseným napísal, kde a kedy sa môžu
s ním stretnúť na pohovor. Jedni sa s ním
stretli u františkánov v Trnave, iní v jezuit-
skom letnom dome v Suchej nad Parnou
a niektorí v Detve, v dome jeho brata.“

Cestovať mali už v októbri, no pre poli-
tické okolnosti v Československu to ne-
bolo možné. Don Vagač ich preto zhro-
maždil v Bratislave až 22. novembra 1921.
Bolo ich 13 chlapcov vo veku od 12 do 24
rokov. Neskorší salezián Alojz Koza si spo-
mína na odchod takto: „Bolo treba chodiť
po úradoch, vysvetľovať cieľ cesty do cu-
dziny, prekonávať neochotu vydať ces-
tovný pas pre medzištátne nepokoje, ob-
starať výbavu, šatstvo, obuv, keď bolo
všetko drahé. Chudoba, núdza, nedosta-
točné zásobovanie hatili každý krok

vpred.“ Cesta vlakom cez Turín im trvala
tri dni.

Spomedzi tých trinástich slovenských
chlapcov z prvej skupiny do Perosy Argen-
tiny sa siedmi stali saleziánmi: Ľudovít Cí-
ferský (1903 – 1980), Jozef Forner – misi-
onár v Japonsku (1905 – 1983), Ján Ježovít –
misionár v Thajsku (1909 – 1994), Viktor
Karlubík (1895 – 1967), Alojz Koza (1903 –
1988), Karol Pluhár (1908 – 1989) a Franti-
šek Zaťko – misionár v USA (1896 – 1984).

Za prvou trinástkou pricestovali ešte do
polovice decembra ďalší traja mladíci, kto-
rých sprevádzal mladý salezián klerik Jo-
zef Psársky.

Cestu prvej trinástky do Perosy Argentiny
opísal Alojz Koza priam plasticky. Pre
chlapcov prevažne z vidieka ísť vlakom
z Bratislavy až do Turína znamenalo veľkú
životnú udalosť.

„Devínska Nová Ves. Posledná stanica našej
vlasti. Revízia pasov, batožiny. Zakrátko pre-
chod cez hranice a vstup na rakúsku
pôdu… Marchegg. Znova prehliadka pasov,
batožiny. Ale prísna, podrobná. Colníci ne-
dôverčiví. Kde s tým novým šatstvom, obu-
vou? Potrebujeme pre seba, lebo ideme štu-
dovať do Talianska… Zaplatíte clo! Vedúci
po dlhom vyjednávaní zaplatil. Viedeň. Od-
chod do saleziánskeho ústavu na noc. Ha-
genmüllergasse, Salesianum. Vľúdne prija-
tie. Nocľah v ústave. Na druhý deň (23.
novembra, pozn. red.) prehliadka mesta.
Viedeň má čo ukázať cudzincovi. Tu sme sa
stretli s malým saleziánom Slovákom. Ve-
dúci nám ho predstavil: ‚Jozef Bokor, Slo-
vák, salezián, bohoslovec, nateraz asistent
v tunajšom ústave.‘ Čoskoro príde za nami
do Perosy. To ‚čoskoro‘ bolo až na druhý
rok. Ale predsa prišiel. Odprevadil nás na
stanicu. Tam sme si zložili kufre a strážili
ako oko v hlave. Tak nám to prikázal náš ve-
dúci. ,Tu sa ponevierajú zlodeji! Dajte po-
zor!‘ Tak sme dávali.

Spracoval: rhsdb / Foto: archív SDB

Pred 100 rokmi
otvorili prvý slovenský saleziánsky dom

Počas septembra a októbra 1921 slovenskí chlapci v Saleziánskom kolégiu Božského Srdca
v Ríme prežívali jedinečné chvíle. Stali sa naplno žiakmi školy v kolégiu, boli svedkami prvých

rehoľných sľubov Jána Hlubíka, počas prvej československej púte do Ríma osobne stretli nielen
biskupov, ale pozdravili aj samotného Svätého Otca na mimoriadnej audiencii a nechýbala ani

