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veci  dona bosca

Som krásny džbán (alebo ak chcete krčah) fran-
cúzskeho pôvodu. Vyrobili ma z jemnej bielej 
keramiky, ktorú lemuje zlato a striebro. Na-
priek svojmu veku – vyše sto rokov – som ele-
gantný a veľmi vkusný. 
Na obruse na jedálenskom stole madam Adele 
Clémentovej v Saint-Rambert d'Albon na juhu 
Francúzska som vyzeral skvele. 
Dňa 14. októbra 1878 vstúpil do domu ne-
známy kňaz. Hovoril po francúzsky a nechcel 
povedať svoje meno, ale na opakované nalie-
hanie odvetil: „O niekoľko rokov bude moje 
meno vytlačené v knihách a tie knihy prídu  
k vám. Potom budete vedieť, kto som.“ 
Do domu ho priviedol manžel pani Adele, ob-
chodník s ropou a uhlím. Vracal sa z Chanas, 
dediny vzdialenej pol kilometra od Saint-Ram-
bert, kde niesol náklad tovaru. Zrazu na kraji 
cesty zbadal kňaza, ktorý namáhavo kráčal. 
Dobrého muža sa zmocnil súcit, zastavil sa  
a oslovil ho: „Duchovný otče, vyzeráte veľmi 
unavene.“ 

„Ach, áno, monsieur,“ odpovedal kňaz. „Mal 
som dlhú cestu.“ 
„Reverend, rád by som vám ponúkol miesto tu 
hore, ale je tu trochu neporiadok.“ 
„Robíte mi veľkú láskavosť, už nevládzem.“ 
Keď dorazili k domu, pán Clément utekal  
k manželke, aby jej oznámil, že majú hosťa. 
Táto dobročinná a nábožná žena mu hneď po-
núkla obed. Neodmietol ho a počas jedla s lás-
kou počúval príbeh o jej nešťastiach, z ktorých 
najbolestivejšie bolo to o synovi, ktorý náhle 
oslepol, ohluchol a onemel. Modlila sa ku všet-
kým svätým, ale nič nemohlo zmierniť jej bo-
lesť. Kňaz jej povedal: „Modlite sa, dobrá pani, 
a budete vypočutá.“ 
Stál som tam vedľa fľaše s vínom, kňaz ma vzal 
do ruky a povedal: „Nech vám ostane tento 
džbán ako pamiatka na mňa“. Potom vstal  
a povedal: „Volá ma hlas, už musím ísť.“ A odišiel. 
Pani spolu s manželom sa ponáhľali za ním, 

lebo si boli istí, že ho čoskoro 
dostihnú. Ale keďže ho nevi-
deli, mysleli si, že niekde od-
bočil z cesty. Aký však bol ich 
údiv, keď neskôr prišli  
k zdravotnej sestre, ktorá sa 
starala o  ich syna, a  tá im 

povedala, že prišiel akýsi kňaz 
a  ich syna uzdravil! Zdravotná 

sestra žila v Coinaud, dedine 
vzdialenej tri kilometre od Saint-

Rambert. Výpočty ukázali, že ne-
známy kňaz vstúpil do dediny presne 
v čase, keď Clément odišiel z domu. 
Sedem rokov sa dobrá rodina snažila 
uhádnuť, kto bol ten záhadný kňaz. 
Jedného dňa prišiel do Clémen-
tovho domu človek, ktorý videl, ako 
kňaz uzdravil dieťa, a veľmi dobre 
si pamätal jeho tvár. V rukách mal 
knihu o donovi Boscovi s jeho po-
dobizňou. „To je ten kňaz, ktorý 
vyliečil vášho syna!“ Všetci ho 
spoznali bez akýchkoľvek po-
chybností. 

Dňa 14. októbra 1878 bol 
však don Bosco určite v Tu-

ríne.

Autor: B. F.

