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veci  dona bosca

Som pluviál, jedno z najvznešenejších posvät-
ných rúch. Som ten plášť, ktorý zahaľuje kňaza 
od pliec až po nohy, je veľmi farebný a zdobený 
vzácnymi výšivkami. Samozrejme, bol som sta-
rostlivo uchovávaný vo voňavej skrini z cédro-
vého dreva. Môj domov sa nachádzal v sakris-
tii krásneho turínskeho kostola. 
Ale jedného dňa, keď som blažene spočíval 
uprostred vône kadidla, zrazu prišli do sakris-
tie dvaja dosť zle oblečení mladí chlapci, ktorí 
sa s úctou obrátili na kostolníka a požiadali ho 
o pôžičku. Hádajte, čo si chceli požičať! Mňa! 
Prirodzene, kostolník kategoricky odpovedal 
nie. Predstavte si taký ušľachtilý pluviál ako ja 
v rukách tých odvážlivcov! Ale mali tajnú zbraň. 
Povedali: „Viete, to je pre dona Bosca.“ Pri 

tomto mene sa kostol-
ník zmenil a odo-

vzdal ma chlap-
com, ktorí len 

čo vyšli von, rozbehli sa a veselo sa smiali. Za-
čal som tušiť, že je v tom nejaký podvod. 
Po dlhom behu ulicami mesta som sa ocitol  
v stiesnenej skrini, kde som stretol kamarátov. 
Prišli ďalší zadýchaní chlapci, všetci s balíkom, 
z ktorého vyskočili ešte tri pluviály, trblietavé  
a vyšívané, jeden zelený, druhý fialový a tretí 
červený. Jeden krajší ako druhý. Všetky boli 
unesené tou bandou darebákov, a to len vďaka 
čaru mena don Bosco. 
Saténové a hodvábne slzy nám tiekli z očí (ak 
by sme ich mali), ale boli sme oprávnene zne-
pokojené. Čo s nami bude? Predstavovali sme 
si hrozivé nožnice, ako nemilosrdne oddeľujú 
naše pozlátené ozdoby. 
Zlodeji sa trochu porozprávali a potom nás 
ukryli v skrini pod starým zaprášeným kober-
com. Nikdy som nezažil toľko poníženia! Bol 
som unesený gangom neplnoletých únoscov. 
V jeden večer nás zo skrine vytiahli netrpezlivé 
detské ruky. Zlodeji tu boli späť. Aj oni sa  mas -
kovali: na tvárach falošné vlnené brady, na hla-
vách nezmyselne tvarované čiapky, drevená 
koruna, určite ukradnutá z nejakej sochy 
svätca. Obliekli si nás a slávnostne sme vstúpili 
do priestrannej miestnosti prepchatej veľkými 
a malými chlapcami. Šúchali sme sa po pod-
lahe a chlapci sa potkýnali, no malí diváci nás 

privítali potleskom a obdivnými výkrikmi. Mu-
sím priznať, že keď sme pokľakli pred Die-
ťaťom Ježišom, bol som dojatý. Napo-

kon, stalo sa to po prvýkrát, čo som 
bol hercom. 

Nakoniec som spoznal slávneho 
dona Bosca. Aj on ako skutočný 

herec prehovoril drsným hla-
som: „Chlapi, nesmiete 

 žar tovať so svätými ve-
cami!“ Jeho oči sa však 

šťastne usmievali.

Autor: José J. Gãmez Palacios

Zlodeji pluviálov

Hudba a divadlo boli 
súčasťou radosti 

chlapcov dona 
Bosca. Dňa 6. ja-

nuára 1850 niektorí 
chlapci napísali a za-

recitovali hru Traja 
králi. Uzavreli medzi 

sebou malé tajné 
sprisahanie a pod zá-

mienkou slávnost-
ných vešpier, ktoré 

by sa podľa nich mali 
spievať v oratóriu, sa 

predstavili v útulku,  
v niektorých farnos-

tiach a požičali si 
štyri pluviály. Aj pre 

Herodesa bol po-
trebný plášť. So žiar-
livou starostlivosťou 

ich ukrývali a vo 
chvíli, keď vstúpili na 

scénu, triumfovali  
s pluviálmi na ple-

ciach. Lavína po-
tlesku a malé zahan-

benie pre dona 
Bosca, keď všetky 

pluviály musel vrátiť 
(Memorie  

Biografiche IV, 24).
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hlavný predstavený

Milí priatelia čitatelia mesačníka Il Bol-
lettino Salesiano, časopisu, ktorý don 
Bosco nosil v srdci. Cítil, že skromný  
časopis Bollettino je prostriedkom, kto-
rým môže sprevádzať prvé kroky sale-
ziánov a dcér Márie Pomocnice v mi-
siách v Patagónii a zviditeľňovať dobro, 
ktoré jeho synovia robia po celom 
svete. 
Keď vám píšem tento pozdrav na no-
vember, mám zmiešané pocity. Chcel 
by som sa dotknúť súčasného stavu 
tejto pandémie, ktorá už nie je taká, 
ako pred mesiacmi, ale zanechala vo 
mne zvláštny a škaredý pocit odcudze-
nia. Cítim ho vo svojom okolí. Tvorí ho 
nedôvera, strach z nákazy (aj keď ste 
uprostred lesa a desiatky metrov navô-
kol nikto nie je) a zvláštne rozpaky  
v osobných vzťahoch. 
Myslím na starších ľudí, našich a pritom 
osamelých, pretože sú vedľa nás, čoraz 
viac ich pribúda a táto pandémia Covid 
je dokonalou výhovorkou, ako nechať 
tých, ktorí sú skutočnými nositeľmi  múd -
rosti života, osamelejšími, izolovanejšími 
a veľmi ďaleko od nášho pohľadu. 
 
Ciudad Don Bosco,  
Mesto Don Bosco 
Potom si však moje srdce podmanila 
iná skúsenosť, ktorá sa týka mladých 
ľudí, mladých, ktorí prešli od krutých 
ťažkostí k skutočnej dôstojnosti. 
Neviem prečo, ale tieto spomienky mi 
pomáhajú dýchať „z plných pľúc“, sú 
ako závan čistého vzduchu. 

To, čo vám hovorím, som zažil len pred 
niekoľkými dňami. Keď som osobne ho-
voril tu v Ríme s provinciálom našej sa-
leziánskej provincie Kolumbia-Medel-
lin, moja zvedavosť vyvolala otázku. 
Chcel som vedieť, aké je to dielo s náz -
vom „Ciudad Don Bosco, Mesto Don 
Bosco“. Počas jednej z mojich návštev  
v tomto dome som stretol veľa rôznych 
mladých ľudí vrátane detí zachránených 
z ulice, ale veľmi na mňa zapôsobilo 
stretnutie s niektorými dospievajúcimi, 
dievčatami aj chlapcami, vyslobode-
nými z partizánskych táborov. 
Takže moje srdce bolo naplnené rados-
ťou z vedomia, že v dvoch našich die-
lach sa ešte stále starajú o bývalých 
mladých partizánov. Týchto mladých 
ľudí po záchrane z miest, kde boli (do-
nútení násilím alebo z vlastnej vôle) vy-
cvičení na boj, posielajú, ak to prijmú, 
do saleziánskeho domu, aby začali nový 
život. 
Provinciál mi porozprával príbeh istej 
mladej ženy, ktorá sa chystala nastúpiť 
na univerzitu. Napĺňala ju radosť  
z tohto cieľa a takisto boli na ňu veľmi 
hrdí saleziánski vychovávatelia. 
Nečakal som slová, ktoré táto mladá 
žena po niekoľkých rokoch v salezián-
skom dome, kde sa cítila dobre, vyhlá-
sila pred skupinou ľudí, čo oficiálne  nav -
štívili náš ústav. 
S očami rozžiarenými od radosti pove-
dala: „Pozrite, roky som sľubovala par-
tizánom, že im dám svoje telo, svoje 
srdce a svoju dušu. A tak som aj robila. 

„Tu s vami sa cítim 
dobre“

Ángel Fernández Artime 
 hlavný predstavený saleziánov  

a X. nástupca dona Bosca

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

„Tu s vami sa cítim dobre: to je môj život – byť s vami“ (MB IV, 654). Táto veta,  
ktorá vytryskla zo srdca dona Bosca, je stále tajomstvom saleziánskej rodiny.
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Potom som v tomto dome spoznala 
dona Bosca a všetko, čo pre nás mla-
dých stále robí. Tu som sa cítila úžasne 
dobre a pozývam mladých ľudí, aby sa 
pripojili k tomuto ideálu a snažili sa zo 
všetkých síl.“ 
Stratil som reč, pretože si myslím, že 
som pochopil, ako veľmi sa táto mladá 
žena venovala veci, ktorej verila a do 
ktorej bola zaangažovaná. Ale zistila, že 
život môže byť iný a že je možné po-
kračovať v „boji“ iným spôsobom za 
správne veci. 
Viem si predstaviť, že sníva o tom, že 
raz bude dobrou odborníčkou, manžel-
kou a matkou. 
A hovorím sebe aj vám priatelia čita-
telia: tieto jednoduché veci, tieto kon-
krétne a každodenné „utópie“ stále 
platia, pretože menia život človeka  
a v človeku zmenili celý jeho životný 
vesmír. 
Prišlo mi na myseľ krásne svedectvo 
Giuseppeho Brosia, veľkého pomocníka 
dona Bosca v prvých časoch: „Jedného 
dňa ma zastavili dvaja veľmi dobre ob-
lečení páni s francúzskym prízvukom 
a po  srdečnom rozhovore mi ponúkli 
veľkú sumu peňazí, asi päťsto alebo 
šesťsto lír, s prísľubom, že ma zamest-
najú ako pána, ale pod podmienkou, že 
odídem z oratória a odvediem preč aj 
kamarátov. Na túto ponuku som odpo-
vedal stručne: ,Don Bosco je môj otec, 

nikdy ho neopustím a nezradím ani za 
všetko zlato na svete.‘“ 
Dnes, rovnako ako za čias dona Bosca, 
platí zásada: „Kto miluje, bude milo-
vaný.“ Je to tajný recept saleziánov. 
 
Kvapka v oceáne 
Keď som bol v Kalkate na návšteve u  ses -
tier z Kongregácie svätej Matky Terézie 
z Kalkaty, mal som príležitosť modliť sa 
a sláviť Eucharistiu pri jej hrobe. Veľmi 
zblízka som videl v dome chudobných, o 
ktorých sa starajú sestry. Sestry sa vy-
rojili skoro ráno a šli von v ústrety chu-

dobným, jednému po druhom. Bolo to 
málo v tom oceáne utrpenia, ale ja som 
sa ešte viac presvedčil o hodnote ma-
ličkostí, ktoré môžeme robiť my všetci. 
Ako hovorila táto svätica: „To, čo ro-
bíme, je len kvapka v oceáne. Ale keby 
tam tá kvapka nebola, oceánu by chý-
bala práve jedna kvapka.“ 
Tanier ryže môže v Kalkate zachrániť ži-
vot, saleziánsky dom v Ciudad Don 
Bosco umožnil jednému dievčaťu byť 
sama sebou so všetkou svojou dôstoj-
nosťou, naplno rozvinúť svoj potenciál 
a tak ďalej, milióny a milióny prípadov 
na svete, ktoré zvyčajne nie sú známe, 
ale sú ako semená, ktoré klíčia a priná-
šajú ovocie každý deň. 
Priznám sa, že ma unavujú zlé správy, 
pretože sa zdá, že do správ sa dostanú 
iba zlé veci. Navrhujem, aby sme sa pri-
pojili k ľuďom, ktorí chcú vytvárať dobré 
spravodajstvo, akýsi Facebook dobroty. 
Kŕmme svojho ducha tým, čo nám 
umožňuje dobre dýchať, ako sa to stalo 
mne po slovách tejto mladej ženy, ktorá 
vďaka stretnutiu so saleziánmi zistila, 
že jej život môže byť iný. 
Ďakujem vám, že sa so mnou delíte 
o  všetko, čo je dobré, priatelia dona 
Bosca. On vás určite z neba žehná. 
 
(Podľa Il Bollettino Salesiano,  
november 2021)
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Rím 
XXIV. generálna kapitula Inštitútu dcér Márie 
Pomocnice 
Skúsenosťou viery a školou formácie bola XXIV. gene-
rálna kapitula Inštitútu dcér Márie Pomocnice, ktorá sa 
konala v Ríme v dňoch 12. 9. – 24. 10. 2021. 
Témou XXIV. GK bolo: „Urobte všetko, čo vám on povie (Jn 
2, 5). Komunity, ktoré „plodia život“ v srdci súčasného sveta, 
sprevádzala skúsenosť kapituly. Členky kapituly zapojila do 
sesterského života a do reflexie, modlitby a počúvania  
i konfrontácie. Ich syntézou je kapitulný dokument „S Má-
riou byť ,prítomnosťou‘, ktorá plodí život“. Na tejto kapitule 
bola zvolená aj nová generálna rada Inštitútu FMA na čele 
s generálnou Matkou Chiarou Cazzuolou, a to na obdobie 
rokov 2021 – 2027. Slovenskú provinciu Inštitútu FMA za-
stupovali na kapitule provinciálna predstavená sestra Mo-
nika Skalová a delegátkou bola provinciálna radkyňa za 
pastoráciu mládeže sestra Marta Baňasová. 

Svit 
Stretnutie koadjútorov vo Svite navštívili aj 
saleziánski novici 
Počas tretieho októbrového víkendu sa vo Svite konalo stret-
nutie slovenských saleziánov koadjútorov (bratov). Cieľom 
pravidelných stretnutí v rámci tzv. permanentnej formácie je 
vytvoriť priestor na bratské podelenie sa so svojimi životnými 
skúsenosťami, starosťami aj radosťami, ktoré so sebou pri-
náša životné povolanie saleziána koadjútora. Konajú sa dva-
krát do roka. Súčasťou víkendu bola aj prechádzka k mufló-
nom, spoločný čas modlitby, smiechu, stolovania, ale  
i formačný blok a diskusia pod vedením dona Pavla Dršku, 
zodpovedného za formáciu v Slovenskej saleziánskej pro-
vincii. Jednou z tém stretnutia bolo aj blížiace sa sté výročie 
príchodu saleziánov na Slovensko. V nedeľu doobeda nav ští-
vili koadjútorov aj saleziánski novici spolu s ich magistrom do-
nom Martinom Kačmárym. 

Bardejov 
V Bardejove sa rozlúčili s donom Alojzom Ondrejkom 
V stredu 10. novembra sa saleziánska rodina v bardejovskej Bazilike svätého 
Egídia rozlúčila so saleziánom kňazom donom Alojzom Ondrejom. Don Luigi 
v poslednom období často opakoval slová z 18. sonetu P. O. Hviezdoslava zo 
zbierky Sonety. „Non omnis moriar! (Nezomriem celý!)“ hovorí básnik v pozí-
cii človeka, ktorý sa pripravuje na stretnutie s Bohom. Akoby čosi tušil…  
V sobotu 6. novembra 2021 vo veku nedožitých 91 rokov don Alojz Ondrejka 
odovzdal svoju dušu Pánovi. 
Zádušnú svätú omšu celebroval žilinský biskup Mons. Tomáš Galis,  konceleb -
rovali provinciál saleziánov na Slovensku don Peter Timko a direktor barde-
jovského saleziánskeho strediska don Viliam Riško spolu s desiatkami kňazov.