pamätná fotografia v nových školských uniformách. Medzitým však don Viliam Vagač, pôsobiaci
v poľskom Osvienčime, a klerik František Sersen z Ríma naplno pripravovali otvorenie

slovenského saleziánskeho domu v mestečku Perosa Argentina, 25 km západne od Turína.
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pred 100 rokmi
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Slovenskí saleziánski študenti v Perose Argentina v školskom roku 1921/22. K fotografii sa nezachoval zoznam mien, no porovnávacou
metódou sa podarilo identifikovať aspoň niekoľkých. Ak je niekde otáznik, meno tohto chlapca sme nedokázali identifikovať.
Postupujeme vždy zľava doprava.
1. rad zdola: Celestín Babulík, ?, Ignác Kátlovský, Karol Pluhár
2. rad zdola: Jozef Forner, klerik František Sersen, direktor domu v Perose Argentine don Luigi Borino, don Viliam Vagač, klerik Jozef
Psársky, František Kostolanský
3. rad zdola: ?, ?, Jozef Kuracina, Alojz Kolník, Ján Ježovít, František Zaťko, Alojz Koza, Michal Rafajdus
1. rad zhora: Michal Melicher, ?, Viktor Karlubík, ?, Ľudovít Cíferský

Nasadli sme. Vlak sa pohol do noci. Šťastní,
že ideme ďalej.

Nadránom sme zbadali, že sme už na dru-
hom konci Rakúska. Villach. Prehliadka pa-
sov, kufrov. Colný poplatok za odvážanú ba-
tožinu vrátili, keď zistili, že sme ju nepredali.
Zakrátko vstup do inej krajiny, ktorá mala
byť našou trvácou hostiteľkou… Pretierame
oči a vidíme Tarvizio, Pontebbu, Udine.
Mestá známe našim vojakom. Tu bojovali
a nevedeli za koho… Udine. Kontrola pasov,
batožiny. Už štvrtá na našej ceste… Títo Ta-
liani sú dobrosrdeční. Pri kontrole nám ne-
robia ťažkosti. Uznajú, že toto všetko potre-
bujeme ako osobnú výbavu, keď ideme
študovať. Presadneme a ideme do Benátok.
Aspoň na hodinu-dve. Náš vedúci nám chce
urobiť radosť: ukázať mesto na mori. Hlboký
zážitok, keď vás vedie vlak do mora. Ako sa
to len skončí? Keby sa tak, nedajbože, vlak
vykoľajil? Kto by sa zachránil? Radšej na to
ani nemyslieť! Vlak sa zastaví. Vystúpime.

Pozrieme si Canale Grande, Námestie svä-
tého Marka. Všade plno smelých holubov…
Zo všetkých strán samé ponuky fotografií,
zákuskov, pečených gaštanov, cigariet, amu-
letov a všetkého možného. Ponúkajú nám
gondoly. Chcú nás povoziť po lagúnach.
Máme chuť, ale málo peňazí.“

Z Benátok pokračovali do Turína. Do „rod-
ného domu“ saleziánov pricestovali
chlapci večer 24. novembra. Alojz Koza
spomína, že po tom, ako navštívili Baziliku
Panny Márie Pomocnice, ich na dvore ča-
kal František Sersen. A následne celú sku-
pinu pozdravil don Filip Rinadi, tretí ná-
stupca dona Bosca a vtedajší hlavný
predstavený saleziánov.

Nasledujúci deň bol piatok. Po rannej svä-
tej omši so svätým prijímaním – čo bude
pre chlapcov od tohto momentu každo-
dennou súčasťou – si počas dňa prezreli
celé dielo na Valdoccu, aj Cottolengo,