Džbán

Dňa 10. apríla 1888 
sa aj pani Clémen-

tová zázračne vylie-
čila z choroby na prí-

hovor dona Bosca. 
Poslala o tejto uda-
losti správu donovi 

Ruovi a okrem iného 
mu povedala: „Ešte 
žijú svedkovia, kto-

rých možno vypočuť. 
Viacerí vám môžu 

poskytnúť informá-
cie.“ Džbán sa nachá-

dza na Valdoccu  
v Múzeu Domu dona 

Bosca.
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hlavný predstavený

Milí priatelia mesačníka Il Bollettino Sa-
lesiano a charizmy dona Bosca! Tento 
pozdrav píšem z Quita v Ekvádore, zo 
sídla saleziánskej provincie, ktorá je 
známa okrem iného svojimi misiami 
medzi pôvodným obyvateľstvom Šu-
armi a Ašuarmi, ako aj výchovnou prá-
cou medzi deťmi ulice a najviac znevý-
hodnenými deťmi. 
Pri stretnutí s  jedným saleziánom  
z Peru som mal veľkú radosť z toho, čo 
som silno pocítil vo svojom srdci: don 
Bosco by robil to isté. 
Práve o to sa chcem s vami podeliť. 
Ide o  nové dielo saleziánov v  Lime  
v Peru. Dom, kde sú prijímaní títo mladí 
a rodiny (a pochopíte, prečo hovorím 
„rodiny“), sa volá Dom dona Bosca pre 
prijímanie mladých imigrantov a utečen-
cov. 
Táto iniciatíva sa začala pred štyrmi 
rokmi, teda v roku 2018, keď do sale-
ziánskeho domu prijali päť ešte malo-
letých chlapcov, ktorí prišli z Venezuely 
bez dokladov. Potulovali sa po uliciach 
v Lime a snažili sa nejako žiť a prežiť, až 
kým nedostali pozvanie prísť do Domu 
dona Bosca. Keď som to počúval, po-
myslel som si: je to tá istá cesta, akú 
prešiel don Bosco na Valdoccu na za-
čiatku oratória v Pinardiho domčeku. 
Všetci znalci, ktorí študujú dona Bosca, 
sa zhodujú v jednej veci: „model rodiny“ 
nebolo jediné, čo mal don Bosco z tra-
dície k dispozícii na opis výchovnej ko-
munity, ale evidentne ho považoval 
za najvhodnejší. Keďže rodina je prvým 

výchovným spoločenstvom a prirodze-
ným miestom výchovy dieťaťa, podľa 
jeho zmýšľania mala výchovná komu-
nita ideálne a v optimálnej forme na-
podobňovať rodinné prostredie. 
 
Iný domov, iný život 
Don Bosco mu dával prednosť aj  
z osobných dôvodov. Don Lemoyne 
uvádza, že „posvätená láska rodiny 
mala v jeho srdci prevládajúcu tenden-
ciu“. Don Braido hovorí o veľkej láske  
k rodinnej dôvernosti ako o základnej 
charakteristickej črte povahy dona 
Bosca. Don Stella tvrdí, že táto črta jeho 
osobnosti vznikla preto, že bol sirotou 
od útleho veku. 
Morálny vplyv a výchovná účinnosť jeho 
metódy sú ešte zreteľnejšie, ak vez-
meme do úvahy, že mnohí z jeho „sy-
nov“ nikdy nedostali lásku a starostli-
vosť matky či otca alebo boli inak veľmi 
znevýhodnení. 
Treba pripomenúť, že prvé oratórium 
bolo „domovom“ pre mladých aj preto, 
že tam našli matky: jeho matku Mar-
gitu a jej sestru Mariannu Occhienovú, 
pani Ruovú, pani Gastaldiovú, pani Bel-
liovú a ďalšie. Túto zvláštnu tendenciu 
chcel don Bosco zachovať čo najdlhšie, 
a to nielen z praktických dôvodov. 
„Stratení chlapci“ z Limy začali svoj „iný 
život“ v Dome dona Bosca. Odvtedy 
prešlo domom viac ako 600 mladíkov, 
kým sa im nepodarilo stabilizovať svoju 
situáciu. Dnes ich žije v dome 47, 
siedmi z nich sú mladí dospelí, ktorí 

Don Bosco  
by urobil to isté

Ángel Fernández Artime 
 hlavný predstavený saleziánov  

a X. nástupca dona Bosca

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

„Predstava, že môj spolubrat salezián čaká do neskorého večera, kým sa mladý muž 
nevráti z práce, aby jemu a ďalším dvom vychovávateľom ponúkol večeru – ako skutočný 

brat alebo otec –, ma dojala. Povedal som si: Don Bosco by urobil to isté.“
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mali rodinu alebo mladú manželku  
a priviedli si ju so sebou. 
Mladí ľudia prichádzajú do kontaktu  
s Domom dona Bosca, ktorý je čoraz 
známejší, pretože medzi sebou „šíria 
jeho povesť“. Tí, čo chcú, ostávajú tam 
spolu s  inými mladými, s  vychováva-
teľmi a so saleziánom, ktorý má tento 
projekt na starosti. Denne sleduje život 
v dome a sprevádza každého mladíka 
po celý deň, až kým tí poslední – často 
sú to mladí, ktorí pracujú v hotelovom 
sektore, – neprídu okolo jednej v noci, 
aby si odpočinuli. Predstava, že môj 
spolubrat salezián čaká do neskorého 
večera, kým sa mladý muž nevráti 
z práce, aby jemu a ďalším dvom vy-
chovávateľom ponúkol večeru, ma do-
jala. Povedal som si: Don Bosco by uro-
bil to isté. 
Týmto mladým ľuďom pomáhajú aj  
s vybavovaním dokladov, psychológovia 
dobrovoľníci im poskytujú psycholo-
gickú podporu, dostávajú jednoduché 
vzdelávanie a tí, ktorí sú na to spôsobilí, 
aj možnosť nastúpiť do práce, aby si 
mohli poctivo zarábať na živobytie. Títo 
mladí pochádzajú z veľmi rozmanitých 
prostredí a zažili rôzne formy násilia. 
Patria k rozličným sektám alebo sú bez 
akejkoľvek náboženskej príslušnosti. 
Podstatné však je, že sú to mladí ľudia, 
ktorí potrebujú pomoc. Toto je jediný 
požadovaný doklad. Všetko ostatné sa 
vyrieši.