Košice 
Obhliadnutie za návštevou pápeža Františka 
Počas prípravy sídliska Luník IX na návštevu pápeža Františka vznikla inici atíva 
umiestniť na bočnú stenu jedného z panelákov veľkoplošnú maľbu. Murálna 
maľba znázorňuje kvety vyrastajúce z puklín budovy. Návrh kvetov vytvorili 
miestne rómske deti na výtvarnom workshope a samotné dielo bolo reali-
zované pod umeleckým vedením autorskej dvojice Oto Hudec a Igor Kupec 
v spolupráci s ETP Slovensko. Dva mesiace po návšteve Svätého Otca sa po-
darilo dokončiť aj videodokument s názvom Kvety ako gesto, ktorý pochádza 
z dielne odchovanca prešovského saleziánskeho strediska Filipa Morjaka. Dokument opisuje ideové pozadie tvorby, zábermi 
zachytáva umiestnenie maľby na sídlisku a prostredníctvom rozprávania autorov vovádza diváka do procesu technickej re -
alizácie.



saleziánske diela

Spracoval: Peter Naňo SDB/ Foto: archív SDB Partizánske

V prvom čísle Don Bosco dnes v roku 2003 je článok s názvom „Saleziáni do 
Partizánskeho?“ Už od októbra 2002 začal pôsobiť na sídlisku Šípok prvý salezián. Našiel tu 

nový kostol a pastoračné centrum. A tak sa to celé akosi začalo.

Dnes tu funguje saleziánska farnosť 
a oratórium, ktoré tu všetci volajú Pas-
torko. Na budúci rok by sme chceli oslá-
viť 20-te výročie prítomnosti saleziánov 
na tomto mladom sídlisku v Partizán-
skom. 
V  Pastorku fungujú viaceré stretká, 
ktoré navštevujú deti základných škôl 
až po stretká mladých vysokoškolákov. 
 
Jedna animátorka raz napísala nasle-
dujúce riadky o tom, čo si odniesla zo 
stretka: 
„Na jednom stretku sme raz spoločne pí-
sali príbehy. Ten, ktorý som začala ja, som 
si zobrala domov, že si ho prečítam znovu, 
keď bude správny čas. Nie že by som ve-
dela, kedy ten čas bude. Ale dnes mi padol 
do rúk… Stála som pri okne a pozerala 
som sa na hviezdy. Mesiac bol skrytý tak 
ako ja vo svojej tmavej izbe. Svetlo  
z hviezd nebolo silné na tejto časti planéty. 
Ľudia tu však boli ako svetlá nádeje ra-
dosti. Spievali, tancovali, štekali, lietali… 
Ale nazývala som ich normálnymi. Boli to 
moji priatelia. Zrazu som začula, ako je-
den priateľ zakričal: ,Padá hviezda!‘ Za-

ostrila som svoj zrak na malé svetielko, 
ktoré sa mihlo na oblohe. Mám si niečo 
želať, ale sama neviem čo. Je toľko vecí, 
ktoré by som chcela. Noooo. Čo keby? Čo 
keby neprajem niečo sebe? Veď predsa 
mám všetko, čo potrebujem. ,Prajem si, 

aby sa o5 zažalo svetlo v srdciach ľudí, 
ktorým toto svetlo zhaslo,‘ zaželala som si. 
Každý z nás potrebuje aspoň malé sve-
tielko v našom srdci. Svetielko, ktoré 
máme v srdci od narodenia. To krásne 
svetielko lásky, ktorým nás zahltila už 

Niečo od srdca z Partizánskeho!Niečo od srdca z Partizánskeho!

Rozlúčka s Robom Flamíkom, ktorý pôsobil v Partizánskom dvanásť rokov 
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naša mamina v postieľke. To svetielko lá-
sky, ktorým nás každý deň zaplavujú. To 
svetielko, ktoré Boh dopraje objaviť každý 
jeden deň, stačí len chcieť . Stojí to málo, 
len odvaha a odhodlanie! Na oblohe svie-
tia hviezdy.  
SVIETIA KAŽDÝ DEŇ, VŠIMOL SI SI?“ 
 
Veľmi krásne tu bývajú svadby. Vždy 
z nich cítim radosť, nádej a povzbude-
nie. Aj táto mladá mamička sa sobášila 
práve na Šípku. Keď sa jej narodila 
dcérka, napísala: 
„Keď sa narodila S., prežívala som úplne 
iné pocity, ako som čakala. Prvý mesiac 
bol pre mňa veľmi náročný. Milovala som 
ju od prvej sekundy, ale pre bolesť (tú fy-
zickú) som si to celé nejako nevedela uží-

vať. Cítila som sa ako ,nemama‘ a nechá-
pala som, prečo po tom tak my ženy veľmi 
túžime. Keď mala S. mesiac a ja som už 
verila, že to bude lepšie, dostala som silnú 
horúčku. Nevládala som sa ani z postele 
postaviť a zobrať S. na ruky. To už bolo pre 
mňa čisté zúfalstvo a pýtala som sa, prečo 
musím trpieť a nemôžem prežívať naše 
prvé spoločné dni s úsmevom na perách. 
Horúčka však trvala len deň a potom ako 
zázrakom všetky bolesti odišli spolu s ňou. 
A ja som sa z minúty na minútu stávala 
každým kúskom tela tou ozajstnou ma-
mou. Zrazu som všetko videla úplne inak 
a prežívala som to najväčšie šťastie. Prečo 
o tom píšem? Pretože som si vtedy uve-
domila, že aj tŕnistá cesta môže viesť  
k niečomu prekrásnemu. Že niekedy si 

treba aj vytrpieť, aby sme mohli prežiť 
čosi nádherné. Že veľakrát v živote som 
zmenila smer cesty len kvôli tomu, lebo na 
začiatku tá cesta nebola práve pohodlná. 
A teraz nie je deň, aby som nepoďakovala 
Bohu za S., a spokojne by som sa tou ces-
tou kvôli nej vybrala opäť.“ 
 
Jeden animátor sa zase podelil s  ta-
kýmto príbehom z konca strednej školy: 
„Dnes sa mi stala taká vec. Pointa všet-
kého je, že nám dnes ,odpustili‘ maturitné 
skúšky. Nie, nejdem rozprávať o tom. Po-
inta je to preto, že som sa dnes zarozprá-
val s chalanom zo základky, s ktorým som 
sa nikdy nejako veľmi ,nemusel‘, a kvôli 
maturite sme sa rozprávali o strednej, kde 
sme študovali a ako nám bolo. A to ,SME‘ 
tam hralo veľkú úlohu, pretože sa ma na 
konci dialógu spýtal, že ako som sa tam 
,MAL‘, ako mi tam ,BOLO‘. A v tom mo-
mente som nevedel, čo povedať, lebo som 
si zrazu uvedomil, že je koniec. Moje  myš -
lienkové pochody leteli, keď som si po-
skladal v hlave, že od júna som v tej škole 
skončil a všetko, čo sme si s chalanmi v tej 
škole prežili, prešlo ďalej. Neskutočne mi 
je z toho smutno, pretože to boli vážne 
dobré spomienky na toľko blbostí, čo sme 
v triede narobili. Postavili sme snehuliaka 
v triede, nie malého, ale cez celú voľnú 
plochu triedy, ukradli sme palmu  
z chodby a dali sme si ju do triedy. Všetky 
hodiny, keď sme nenechali rozprávať uči-
teľa a skončilo za to kopu ľudí v riaditeľni. 
Sú to pomaly iba spomienky, ale dôvod, 
prečo to píšem, je ten, že vám chcem po-

Animátori počas prípravy divadlaSvätá omša počas prímestského tábora 
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vedať, aké úžasné je mať kolektív, s ktorým 
si ani nemusíte rozumieť… ja som bol vždy 
pomimo ostatných. Ale podstatné je, že aj 
keď si to teraz neuvedomujete, extrémne 
si to užijete a veľmi rýchlo to prejde. Ne-
dokážem si uvedomiť, že o pol roka si už 
nemám sadnúť do lavíc strednej, tak ako 
som si kedysi nedokázal uvedomiť, že 
mám vodičák alebo 18. Vychutnajte si ži-
vot, užívajte si každú jednu chvíľu  
a každý jeden moment dňa v škole,  
v práci, hocikde ste. A keď nie je úplne 
najlepší, spravte si ho takým. Iba vy roz-
hodujete o tom, akú budete mať náladu, 
iba vy rozhodujete, kam sa tým dňom do-
stanete a ktorým smerom sa v ňom bu-
dete posúvať ďalej a ďalej.+“ 
 
Ako nás zmenila pandémia? Pekne o tom 
napísala jedna animátorka: 
„Dnes chcem hovoriť o sebaláske. Mám 
pocit, že nám tak veľmi chýba. Zo všetkých 
ľudí na svete sme práve my sami tými, 
ktorým nedokážeme preukázať rešpekt. 
Táto téma je možno už klišé, lenže nám to 
skutočne treba pripomínať, pretože sme 
sa obrnili a nepripúšťame si fakt, že v pr-
vom rade by sme sa mali prijímať takí, akí 
sme. Viem to, pretože som taká bola. Bola 
som k sebe veľmi kritická. Napodiv, práve 
počas pandémie sa tento môj pohľad 
zmenil. Uvedomila som si, že práve moje 
sebavedomie ma robí silnejšou. Prestala 
som sa kritizovať, pretože som zistila, že 
jedine ja viem, čomu všetkému čelím. Po-
zrela som sa na seba a videla som nie-
koho, kto je silný, statočný, usmievavý  
a rozdávajúci energiu, aj keď ju sám 
nemá. A to je obdivuhodné. Nie na mne… 
na všetkých. Stavím sa, že mnohí z vás sú 
navonok silní, statoční, usmievaví a roz-
dávajúci energiu, hoci ju sami nemajú, 
no zároveň skrývajú pred svetom príbehy, 
ktoré ich vnútorne ničia. A to je, aspoň 
podľa mňa, dôvod, prečo by ste sa mali na 
seba pozerať s rešpektom. Toto celé, pre 
mňa, súviselo aj s vizuálnou stránkou pri-
jímania samej seba. Opäť, priznajme si, 
mnohí máme na sebe niečo, čo fakt ne-
máme radi a chceli by sme to zmeniť. 
(Toto berte všetci s nadhľadom, ale asi by 
sme sa mnohí chceli vzdať nejakého tuku.) 
Áno, aj ja. Jasné, že som niekedy chcela 
mať vyšportované pevné telo, ale moja 
psychika fakt potrebovala ten cheesecake. 
Niekto by skúsil oponovať, že nepotrebo-
vala, len chcela. Verte mi, potrebovala, 

lebo opäť len ja sama viem, čomu čelím. 
A takto je to aj so strapatými vlasmi, ne-
upravenými nechtami či teplákmi.  Nie -
ktoré veci sú totiž dôležitejšie než iné. Sta-
vím sa, že takto je to aj u vás. Za tým 
všetkým niečo je a nie je to lenivosť. Nie je 
teda krásne, že sme napriek všetkému 
stále živí a schopní byť tu pre iných? 
Chcela by som vám trochu priblížiť môj 
vzťah s Bohom. Môj Boh, keď ma vidí, ur-
čite hovorí toto: ,L., milujem tvoje stra-
paté vlasy, pretože tvoju osobnosť vysti-
hujú omnoho viac než učesané. Milujem, 
že si nepotrpíš na tom, aby si bola upra-
vená, lebo považuješ za dôležitejšie mať 
upravené vzťahy okolo seba. Milujem, že 
sa neberieš veľmi vážne. L., pokojne si daj 
aj dva zákusky, zaslúžiš si ich. L., mám 
rád, aká si, si pre mňa jedinečná a nechcel 

by som, aby sa na tebe čokoľvek zmenilo. 
Ja viem, že občas s vecami bojuješ, ale 
ver mi, že ja vždy bojujem s tebou.‘ 
On to hovorí a ja som sa to naučila hovo-
riť tiež. Ja viem, že cesta sebalásky je dlhá, 
ale verím, že mnohí sa odhodláte na ňu 
vydať a že raz všetci budeme poznať svoju 
hodnotu a budeme na seba hľadieť ako 
na tie najlepšie verzie samých seba.“ 
 
V  Partizánskom žijú ľudia s  veľkým 
srdcom. Nikdy ma neprestane udivo-
vať, čo všetko dokážu, ako sa vedia roz-
dávať a ako úprimne zápasia so svojimi 
chybami. Ak budete mať niekedy cestu 
okolo, môžete sa zastaviť na kávičku, 
spraviť si prehliadku „Baťovho mesta“ či 
vybehnúť do krásnej prírody. Určite ne-
oľutujete!

Scénka na prímestskom tábore Šmolkovia

Tance na tábore
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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“.

Sestra Petronilla 
Mazzarellová  
 
Narodila sa v Mornese 10. 8. 1838. 
Prvé rehoľné sľuby zložila v Mornese 
5. 8. 1872. 
Zomrela v Nizze Monferrato 7. 1. 1925. 
 
Krátky životopisný profil 
Narodila sa ako druhá z piatich detí, 
mala sestru a troch bratov. V tom čase 
dievčatá nechodili do školy, ale ich otec 
František učil obidve dcéry – Máriu 
a Petronillu – čítať aj písať. 
V jednom svedectve bola Petronilla opí-
saná takto: „Jej vonkajší vzhľad nebol 
veľmi priťahujúci, ale z jej pekného spô-
sobu správania, z jej veselého usmieva-
vého pozdravu, jednoduchého a  srdeč-
ného, som mala hneď dobrý dojem.“ 
Vo všetkom podporovala svoju pria-
teľku Máriu Dominiku Mazzarellovú, 
bola jej „pravá ruka“. Po zložení prvých 
rehoľných sľubov (1872) don Bosco me-
noval za predstavenú nového Inštitútu 
s titulom vikárka Máriu Dominiku Maz-
zarellovú a Petronilla sa stala prvou 
asistentkou. 
Po smrti sestry Márie Grossovej (1876) 
bola Petronilla magistrou noviciek a  pos -
tulantiek. 

Dňa 16. septembra 1878 spolu s niekoľ-
kými sestrami odišla do Nizzy Monfer-
rato otvoriť dom a stala sa direktorkou až 
do príchodu matky Mazzarellovej. 
1881: desať rokov bola direktorkou 
v dome Lanzo Torinese 
1891: direktorka v Penango 
1900: vrátnička v noviciáte svätého Jo-
zefa v Nizze Monferatto 
1910: rok direktorkou v San Marzano 
Oliveto; potom sa definitívne vrátila do 
Nizzy. 
Zomrela ako 86-ročná s úplne jasnou 
mysľou.