a zašli aj do saleziánskeho kolégia na Val-
salice, kde v tom čase bola v kaplnke
hrobka dona Bosca. Podvečer cestovali
vlakom do cieľa. V Pinerole presadali „na
elektrický vlak menších rozmerov, ktorý nás
odvezie po stúpajúcej dráhe, dlhej asi 17
km, na miesto určenia,“ spomína Alojz
Koza. „V Perose na stanici čakali už mnohí
zvedavci: mládež a obecenstvo, ktorí sa do-
zvedeli z novín o príchode Slovákov. Ta-
lianski mladíci, ktorí sa chodia zabávať
k saleziánom, bez opýtania brali z rúk na-
šich chovancov koše, kufre a všetko, čo mali,
a niesli do blízkeho saleziánskeho ústavu. Vo
dverách už čakala milá tvár riaditeľa dona
Alojza Borinu. Aj ostatní predstavení (ko-
munitu tvorilo sedem talianskych salezi-
ánov, pozn. red.) radostne privítali sloven-
ských šuhajov. Slováci zaujali svoj prvý
saleziánsky ústav o pol ôsmej večer 25.
novembra 1921.“



životné prostredie

Autor: Alžbeta Zelná, Kristína Zelná / Foto: tuci.sk, Pixabay, Deposit photo

Celá naša domácnosť musí predsa žiariť
čistotou. Zdá sa, že keď je všetko pripra-
vené, už nám nezostáva nič iné, len si po-
kojne vyložiť nohy a relaxovať. Môžeme
však byť skutočne takto spokojní?

Celosvetové obavy by sa mali
upierať na znečistené vodstvo
Chemikálie, toxíny, mikroplasty. S každým
použitím čistiacich prostriedkov sa tieto
látky dostávajú do vody, pôdy a tiež do
našich organizmov. Málokto si pri výbere
čistiacich prostriedkov pozerá ich zloženie
či upozornenia na toxicitu výrobkov. Vy-
beráme podľa ceny, sympatií voči značke
či na základe reklamy. Fakt, že pri väčšine
dostupných intenzívnych čističov výrob-
covia neodporúčajú stret s pokožkou
a odporúčajú ich použitie v kombinácii
s rukavicami a inými ochrannými ná-
strojmi, nám aj bez hlbších výskumov po-
tvrdzuje ich škodlivosť. Prečo ich aj na-

priek upozorneniam používame tam, kde
sa hrajú naše deti, kde jeme a pijeme,
a dokonca ich púšťame do vody a pôdy,
ktoré využívame na pestovanie ovocia či
zeleniny? Viaceré dostupné štúdie po-
tvrdzujú, že každodenné použitie sapo-
nátov v domácnostiach je jedným z väč-
ších dopadov na chemické znečistenie
planéty. Ako uvádzajú výskumníci a tvor-
covia interaktívnej stránky pre študentov
sciencing.com: „Znečisťovanie vodstva je
v súčasnosti najväčším celosvetovým dôvo-
dom na obavy o budúcnosť planéty a ľud-
stva. Chemické znečistenie je pritom jedným
z najväčších faktorov, ktoré prispievajú
k týmto obavám.“

Mikročastice a mikroplasty nie sú
malým problémom
Súčasťou nášho každodenného života sú
voda, jedlo a plasty. Plasty s veľkosťou
mikročastíc sa dnes bežne nachádzajú

v jedle, ktoré jeme, vo vode, ktorú pijeme,
alebo v telovom kréme, ktorým sa natie-
rame. Mikroplasty sú miniatúrne plastové
častice s priemerom do cca 5 mm
a v niektorých prípadoch sú také malé, že
sa nedajú vidieť voľným okom. Vyskytujú
sa v najväčšej miere v moriach a oce-
ánoch, objavujú sa však aj v sladkej (pit-
nej) vode, pôde a znečisťujú i vzduch.
Potvrdzuje to aj výskum globálnej mimo-
vládnej organizácie Orb media, podľa kto-
rého sa plastové mikročastice nachádzajú
v zdrojoch pitnej vody vo väčšine krajín
sveta vrátane Slovenska. Podľa odhadov
sa do životného prostredia v EÚ každo-
ročne uvoľní 75 – 300-tisíc ton mikroplas-
tov. Aj keď výskumy doteraz nepreukázali
negatívne účinky mikroplastov na ľudské
zdravie, je znepokojujúce, že na zdravie ži-
vočíchov (postavených nižšie v potravino-
vom reťazci) majú negatívny vplyv.

S cieľom získať čistejšie a voňavejšie oblečenie často siahneme
po prípravkoch, ktoré obsahujú škodlivé a agresívne látky.