Motorka pre budúcnosť 
Niektorí z nich našli prácu prostredníc-
tvom Misií dona Bosca (Missioni Don 
Bosco) v Turíne a  zastupiteľstva  
v Bonne (Nemecko). Zakúpilo sa dvad-
sať motocyklov a mladým, ktorí si nájdu 
prácu ako doručovatelia, sa ponúkne 
motorka na ich službu. Nedaruje sa im, 
ale postupne ju počas mesiacov či ro-
kov splácajú zo svojich úspor. Za zís -
kané peniaze sa kupujú ďalšie motorky, 
aby noví mladí ľudia mohli mať prácu. 
Páčila sa mi táto kreatívna odpoveď na 
núdzové situácie. Myslím si, že je to 
skvelý spôsob, ako vyviesť týchto mla-

dých z nebezpečenstva drogovej závis -
losti. Mnohí z nich už v súčasnej situ ácii 
nejaký druh narkotík užívali. Dom dona 
Bosca im pomáha úplne sa z toho do-
stať. 
A zasiahlo ma ešte niečo. Ukazuje sa, že 
mnohí mladí muži opustili svoje man-
želky, niekedy aj s dieťaťom. Našťastie, 
dom je veľký, preto sa využila príleži-
tosť a sedem mladých párov má svoju 
vlastnú izbu, kde ako rodina bývajú 
spolu a tvoria malý domov. O spoločné 
priestory, ako je kuchyňa či jedáleň, sa 
delia s ostatnými mladými pármi. Spre-
vádzajú ich aj vychovávatelia a salezián 
z blízkej saleziánskej komunity, ktorý 
má na starosti tento projekt. 
Dom dona Bosca pre imigrantov a ute-
čencov v Magdalena del Mar v Lime 
mení k lepšiemu životy mnohých mla-
dých ľudí či mladučkých párov. Tieto 
veci sa zrejme nespomínajú v správach 
v každej krajine. Skôr nás možno denne 
„kŕmia“ hroznými negatívnymi sprá-
vami, no existuje aj dobro, ktoré sa za-
sieva každý deň. A o tomto dobre treba 
hovoriť a šíriť ho. 
Ďakujem, milí priatelia, že ste sa so 
mnou podelili o túto dobrú správu. 
Som presvedčený, že don Bosco by dnes 
robil to isté. 
 
(Podľa Il Bollettino Salesiano,  
marec 2022)
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panna mária

Autor: Marek Strapko / Foto: Unsplash

Možno ste už niekedy cestovali v úplne nabitom vlaku, kde mnohí stoja, dokonca sedia 
v uličkách. Osobne som to zažíval takmer na pravidelnej báze. Pandémia to síce zmenila, 

ale na tento milý príbeh nikdy v živote nezabudnem.

Miestenka vo vlaku –  
miestenka do neba

Jeden z pasažierov sa stal anjelom pre 
stratenú paniu. Vracala sa na Ukrajinu. 
Aké príznačné v čase, keď dennodenne 
vo vlaku stretávam mnohých, ktorí 
z Ukrajiny v panike utekajú. 
Mala to byť cesta ako každá iná. Z prin -
cípu som si nekúpil miestenku. Viem, že 
aj tak by som nezostal sedieť na svojom 
mieste. Jedno miesto som však predsa 
našiel. Čakalo presne na mňa a ja som 
nerušene vytiahol svoju knižku… Vtedy 
som zbadal nastupovať ďalších ľudí, 
ktorých pohotovo pustil sympatický 
pán v športovej súprave. Pochopil som, 
že mal aj miestenku, ale napriek tomu 
neváhal urobiť dobrý skutok. Čítal som 
si ďalej, ale svedomie mi nedovoľovalo 
mlčať. Ja sedím bez miestenky a on má 
stáť? Postavil som sa a ponúkol som 
mu svoje miesto. On sa len usmial 
a  športovým postojom naznačil, že 
mám sedieť. Pôsobil neskutočne vyrov-
naný. Závidel som mu jeho vnútornú 