V škole matky Mazzarellovej 
Petronilla bola iba o rok mladšia od Má-
rie Dominiky a už od dievčenských ro-
kov ňou bola fascinovaná. Nemala veľa 
vlastných iniciatív, ale vo všetkom pod-
porovala svoju priateľku. Bola to Mária 
Dominika, ktorá naliehala na dona  Pes -
tarina, aby aj Petronilla mohla byť člen-
kou Združenia Nepoškvrnenej, a po-
mohla jej dostať sa z príliš vonkajškovej 
nábožnosti. 
Petronilla bola „stelesnením Stanov“, 
ich presné zachovávanie bolo typickou 
črtou jej osobnosti. Naučila sa to od 
matky Mazzarellovej. Zachovávať Sta-

Pohľad na námestie v Mornese

Logo osláv 150. výročia  
založenia Inštitútu FMA

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

saleziánok
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novy bolo pre matku Mazarellovú to 
isté, ako povedať radikálny evanjeliový 
život. Sestra Petronilla veľmi dbala 
na to, aby dávala dobrý príklad. 
Zachovávanie Stanov je jeden zo silných 
bodov „ducha Mornese“ a mal by byť 
chápaný aj v našich časoch v kontexte 
evanjeliového života, ktorý oslobodzuje 
zvnútra, pretože je motivovaný, včera 
ako aj dnes, nasledovaním Krista a pri-
podobňovaním sa jemu. 
Dve myšlienky sestry Petronilly, ktoré 
adresuje svojej sestre, keď odchádzala 
do Turína, sú ukazovateľom duchovnej 
klímy, čo vládla v Mornese, a odhaľujú 
niečo z duše tejto ženy, ktorá, hoci žila 
v  tieni matky Mazzarellovej, prežívala 
svoju vlastnú duchovnú cestu: 
„… rob všetko iba pre to, aby si sa páčila 
Pánovi; keď dostaneš napomenutia, daj si 
pozor, aby si sa nikdy nevyhovárala.“ 
Niektoré ďalšie myšlienky sestry Petro-
nilly: 
„Bez silencia je nemožné žiť v spojení s Bo-
hom…“; Buďme pozorné na to, aby sme 
nehovorili zbytočné slová.“ 
Bola presvedčená, že zachovávaním si-
lencia sa dá vyhnúť mnohým zbytoč-
ným slovám a hriechom proti láske. Byť 
v  silenciu neznamená onemieť: zna-
mená to mlčať a  tiež hovoriť v pravý 
čas. Má to byť vždy láska, ktorá vedie 
naše slová. Pravé silencium je také, 
ktoré nikdy neposudzuje. Silencium sa 
má rodiť z lásky a má byť v službách  lás -
ky. Silencium podporuje život modlitby, 
tá plodí kontempláciu, kontemplácia 
plodí lásku a v tejto láske spo-
číva sila mať schopnosť neurá-
žať sa pre to, čo zasiahne našu 
citlivosť. 
Láska, ktorá sa neuráža, nepo-
číta rany, vie odpúšťať, to je tá 
láska, ktorá pochádza od Boha. 
Sestra Petronilla sa tomu na-
učila po boku matky Mazzarel-
lovej a takúto lásku žila. 
 
V cele srdca 
Nemáme dokumenty, ktoré by 
boli svedectvom o tom, ako sa 
odvíjal vnútorný život sestry  
Petronilly. Nerada hovorila 
o sebe. Aj keď ju oslovil životo-
pisec Ferdinand Maccono, vždy 
presunula v rozhovore pozor-
nosť na matku Mazzarellovú. 

Jeden z aspektov, ktorý nám môže tro-
chu pomôcť nazrieť do jej vnútorného 
života, je priateľstvo s matkou Mazarel-
lovou. Bolo to priateľstvo, ktoré keď iní 
pozorovali zvonka, hovorili: „Tie dve sa 
určite stanú svätými.“ Niektorí zo za-
čiatku vraveli: „O čom tie dve môžu stále 
medzi sebou hovoriť?“ Postupne si však 
všimli, že jedna pre druhú bola stimu-
lom, pomocou v praktizovaní čností, 
pravým pokladom. 
V tomto priateľstve sa skrývalo semeno 
Inštitútu dcér Márie Pomocnice. Pria-
teľstvo založené na Božej vôli zostáva 
vždy otvorené pre nový rozvoj, ale aj 
pre oddelenie sa. 
Do roku 1880 bola sestra Petronilla ge-
nerálnou vikárkou. Keď matka Mazza-

rellová cítila, že sa blíži koniec jej života, 
navrhla za generálnu vikárku sestru Ka-
tarínu Dagherovú, ktorá mala len 24 ro-
kov. Chcela, aby po jej smrti bola zvo-
lená za generálnu Matku. Aj keď bola 
Petronilla priateľkou, zároveň v dobrej 
kondícii a pochádzala z prvej generácie 
sestier, predsa matka Mazzarellová ne-
navrhla ju. 
V  tejto skutočnosti si nemôžeme ne-
všimnúť Božiu činnosť, ktorá nič neničí, 
ale vždy ide ponad príliš ľudské myš -
lienky. 
Petronilla a Mária Dominika vždy sme-
rovali k jedinému cieľu, ktorým bol Boh, 
spása duší, svätosť. „Nestačí byť dob-
rými sestrami, ale svätými.“ Ich priateľ-
stvo bolo cestou k svätosti. 

Memorie hovoria, že sestra Pe-
tronilla si v jeden z posledných 
dní života dala zavolať niektorú 
z matiek generálnej rady, ktorá 
bola v dome, a povedala jej: 
„Teraz sa venuje veľa pozornosti 
pracovným stretnutiam, veľa sa 
hovorí o  exallievach, a  to je 
dobré; ale nech sa nezabudne 
na to, že my sme v Mornese za-
čínali tým, že sme boli dievča-
tám mamami…“ 
Tieto jej slová nás orientujú 
v poslaní. Organizovanie mno-
hých činností a prác nikdy ne-
môže zahasiť naše skutočné, 
hlboké poslanie: byť matkami 
duší, pomáhať dávať zmysel ži-
votu, rodiť život a  znovu ho 
prebudiť tam, kde zhasol.

saleziánska rodina

Interiér farského kostola v Mornese

Interiér svätyne Našej milostivej Panej v Nizze Monferrato  
v dome sestier FMA
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Problémy s PET fľašami 
PET alebo plastové fľaše, kedysi pova-
žované za zázrak vedy, sú v dnešnej 
dobe jedným z najviac nenávidených 
odpadov. Už v našom prvom článku 
Plasty v domácnostiach = plasty v oce -
ánoch sme sa venovali téme plastového 
znečistenia nášho vodstva. Ročne totiž 
končí v našich riekach a oceánoch viac 
než 8 miliónov plastov, ktorých súčas-
ťou sú najmä jednorazové plasty  
a fľaše. Podľa analýz Ministerstva život-
ného prostredia sa na slovenský trh 
ročne uvedie až jedna miliarda plasto-
vých fliaš. Čo je horšie, celosvetovo je 
každú minútu predaných vyše milióna 
PET fliaš a len veľmi malá skupina krajín 
dnes dokáže recyklovať viac než 90 % 
 tých to fliaš. Výnimočným príkladom po-

krokovej krajiny, ktorá to zvláda, je 
Nórsko, ktoré recykluje až 97 %, vďaka 
čomu dokážu znova spracovať a vrátiť 
do kolobehu veľmi veľké množstvo po-
užitých PET fliaš. A tento rok sa malými 
krokmi pripájame k tejto svetovej 
špičke v recyklovaní plastov už aj my. 
 
Dôležité je označenie fliaš  
a čiarový kód 
V sobotu 1. januára 2022 u nás nado-
budne platnosť zákon o povinnom zá-
lohovaní nápojových obalov, čiže plas-
tových fliaš a plechoviek. A keďže 
systém zálohovania je nám veľmi dobre 
známy v spojení so sklenenými fľašami, 
zvyknúť si na tento nový by pre nás ne-
malo byť problémom. Zálohovanie sa  
u nás týka všetkých nápojových obalov  

obsahujúcich viac ako 80 % vody, ktoré 
sú balené v plastových fľašiach alebo 
plechovkách s objemom 0,1 litra až  
3 litre. Zálohovať sa preto nebudú plas-
tové ani kovové obaly od mlieka  
a mliečnych nápojov, sirupov a alkoho-
lických nápojov s obsahom alkoholu 
viac ako 15 %. Odovzdávať ich treba ne-
stlačené, spolu s vrchnákom a je po-
trebné, aby na nich ostal čitateľný čia-
rový kód. Výška zálohy bude jednotná 
pre PET fľaše aj plechovky 0,15 €. Odo-
vzdať však môžeme len fľaše označené 
symbolom zálohovania („Z“ v recyklač-
ných šípkach) a s textom „zálohované“. 
Povinným zálohovaním plastových ná-
pojových obalov sa pripájame k pri-
bližne štyridsiatim krajinám sveta. V Eu-
rópskej únii je to napríklad Nemecko 
(ktoré so zálohovaním začalo už v roku 
2003), Fínsko, Estónsko a vo svete sú to 
Kanada, Izrael, Austrália či niekoľko štá-
tov USA. 
 
Prečo je zálohovanie prospešné? 
Vďaka priamemu zálohovaniu existuje 
vyššia šanca pre zachytenie špecific-
kého typu materiálu využiteľného na 
recykláciu. Tým sa zefektívňuje zber  
a znižuje množstvo odpadového mate-
riálu, čo umožňuje opakované použitie 
týchto materiálov. A to zasa podporuje 
kvalitnejší a čistejší druhotný materiál, 
ktorý nie je kontaminovaný inými prv -
kami alebo chemickými prísadami. Na 
Slovensku prepravujeme zálohované 
fľaše a plechovky do triediaceho centra, 
kde sa rozdelia podľa materiálu a farby, 
odkiaľ sa presunú na recykláciu. Takto 
sa následne môžu vyrobiť nové PET 

životné prostredie

Autor: Alžbeta Zelná, Kristína Zelná / Foto: pixabay.com, istock.com

Nový rok 2022 sa na Slovensku nesie v znamení veľkolepých zmien. Jednou z tých 
pozitívnejších pre celú spoločnosť je zálohovanie PET fliaš, ktoré nám pomôže  

v každodennom boji s plastovým odpadom. A naše ulice, parky aj lesy už snáď nebudú 
pokrývať voľne pohodené fľaše od nápojov. Čítajte ďalej a dozviete sa okrem iného,  

čo pre nás tieto zmeny znamenajú v každodennom živote.

Malý krok pre Slovensko =  
veľký krok pre planétu

Zálohovanie sa u nás týka všetkých nápojových obalov obsahujúcich viac ako 80 % vody, 
ktoré sú balené v plastových fľašiach alebo plechovkách s objemom 0,1 litra až 3 litre
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fľaše a plechovky a vzniká menej 
odpadu, ktorý by skončil v našich 
vodách a postupne by sa ako mi-
kroplasty dostával do nášho 
jedla, kozmetiky či oblečenia. Celý 
systém zálohovania tak pomáha 
zmierňovať globálnu klimatickú 
krízu. 
 
Ako s plastmi bojujú na 
ďalekých kontinentoch? 
Kreatívny spôsob boja s plasto-
vým znečistením našli obyvatelia 
utečeneckého tábora Kakuma  
v Keni v spolupráci s rakúskou fir-
mou Plasticpreneur. Práve táto 
firma vyrába jednoduché prí-
stroje na recykláciu plastov a následnú 
výrobu  „nových“ produktov. Plastový 
odpad sa najprv namelie na drobné 
 kús ky a tie sa potom teplom a tlakom 
formujú do rôznych tvarov a predme-
tov. Príkladom sú taniere, poháre, 
detské počítadlá a strešné krytiny, ale 
aktuálne vyrábajú aj ochranné štíty na 
tvár, ktoré slúžia na ochranu pred šíre-
ním ochorenia Covid-19. Darí sa im tak 
riešiť problémy s pribúdajúcim plasto-
vým odpadom, ktorý spaľovali, čím do-
chádzalo k vážnemu znečisťovaniu 
ovzdušia. 
 
Chce to chuť a šikovné ruky 
Čo sa týka recyklovania PET fliaš, ide vo 
veľkej miere o downcycling, čiže znižo-
vanie hodnoty materiálu. Mnohí vedci, 
ale aj umelci však už našli viaceré spô-
soby upcyklovania, teda zvyšovania 
hodnoty PET materiálu, od domáceho 
majstrovania a dekorácií až po priemy-

selné využitie. Dá sa totiž premeniť  
na pevné materiály využiteľné v auto-
 mobilovom priemysle, vo veterných 
turbínach či športovom náčiní – snou-
bordoch a skejtbordoch, ale aj na vy-
tvorenie záhradného skleníka bežnej 
veľkosti. A nasekanú PET fľašu možno 
dokonca použiť na výrobu lana, schop-
ného odtiahnuť auto. 
 
Inšpiráciu nemusíme hľadať 
ďaleko 
Iniciatíva Recyklátor z Popradu, ktorá sa 
venuje distribúcii, vzdelávaniu a pro-
dukcii, ponúka na svojej stránke www.re-
cyklator.org viaceré slovenské upcyclin-
gové projekty, ktorých aktivity môžeme 
nielen vyskúšať, ale dokonca aj podporiť. 
Medzi ich najznámejšie patria „Recyklá-
cia v školskej praxi“, ktorá predstavuje 
prácu s deťmi v osade Lomnička. Tiež 
„Edukačné kontajnery“ alebo „Edukoše“ 
vyrobené z odpadových materiálov prí-

buzných komunite, ktoré obsahujú 
obrazové informácie, ukážky a  in -
špirácie pre upcycling z odpadu, 
čo doň vhadzujú. A v neposled-
nom rade sú to „Hachai“, sedacie 
vaky vyrobené z 99 % recyklova-
ných materiálov. 
 
Vatikán vydal voči 
znečisteniu planéty jasné 
stanovisko 
Situácia s plastovým znečistením 
je alarmujúca a túto skutočnosť 
si uvedomuje aj pápež František, 
ktorý nás všetkých vyzýva budo-
vať kultúru zmeny postavenú aj 
na koreňoch našej viery. V no-

vembri 2021 adresoval účastníkom 
summitu COP26 v súvislosti s klimatic-
kou situáciou tieto slová: „Bohužiaľ, mu-
síme uznať, ako ďaleko sme od dosiah-
nutia cieľov stanovených pre boj proti 
klimatickým zmenám a znečisteniu na-
šej planéty. Buďme k sebe úprimní: 
takto nemôžeme pokračovať!“ 
 
Zálohovanie nápojových fliaš možno vy-
zerá ako náročný proces, ktorý si treba 
naštudovať a stanovuje si množstvo 
podmienok. Ale predstava, že naše oko-
lie nepokrývajú materiály, ktoré sa roz-
kladajú viac než 450 rokov, za to stojí. 
Navyše všetky potrebné informácie sú 
dostupné v predajniach alebo na 
stránke správcu zálohového systému 
www.slovenskozalohuje.sk. Zákon o zá-
lohovaní jednorazových obalov na ná-
poje 302/2019 z 11. septembra 2019 je 
síce malý krok pre Slovensko, ale veľký 
krok pre planétu a budúce generácie.

životné prostredie

Ročne končí v našich riekach a oceánoch viac než 8 miliónov ton 
plastov, ktorých súčasťou sú najmä jednorazové plasty a fľaše

 Kreatívny spôsob boja s plastovým znečistením našli 
obyvatelia utečeneckého tábora Kakuma v Keni v spolupráci  

s rakúskou firmou Plasticpreneur

Vďaka zálohovaniu a následnej recyklácii sa môžu 
vyrobiť nové PET fľaše a plechovky a vzniká menej 

odpadu, ktorý by skončil v našich vodách a postupne  
by sa ako mikroplasty dostal do nášho života
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spiritualita

Táto kniha je určená tým, ktorí sa chcú 
prvýkrát bližšie zoznámiť so spirituali-
tou zakladateľa saleziánov, a tiež tým, 
ktorí sú si vedomí živej príslušnosti  
k „rodine“ dona Bosca. 
Prvou úlohou je preskúmať a rozpoznať 
hĺbku koreňov, vďaka ktorým bola 
schopná rásť a rozvíjať sa. Stručne ob-
jasníme význam pojmu spiritualita v de-
jinách Cirkvi a budeme skúmať, aký bol 
pôvod spirituality zakladateľa saleziánov. 
V základných črtách poukážeme na 
hlavné vplyvy rôznych chariziem alebo 
škôl spirituality, s ktorými sa don Bosco 
dostal do kontaktu v prostredí a v čase, 
v ktorom žil a ktoré prispeli k jeho du-
chovnej a apoštolskej formácii. 
V druhej časti sa pokúsime o súhrn zoz-
bieraných prvkov, poukážeme na hlavné 
charakteristické „teologické“ črty spiri-
tuality dona Bosca (tie, ktoré tvoria 

„kmeň“ stromu, vďaka ktorým je pevný 
a silný) i na tie apoštolské (sú to oso-
bitné plody, najbezprostrednejšie a naj-
viditeľnejšie prejavy plodnosti stromu). 
Skúsime postupne vymenovať zá-
kladné, významné, resp. charakteristické 
prvky, ktoré celkovo opisujú špecifickú 
identitu daru, ktorým Duch Svätý ob-
daril dona Bosca pre dobro Cirkvi. Odô-
vodnené a základné vymenovanie  tých -
to prvkov môže duchovnej rodine, ktorá 
pochádza od dona Bosca, uľahčiť a bez-
prostrednejšie preveriť vlastnú identitu 
a vernosť zakladateľovi. 
 