Ak vám záleží na zdraví vás a vašich blízkych, kupujte radšej
čapovanú ekodrogériu.

Chemické znečistenie vodstva je jedným z najväčších dôvodov
na obavy o budúcnosť planéty a ľudstva

Opäť sa k nám priblížilo obdobie sviatkov, s ktorým sa neodmysliteľne spája aj niekoľko
dlhých dní a týždňov plných umývania, prania, zdĺhavého vysávania a zametania. Okrem
výnimočných jedál a darčekov pre najbližších sa naše príbytky znova plnia novými,
voňavejšími a účinnejšími saponátmi a čistiacimi prostriedkami.
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Prostriedky šetrné k prírode =
bezpečný a zdravý domov



životné prostredie
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Riešením sú saponáty a prostriedky
na prírodnej báze
Okrem čistiacich prostriedkov majú ne-
gatívny dopad na prírodu aj intenzívne
aviváže a pracie prášky, kapsule či gély
plné chemikálií, ktoré nie sú veľmi
šetrné ani k našej pokožke či bie-
lizni. S cieľom získať čistejšie
a voňavejšie oblečenie často
siahneme po prípravkoch,
ktoré obsahujú agresívne
látky ako bielidlá, silné par-
fumy, farbivá, tenzidy, rozjas-
ňovače a konzervanty. Žia-
daný efekt si však vyberá daň
v podobe alergických reakcií
a ďalších zdravotných problémov,
ale odrazí sa aj na kvalite ode-
vov a materiálov. Riešením
môžu byť šetrnejšie pro-
striedky na pranie a čistenie,
ktorých dokonca aj na našom
trhu pravidelne pribúda čoraz
viac. Hovoríme o čapovanej eko-drogérii,
ktorá je kvalitná, účinná a prijateľnejšia
pre životné prostredie. Možnosť načapo-
vať si drogériu do vlastných nádob náj-
dete vo väčšine zero waste obchodoch
alebo v známom reťazci drogérií. Nákup
takejto drogérie je jednoduchý. Donesiete
si vlastnú fľašu, nádobu (alebo si nejakú
kúpite priamo v predajni), fľašu si odvá-
žite, naplníte prostriedkom podľa vášho
výberu a naplnenú fľašu odvážite. Platíte
presne za množstvo, ktoré ste si načapo-
vali. K prostriedku dostanete aj etiketu
s odporúčaným dátumom spotreby a zlo-
žením, ktorú by ste si mali odložiť. Modi-
fikáciou pracích prostriedkov môžu byť
napríklad mydlové orechy. A ak nie ste
fanúšikom čapovanej drogérie, vyskúšajte
podomácky vyrobené čistiace pro-
striedky.

Recept na domáci čistiaci
prostriedok
Postup je veľmi jednoduchý. Stačí, keď
zmiešate teplú vodu a ocot v pomere 1:1
a zlejete ich do fľašky s rozprašovačom.
Ak chcete získať príjemnejšiu vôňu, mô-
žete do zmesi kvapnúť éterický olej alebo
vložiť do veľkého pohára či nádoby nie-
koľko paličiek škorice, hrsť celých klinče-
kov, pomarančovú kôru a zaliať ich do-
statočným množstvom octu. Ďalšou
možnosťou je namiešať citrónovú kôru
s rozmarínom, tymianom či mätou. V prí-

pade veľmi usadenej špiny môžete pri-
dať aj sódu bikarbónu. Potom pohár

alebo nádobu uzavriete a necháte postáť
minimálne dva týždne. Je teda potrebné
pripraviť si vždy väčšie množstvo v pred-
stihu. Vyčistíte ním všetky plochy v ku-
chyni či v kúpeľni, vynikajúco pôsobí aj
proti plesniam, ale použiť ho môžete aj na
čistenie okien, podláh či záchodov. Ocot
má totiž silné antibakteriálne účinky, ne-
obsahuje žiadne škodliviny a je skvelým
bojovníkom s vodným kameňom. Jeho
veľkým plusom je fakt, že je 100 % biolo-
gicky odbúrateľný a taktiež aj finančne
dostupný. Už v mi-
nulosti ho ľudia po-
užívali ako bežný
čistič, no pod náva-
lom toľkých che-
mických prípravkov
z reklám na jeho
silu zabúdame. Nie
je načase zase sa
k nemu vrátiť?