radosť. Vlak pokračoval a nastúpili ďalší 
starší ľudia. Bol som rád, že aj moje 
miesto mohlo poslúžiť iným. A tak sme 
sa ocitli pri sebe. Vyrovnaný športovec 
a ja s knižkou v ruke, opretý o stenu. 
Cesta bežala ostošesť a vtom do vlaku 
vletela blondínka. Vyzerala, akoby ju na-
háňalo stádo diviakov. Bolo jej do plaču, 
rozprávala po rusky. Nevedel som jej 
pomôcť, nechápal som, čo sa deje. Ve-
ríte v osud? Sympatický pán v športo-
vom ju upokojil a prihovoril sa jej jazy-
kom, ktorému rozumela. Pokojným 
hlasom vysvetľoval, gestikuloval a pani 
prestala plakať. Niekto jej uvoľnil miesto 
a spokojne si sadla. 
Prenikla ma zvedavosť, a  tak sme so 
športovcom prehodili reč. Pani sa stra-
tila. Cestovala domov – na Ukrajinu. 
Očividne bola mimo, chcela ísť totiž na 
smer Česko (vlakom na Košice). Aké 
šťastie, že sympaťák tiež cestoval rov-
nakým smerom. Pomohol jej rezervovať 

autobusový lístok do Užhorodu. Celé 
kupé prežiarila radosť. Svojím pokojom 
nainfikoval všetkých. Takto si predsta-
vujem Božie kráľovstvo na zemi. 
 
Spomenul som si na tento príbeh. Celý 
týždeň, a bude to tak ešte dlhú dobu, 
utekajú matky s deťmi. Nie, toto nemá 
byť smutné! My predsa vieme, kto je ví-
ťaz! 
Tento príbeh je mementom pre nás 
všetkých. Často totiž nemusíme robiť 
veľa, stačí jeden malý skutok a  ten 
otvorí dvere dobru. Jediné, čo potrebu-
jeme, je byť v  strehu a otvárať sa ti-
chému hlasu, ktorý nás pozýva ku ko-
naniu dobra. A ak by nám to náhodou 
nešlo, vieme, kto je naším najväčším 
vzorom. Ona nikdy nepovedala nie. 
Mária Pomocnica, buď nám oporou – 
aj my chceme byť dobrými ľuďmi!



saleziánske diela

Autor: saleziáni z Hodov / Foto: archív SDB Hody

Niekto by si mohol myslieť, že tunajší „ludé“ chceli hodovať každý deň, a tak si založili 
osadu Hody, no pravdepodobnejšie tento veselý názov pochádza od zemianskej rodiny 

Hodiovcov. Tí vlastnili miestne pozemky po vazalovi Hudym, o ktorom hovorí prvá písomná 
zmienka z roku 1291.

História 
Potom na dlhé roky spustošili daný kraj 
Turci, až sa barón Preier rozhodol po-
staviť si tu barokový kaštieľ aj s kapln-
kou. 
Po prvej svetovej vojne kúpil kaštieľ  
i s gazdovstvom advokát Dr. Maďarič  
a osadlosť prekvitala. Viedenským dik-
tátom z roku 1938 celý okres Galanta 
pripadol Maďarsku, gazdovstvo bolo 
zhabané a postupne devastované voj-
novými vyslúžilcami, ale napriek silnej 
maďarizácii zostali Hody slovenské. Po 
vojne bolo hospodárstvo vrátené opäť 
Maďaričovcom, ktorí založili Hospo-
dárske družstvo spolumajiteľov. Od 
nich v roku 1946 kúpili kaštieľ saleziáni 
a na Vianoce 1947 sem preniesli Peda-
gogický inštitút z Trnavy – 50 klerikov 
gymnazistov. 
Bohužiaľ, onedlho aj sem – ako na ce-
lom Slovensku – prišli v roku 1950 štátni 
komunistickí zmocnenci, skonfiškovali 
majetok a saleziáni museli dom opustiť. 
Najprv kaštieľ pripadol kultúrnemu 
spolku Čemadok a potom fungoval ako 
psychiatrická liečebňa. Zázrakom je, že 

celých 40 rokov kaplnka slúžila veria-
cim a konali sa v nej pravidelné boho-
služby. V roku 1994 bol majetok vrá-
tený saleziánom, ktorí tu okrem 
miestnej pastorácie organizovali du-
chovné cvičenia, obnovy či stretnutia 
mládeže pre široké okolie. O tom, že 

miestny genius loci je „salezián“, svedčí 
aj fakt, že z Hodov pochádzajú štyria 
saleziáni kňazi: J. Malženický, F. Valá-
bek, M. Valábek a P. Šinčík. 
 
Niečo zo súčasnosti 
Najprv tá vzdialená (1994 – 2020). 