 

VÝZNAM TERMÍNU 
„SPIRITUALITA“  

 
V dejinách Cirkvi sa mnohokrát stalo, že 
vďaka nejakému mužovi, žene či sku-

pine ľudí vznikla konkrétna kongregá-
cia, hnutie alebo duchovná rodina. 
Duch Svätý, pôvodca každého daru, im 
odovzdal špecifickú charizmu. Je to du-
chovný dar, tvorivý a originálny spôsob 
„stvárnenia“ evanjelia životom, prácou, 
voľbou určitého apoštolského poslania 
alebo osobitného spôsobu prežívania 
kresťanskej viery. 
Osobný dar, ktorý don Bosco dostal od 
Boha, je autentická zanietená láska za-
meraná na duchovnú a ľudskú spásu 
„ohrozenej mládeže“. Táto láska je aj 
dnes vzácnym dedičstvom pre sale-
ziánsku rodinu, čiže pre široké duchovné 
a apoštolské hnutie laikov a  zasväte-
ných osôb, ktoré má svoj pôvod v do-
novi Boscovi. 
Ovocie tejto mimoriadnej lásky je 
známe všetkým. Ale iba korene tejto  
zanietenej lásky nám ukazujú hlboké 
motivácie jeho konania, tajomstvo rých -
leho rozšírenia jeho diela, najvýznam-
nejšie črty jeho skúsenosti ako človeka 
a ako veriaceho, ukazujú nám jeho spi-
ritualitu. 
Tento dar alebo túto charizmu treba po-
važovať za živý organizmus, ktorý sa do-
káže prispôsobiť meniacim sa historic-
kým podmienkam a rôznym sociálnym 
prostrediam. Vernosť charizme, ktorú 
Cirkev stále odporúča každej duchovnej 
rodine, podporuje aj vernosť evanjeliu, 
ktoré je prameňom a pôvodom každej 
charizmy. Táto vernosť si vyžaduje pre-
dovšetkým dobré poznanie zrodu a pr-
votného vývoja stromu, ktorý vznikol  
z pôvodného semienka. 
 Don Giuseppe Buccellato SDB
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Každá spiritualita má rozlišujúce prvky, silné a výrazné charakteristické črty. V tomto 
malom súhrne sme ich nazvali „charakteristickými prvkami“. Najprv preskúmame 

v historickom kontexte a v spiritualite niektorých ďalších svätcov korene skúsenosti dona 
Bosca a potom sa pokúsime súhrnne vymenovať základné princípy, teda charakteristické 

prvky jeho spirituality.

Spiritualita dona Bosca



spir i tual i ta

Návrat k „prameňom“ 
Najlepším vyjadrením a zárukou ver-
nosti zakladateľovi alebo zakladateľke 
je – ako potvrdil Druhý vatikánsky kon-
cil – ustavičné vracanie sa k prameňom 
(porov. PC, 2), vďaka čomu možno pre-
verovať a oživovať špecifický evanjeliový 
spôsob vlastnej identity a konania, teda 
života a zároveň praxe. 
Od narodenia dona Bosca nás delia dve 
storočia. Ak sa nevydáme namáhavou 
cestou, na ktorej treba prejsť od po-
vrchného poznania k „afektívnemu“  
a „efektívnemu“ poznaniu jeho dejín, 
pedagogiky a spirituality, existuje reálne 
riziko, že o ňom budeme hovoriť iba 
podľa toho, čo sme o ňom počuli. 
Spiritualita predstavuje vrchol, cieľ sku-
točného poznania dona Bosca, životo-
darnú miazgu, ktorá živí semienko:  
z neho totiž vznikol život mnohotvár-
nej a významnej prítomnosti salezián-
skeho diela vo všetkých častiach sveta. 
Termín „spiritualita“ sa často spája s prí-
davným menom, ktoré sa vzťahuje na 
niektorého svätého alebo na duchovnú 
rodinu. Hovorí sa napríklad o salezián-
skej spiritualite, o  františkánskej spiri-
tualite, o ignaciánskej spiritualite… 
Tieto výrazy chcú naznačiť špecifický 
spôsob, akým nejaký zakladateľ či za-
kladateľka, hnutie alebo zoskupenie  
v Cirkvi prežívajú a napĺňajú radostnú 
zvesť evanjelia. Spoločným menovateľom 
kresťanského života zostáva nasledo-
vanie Krista, poslanie spásy, ktoré vy-
konal a naďalej koná vo svete – v kaž-
dom veriacom a prostredníctvom neho. 
To, čo sa môže meniť, je forma, v ktorej 
sa toto všetko deje, špecifické zdôraz-
nenia, rôzne konkrétne vyjadrenia kres-
ťanského života, výber nejakej formy 
apoštolátu. 
 
Metafora „hudobnej partitúry“ 
Použime prirovnanie, ktoré nám pomôže 
lepšie pochopiť význam slova spiritualita. 
Evanjelium môžeme pokladať za istý 
druh hudobnej partitúry, ktorú rôzne or-
chestre hrajú podľa rôznych úprav. Diri-
gent nie je skladateľom diela, ale urči-
tým spôsobom ho prispôsobuje, keď  
v porovnaní s niektorým iným dirigen-
tom viac zdôrazňuje jeden druh nástro-
jov (strunové, dychové, bicie…) alebo keď 
originálnym a kreatívnym spôsobom in-
terpretuje niektoré odtiene kompozície. 

Na základe tejto metafory sa dá pove-
dať, že svätí alebo zakladatelia nie sú 
skladateľmi partitúry: Evanjelium je 
stále to isté pre všetkých, nie je ovocím 
ich originality. Ale každý z nich ho môže 
„interpretovať“ originálnymi spôsobmi 
a formami. Zvýrazní niektoré prvky  
a niektoré spôsoby podania alebo zdô-
razní niektoré úryvky zo Svätého písma, 
ktoré súhrnným a  bezprostredným 
spôsobom predstavujú jeho špecifickú 
apoštolskú inšpiráciu. Napríklad výraz 
nechajte mladých prichádzať ku mne sa 
stal akýmsi symbolom spirituality dona 
Bosca. Jeho život a poslanie medzi mla-
dými nám zároveň umožňuje lepšie in-
terpretovať a  chápať obsah Svätého 
písma. 
Z tejto mimoriadnej tvorivosti, ktorej pr-
vým uskutočňovateľom je Duch Svätý, 
pramenia rôzne spirituality. František  
z Assisi zdôrazňuje chudobu alebo brat-
ský život, František Saleský vľúdnosť, Fi-
lip Neri dobrotu, Ján Bosco Ježišovu lásku 
k maličkým, Ignác z Loyoly poslušnosť 
pápežovi… Nikto z nich „neznižuje 
latku“ evanjelia, nikto netvrdí, že je jeho 
autorom, ale všetci ho prijímajú ako dar 
v jeho celistvosti, bez námietok, vo ver-
nosti jedinému skladateľovi. V každom 

z nich je však možné jasne rozpoznať 
určitú inšpiráciu alebo charizmu,  
prostredníctvom ktorej sa Božie dary 
prejavovali v dejinách a prejavujú stále 
novým, poznateľným a účinným spôso-
bom pre spásu všetkých. 
 
Medzi vernosťou a obnovou 
Z každej spirituality vzniká špecifické po-
slanie. 
Je však vhodné zdôrazniť, že na to, aby 
sme boli verní charizme zakladateľa, 
nestačí sa opýtať, čo robil, ale predo-
všetkým, kým je, aká bola jeho du-
chovná skúsenosť, akú „dušu“ chcel 
odovzdať hnutiu, ktoré má v ňom alebo 
v nej svoj pôvod. 
Zostať vernými tejto pôvodnej inšpirácii 
je jedinou možnou zárukou kontinuity 
pre tých, ktorí sú v Cirkvi pokračova-
teľmi určitej špecifickej spirituality. To si 
vyžaduje, aby sa táto spiritualita aj na-
ďalej zosobňovala v konkrétnych živo-
toch mužov a žien, v ich spôsobe mys -
lenia a existencie, modlitby a služby, 
zmýšľania a konania aj v historickom 
kontexte, ktorý je odlišný od toho pô-
vodného. 
Vernosť a obnova sú dve odlišné, ale iba 
zdanlivo protichodné požiadavky. 
 Vyjad rujú to, prečo sa saleziánska ro-
dina musí usilovať kráčať s donom Bos-
com a s dobou v tejto našej realite. Byť 
verní a zároveň tvoriví – to je úloha, 
ktorú Duch Svätý zveruje každej du-
chovnej rodine.
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na strane pápeža

Svätý Jozef musí byť medzi nami

18

Už som si myslel, že keď sa Mimoriadny 
rok svätého Jozefa skončil, pápež o Jo-
zefovi prestane hovoriť. Ale pápež nás 
posiela aj v čase Synody o synodalite na 
túto cestu so svätým Jozefom. 
Hovorí, že dnes viac než kedykoľvek 
predtým, v čase poznačenom globál-
nou krízou, nám môže byť oporou, úte-
chou i vodcom. Preto o ňom ešte ho-
vorí: Meno Jozef v hebrejčine znamená 
„Boh pridá, rozhojní, Boh dá rásť“. Je to 
želanie, požehnanie založené na dôvere 
v Prozreteľnosť, ktoré sa týka najmä 
plodnosti a rastu detí. Práve toto meno 
nám odhaľuje podstatný aspekt osob-
nosti Jozefa Nazaretského. Je to človek 
plný viery v Boha, verí v Božiu prozre-
teľnosť. Každý jeho čin, o ktorom roz-
práva evanjelium, je opísaný s istotou, 
že Boh „dáva rásť“, že Boh „rozhojňuje“, 
že Boh „pridáva“, teda že Boh zabezpe-
čuje napredovanie svojho plánu spásy. 
A v tom je Jozef z Nazareta veľmi po-
dobný Jozefovi z Egypta. Dôležitú úlohu 
pri chápaní Jozefovej postavy zohrávajú 
aj hlavné geografické odkazy na neho – 
Betlehem a Nazaret. 
 
Na našej každodennej ceste 
potrebujeme Eucharistiu 
V Starom zákone sa mesto Betlehem 
nazýva Bet Lechem, čiže „Dom chleba“ 
alebo aj Efrata, podľa kmeňa, ktorý sa 
usadil v tej oblasti. V arabčine však ná-
zov znamená „Dom mäsa“, a to pravde-
podobne kvôli veľkému počtu stád oviec 
a kôz v tejto oblasti. Nie náhodou boli 
pastieri prvými svedkami Ježišovho na-
rodenia (porov. Lk 2, 8 – 20). Vo svetle Je-
žišovho príbehu tieto zmienky o chlebe 
a mäse odkazujú na eucharistické ta-
jomstvo: Ježiš je živý chlieb, ktorý zostú-
pil z neba (porov. Jn 6, 51). On sám  
o sebe povie: „Kto je moje telo a pije 
moju krv, má večný život“ (Jn 6, 54). 
Boží Syn si za miesto svojho vtelenia 
a bývania vybral Betlehem a Nazaret, 
dve okrajové dediny, dediny na periférii. 

To hovorí, že Boh uprednostňuje peri-
fériu a okrajové oblasti. Nebrať vážne 
túto skutočnosť je ako nebrať vážne 
evanjelium a Božie dielo, ktoré sa aj na-
ďalej prejavuje na geografických a exis-
tenčných perifériách. Pán vždy koná  
v skrytosti, na perifériách, aj v našej 
duši, na perifériách duše, pocitov, 
možno v tých pocitoch, za ktoré sa han-
bíme; no Pán je tam, aby nám pomohol 
ísť vpred. Pán pozná okrajové časti náš -
ho srdca, periférie našej duše, periférie 
našej spoločnosti, nášho mesta, našej 
rodiny, teda tú časť, ktorá je tak trochu 
ukrytá a ktorú neukazujeme, možno aj 
z hanby. 
Dnes nás Jozef učí tomuto: „Nehľaď až 
tak na veci, ktoré svet chváli, hľaď na 
kúty, na to, čo je v tieni, hľaď na periférie, 
na to, čo svet nechce.“ To, čo je skutočne 
cenné, nepriťahuje našu pozornosť, ale 
vyžaduje si trpezlivé rozlišovanie, aby 
sme to objavili a docenili. 

 
Krízy bolia srdce aj telo 
Konflikt neprináša dobré výsledky. No 
kríza môže byť aj napriek ťažkostiam 
požehnaním, ak sa v nej niečo robí. 
Slovo „zraniť“ je kľúčom k pochopeniu 

každodenného poslania hnutia Retrou-
vaille, ktoré tvoria zranené páry, čo pre-
šli krízou a potom sa vo vzťahu vyliečili, 
a tak sa stali schopnými pomáhať iným 
manželom prežívajúcim rôzne ťažkosti. 
Dnes sú potrební ľudia a páry, ktoré 
môžu dosvedčiť, že kríza nie je preklia-
tím, ale súčasťou životnej cesty a otvára 
nové príležitosti. Pápež sa odvolal na 
milosrdného Samaritána a zmŕtvych -
vstalého Ježiša, ktorý ukazuje svoje rany 
učeníkom. Ale kľúčom k pastorácii rodín 
je „sprevádzanie“. „Bolo to jedno z naj-
dôležitejších slov v synodálnom pro-
cese o rodine, ktorého ovocím sa stala 
exhortácia Amoris laetitia (porov. 217; 
223; 232 – 246). Týka sa to kňazov, ale aj 
manželov ako členov spoločenstva, 
ktoré „sprevádza“. Je to skúsenosť 
„zdola“, ako sa to často stáva, keď Duch 
Svätý dáva vzniknúť iniciatívam, ktoré 
reagujú na nové potreby. Zoči-voči  re -
alite, v ktorej má toľko párov ťažkosti 

alebo sú už rozdelení, je odpoveďou  
v prvom rade sprevádzanie. A to si 
často vyžaduje veľa času, trpezlivosť, 
rešpekt, dostupnosť… „Všetko je to 
sprevádzanie.“ Znamená to „dobre 
mrhať časom“ pre manželov v kríze.