A čo so starou
drogériou?
Skôr ako sa zbavíte
všetkých chemic-
kých prostriedkov
a saponátov, je dôležité vedieť, aký
správny postup treba použiť na ich od-
stránenie. Je trošku náročnejší na čas, ale
bezpečnejší pre životné prostredie. Ne-
použitý obsah starých saponátov je po-
trebné odovzdať na zbernom dvore alebo

v rámci zberu nebezpečného odpadu
v obci či v meste. POZOR! Čistiace pro-
striedky sa na rozdiel od krémov a koz-
metiky nezlievajú do jednej nádoby,

mnohé z nich sú totiž na vyhodenie
samostatne bezpečné, ale pri vzá-

jomnom kontakte môžu látky
zreagovať a vytvoriť nebez-

pečnú zmes. Nespotrebované
čistiace prostriedky je preto
lepšie odniesť na zberný
dvor v pôvodnom balení.

Slovenskí študenti
vytvorili tuhý čistiť,

s ktorým mieria
do zahraničia

Vedeli ste, že aj u nás máme
značky domácej slovenskej
drogérie, ktoré sú šetrné k ži-
votnému prostrediu? Príkla-
dom je značka TUČI, ktorú za-
ložila skupina gymnazistov

v Košiciach. Hľadali praktickejšiu náhradu
tekutých čističov, až našli ideálne riešenie –
ekologický TUhý ČIstič. Ich produkt slúži
na umývanie riadu (aj v umývačke), ale aj
na pranie bielizne, keďže efektívne od-
straňuje špinu a mastnotu vo vode akej-
koľvek teploty. Ako uvádzajú, „sami sme
možno iba kvapkou v mori, ale spoločne
môžeme dokázať mnoho“. Pridajme sa
k nim a naše spoločné kvapky budú oce-
ánom inšpirácie pre ekologickejší prístup
ku každodenným činnostiam. Navyše

spoločne prispejeme k zníženiu chemic-
kého znečistenia nášho aj svetového vod-
stva. Viac inšpirácií na výrobu domácich
čističov nájdete aj na stránkach zero
waste predajní či značiek.

Produkt mladých Slovákov z Košíc – TUČI slúži na umývanie
riadu, ale aj na pranie bielizne, keďže efektívne odstraňuje

špinu a mastnotu vo vode akejkoľvek teploty

Domácim čističom vyčistíte všetky plochy v kuchyni či v kúpeľni,
vynikajúco pôsobí aj proti plesniam, ale použiť ho môžete aj na

čistenie okien, podláh či záchodov
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Anna Mihalová (1908–1981)
Autor: Ján Kusenda / Foto: archív autora

Sestra Anna Mihalová bola medzi prvými
Slovenkami, ktoré sa vydali na misie
k obyvateľom latinskoamerických krajín.
Narodila sa 24. 9. 1908 v Bošáci pri Tren-
číne. Ľudovú školu vychodila spolu so svo-
jím bratancom, neskorším kňazom domi-
nikánom P. Piusom Jánom Krivým OP
(1910– 1981), ktorý bol prenasledovaný
a väznený komunistickým režimom.

Formácia a odchod do Latinskej
Ameriky
Anna po skončení strednej školy u sestier
uršulínok Notre Dame v Trenčíne ako 16-
-ročná odchádza v auguste 1924 do Ta-
lianska, do saleziánskeho kláštora. Novi-
ciát absolvovala v Nizze Montferatto, kde
5. 8. 1928 zložila svoje prvé rehoľné sľuby.
Krátko potom si podala žiadosť do misií.
Jej spolusestry novicky o nej hovorili ako
o vzore rehoľníčky. Ešte v tom istom roku,
päť mesiacov po zložení rehoľných sľu-
bov, odchádza na misie do Latinskej Ame-
riky. Jej prvé pôsobisko bolo hlavné mesto
Kostariky – San José, kde pracovala ako
učiteľka v materskej škole. Potrebné dip-
lomy na vyučovanie španielčiny a iných
predmetov získala na tamojšej univerzite.
Takto od 15. 12. 1928 vyše päťdesiat
rokov nepretržite účinkovala v rôznych
štátoch Latinskej Ameriky: v Kostarike,
Hondurase, Guatemale, San Salvadore
a Nikarague. Slávnostné sľuby zložila
5. 8.1934 v San José.