HODY

Brigáda, november 2021
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saleziánske diela

Hody boli známe aj tým, že sa tu orga-
nizoval festival Nádej. Bolo to stretnutie 
mládeže Bratislavsko-Trnavskej arcidi -
ecézy. Okrem toho sa tu konali du-
chovné cvičenia a duchovné obnovy. 
V roku 2011 sa v Hodoch začalo formo-
vať spoločenstvo Hody team, ktoré sa 
v roku 2015 stalo občianskym združe-
ním. Počas rokov toto spoločenstvo 
vďaka podpore saleziánov, galantskej 
fary, mesta Galanta a mnohých dobro-
dincov usporiadalo viac ako 40 akcií: 
letné tábory, stretká, duchovné obnovy, 
Fašiangovice… Cieľom tohto spoločen-
stva je privádzať ľudí bližšie k Bohu, 
ukázať im, že viera sa dá žiť radostne 
a s nadšením. 
Od roku1994 sa dom postupne upra-
voval a od roku 2015 sa práce zinten-
zívnili: oprava oplotenia a nové oplote-
nie, pripojenie na kanalizáciu, vymenili 
sa okná, urobila sa nová fasáda a začalo 
sa budovať detské ihrisko. Park nado-

búda svoju krásu a hodnotu, pretože 
každý rok sa niečo pekné vysadí. A keď 
všetko vyrastie, bude to malá rajská zá-
hrada. 
V roku 2016 sme mali veľkú oslavu, a to 
725. výročie prvej zmienky o Hodoch. 
Bola to veľká slávnosť a svojou návšte-
vou nás poctil aj arcibiskup Zvolenský. 
 
Súčasnosť, tá nedávna 
Minulý rok sme prvý raz organizovali 
v našom areáli MDD v spolupráci s ro-
dičmi z detského ihriska. Bol to pekný 
sviatok, veľká účasť, súťaže, zábava, bo-
haté občerstvenie. Na úvod bola svätá 
omša, nič násilné. Vedelo sa o tom vo-
pred, a kto chcel, prišiel, keďže sem radi 
prichádzajú rôzni ľudia. 
Veľmi dobre funguje aj spevácky zbor 
Cantate Deo, ktorý má do 40 členov vo 
veku od 15 do 80. Okrem pravidelných 
nácvikov a častých vystúpení, či už na 
svätých omšiach, alebo dobročinných 

akciách, máva pravidelné duchovné ob-
novy v Advente a v Pôste. Najprv bývali 
len pre členov zboru, ale neskôr sme to 
presunuli do kaplnky, aby mohli byť 
účastní aj ostatní veriaci. Okrem toho 
veľmi radi vypomáhajú na brigádach 
okolo domu a v parku. 
Predvídavo sme v  roku 2021 dali po-
staviť veľký stan v parku, aby počas 
pandemických obmedzení mohli byť 
takmer všetci účastní na nedeľnej svätej 
omši. Prichádzajú ľudia z celého okolia. 
Po svätej omši sa osvedčila „kávičká-
reň“, kde si uzimení ľudia radi dali ká-
vičku alebo čaj. 
S novými bratmi prišiel nový vietor do 
plachiet a začalo to tu ožívať. Pamätná 
je novembrová brigáda, na ktorej sa zú-
častnilo vyše päťdesiat ľudí. Robilo sa 
v dome, začala sa rekonštrukcia WC, 
upratovalo sa, ostatní skrášľovali park 
a priestory. 
Začali sa pravidelné Modlitby matiek, 
malé Bambulkovo – stretnutia mami-
čiek s deťmi a v piatok poobede sľubne 
sa rozbiehajúce oratórium. 
Momentálne je takáto zostava komu-
nity (na fotke sprava doľava): Pavol 
Degro – direktor, Marek Gális, Peter Ku-
chár, Ivan Žitňanský a  ja, chlapec na 
všetko, Peter Podolský. 
Ako vidieť, z bývalého domu pre star-
ších a dožívajúcich spolubratov sa stáva 
Dom prijatia. Od septembra 2021 tu 
boli na individuálnych duchovných cvi-
čeniach či duchovných obnovách štyria 
mladí a  jedna skupina žien tu na du-
chovnú obnovu chodí častejšie. Niekoľkí 
ľudia tu boli na pár dní vyvetrať si hlavu, 

Hody v Hodoch, 19. 9. 2021Deň detí,6. jún 2021
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saleziánske diela

premodliť niektoré situácie zo svojej mi-
nulosti a trochu nám aj pomohli pri zve-
ľaďovaní domu. 
 