Autor: Marián Valábek SDB / Foto: © Servizio Fotografico – Vatican Media
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Veľmi rýchlo som si však uvedomila, že 
zapracovať potrebujem najmä sama na 
sebe. Na tom, ako zvládať svoje vlastné 
emócie, neignorovať ich a  zároveň sa 
nimi nedať valcovať. Chcem tiež vedieť, 
ako účinne pomôcť klientom v koučingu 
odhaliť, čo im ich emócie hovoria, 
k čomu ich vedú a čo sa s tým dá robiť. 
Prvá úloha, ktorú sme dostali na obdo-
bie celých troch mesiacov kurzu, bolo 
sledovať a zaznamenávať svoje emócie 
trikrát denne. Niekedy to dosť obťažuje. 
Viackrát denne sa zastaviť, ponoriť sa 
do svojho vnútra a pýtať sa, ako sa cí-
tim. Prečo sa tak cítim. Často vôbec nie 
je ľahké zabrzdiť v kolotoči bežného dňa 
a  vnímať seba. Nielen deti, manžela, 
ostatných. Ale seba. Mňa. Mamu. 
Zuzku. 
Keď sa zastavím, prvú 
emóciu väčšinou identi-
fikujem hneď. Ale po 
chvíli objavujem ďalšie  
a ďalšie. Často aj proti-
chodné, to však vôbec ne-
prekáža, je to prirodzené. 
Keď sa takto ponáram do 
seba, som so sebou v kon-
takte. Počúvam svoje telo, 
čo mi hovorí. V  akom je 
stave. Keď skúmam a mám 
aký-taký prehľad, čo sa vo 
mne deje, umožňuje mi to 
budovať lepšie vzťahy aj 
s mojimi blízkymi. 
Keď som unavená, pomenu-
jem to nahlas, aby aj deti ve-
deli, že moja trpezlivosť má hranice 
veľmi blízko. Keď som nahnevaná, skú-
mam, prečo je to tak, čo môj hnev vy-
volalo a ako viem situáciu do budúc-
nosti ošetriť, aby nenastala, resp. aby 
som ju ja dokázala vnímať inak a nevy-

točila ma tak. (Takéto racionálne uva-
žovanie mi priamo v hneve veľmi ne-
funguje, ale viem sa k tomu neskôr vrá-
tiť.) A niekedy, najmä večer, keď už je 
doma  ticho, si úmyselne vzbudzujem 
emóciu vďačnosti. Mám za čo ďakovať. 
Vždy ma to naplní pokojom a tichou ra-
dosťou. Je príjemné ísť spať s takýmto 
nastavením. 
Skúmanie mojich emócií ma prirodzene 
vedie k  tomu, že sledujem aj emócie 
detí. Niekedy sú neprehliadnuteľné, 
inokedy tichšie. Najmä pokiaľ sa mi 
zdajú neprimerané, uvažujem, čo ich 
vyvolalo. Akú potrebu odrážajú, na aký 
podnet reagujú. Často to totiž nie je len 
o tom, že jeden plače, lebo mu druhý 
zobral hračku, 

ale je za tým niečo 
hlbšie. Je unavený, zdá sa mu, že stále 
musí ustupovať len on, a  cíti sa ako 
obeť, nemilovaný… Možností je mnoho. 
Túžim porozumieť, prečo sa veci dejú, 
a keď to viem (alebo aspoň tuším), mô-
žem spraviť kroky, ako jeho pocity ošet-
riť, chýbajúce potreby naplniť. (Hoci nie-

kedy mám pocit, že napĺňam, napĺňam 
a výsledok je v nedohľadne…) 
Rozhodne si nemyslím, že mám tieto 
veci super zvládnuté, ale faktom je, že 
keď sa snažím vidieť aj to, čo je hlbšie, 
prináša to veľa dobra. Pomáha mi to 
lepšie porozumieť sebe, deťom i man-
želovi. A naše vzťahy i vzájomná láska 
môžu vďaka tomu rásť a prehlbovať sa. 
Mimochodom, čomu venujem svoju 
pozornosť, to rastie. A platí to aj pri 
emóciách. Takže niekedy je fajn úmy-
selne sa zamerať na emóciu, ktorá mi 
prinesie príjemné pocity. Pokoj. Radosť. 
Vďačnosť. Lásku. Učím sa vo svojich 
dňoch všímať si podnety, ktoré im 

umožňujú rásť.  
Možno sme zvyknutí zastaviť 
sa večer a uvažovať o  tom, 
ako sme prežili svoj deň. Ro-
biť si spytovanie svedomia. 
Zameriavame sa často na to, 
čo sme robili, ako sme  re -
agovali. Lenže naše činy  
vychádzajú často práve 
z našich emócií. Tie sú sú-
časťou nášho JA, ovplyv-
ňujú naše správanie, našu 
optiku, ktorou sa poze-
ráme na svet. Preto sa mi 
zdá užitočné pýtať sa pri 
večernom zastavení aj na 
to, ako sa cítim. Ako som 
sa cítila počas dnešného 

dňa? Prečo? Čo k tomu viedlo? Čo 
som zažila? A tiež – Ako sa chcem cítiť? 
Čo mi k tomu môže pomôcť?  
Prajem nám všetkým, aby sme sa ne-
báli pozrieť sa do svojho vnútra a obja-
vovať, čo je tam skryté. Aby sme sa ne-
báli pozvať dnu Boha a  skúsili sa na 
seba pozrieť aj jeho pohľadom.

Autor: Zuzana Petruľáková / Foto: Barbora Kullačová

V týchto mesiacoch sa vzdelávam na tému práca s emóciami. Fascinuje ma, ako na nás 
vyplývajú, na koľko vecí majú dosah. Zaujímať ma to začalo najmä ako mamu – ako si 

poradiť s emóciami svojich detí.

Zastaviť sa a pýtať sa, ako sa cítim
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mediálna výchova

Netradičné mediálne  
predsavzatia

Autor: Viktória Norisová, Barbora Okruhľanská / Foto: Pixabay a Unsplash

Zmotajme káble a nabíjačky 
Každá technika má svoje vedenie či na-
bíjačky. Spleť káblov niekedy tvorí po-
riadnu pavučinu. Prvá mediálna výzva 
znie: upracme si techniku. Zmotajme 
káble, nabíjačky, vyčistime si obrazovky, 
klávesnice. Na internete nájdete množ-
stvo noviniek na káblové pavučiny. Náš 
domov i kancelária budú vyzerať útul-
nejšie a šetrným zaobchádzaním pre-
dĺžime našim pomocníkom životnosť. 
 
Poriadok na pracovnej ploche  
i v priečinkoch 
Je pravda, že pre systematikov to asi 
žiadna výzva nebude, no každému  
z nás sa z času na čas nakopia posťa-

hované súbory rôzneho druhu či doku-
menty na pracovnej ploche, ktoré by 
bolo fajn pretriediť, nepotrebné vyma-

zať a podstatné zaradiť do označených 
„chlievikov“. Keď zaradíme túto aktivitu 
pravidelne do svojho kalendára (podľa 
druhu a intenzity práce s počítačom), 
výsledky snaženia môžeme oceniť pri 
ďalšej navrhovanej výzve. 
 
Pravidelné zálohovanie dát 
Ak vám záleží na vašich fotkách, dôleži-
tých dokumentoch, kontaktoch či kon-
verzáciách, túto výzvu rozhodne ne-
podceňujte. Technika je nevyspytateľná 
záležitosť. Dnes už existujú rôzne mož-
nosti, kam bezpečne ukladať svoje dáta 
tak, aby sme o nič neprišli. K rodinnému 
upratovaniu domácnosti môže pribud-
núť aj aktivita „rodinné zálohovanie 

dát“. Môžete si zvoliť správcu domá-
ceho servera – fantázii sa medze ne-
kladú.

Rodinný online alebo aj offline 
fotoalbum 
Časy, keď sa na rodinných oslavách po-
vyťahovali albumy s fotkami a spomí-
nalo sa na spoločne prežité chvíle, sú už 
vo väčšine domácnostiach fuč. Fotí sa 
mobilom a zábery ľudia často spro-
stredkúvajú len na sociálnych sieťach 
alebo ostanú uložené spolu s ďalšími ti-
síckami iných niekde na disku. Odpo-
rúčame vám raz za mesiac stiahnuť 
všetky fotky z telefónov, vybrať najkraj-
šie zábery a pridať ich do spoločného 
rodinného albumu, do ktorého majú 
prístup vaši najbližší. Zdroj najlepších 
záberov sa osvedčí aj pri výrobe kalen-
dárov pre starých rodičov či vyvolávaní 
fotiek do „starodávnych fotoalbumov“. 
  
Úschovňa mobilov 
K vešiaku na kľúče či kabáty, škatuli na 
šatky a čapice alebo košíku na dáždniky 
môže vo vašej domácnosti pribudnúť aj 
úschovňa na mobilné telefóny. Mies-
tečko, kde všetci po príchode domov 
odložia svoje zariadenia. Kedykoľvek si 
ich môžu prísť skontrolovať, ale tým, že 
ich nemajú ustavične pri sebe, nemajú 
potrebu ich stále zbytočne skrolovať. 
  
Podporme hodnotné veci lajkom 
alebo komentárom 
Ísť s kožou na trh niekedy nie je jedno-
duché, hoci za obrazovkou človek na-
zbiera viac odvahy. Nebojme sa šíriť  
v mori sociálnych sietí pozitívne vlnenie. 
Kritiky a hejtu je tam neúrekom, často 
od ukričanej menšiny. Neberme hod-

Do nového roka často vstupujeme s rôznymi predsavzatiami, výzvami či plánmi. Chceme žiť 
zdravšie, čítať viac zo Svätého písma, tráviť viac spoločného času ako rodina a podobne. 
Neodmysliteľnou súčasťou našich životov sú aj médiá. Pripravili sme pre vás niekoľko na 

prvý pohľad možno úplne jednoduchých nápadov, ktorými sa môžete inšpirovať pri tvorbe 
svojich novoročných výziev. Veď „kto je verný v malom...“
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notné a kvalitné veci automa-
ticky. A hoci sa hovorí, že 
dobré sa chváli samo, určite 
nezabudnime povzbudiť auto-
rov „dobra“ slovami uznania 
a podpory. Môže ich to moti-
vovať k tvorbe ďalšieho hod-
notného obsahu. 
  
Využime pripomienky 
narodenín 
Ste chodiaci kalendár alebo si 
nepamätáte sviatky ani svojich 
najbližších? Výhodou sociál-

nych sietí je to, že vám tieto 
špeciálne udalosti pripomí-
najú. Ďalšou novoročnou vý-
zvou je, že aspoň jednou origi-
nálnou vetou zablahoželáme 
človeku, ktorého sviatok nám 
sociálna sieť pripomenula. Kto-
vie, možno práve vďaka to-

muto predsavzatiu „oprášime“ 
kamarátstva. 
  
Stretnutie s online 
kamarátom 
Možno práve predchádzajúca 
výzva pripraví pôdu pre zreali-
zovanie nasledujúcej. Pozvať 
niektorého zo svojich kamará-
tov na stretnutie naživo. Môže 
to byť známy, kamarát zo stre-
doškolského stretka, ktorého 
ste od maturity nestretli, bý-
valá kolegyňa z práce… Jedno-

ducho ľudia, s ktorými ste  
v kontakte aspoň online a sľu-
bujete si, že sa už „musíte“ 
stretnúť.  Čo tak dať to do 
praxe už najbližší mesiac? 

SKUTOČNÝ PRÍBEH 
TRI DNI V PREHISTORICKEJ DOBE NESMARTFÓNOVEJ 
  
Teória je teória a prax je prax. O tejto pravde som sa v sú-
vislosti s mediálnou výchovou už niekoľkokrát presvedčila. 
Ako jednoducho a jasne som študentom na fakulte pred-
stavovala mediálnu výchovu v rodine, kým som vlastnú ro-
dinu nemala. Konfrontácia s realitou priniesla nejednu 
prehratú bitku. Niečo podobné som zažila pred niekoľ-
kými týždňami, keď mi z ničoho nič odišiel jablkový smart-
fón… 
Stalo sa to v piatok podvečer. Doslúžil. Dáta i kontakty 
sme, našťastie, stihli odzálohovať. Úplne nový telefón 
som však nechcela. S mojím typom som bola spokojná,  
a hoci je starší, podarilo sa mi taký istý zohnať od zná-
meho. Priniesť mi ho však mohol až o niekoľko dní, a tak 
sa začal môj nie úplne dobrovoľný pobyt v dobe prehis-
torickej nesmartfónovej. Jediné náhradné zariadenie, 
ktoré sme doma mali, bol starý tlačidlový telefón bez 
možnosti pripojenia na internet. Hrdinsky som si pove-
dala, že to nebude problém. Na Facebook a Instagram te-
raz aj tak nechodím (mám od nich pôst), používam kla-
sický diár, maily si skontrolujem v počítači, rovnako aj 
internetové vydania novín. Problém budú iba kontakty, 
 keď že na SIM karte žiadne nemám. Tie najdôležitejšie 
som si uložila do telefónu. Budem sa cítiť slobodnejšia. Ja 
predsa nie som závislá od telefónu. 
Prvé precitnutie prišlo, keď som sa chcela 
s kamarátkou dohodnúť, o koľkej sa 
stretneme s deťmi vonku. Poznáme sa 
iba krátko a komunikujeme spolu cez 
WhatsApp, rovnako tak aj záležitosti 
škôlky v rodičovskom výbore. Svet sa 
nezrúti – pomyslela som si, kamoška mi 
napísala esemesku. Najskôr som ju však 
musela identifikovať, keďže som jej číslo nemala. 
Našťastie do škôlky nebolo potrebné nič riešiť, no bežné 
písanie v kamarátskych skupinách mi naozaj chýbalo. 
Ďalšie precitnutia nastali počas nakupovania v obchod-
nom centre. Platenie mobilom, vernostné karty v apliká-
ciách či bežná kontrola účtu cez telefón boli pasé. Žiadne 
podcasty, audioknihy ani hudba, ktorými som si zvykla 
krátiť pešie presuny medzi obchodným centrom a by-
tom. Písanie esemesiek som na tlačidlách vzdala. Nechá-
pem, ako som kedysi dokázala napísať týmto spôsobom 
dve rozvité vety, a to nebolo ani tak dávno. Deti sa poze-
rali na mobil a spočiatku ťukali prstom na obrazovku. 
Musím povedať, že to bola pre nich naozajstná exotika. 
Za tri dni som si uvedomila, ako často beriem telefón po-
čas dňa do rúk. V mnohom je to užitočný pomocník, ale 
naozaj si zaslúži toľko mojej pozornosti? Tlačidlovému 
batéria vydržala takmer celé tri dni a bol skoro stále po-
ložený na poličke. 
Bola to veru podnetná skúsenosť. Ak by si to chcel niekto 
náhodou vyskúšať v rámci novoročnej mediálnej výzvy, 
tlačidlový mobil stále mám…  
Viktória Norisová
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Prvá oblasť evanjelia, ktorá môže za-
ujať našu saleziánsku pozornosť, sú 
prvé dve kapitoly Evanjelia podľa Lu-
káša. V  nich nachádzame úžasný 
evanjeliový obraz Boha, ktorý je veľmi 
blízky našej charizme. 
 
Boh plný slobody, iniciatívy 
a prekvapenia 
Boh, ktorý prekvapí Zachariáša a Alž -
betu po dlhých rokoch čakania, ktoré 
sa už zdalo márne. Na inom mieste 
v Galilei, v meste, ktoré nemá žiadnu 
históriu, sa Boh rozhodne prekvapivo 
vstúpiť do života mladého dievčaťa, 
ktorej sa týmto totálne premení život. 
V oboch prípadoch Boh žiada od svo-
jich adresátov vieru, ich slobodný 
úkon. Zachariášov úkon viery nebol 
dostatočný a premieňa sa na nemotu 
(onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do 
dňa, keď sa toto stane, lebo si neuveril 
mojim slovám). Mária mala dostatočné 
dôvody na to, aby sa na nezvyčajné 
pozdravenie a prekvapivé pozvanie 

opýtala. A keď mu naplno poro-
zumela, úplne sa vo viere otvorila 
Božiemu plánu (Hľa, služobnica 
Pána, nech sa mi stane podľa 
tvojho slova.) 
Ďalej Boh podľa Lukáša prekvapí 
pastierov a spolu s nimi aj všet-
kých čitateľov evanjelia – Boh 
svoju zvesť neadresuje múdrym 
a  vzdelaným, ale jednoduchým 
a  posledným. Týmto všetkým 
patrí radosť. Iba oni sú schopní 
nájsť, prijať a  tešiť sa z Mesiáša, 
ktorý je ako slabé a bezmocné 
dieťa uložený v chudobných jas -
liach. 
My saleziáni veríme v Boha, ktorý 
vie prekvapiť človeka, vie osloviť 
jednoduchých a chudobných. Z tej-
 to našej viery sa rodí aj forma ná-
šho poslania: sme povolaní spolu 
s ním prekvapiť chudobných a za-
znávaných s posolstvom radosti. 