Učiteľka a vychovávateľka
Začiatok bol ťažký. Raz ju poslali mimo
mesta k chudobným a dali jej dopravný
prostriedok – koňa! Ako sama spomína:
„Kôň sa stále potkýnal a ja som veľa ráz
z neho spadla. Napokon sme prišli na
priestranstvo, kde stáli chatrče. Bolo tam

veľa ľudí a hlad a bieda. To bolo všetko, čo
mali. Deti aj učiteľka sedeli na zemi a tak
sa učili. Predsavzala som si, že to, čo bude
v mojich silách, zmením.“ Popri vyučovaní
musela Anna dohliadať aj na kuchyňu
a údržbu areálu školy. Zamestnala teda
otcov mnohodetných rodín a postupom
času ich dostala z biednych chatrčí do
mesta a ich deti začali chodiť do škôl.
Celý svoj rehoľný život zasvätila mládeži
Latinskej Ameriky, ale vždy milovala, ako
hovorievala, „svoje Slovensko“, najmä svoj
rodný kraj. Vždy bola hrdou Slovenkou!
Popri práci v škôlke súčasne vychovávala
rehoľný dorast – postulantky sestier sale-
ziánok, neskôr učila na základnej škole
a bola vychovávateľkou v internáte. Učila
aj na gymnáziu, a to angličtinu, telesnú vý-
chovu, náboženstvo aj hudbu. Okrem
toho vyučovala tiež vo večernej škole
a bola asistentkou v oratóriu. Neskôr ju
predstavené poslali do Santa Rosa de Co-
pan v Hondurase, kde učila v školách. Po
niekoľkých rokoch odišla do Mesatepe
v Nikarague, kde bola šesť rokov predsta-
venou kláštora. Ďalej šesť rokov účinko-
vala v San Pedro Sula v Hondurase ako
riaditeľka dievčenského saleziánskeho ko-
légia. Potom tri roky pracovala v Granade
a neskôr v Manague, hlavnom meste
Nikaraguy, kde prežila ťažké chvíle zniču-
júceho zemetrasenia a navyše krvavú ob-
čiansku vojnu po komunistickom pre-
vrate. Svoju prácu však vykonávala
nebojácne a za neuveriteľne ťažkých okol-
ností.
Práca sestry Anity, ako ju nazývali v Ame-
rike, bola taká obetavá a výnimočná, že si
vyslúžila pochvalu a uznanie aj od vyso-
kých svetských autorít. V Manague v roku
1978 oslávila v tichosti svätou omšou,
ktorú slúžil miestny arcibiskup, svoje zlaté

jubileum – „bodas de oro“ – päťdesiat ro-
kov od zloženia prvých rehoľných sľubov.
Pri tejto príležitosti povedala: „Už som
všeličo prežila… hrozné zemetrasenie
v Managui. Škola sa nám vtedy zrútila.
Náš rehoľný dom bol veľmi poškodený,
ale ostal stáť. Mali sme sa kam uchýliť na
noc. Rada spomínam na všetko dobré
i menej dobré. Príjemné a menej prí-
jemné. Bolo to všetko pekné, len čas
uteká. Je to krásne slúžiť Pánu Bohu. Vždy
som bola šťastná. Ďakujem Najvyššiemu,
že som sa mohla dokonalejšie venovať
blížnym. Nikdy nebudem môcť dosta-
točne ďakovať Pánovi za takú veľkú mi-
losť. Teraz už musím myslieť len na druhý
život. Milovať z celého srdca Pána Ježiša.
Všetko znášať a obetovať, aby sa jeho
meno rozšírilo po celom svete…“ Naozaj