Dom prijatia, čo to vlastne je? 
V časoch dona Bosca sa potulovalo po 
uliciach Turína množstvo sirôt, ktorých 
rodičia zahynuli vo vojne, alebo chlapci 
prichádzali z  vidieka, kde hladovali. 
Veľké množstvo chlapcov si v meste hľa-
dalo prácu. Don Bosco pri návštevách 
väzníc videl, že aj keď niektorí z nich 
majú ochotu žiť lepšie, bez pomoci ne-
majú veľkú šancu. 
Dnes žijeme v takom rýchlom svete, že 
často strácame samých seba aj vzťah 
s inými i s Bohom. Chceme pomôcť vy-
tvoriť priestor, kde by sa dalo uzdraviť 
ranu na duši, prehĺbiť duchovný život, 
zorientovať sa vo svojom povolaní alebo 
len učiť sa zaviesť do života harmóniu.  
Sme rehoľa, ktorá sa snaží spojiť komu-
nitný život, prácu a modlitbu. 
Chceme sa s  vami podeliť 
o  svoju spiritualitu: kontem-
pláciu a  aktívny spôsob ži-
vota. 
 
S čím sa u nás stretnete: 
Pracovná terapia (práca) 
s získavanie zručností po-
trebných pre každodenný 
život: varenie, upratovanie, 
údržba 
s agro terapia: starosť 
o park a zvieratá 
s príprava a realizácia evan-
jelizačných programov pre 
mládež 
 

Spiritualita – modlitba 
s modlitba, rozjímanie nad Božím 
slovom a vzájomné podelenie sa (lec-
tio divina) 
s štúdium cirkevných otcov a debata 
o prečítaných textoch 
s každodenná adorácia alebo mod-
litba svätého ruženca 
s modlitba breviára s komunitou sa-
leziánov 
s raz za mesiac duchovná obnova 
 
Komunitné prvky 
s učiť sa pracovať v tíme 
s raz v týždni večer spätnej väzby 
s šport a spoločné trávenie voľného 
času 
s spoločné stolovanie: raňajky, obed, 
večera 
 
Osobné sprevádzanie – raz za mesiac 
supervízny rozhovor

Podmienky pobytu: 
Ochota zapojiť sa do života komunity: 
modlitby, stolovanie, práca a spoločný 
program. 
 
Pre koho: 
Sú tu dve možnosti. Buď máte záujem 
prísť na individuálne duchovné cviče-
nia, máte vlastný program a bude vám 
k dispozícii kňaz na rozhovor a sprevá-
dzanie duchovnými cvičeniami, alebo 
druhá možnosť, že sa chcete na nejaký 
čas zapojiť do života komunity (mod-
litba, práca, stolovanie…). Treba zvážiť 
a pri osobnom rozhovore dohodnúť 
podmienky. Prijmeme osoby od 18 ro-
kov. 
Kontakt: hody@saleziani.sk 
 
Často dostávam otázku: „Čo ťa inšpiro-
valo?“ Možno náhoda, možno Boží hlas. 
Neviem s  istotou povedať. Počas roz-
hovoru s  kamarátom, ktorý vyrastal 
u saleziánov, som si uvedomil, že to, čo 
je napísané trochu vyššie, bolo niekedy 
bežnou praxou. On mi na to povedal: 
„Veď na tom nie je nič zvláštne, tak sme 
s vami saleziánmi prežívali každoden-
nosť. Rozdiel je len v tom, že sme cho-
dili domov spať.“ Uvedomil som si, že 
naše komunity sa viac stávajú inštitú-
ciami, ktoré poskytujú priestory 
a služby a menej ponúkajú čas, priateľ-
stvo a spoločné prežívanie života. 
To, že prídeš žiť na určitý čas medzi nás 
(týždeň, mesiac, rok), môže pomôcť 
tebe aj nám. My sa staneme viac rodi-
nou, ktorá je otvorená pre tých, ktorí to 
potrebujú, a ty sa môžeš viac pripraviť 

na život prehĺbením vzťahu 
k  Bohu, spoznaním seba 
a životom v komunite aj na 
život v rodine. Najväčšia nú-
dza v našich končinách dnes 
nie je materiálna, ale je tu 
núdza nájsť spolupútnika, 
ktorý úprimne hľadá Boha, 
seba a chce sa o svoju púť 
a hľadanie deliť. 
Ak sa chcete o saleziánskom 
diele v Hodoch dozvedieť 
viac, všetko potrebné náj-
dete na:  www.hody.sale-
ziani.sk.

Spevácky zbor Cantate Deo, vianočný koncert 2020

Komunita saleziánov v Hodoch
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saleziánska rodina

Autor: Chiara Cazzuola, generálna predstavená Inštitútu FMA / Spracovala: Iveta Sojková FMA / Foto: archív

V dňoch 12. 9. 2021 – 24.10. 2021 sa v Ríme konala 24. generálna kapitula sestier 
saleziánok. Téma 24. GK: „Urobte všetko, čo vám on povie“ (Jn 2,5). Komunity, ktoré dávajú 

život v srdci súčasného sveta, sprevádzala skúsenosť tejto generálnej kapituly.