Autor: Pavol Grach SDB / Foto: Barbora Kullačová a archív

Saleziáni čítajú evanjelium 
Lk 1–2

Inšpirované M. T. Winstanleym, Salesian Gospel Spirituality, 
Bolton, 2020

My saleziáni sme pri čítaní evanjelia zvlášť vnímaví na niektoré črty Pánovej osobnosti – 
hovoria saleziánske Stanovy v 11. článku. Toto bola zaiste základná veta,  

ktorá viedla nášho spolubrata M. T. Winstanleyho k tomu, aby sa zamýšľal  
a potom nám všetkým ponúkal pohľady do evanjelií adresované všetkým,  

ktorí nasledujú Krista v duchu dona Bosca.
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Boh je Boh spásy 
Lukáš nám v prvých dvoch kapitolách 
predstavuje Boha, ktorý skrze Spasiteľa 
navštívil a vykúpil svoj ľud. Aj on v zhode 
s evanjelistom Matúšom zdôrazňuje, že 
ten, ktorý sa počne z Ducha Svätého 
v Máriinom lone, má dostať meno Ježiš, 
čo v preklade znamená Boh spasí. Má-
ria sa vo svojom Magnifikate teší pre-
dovšetkým z Boha Spasiteľa, ktorý po-
výši ponížených, hladných naplní 
dobrotami, ujíma sa Izraela vo svojom 
veľkom milosrdenstve. Aj pastierom an-
jel hovorí, že sa im dnes narodil Spasi-
teľ. Slovu dnes však nemusíme rozu-
mieť len v chronologickom zmysle, toto 
dnes znamená dnes a po všetky dni až 
do konca sveta. Je to dnes pre všetkých, 
čo čítajú evanjelium. Toto dnes by mali 
zažiť všetci, ktorým sa ohlasuje evanje-
lium, aj tí dnešní ľudia 21. storočia. My 
saleziáni máme podiel na poslaní Cirkvi, 
ktorá uskutočňuje Boží plán spásy, prí-
chod Božieho kráľovstva tým, že prináša 
ľuďom evanjeliové posolstvo úzko spojené 
s rozvojom časného poriadku (Stanovy 
SDB, čl. 31). Tak ako Ježiš neskôr svojím 
učením a  svojimi mocnými skutkami 
prinášal ľuďom spásu, tak aj my máme 
mať na tom podiel. 

Boh vstupuje do dejín sveta pôso-
bením Ducha 
Toto je tretia charakteristika Boha, 
ktorú nachádzame intenzívne pod-
čiarknutú v prvých dvoch kapitolách 
Evanjelia podľa Lukáša. Duch už v lone 
matky naplní Jána Krstiteľa (porov. Lk 
1,15). Duch preniká Máriu, ktorá sa 
takto stane Matkou Božieho Syna. Anjel 
Márii hovorí: „Duch Svätý zostúpi na 
teba a moc Najvyššieho ťa zatieni“ (Lk 1, 
35). Tieto slová sa podobajú na pôso-
benie Ducha, ktorý sa vznášal nad vo-
dami a utvoril z nich svet – my kresťania 
teda vidíme očami viery, že v Márii Boh 
začal nové stvorenie. Duch Svätý naplní 
Alžbetu a  tým prenikne aj dieťa v nej, 
ktoré je takto očistené, ako to bolo 
predpovedané Zachariášovi (porov. Lk 
1,15; porov. Lk 1, 41). Duch Svätý napĺňa 
Zachariáša, aby prorokoval, podobne 
Duch Svätý je veľkým protagonistom 
udalostí v  chráme, keď Mária a  Jozef 
obetujú Ježiša Bohu. Život Simeona 
i Anny je plný Ducha, ktorý ich vedie 
a  vkladá do nich schopnosť chváliť 
a oslavovať Boha. 
 
*** 
 

Pri čítaní o týchto svätých udalostiach, 
ktoré Boh, Spasiteľ, konal v sile Ducha, 
si aj my saleziáni uvedomujeme, že cha-
rizma dona Bosca je súčasťou tohto veľ-
kého plánu spásy, ktorý v nej osobit-
ným spôsobom pokračuje pre spásu 
mladých a  chudobných. Sme presved-
čení, že Duch Svätý vzbudil svätého Jána 
Bosca, veríme v činnú prítomnosť Ducha 
medzi nami (porov. Stanovy SDB, čl. 1). 
Boh, ktorý navštívi, prekvapí, Boh, ktorý 
prináša spásu a  radosť chudobným 
a posledným, Boh, ktorého Duch nevy-
čerpateľne pôsobí v zakladateľoch i sa-
motných reholiach, isto pokračuje v čin-
nosti aj dnes. Potrebuje však nájsť 
otvorené srdcia, aké mali Mária, Si-
meon, Anna, pastieri, Zachariáš a Alž be-
ta. Kiež by sme v týchto riadkoch evan-
jelia našli silu byť saleziánmi pre dnešné 
časy a zvestovali Boha, Spasiteľa, ktorý 
vie potešiť a prekvapiť mnohých aj cez 
pôsobenie saleziánov a celej salezián-
skej rodiny.
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titus zeman

Don Titus Zeman bol v čase písania listu 
katechétom a Alexander študentom 
 bis kupského gymnázia v Trnave. Škol-

ský rok sa však končil a bolo potrebné 
prihlásiť sa na ďalšie štúdiá. Don Titus 
videl v mládencovi znaky duchovného 
povolania, preto chcel nerozhodnému 
mladíkovi zo Šoporne dodať odvahy, 
aby urobil rozhodujúci krok vpred. Je 
ochotný pomôcť mu pri získaní potreb-
ných dokumentov pre prijatie do novi-
ciátu. Keďže ho oslovuje veľmi dôverne – 
drahý Šaňo, Šaňko –, je predpoklad, že 
ho aj duchovne sprevádzal. 
Don Titus do motivácie študenta vťa-
huje dona Bosca i Pannu Máriu. Trochu 

pôsobí aj na city, mierne ho presviedča 
do pozitívneho rozhodnutia sa za po-
volanie, ale necháva to otvorené, reš-

pektuje slobodu. Chce, aby bol mladík 
šťastný, a presviedča ho, že toto šťastie 
dosiahne vtedy, keď bude nasledovať 
svoje povolanie, ktoré dostáva od Pána. 
List je svedectvom, že don Titus Zeman 
si všímal mladých okolo seba a pozeral 
sa na nich z uhla, čo s nimi zamýšľa Pán. 
V naplnení toho vidí ich šťastie. Je to 
vlastne základný kresťanský pedago-
gický prístup, na ktorý však dnes často 
zabúdame a servírujeme mladým 
vlastné vízie ich budúcnosti alebo ich 
ponechávame, nech si ich „uloví“ niekto 

iný. Ba zdá sa, že Ježišove slová o „lovení 
iných“ (porov. Lk 5, 4 – 11) si svet osvo-
jil silnejšie než kresťania! 
List dokazuje aj to, že don Titus žil  myš -
lienkou na prebudenie duchovných po-
volaní a ich záchranu aj v normálnych 
časoch. Uvedomuje si aj to, že mladý 
človek máva ľudské ohľady, načúva vá-
beniu sveta, býva zamotaný do všelija-
kých ponúk a vízii, a preto mu odpo-
rúča byť rázny a nerozmotávať tieto 
uzly, ale ich rázne rozseknúť. Doslova 
píše: 

 
„Šaňko drahý, nerozväzuj tie uzly povra-

zov, čo lodičku Tvojho života držia o brehy 
svetského života, ale rozhodným ťahom 
pretni ich naraz.“ 
 
Po formálnej stránke je list napísaný 
dobre. Badať Titusov praktický prístup  
k životu s prímesou „romantizmu“ tých 
čias. Zdá sa, že Titus bol zdatný v štylis-
tike, aj keď trocha používa zaužívané 
dobové frázy a kumuluje vetné členy. 
Použil výkričník: za výrazom „A čakám ťa 
iste!“ raz, za slovom „áno!!!“ trikrát, v zá-
vere za slovom „Dovidenia!“ až deväť-

Autor: Jozef Luscoň SDB / Foto: archív autora

List dona Titusa Zemana

Vo farskom kostole vo Vajnoroch sa 30. 9. 2021 uskutočnila svätá omša pri príležitosti 
štvrtého výročia blahorečenia dona Titusa Zemana. Don Jozef Luscoň počas homílie 

predstavil list blahoslaveného, ktorý v júni 1948 vlastnoručne písal svojmu žiakovi 
Alexandrovi a v ktorom ho povzbudzuje, aby nasledoval a rozvinul svoje duchovné 

povolanie. List je o to vzácnejší, že don Titus bol praktik a veľa toho nenapísal...
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krát! Bolo to v spojení, kde sa očakávalo 
pozitívne rozhodnutie adresáta. 
V liste badať vplyv starej dobrej sale-
ziánskej školy: snaha o krasopis, po-
trebné náležitosti listu – oslovenie, dá-
tum, záverečný podpis. Všetko, ako má 
byť, a nie je tam ani jedna „hrúbka“!  
V závere cítiť, že Titus sa kamsi ponáhľa, 
lebo písmenká z riadkov trochu vyska-
kujú. 
Bolo by krásnym happyendom, keby 
Šaňo počúvol a stal sa kňazom, ale ne-
stalo sa tak. Oženil sa, stal sa obľúbe-
ným lekárom, ale z jeho rodiny vzišlo 
kňazské povolanie, a tak vlastne všetko 
dobre dopadlo. List musel byť pre ma-
jiteľa veľmi cenný, keď ho toľké roky 
opatroval. Saleziánom doposiaľ  nepo -
znaný list darovala manželka už nebo-
hého študenta a tí sú jej za to veľmi 
vďační. 
 
 
Trnava 28. VI. 1948 
 
Drahý Šaňo! 
 
Len takto som ťa mal vo zvyku oslovovať, 
a preto i v tom liste idem s týmto oslove-
ním k tebe. Viackrát som ti odkazoval, aby 
si prišiel na konci roka ku mne, ale bol si 
„veľmi zamestnaný“, nemal si čas – pre 
seba – pre svoju dušu! Šaňo, ja dúfam, že 
si rozumieme i teraz tak ako kedysi, keď si 
bol v ústave, a preto chcem byť k tebe 
otvorený. 
Nuž pozri sa. Pán inšpektor urguje od nás 
niektoré dokumenty a tvoje veru ešte ne-
mám. Potrebujem od teba, ako som ti od-
kázal: krstný list, birmovný list, posledné 
výročné vysvedčenie a lekárske svedectvo. 
Toto posledné ti vystaví tunajší ústavný 
lekár Dr. Tomašík, kam by som ťa chcel 
zaviesť alebo vo štvrtok, alebo najneskôr 
v piatok pred obedom (1.– 2. júla) a vtedy 
si prines i žiadané dokumenty. V stredu 
neprichádzaj, lebo nebudem doma, ani 
zase vo štvrtok, lebo v piatok po obede, 
lebo tiež nebudem doma. Teda doobeda  
v štvrtok – piatok. A čakám ťa iste! 
Viem a chápem ťa, mrzí ťa to iste, že si ten 
posledný mesiac nevydržal, ale na to ne-
mysli, to nechaj stranou, mysli na to, že sa 
chceš nielen menovať Ščasný, ale aj chceš 
byť šťastný, a to tak, že budeš nasledovať 
volanie Božského Majstra a volanie sv. 
dona Bosca. Šaňko drahý, nerozväzuj tie 

uzly povrazov, čo lodičku Tvojho života 
držia o brehy svetského života, ale roz-
hodným ťahom pretni ich naraz. Neroz-
mýšľaj dlho ani nenačúvaj hlas alebo aj 
hlasy zlého našepkávača, ktorý snáď po-
užíva k tomu i rôznych ľudí, ale tak ako 
vlani, i teraz pomodli sa k nebeskej Matke 
Nepoškvrnenej, ktorej ctiteľom si predsa 
bol a dúfam aj ešte si, a povedz si ako 
vlani – rozhodné áno!!! 
Šaňko, nech táto moja posledná písomná 
výzva, keď ústne nestačili, nevyznie ako 
„hlas volajúceho na púšti“, ale radšej, ba 
celkom iste ako „pripravte cestu Pánovi“. 
Pán rozdáva milosti plným priehrštím, ale 
beda tým, čo ich nechcú využiť alebo, ne-

daj Bože, nimi opovrhujú z ohľadov ľud-
ských. 
Pozri na obrázok Pomocnice, ktorý isto 
máš odložený, a týmto aj končím: Se ti 
chiama don Bosco, rispondi generoza-
mente! – Keď ťa don Bosco volá, zodpo-
vedz veľkodušne! 

 
S pozdravom Teba i Tvojich milých rodičov 
som za Teba sa modliaci 
 
Tvoj katechéta Titus Zeman 
Dovidenia!!!!!!!!!
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23. januára 1922 sa v obci Záskalie pri 
Považskej Bystrici narodil Jozef Bazala. 
Jeho rodičia Jakub a Pavlína, rodená 
Kostolanská, boli roľníci. K saleziánom 
do Šaštína prišiel 31. augusta 1936 a po 
piatich rokoch začal 1. augusta 1941 
v Svätom Beňadiku noviciát. Po roku,16. 
augusta 1942, zložil ako 20-ročný prvé 
rehoľné sľuby. Filozofiu študoval 

v Trnave, kde si na biskupskom gymná-
ziu doplnil aj maturitu. V Trnave v ma-
lom seminári ostal aj na asistencii; 
v tom čase tam pôsobil aj don Titus Ze-
man. V  roku 1947 predstavení poslali 
Jozefa pre jeho vynikajúce nadanie štu-
dovať na Prírodovedeckú fakultu Slo-
venskej univerzity v Bratislave a o rok 
zároveň začal aj teológiu v Svätom Kríži 
nad Hronom. Po barbarskej noci bol 
na nútených prácach vo Svatej Dobro-
tivej a v Strašiciach v Čechách. V apríli 
1952 chcel vo výprave dona Titusa Ze-
mana odísť do Talianska. Aj jeho však 
zatkli, uväznili a s donom Titusom 22. 
februára 1952 odsúdili na dvanásť ro-
kov väzenia. Posledné obdobie bol v Já-
chymove, odkiaľ ho na amnestiu v de-
cembri 1957 prepustili. Dlhší čas sa mu 
nedarilo dostať sa do kontaktu so spo-
lubratmi. Teológiu dokončil tajne až 
ako päťdesiatnik a za kňaza bol vysvä-
tený 15. decembra 1979, mal 57 rokov. 
Pôsobil tajne v Bratislave, vyučoval 
mladých spolubratov študentov mo-
rálnu teológiu. Spomínajú na neho ako 
na veľmi skromného spolubrata, ktorý 
dlho tajil svoje rakovinové ochorenie, 
pravdepodobne ako následok z jáchy-
movských uránových baní. Po roku 
1989 patril do komunity Bratislava-Da-

liborovo námestie. Zomrel 22. marca 
1992 v nemocnici v Bratislave-Podunaj-
ských Biskupiciach. Mal 70 rokov, re-
hoľníkom bol takmer 50 rokov a kňa-
zom 12 rokov. 
 