krásne vyznanie! Jedna z jej spolusestier
spomína, ako sestra Anna chodievala
k bohatému majiteľovi píly po dosky na
opravu domov. Sestra Anna mu pripo-
menula, že je jeho dlhoročnou zákazníč-
kou, aby jej dal dosky zdarma. Nechcel,
ale nakoniec sa podvolil jej presviedča-
niu. Anna potom drevo rozdala chudob-
ným rodinám na stavbu domov. Tak sa
starala o chudobných.
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Svoj rehoľný život venovala službe chudobným v Latinskej Amerike. V auguste uplynulo už
štyridsať rokov od úmrtia slovenskej misionárky –dcéry Panny Márie Pomocnice – saleziánky

Anny Mihalovej FMA. A to je aj príležitosť, aby sme si pripomenuli jej cestu k rehoľnému
životu, ako aj jej misijnú službu v ďalekej cudzine.

Anna Mihalová medzi svojimi žiakmi
v Kostarike
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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.

Návšteva rodného kraja a posledné
roky života
Raz sa jej jeden bohatý pán, ktorému vy-
chovala v škole z dcér dobré žiačky, chcel
odvďačiť. Opýtal sa jej, odkiaľ pochádza.
Ukázala mu fliačik na mape v strede Eu-
rópy. Poznamenal, že by určite rada nav-
štívila rodnú vlasť. „Veľmi rada,“ odpove-

dala mu. O niekoľko dní jej pán priniesol
peniaze na cestu domov a späť. Ona to
oznámila generálnej matke do Turína, ale
keď priletela do Talianska, mesiac musela
čakať, lebo úrady vo vtedajšej ČSSR jej
nechceli povoliť vstup do krajiny v habite.
Ona sa však odmietla prezliecť do civilu.
Pán Boh jej pomohol a nakoniec sa úrady
podvolili. Ako cudzia štátna občianka –
mala kostarický pas – musela platiť štátu
osobitnú daň za každý deň pobytu v re-

publike. Autor tohto článku, hoci bol vtedy
malý chlapec, si doteraz živo pamätá, keď
vystúpila z lietadla v roku 1969 na brati-
slavskom letisku. Nikdy nezabudne na jej
dobrotu a láskavosť. Nakoniec sa dostala
do Bošáce. Bola to veľká radosť zvítať sa
so sestrou a spolurodákmi po štyridsia-
tich piatich rokoch! Pripomenula si jabloň
pri plote kvetinovej záhradky pred rod-
ným domom, v tôni ktorej za nedeľných
odpoludní sedávala s rodičmi a súro-
dencami v družnom rozhovore so su-
sedmi. Rada si zaspomínala na tie milé
chvíle, ktoré ani toľké roky nedokázali vy-
trieť z jej srdca. Milovala svoju rodnú de-
dinu, ktorá dala Cirkvi desať kňazov
a vyše tridsať rehoľných sestier. V roku
1976 ju v Kostarike cestou na Eucharis-
tický kongres navštívil bratanec P. Ján
Krivý OP. Bola to veľká radosť! Nevideli sa
viac ako päťdesiat rokov! V júni 1980 Slo-
vensko navštívila ešte raz, a to krátko
pred svojou smrťou. Vtedy sme jej uká-
zali Slovensko od Tatier cez Levoču až na
východ, po Vihorlat. Tak mohla vidieť mi-
lované Slovensko posledný raz. Už vtedy
bola veľmi chorá, po onkologickej operá-
cii, ale nesťažovala sa a nedávala to ni-
jako najavo. No my sme videli, že je una-
vená a slabá. Návšteva rodnej vlasti jej
akoby vliala nové sily. Choroba sa však
vrátila v marci 1981 a nakoniec ju pripú-
tala na lôžko. Jej posteľ sa premieňala na

oltár, na ktorom s láskou a pokojne po-
núkala Bohu samu seba. Ešte so spolu-
sestrami oslávila svoje meniny 26. júla.
Vtedy povedala: „Nech sa stane, ako Pán
chce, kedy on chce a spôsobom, akým
chce, a to bezpodmienečne“! Sestra Anna
„prišla do domu nášho spoločného Otca“
v prítomnosti svojich spolusestier a za-
opatrená sviatosťami ráno 18. augusta
1981 vo veku nedožitých 73 rokov. Bola
pochovaná na cintoríne Kolégia Dcér

Panny Márie Pomocnice v San José v Kos-
tarike. V tom istom roku zomrel v Ríme aj
jej bratanec P. Krivý OP.