Syntézou reflexie, modlitby, počúvania 
a konfrontácie členiek kapituly je kapi-
tulný dokument s názvom „S Máriou 
byť ,prítomnosťou‘, ktorá dáva život“. 
Sestry saleziánky na všetkých piatich 
kontinentoch ho v definitívnej verzii už 
majú v rukách a budú sa intenzívne ve-
novať jeho štúdiu a predovšetkým  re -
alizácii jeho výziev pretransformova-
ných do svojej miestnej reality. 
Chceme sa s vami podeliť o slová gene-
rálnej matky Chiary Cazzuolovej. Pred-
stavuje tento dôležitý dokument, ktorý 
bude viesť sestry a výchovné komunity 
najbližších šesť rokov. Inšpirácie v ňom 
môžu nájsť nielen sestry saleziánky, ale 
aj ostatné zložky saleziánskej rodiny. 
 
Slová generálnej matky  
Chiary Cazzuolovej 
 
Najdrahšie sestry, 
s radosťou vám predkladám Doku-
menty 24. generálnej kapituly, ktoré vy-
jadrujú plodnosť a krásu skúsenosti ka-
pituly prežívanej ako čas milosti  
v učenlivom načúvaní Ducha Svätého  
a reality chlapcov a dievčat na piatich 
kontinentoch. 
Pri čítaní textu budete môcť vidieť, ako 
boli jednotlivé FMA a všetky výchovné ko-
munity prítomné na kapitule od začiatku 
až do konca. Ďakujeme vám za priazeň  
a modlitby, s ktorými ste sledovali priebeh 
kapituly, a chceme sa s vami podeliť  
o úžas z toho, že sme spoločne – 172 čle-
niek kapituly – prežili „zázrak“, pretože 
skúsenosť 24. generálnej kapituly upro-
stred toľkých neistôt a dlhých čakaní sa 
nám zdala ako zázrak. 

Počas uvažovania nás sprevádzala 
ikona Márie v Káne. Jej slovo: „Urobte 
všetko, čo vám povie“ (Jn 2,5) neustále 
zaznievalo v kapitulnej sieni i v našom 

živote. Ako zdôraznila matka Yvonne  
v úvodnom príhovore: „Kapitula nesie 
silný mariánsky odtlačok už v samom 
čísle (dvadsiata štvrtá)“. My sme sku-
točne cítili Máriu blízko, prítomnú  
v modlitbe, v rozlišovaní, v zanietenom, 
aj keď niekedy únavnom hľadaní Božej 
vôle s naším Inštitútom. 
V horizonte synodality a v kontexte sú-
časnosti sme sa snažili načúvať výchov-
ným výzvam, ktoré vychádzajú zo ži-
vota chlapcov a dievčat, rodín, rôznych 
národov, do ktorých sme začlenené. 
Naše uvažovanie sa zameralo na čítanie 
komplexnej reality, ktorá nás obklopuje 
a stále sa mení, a v dlhom procese roz-
lišovania sme dospeli k prioritným roz-
hodnutiam, ktoré sa môžu uplatniť  
v rôznych prostrediach: stála formácia, 

Generálna predstavená Inštitútu FMA 
sestra Chiara Cazzuola FMA

S Máriou byť „prítomnosťou“,  
ktorá dáva život

Návšteva pápeža Františka počas 24. generálnej kapituly  
v generálnom dome Inštitútu FMA v Ríme
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prijatie synodálneho štýlu, načúvanie 
plaču chudobných a Zeme v optike in-
tegrálnej ekológie. 
V konfrontácii s donom Boscom a mat-
kou Mazzarellovou sme sa zamerali na 
proroctvo prítomnosti, ktoré oni sami 
naplno prežívali so všetkými odtieňmi 
saleziánskej charizmy interpretovanej 
v Mornese geniálnym a typicky žen-
ským spôsobom. Sme presvedčené, že 
ak chceme realizovať významnú prí-
tomnosť v tomto historickom mo-
mente, je nevyhnutné investovať do 
formácie, od ktorej závisí kvalita života 
Inštitútu a plodnosť jeho poslania. Ver-
nosť prorockej dynamike charizmy si 
vyžaduje prezieravú víziu a mentalitu 
plánovania, ktorá sa má prejaviť v kul-
túre povolania. To umožní, aby naše ko-
munity boli skutočne plodné v Cirkvi  
a v rôznych prostrediach, do ktorých 
nás Boh dnes volá priniesť bohatstvo 
saleziánskej charizmy v spojení s toľ-
kými ľuďmi, ktorí sú odhodlaní pripra-
vovať budúcnosť nových generácií. 
Prekvapivá návšteva pápeža Františka  
v generálnom dome 22. októbra 2021 
bola vyvrcholením nášho zhromažde-
nia a – ako keby si vypočul prácu v ko-
misiách a podkomisiách – odporučil 
nám, aby sme sa ponorili 
do zložitého scenára 
dnešného sveta zakore-
nené v Kristovi, bez toho, 
aby sme podľahli poku-
šeniam „duchovnej svet-
skosti“ v jej rôznych po-
dobách. To od nás 
vyžaduje tvorivú vernosť 
charizme, ktorá „je živou 
realitou, nie zabalzamo-
vanou relikviou“. „Cha-
rizma je život, ktorý je tvo-
rivý a napreduje, a nie 
nejaký exponát v múzeu. 
Veľkou zodpovednosťou je 
teda spolupracovať s tvori-
vosťou Ducha Svätého, 
znovu sa vracať k charizme 
a konať tak, aby aj dnes vy-
jadrila svoju vitalitu. Je to 
dobré víno a silou Ducha 
pomáha nachádzať nové 
vyjadrenia daru (cha-
rizmy), ktorý je pre všetky 
ten istý, no zároveň pre 
všetky odlišný.“ Pre to, aby 