V ten istý deň, 23. januára 1922, sa na-
rodil aj Pavol Čerňanský v obci Malá 
Čierna pri Rajci. Rovnako ako Jozef Ba-

Spracoval: rhsdb / Foto: archív SDB

Dobrý začiatok 1922:  
za tri týždne prišli na svet  

štyria budúci saleziáni

V mestečku Perosa Argentina v Taliansku pri Turíne fungoval od 25. novembra 1921 
prvý saleziánsky dom len pre slovenských chlapcov. Bolo ich tam sedemnásť  

a na nový rok písali títo mladíci z Perosy svojim krajanom a rovesníkom do Ríma 
a do Genzana pri Ríme novoročný pozdrav. No a zatiaľ čo zo Slovenska do Perosy 
odchádzali 12. januára 1922 ďalší štyria mládenci (traja z obce Horné Zelenice:  

20-ročný František Kostolanský, 19-ročný Ľudovít Rafajdus, ktorý zomrel ako novic 
v Peru v roku 1925, a 17-ročný Michal Rafajdus; štvrtým bol istý Hipík, ktorý sa 
v Perose zdržal len rok), o niekoľko dní sa narodili rovno traja budúci saleziáni.
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zala, aj on prišiel k saleziánom v Šaštíne 
na jeseň 1936, do noviciátu v Svätom 
Beňadiku nastúpil v lete 1940 a 16. au-
gusta 1941 zložil prvé rehoľné sľuby. Po 
štúdiu filozofie a pedagogiky v Trnave 
a po maturite v roku 1944 bol na asis-
tencii v Trnave v malom seminári a v To-
poľčanoch. V čase barbarskej noci bol 
už bohoslovcom vo Svätom Kríži nad 
Hronom. Aj jeho režim internoval v Šaš-
tíne, Podolínci a od septembra 1950 bol 
na nútených prácach v Svatej Dobroti-
vej pri Plzni. Keďže mal ukončenú teo-
lógiu, cez vianočnú dovolenku z PTP ho 
so súhlasom predstavených 26. de-
cembra 1950 biskup Róbert Pobožný 
v Rožňave tajne vysvätil za kňaza. Po 
troch rokoch vojenčiny sa mu podarilo 
zamestnať sa v Mototechne v  Žiline 
a  neskôr v  Považských strojárňach 
v Rajci. Vo svojich pamätiach vyznáva 
svoju veľkú lásku k horám: „Keď som 
bol vo výrobe, mal som možnosť nav -
števovať naše krásne Tatry a môžem 
povedať, že som ich prešiel krížom-krá-
žom. Na Gerlachu som bol skoro tri-
krát.“ V roku 1968 mohol vycestovať 
k  saleziánom do Rakúska, kde sa na-
učil po nemecky a pracoval s učňami 
v  saleziánskej škole v Grazi. Poslušný 
predstaveným sa po roku vrátil na Slo-
vensko a 15. januára 1970 nastúpil do 
pastorácie, na jeden rok do Jacoviec 
a potom 29 rokov pôsobil v Blesovciach. 
Mal 76 rokov, keď prišiel v roku 1998 žiť 
do Charitného domova v Pezinku, kde 
ešte denne spovedával v kapucínskom 
kostole, hoci kráčal s barlami, pretože 
mal zranené šľachy a trvalo obmedzený 
pohyb. V roku 2004 po zrušení domova 
v Pezinku sa presťahoval do salezián-
skej komunity v Hodoch pri Galante 
a v januári 2007 ho pre zdravotné ťaž-
kosti prijali do Charitného domova 
v Beckove. Zakrátko 19. apríla 2007 ako 
85-ročný zomrel v 66. roku rehoľného 
života, z  čoho vyše 56 rokov bol kňa-
zom. 
 
O päť dní, 28. januára 1922, sa narodil 
budúci misionár salezián koadjútor Šte-
fan Gazdík. Pochádzal z obce Dolná 
Ždaňa (približne 15 km od Hronského 
Beňadika). Po základnej vychodil nižšiu 
hospodársku školu a pracoval ako pa-
holok a neskôr na píle. Krátko po začatí 
vojny odišiel s matkou a  sestrou na 

práce do Nemecka, no vždy v nedeľu 
šiel na svätú omšu. Keď tretí rok praco-
val pri Plzni, skrsla v ňom myšlienka na 
rehoľný život. O  túžbe napísal  salezi -
ánovi Jozefovi Babiakovi, magistrovi 
v noviciáte v Beňadiku. Po kladnej od-
povedi začal teda v januári 1943 žiť so 
saleziánmi vo Svätom Beňadiku. Novi-
ciát však mohol začať až po troch ro-
koch vojenčiny, v lete 1946, a 9. augusta 
1947 zložil rehoľné sľuby ako koadjú-
tor. Mal 25 rokov a chcel ísť na misie, no 
po barbarskej noci prežil ďalších dvad-

sať rokov ako robotník v Čechách. 
V roku 1968 navštívil Rím aj Turín a stre-
tol sa aj s misionármi, no vrátil sa do 
vlasti. Keď mal 60-tku, požiadal štát 
o možnosť navštíviť staršiu sestru v Bel-
gicku, odkiaľ ušiel do Talianska a pred-
stavení mu dovolili ísť na misie. Určili ho 
do afrického Zaire. „Snažil sa poslúžiť 
svojou prácou a bol povzbudením aj 
pre mladých spolubratov – najmä v po-
kore a modlitbe.“ Pre vážnu maláriu sa 
išiel v roku 1999 liečiť najprv k sestre do 
Belgicka a potom na Slovensko, kde 
ešte štyri roky žil v komunitách na Mi-
letičovej a v ponoviciáte v Žiline. „Žiaril 
svojím optimizmom a nadšením pre mi-
sie.“ Zomrel 19. augusta 2003 vo veku 
81 rokov po 56 rokoch rehoľného ži-
vota.

A do štvorice, o dva týždne, 11. februára 
1922, sa narodil v Ruskovciach (okres 
Bánovce nad Bebravou) Jozef Grznár.  
V rodisku vychodil osem rokov ľudovej 
školy. V roku 1936 u saleziánov v Šaš-
tíne prijal birmovku a v lete 1938 vstú-
pil do noviciátu. Prvé sľuby zložil tesne 
pred vypuknutím vojny, 16. augusta 
1939. V rovnaký dátum o sedem rokov 
neskôr, taktiež vo Svätom Beňadiku, 
zložil aj doživotné sľuby. V salezián-
skych domoch pôsobil ako kuchár. Po 

likvidácii kláštorov v apríli 1950 bol aj on 
internovaný v Šaštíne a v Podolínci  
a napokon bol odvelený na PTP do 
Čiech na stavbu priehrady Klíčava. Ci-
vilné zamestnania mal len dve: do roku 
1967 ako pomocný robotník v závode 
Vodné stavby Praha, potom do roku 
1982 pracoval v Merine Trenčín. „Bol 
vždy veľmi ochotný ísť variť na tajné du-
chovné cvičenia a byť so spolubratmi, 
nesťažoval sa, vždy bol veselý.“ Po roku 
1989 žil v komunite v Dubnici nad Vá-
hom a od roku 2004 v Galante-Hodoch. 
Pre potrebnú opateru prežil posledné 
obdobie života v Charitnom domove 
v Beckove, kde zomrel 11. marca 2012 
ako 90-ročný po 72 rokoch rehoľného 
života. Pochovaný je na cintoríne  
v Trenčíne-Orechové.

Štefan Gazdík

Jozef Grznár



misie

Autor: Štefan Kormančík SDB / Foto: misijné oddelenie SDB

Novici spolu so saleziánom otcom Flo-
rentom Dembelem a ďalšími dobrovoľ-
níkmi každú nedeľu navštevujú toto 
miesto. Strávia s  chlapcami celý deň. 
Z väčšej časti sú to hry a zábavný prog -
ram, pretože ako hovorí otec Florent: 
„Títo chlapci sa smejú málokedy a vese-
lých dní v  ich živote bolo veľmi málo.“ 
Tento radostne prežitý čas lieči ich zra-
ňujúcu minulosť a  pomáha im nájsť 
vnútornú silu pre zmenu ich života. 
V programe sú okrem hier aj osobné 
a  skupinové rozhovory, cvičenie tech-
nických zručností, aby sa vedeli rozhod-
núť, o  akú profesiu by mali záujem. 
Chlapci majú aj veľmi dobrý vzťah 
k hudbe, preto spev a rôzne hudobné 
nástroje tu majú svoje pevné miesto. 
Ale saleziáni predovšetkým pravidelne 
zabezpečia dobrý obed a večeru, ktorou 
sa deň končí. Vedenie väznice tvrdí, že je 
to len raz do týždňa, čo sa chlapci majú 
možnosť dosýta najesť dobrého jedla. 
Okrem nedeľnej stravy saleziáni pod-
porujú aj inú organizáciu, ktorá prináša 
jedlo v stredu.  
Sčasti sme aj pomohli vybaviť väznicu 
knihami, učebnicami, športovým a pra-

covným náčiním i hudobnými ná-
strojmi. 
Veľkú radosť spôsobilo aj zakúpenie no-
vých matracov a  lepšej posteľnej bie-
lizne, najmä diek, lebo v nevykurovanej 
budove bolo v niektorých ročných ob-
dobiach chladno. 
Situácia mladých je na Madagaskare 
skutočne ťažká. Z 11 miliónov mladých 
v krajine žije 78 % pod hranicou chu-
doby a polovica z nich trpí následkami 
chronickej podvýživy. Tretina detí nemá 
možnosť navštevovať školu. Pre chu-
dobu mnoho detí pracuje, dokonca aj 
v baniach.  
Deti a mladí sa za týchto okolností veľmi 
ľahko dostanú na ulicu. Je to pre úmrtie 
rodičov, pre ťažkú situáciu doma alebo 
pre zlé sociálne pomery v rodine. Rodi-
čia trpiaci rôznymi závislosťami sa často 
správajú násilne k  vlastným deťom, 
a tak je ulica pre deti tou „lepšou mož-
nosťou“. Z ulice je potom už iba krôčik 
do väzenia. Niektorí mladí vo väznici 
hovoria, že sú tam preto, lebo nocovali 
vedľa miesta, kde sa stala krádež, a keď 
prišla polícia, tak ich jednoducho zobu-
dili a vzali do väzenia. Podľa ich jedno-

duchej logiky totiž každý, kto žije na 
ulici, musí kradnúť, aby prežil. 
Žiaľ, táto väznica pre mladistvých je je-
dinou takouto v krajine. V  iných čas-
tiach Madagaskaru sú mladí väznení 
spolu s ostatnými, čo je pre nich do-
slova likvidačné. Situáciu v minulom 
roku skomplikovalo aj sucho, ktoré spô-
sobilo neúrodu, a  ťažký priebeh pan-
démie COVID-19, ktorej obeťou sa stal 
aj náš misionár don Vladimír Stuhlý. 
Je veľmi dobré, že do tejto aktivity sú za-
pojení saleziánski novici, teda budúci 
saleziáni. Majú takto podobne ako don 
Bosco možnosť vidieť zblízka biedu, do 
ktorej privedie neprítomnosť lásky a vý-
chovy v živote detí. Tak sa ich životné 
poslanie môže upevniť a  získať ten 
správny smer. 
Okrem tohto diela na Madagaskare 
sme podporili aj vzdelávanie detí na Srí 
Lanke, v Konžskej demokratickej  repub -
like, v Čade, Etiópii aj Indii. Viac o týchto 
projektoch sa môžete dozvedieť na na-
šej stránke: www.saleziani.sk/ 
misie/podporujeme.

Nástup chlapcov vo väznici pre mladistvých v Anjanamasina, 
Madagaskar Novic pri hrobe saleziána Vladimíra Stuhlého, Madagaskar

Drahí naši čitatelia a dobrodinci, vďaka vašej štedrosti sme aj v roku 2021 mohli podporiť 
mnohé diela na pomoc chudobným po celom svete. Okrem iných sú to už druhý rok aktivity 

saleziánskych novicov na Madagaskare v ich patronáte nad väznicou pre mladistvých 
v Anjanamasina, ktorá sa nachádza dvadsať kilometrov od hlavného mesta Antananarivo. 

Je v nej do sto chovancov.

Keď nemať rodičov je trestné
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Margita Occhienová sa 
narodila 1. apríla 1788 
v Caprigliu v provincii 
Asti ako šiesta z de-
siatich detí. V ten 
istý deň bola po-
krstená vo farskom 
kostole. Jej rodičia 
boli roľníci s úprim-
ným kresťanským cí-
tením. Margita odma-
lička tvrdo pracovala. 
Doba, v ktorej vyrastala,  
a povinnosti v domácnosti jej ne-
dávali príležitosť študovať, ale láska  
k modlitbe ju obohacovala o múdrosť, 
ktorá sa v knihách nenachádza. 
 
V roku 1812 sa vydala za Františka 
Bosca. František má 27 rokov, je vdovec, 
má trojročného syna Antona a chorú 
matku, o ktorú sa stará. Nasledujúci rok 
sa im narodil Jozef a v roku 1815 Ján 
(budúci don Bosco). Spoločne sa pre-
sťahovali do osady Becchi, ktorá patrila 
k mestečku Castelnuovo d’Asti. V roku 
1817 František zomiera na zápal pľúc. 
 
Dvadsaťdeväťročná Margita musí sama 
čeliť úlohe viesť rodinu v čase veľkého 
hladomoru, starať sa o Františkovu 
mamu, Antona a malého Jožka i Janka. 
Margita bola ženou veľkej viery. Boh bol 
vždy nad všetkými jej myšlienkami a na 
jej perách. 
 
Láska k Pánovi bola taká intenzívna, že 
v nej formovala srdce matky. Múdra vy-
chovávateľka vedela, ako skĺbiť otcov -
stvo a materstvo, jemnosť a pevnosť, 
bdelosť a dôveru, rodinnosť a dialóg  
a vychovávať svoje deti s nezištnou, 
trpezlivou a náročnou láskou. Pozorne 
vnímala ich skúsenosti a dôverovala 

ľudským prostriedkom  
a Božej pomoci. Vycho-

váva troch chlapcov  
s veľmi rozdielnymi 
povahami s rovna-
kými kritériami, ale  
s rôznymi metódami. 
Učí ich katechizmus  

a pripravuje ich na 
prvé sväté prijímanie. 

 
Keď si vypočuje sen deväť -

ročného Janka, je jediná, 
ktorá ho dokáže čítať v Božom 

svetle: „Kto vie, či by si sa nemal stať 
kňazom.“ Umožňuje mu teda tráviť čas 
so slabo vychovanými chlapcami, pre-
tože sa v jeho prítomnosti správajú lep-
šie. Antonovo nepriateľstvo voči Jáno-
vým štúdiám ju prinútilo poslať 
mladšieho syna preč, aby mohol štu-
dovať. Bude ho sprevádzať až do kňaz-

skej vysviacky. V ten deň vysloví nie-
koľko slov, ktoré zostanú v srdci dona 
Bosca po celý jeho život. 
 