Na záver môžeme povedať, že život sestry
Anny v Latinskej Amerike bol preniknutý
láskou k chudobným a každodennou túž-
bou po praktickom naplnení misijného
apoštolátu v intenciách dona Bosca a Má-
rie Mazzarellovej, spoluzakladateľky Dcér
Panny Márie Pomocnice. Od jej smrti už
uplynulo štyridsať rokov, no odkaz jej mi-
sijnej činnosti, keď sa stala láskavou ohla-
sovateľkou Ježiša Krista, natrvalo zostáva.
Prosíme Najvyššieho, aby našej sestre
Anne za jej celoživotné verné služby doži-
čil hojnú účasť na jeho sláve. Nech odpo-
číva v pokoji v zemi, ktorej mládež milo-
vala a s obetavou láskou vychovávala.

Anna Mihalová s Piusom Jánom
Krivým OP, Kostarika 1976

Sestra Anna Mihalová FMA



Bruno Ferrero
Príbehy pre potešenie duše
Bohato ilustrovaný výber úsmevných aj dojímavých príbehov od obľúbeného talianskeho
spisovateľa. Tieto krátke príbehy pre potešenie duše sú zakončené malou myšlienkou.
Sú ako tabletky duchovnej múdrosti – stačí jedna na deň. Po prečítaní príbehu nikto
nemôže zostať tým, kým bol.
Knihu odporúčame aj ako mimoriadne hodnotný darček.

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.

NOVINKA

Cena: 15,90 €

Diane Stortzová
Ja som
40 dôvodov, prečo dôverovať
Bohu
Nádherná ilustrovaná kniha obsahuje
40 príbehov o rôznych menách
a opisných pomenovaniach, ktoré sa
v Biblii používajú na označenie Boha.
S pomocou biblických príbehov,
krátkych zamyslení a modlitieb detí
zistia, aký je význam každého z mien.

Edita Rihariová
Malý tučniak
Ako Pán Boh stvoril
zvieratká
Rozprávky o zvieratkách hovoria
jedným dychom o radosti
i bolesti, o láske i utrpení,
o previnení i odpustení. Ponúkajú
originálne a vtipné odpovede na
večnú detskú otázku „prečo?“.

Marianna Čaučíková
Náš pápež František
Knižka s úlohami pre deti pomôže
lepšie spoznať Svätého Otca, jeho
detstvo, mladosť, roky kňazstva aj
pontifikátu. Obsahuje hlavolamy,
úlohy, zaujímavosti a modlitby, ktoré
umožnia deťom viac sa priblížiť
k pápežovi a modliť sa za neho.

zostavila Katarína Jantáková
Tešíme sa na Vianoce
Prípravu na Vianočné sviatky
spestrí publikácia plná tajničiek,
hlavolamov, doplňovačiek
a obrázkov na vyfarbenie.
Vďaka nim sa deti dozvedia viac
o Advente a Vianociach.

Katarína Jantáková
TIK-TAK blok 2022
Starká Dorka spolu s vnúčatami
Maxom, Aladárom a Ivou budú deti
sprevádzať celým rokom 2022. Okrem
pekných príbehov a kalendára potešia
aj pestré návody, recepty
a postupy na aktivity pre každý mesiac,
vtipy aj hlavolamy.

Umberto De Vanna
Carlo Acutis
15 rokov priateľstva s Bohom
Krátky a svieži životopis nového
blahoslaveného, ktorý ako
pätnásťročný zomrel na leukémiu
v povesti svätosti.

Cena: 16,90 €
Cena: 8,90 €

Cena: 1,90 €

Cena: 1,90 €

Cena: 2,50 € Cena: 7,90 €