Keď v roku 1846 don Bosco vážne ocho-
rie a Margita mu ide pomôcť, objaví 
dobro, ktoré robí pre opustených chlap-
cov. Na otázku, či by s ním nešla do Tu-
rína, odpovie: „Ak veríš, že je to Božia 
vôľa, som pripravená ísť.“ Prítomnosť 
mamy Margity premieňa oratórium na 
rodinu. Desať rokov sa jej život preplieta 
so životom jej syna a so začiatkom sa-
leziánskeho diela: bola prvou a hlav-
nou spolupracovníčkou dona Bosca; 
stáva sa materským prvkom preventív-
neho systému; ona, bez toho, aby to 
vedela, je „spoluzakladateľkou“ sale-
ziánskej rodiny. Zomiera v Turíne na ná-
sledky zápalu pľúc 25. novembra 1856 
vo veku 68 rokov.

Spracoval: Ondrej Miliczki SDB / Foto: archív

Na cintorín ju sprevádza veľa chlapcov, ktorí za ňou plačú, ako sa plače za mamou. 
Generácie saleziánov ju nazývali a budú ju volať „mama Margita“.

Ctihodná Margita Occhienová
Mama dona Bosca

Dom v Becchi, v ktorom mama Margita vychovávala svojich troch synov



sen dona bosca

Ružová aleja
Spracoval: František Kubovič SDB / Foto: Barbora Kullačová

„Jedného dňa v roku 1847 som veľmi 
uvažoval nad tým, ako urobiť čo najviac 
dobra pre mládež. Zrazu sa mi zjavila 
Kráľovná neba a zaviedla ma do jednej 
utešenej záhrady.“ 
Potom don Bosco stručne opisuje zá-
hradu a pokračuje: 
„Bola tam nádherná aleja, celá pokrytá 
ružami v plnom kvete. Aj zem naokolo 
bola pokrytá ružami. Preblahoslavená 
Panna mi povedala: 
– Vyzuj sa! 
Keď som si vyzul topánky, dodala: 
– Vykroč do tejto aleje. Je to cesta, ktorú 
musíš prejsť. 
Vykročil som teda, ale rýchlo som zistil, 
že pod ružami sa nachádzajú mohutné 
tŕne a celkom mi doškriabali nohy. Po 
niekoľkých krokoch som sa teda musel 
vrátiť. 
– Zišli by sa mi dobré topánky, – hovo-
rím svojej sprievodkyni. 
– Samozrejme, potrebuješ poriadnu 
obuv. 
Obul som sa a znovu som vykročil, ale 
tentoraz s niekoľkými priateľmi, ktorí 
chceli ísť so mnou. Aleja sa zdanlivo zu-

žovala a skracovala. Vetvy sa nakláňali  
z výšky, niektoré sa plazili tesne nad ze-
mou, iné sa zase hojdali ako vo vetre. 
Nevidel som nič iné, len samé ruže – 
ruže predo mnou, ruže za mnou, ruže 
nado mnou, ruže zboku. Bolesť spôso-
bená tŕním, a to nielen na nohách, ale 
aj na rukách, hlave a po celom tele, vô-
bec neustávala. Napriek tomu, povzbu-
dený preblahoslavenou Pannou, som 
pokračoval v ceste. Ostatní však hovo-
rili: 
– Pozrite na dona Bosca, ako si vykra-
čuje po ružiach. Kráča celkom spokojný, 
všetko sa mu darí. 
Oni nevideli tŕne, ktoré ma pichali. 
Mnohí kňazi, seminaristi a laici vstúpili 
do tejto aleje fascinovaní krásou kvetov, 
no len čo pocítili ostré tŕne, začali la-
mentovať: 
– Oklamali ste nás! 
Po kúsku cesty som sa obrátil a s ľútos-
ťou som zistil, že ma všetci opustili. Ale 
čoskoro som pookrial, lebo som uvidel 
ďalšiu skupinu kňazov, seminaristov  
a laikov, ako sa približovali ku mne  
a hovorili: 
– Tu sme, všetci sme tvoji, sme pripra-
vení nasledovať ťa.“ 
Don Bosco hovoril, že keď prišiel na ko-
niec aleje, ocitol sa v krásnej záhrade. 
Boli tam s ním aj niekoľkí jeho nasle-
dovníci. Všetci boli dopichaní a krvácali. 
Jemný vánok, ktorý sa náhle zdvihol, 
však zahojil všetky ich rany. Keď vzá-
pätí zavial ešte silnejšie, objavili sa 
okolo nich tisíce a tisíce mladých spolu 
s kňazmi a pomocníkmi, ktorí pracovali 
s donom Boscom. Medzitým sa s Pan-
nou Máriou premiestnili „do velikán-
skej luxusnej sály, akú by sme nenašli 

ani v kráľovskom paláci. Celá bola vy-
zdobená nádherne voňajúcimi čer-
stvými ružami bez tŕňov. Teraz sa ma 
najsvätejšia Panna, moja sprievodkyňa, 
opýtala: 
– Vieš, čo to všetko znamená? 
– Nie, nerozumiem. Vysvetlite mi to, 
prosím, – požiadal som. 
– Vedz, že cesta, ktorú si prešiel cez ruže 
a tŕne, predstavuje tvoje úsilie vynalo-
žené pre dobro mladých. Musíš kráčať 
v topánkach sebazapierania a  zrieka-
nia sa. Tŕne predstavujú zmyselné ná-
klonnosti a ľudskú priazeň i nepriazeň 
(sympatiu aj antipatiu), čo odvádza vy-
chovávateľa od pravého cieľa. Rania ho, 
bránia mu pokračovať v začatom diele 
a nedovolia mu získavať zásluhy pre 
večný život. Ruže sú symbolom vrúcnej 
lásky, ktorou by sa mali vyznačovať 
všetci tvoji pomocníci. Ďalšie tŕne zna-
menajú prekážky, utrpenie a znechute-
nie, ktoré zažívate. Ale nestrácajte od-
vahu! Všetko prekonáte láskou  
a sebaovládaním a tak dôjdete k ru-
žiam bez tŕnia. Len čo Božia Matka po-
vedala tieto slová, prebudil som sa vo 
svojej izbe“ (ŽP III, 32). 
 
„Nebeské záhrady nie sú ako tie po-
zemské. Tu na zemi tŕne zostanú a ruže sa 
pominú, v nebi sa zase pominú tŕne  
a ruže zostanú navždy“ (San Francesco di 
Sales: Massime, Libreria Editrice sale-
siana, Rím, s. 50). 
„Pri ružiach sa vždy stretneme s tŕním, 
ale s tŕňom je vždy aj ruža“  
(ŽP XVII, 131). 
„Pravda, zakúsime aj tŕne, ale tie sa zme-
nia na kvety, ktoré nikdy nezvädnú“  
(ŽP XVII, 555).
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Nasledujúci sen má skôr znaky videnia ako obyčajného sna. Predtým ako ho don Bosco 
vyrozprával svojim saleziánom, povedal: „Aby si bol každý z nás istý, že Panna Mária si želá 
založenie našej Kongregácie, porozprávam vám nielen obyčajný sen, ale to, čo mi ukázala 
sama preblahoslavená Panna Mária.“ A pokračuje v rozprávaní, ktoré uvádzame takmer 

doslovne.
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Každý druhý mesiac 
 
DON BOSCO 
U TEBA DOMA 
 
Časopis Don Bosco dnes 
zasielame bezplatne na 
požiadanie.

Už od roku 1877 je to dar  
dona Bosca všetkým priateľom  
a dobrodincom saleziánskeho 
diela. Ďakujeme za každý dar, 
ktorý nám pomáha rozvíjať 
dielo záchrany a výchovy mladých 
doma i v misiách. 
 
O časopis možno požiadať 
na webstránke 
www.donboscodnes.sk 
alebo na tel. čísle 
0903 290 650.

Požiadaním o časopis 
vyjadrujete súhlas 
so spracovaním vašich 
osobných údajov 
pre potreby zasielania 
časopisu na vašu adresu. 
 
Rozšírte rodinu dona Bosca. 
Za všetkých dobrodincov 
slúžime každú sobotu svätú 
omšu a pamätáme na nich 
v modlitbách.

Don Alojz Ondrejka, salezián kňaz
* 27. 1. 1931 Nováky   † 6. 11. 2021 Bardejov

Text a foto: archív SDB

Alojz Ondrejka sa narodil v roľníckej ro-
dine v dnešných Novákoch 27. januára 
1931. Ako chlapec chodieval miništro-
vať a od malička mal športovú povahu. 
Po piatej ľudovej triede sa dostal na 
gymnázium do Prievidze. Po ukončení 
kvinty sa cez kamaráta dozvedel o mož-
nosti ísť k saleziánom. Kamarát za neho 
napísal aj prihlášku. Tam však bol po-
sledný ročník práve kvinta a potom sa 
šlo do noviciátu. Direktor don Ján Viz-
váry (1909 – 1985) preto rozhodol, že 
mladý Alojz si môže dobrovoľne zopa-
kovať kvintu a potom sa ukáže, či pôjde 
do noviciátu. „Hneď som na to pristal,“ 
spomínal don Ondrejka. 
Tak 1. septembra 1946 nastúpil do Šaš-
tína a na ďalší rok v lete do noviciátu  
v Hronskom Beňadiku. Prvé rehoľné 
sľuby zložil 16. augusta 1948. Hneď po 
nich nastúpil na ďalšie štúdiá filozofie, 
ktoré predstavení umiestnili do Šaštína. 
Tam ho zastihla ako mladého 19-roč-
ného saleziána barbarská noc. Odtiaľ 
ich všetkých presunuli do Podolínca  
a mladých spolubratov 22. mája určili 
na preškoľovanie v Kostolnej pri Tren-
číne. Na konci septembra 1950 ich re-
žim poslal nazad k rodičom. 
Rozhodol sa teda dokončiť gymnázium 
v Prievidzi a  v  júni 1951 zmaturoval. 
Stále bol rehoľníkom, hoci už len tajne. 
Prihlásil sa na vysokoškolské štúdium 
matematiky a deskriptívnej geometrie  
v Bratislave a popritom tajne pokračo-
val v štúdiu filozofie, ktoré v utajení or-

ganizoval s pomocou ďalších don Er-
nest Macák. V decembri 1951 tajne pre-
šiel za hranice do Rakúska, kde bol nie-
koľko mesiacov v tábore pre utečencov  
v Linzi. V roku 1952 pokračoval v štúdiu 
filozofie už v saleziánskom inštitúte vo 
Foglizze, nasledovali tri roky asistent-
skej praxe najprv v Ivrei v inštitúte pre 
misijných ašpirantov a potom na od-
bornej škole v Turíne-Rebaudengo. Vo 
formácii pokračoval od septembra 1955 
štúdiom teológie v Bollengu, kde bol 1. 
júla 1959 don Alojz Ondrejka vysvätený 
za kňaza. 
Od roku 1960 sa stal členom salezián-
skej komunity pri katakombách svätého 
Kalixta v Ríme, kde vtedy už rok fungo-
vala malá skupina mladých slovenských 
kandidátov na kňazstvo pod starostli-
vosťou dona Ľudovíta Macáka. Po do-
končení stavby Slovenského ústavu svä-
tého Cyrila a Metoda v roku 1964 sa 

všetci Slováci z komunity pri katakom-
bách presunuli do nového diela a don 
Ondrejka sa stal vyučujúcim na novom 
súkromnom slovenskom gymnáziu  
a neskôr aj ekonómom ústavu. 
V roku 1982 ho poslali do švajčiarskeho 
mesta Bazilej medzi slovenských emig -
rantov. Aj odtiaľ pokračoval v intenzív-
nej činnosti posielania náboženskej li-
teratúry na Slovensko. Pastoračnej 
činnosti pre krajanov vo Švajčiarsku sa 
venoval až do roku 1997, keď sa vrátil 
na Slovensko do saleziánskej komunity 
v Bratislave-Mamateyovej. O rok bol za-
členený do komunity v Bardejove, kde 
žil doteraz. V januári 2015 mu primátor 
mesta Bardejov udelil Cenu primátora 
za zásluhy o rozvoj mesta ako výraz po-
ďakovania, úcty a uznania. V roku 2019 
v lete oslávil don Ondrejka 60 rokov od 
svojej kňazskej vysviacky. 
„Ďakujeme, otec Luigi, že ste nám uká-
zali, ako svoj pohľad nasmerovať na ten 
správny Cieľ. Ste nám veľkým príkla-
dom a vzorom, svätcom dnešnej doby. 
Orodujte za nás v nebi.“ 
„Don Luigi myslel, že príde do Barde-
jova ‚dožiť‘. Nakoniec z toho bolo nád-
herných viac ako 20 rokov.“ 
„S úsmevom na tvári a vždy dobrou ná-
ladou, takto si pamätáme nášho vzác-
neho saleziána. Don Luigi, ďakujeme 
vám za príklad vášho svätého života, za 
povzbudivé slová i sväté spovede. Bu-
dete nám tu veľmi chýbať.“



Giuseppe Pino Fusaro 
Pellegrino 
Od plejboja k pútnikovi 
 
Talianske slovo pellegrino znamená pútnik, pocestný. A práve tento výraz 
najlepšie vystihuje autora a protagonistu novej knihy, ktorá čitateľa doslova 
„vtiahne do kresla“. 
 
Giuseppe Pino Fusaro (1962) bol úspešný norimberský gastronóm a mužský 
model s podmanivým pohľadom. Získal všetko, o čom ako dieťa talianskych 
gastarbeitrov v Nemecku sníval: luxusný život, úspech, peniaze, najkrajšie 
ženy aj prominentných priateľov. Dnes z toho Pino nemá takmer nič – a je 
šťastnejší než kedykoľvek predtým. Pretože po nespočetných alkoholových  
a drogových excesoch, pobyte vo väzení, ťažkých depresiách, nevydarenom 
pokuse o samovraždu, po neúnavnom hľadaní zmyslu života a šťastia, ku 
ktorému kráčal cez budhizmus i po pútnických cestách, napokon našiel to,  
pre čo sa oplatí žiť. 
Svedectvo o jeho životnej ceste, dokumentované mnohými fotografiami,  
je až neuveriteľne skutočné.

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 číslach 0903/962 029, 02/5557 2226 alebo 0911/175 725.

12,90 €

Chiara Amiranteová 
Uzdravenie srdca 
 
„Objavila som, že zlo, ktoré spája stále väčší počet ľudí, je samota.  
Paradoxom zostáva, že svet komunikácie sa stal svetom ne-komunikácie.  
Ľudia sa cítia osamelí napriek tomu, že sú obklopení stovkami ,priateľov‘  
na sociálnych sieťach. Spoločnosť blahobytu sa v skutočnosti stala 
spoločnosťou biedy,“ hovorí v úvode autorka tejto knihy, ktorá už  
roky vedie kurzy sebapoznávania a duchovného uzdravovania. 
V jednotlivých kapitolách nám postupne pomáha rozpoznať rany v našom 
srdci. Pretože kroky na ceste uzdravenia vedú predovšetkým do vlastného 
vnútra: Kto som? Ako rozmnožiť svoj duchovný potenciál, aby som vedel 
odpovedať na najhlbšie potreby svojej duše? Ako spoznať zmysel utrpenia  
vo svojom živote a premeniť ho tak, aby som sa stal slobodnejším  
a schopnejším budovať autentické vzťahy? 
 
Chiara Amiranteová (1966) je zakladateľka a predsedníčka komunity Nuovi 
Orizzonti. Od roku 1990 sa venuje mladým ľuďom, ktorí žijú v morálne skazených 
oblastiach mesta Ríma. Nazýva ich „ľudom noci“. Pohnutá ich utrpením a hnaná 
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