sa výchovné poslanie medzi chlapcami 
a dievčatami stalo plodnejším, pápež 
František zdôraznil potrebu budovania 
komunít pretkaných medzigenerač-
nými, medzikultúrnymi, sesterskými  
a srdečnými vzťahmi. „Vy k tomu mô-
žete čerpať zo svojho rodinného ducha, 
ktorý charakterizoval prvú komunitu  
v Mornese a ktorý vám pomôže vidieť  
v rozmanitosti príležitosť cvičiť sa v prijí-
maní a v počúvaní, ceniť si rozdiely ako 
bohatstvo.“ Jeho výzva: „Buďte plodnými 
komunitami“, „ženami nádeje“, obnovila 

vo všetkých účastníčkach radosť a nad-
šenie byť „misijnými komunitami, vychá-
dzajúcimi, aby ohlasovali evanjelium na 
perifériách so zanietením prvých dcér Má-
rie Pomocnice“. 
24. generálna kapitula sa neskončila. 
Pokračuje v dejinách každej FMA, všet-
kých výchovných komunít, na miestach, 
kde prežívame život a poslanie spolu  
s dievčatami a chlapcami, laičkami  
a laikmi. Naozaj sa uskutoční a prinesie 
ovocie, ak budeme učenlivo počúvať 
Boha, jeho Slovo, realitu, ľudí, pripra-

vené urobiť „všetko, čo 
nám povie“. Len tak 
bude môcť Ježiš naďalej 
premieňať vodu nášho 
života na nové a dobré 
víno a dá nám odvahu 
byť ženami a komuni-
tami, ktoré prebúdzajú 
život, čelia výzvam, s kto-
rými sa stretnú, a usku-
točňujú rozhodnutia, ku 
ktorým sme dospeli. 
Zverujeme sa Márii, 
ktorú prijímame ako 
Matku, vychovávateľku  
a inšpirátorku nášho po-
volania. Ona, ktorá vedie 
našu rodinu už 150 ro-
kov, je aj naďalej prí-
tomná na pokapitulnej 
ceste a „prechádza na-
šimi domami“, prebúdza 
pôvodnú sviežosť plod-
nosti povolania Inštitútu 
v  súčasnej spoločnosti.

saleziánska rodina

Členky novozvolenej generálnej rady Inštitútu FMA

Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime pri slávení Eucharistie 
počas generálnej kapituly
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Rím 12. marca 2022 
 
Moji drahí bratia a sestry na celom 
svete,  
tento list Vám píšem v predvečer od-
chodu do Cameronu, kde budem viesť 
duchovné cvičenia pre provinciálov  
a členov provinciálnych rád Afriky a Ma-
dagaskaru. Je to skúsenosť, ktorú som 
už zažil v troch ďalších regiónoch: Ma-
diterranea, Interamerica a Južná Ame-
rika. V Kamerune ma čaká 98 spolubra-
tov, ktorí chcú prežiť zvláštnu skúsenosť 
požehnania v Pánovom mene. 
Skôr ako odídem, chcel by som sa ešte 
raz prihovoriť každému z Vás, drahí bra-
tia a sestry celej našej saleziánskej ro-
diny. 
V posledných dňoch sme nepochybne 
prežívali bolesť tisícov ľudí. Toľko obra-

zov utrpenia a smrti obletelo svet! Ešte 
raz by som chcel zopakovať, že som 

presvedčený, že v Rusku je veľa ľudí, 
ktorí si nepochybne neželajú masaker, 
čo sa deje, ale buď to nemôžu povedať, 
alebo nemôžu prehovoriť (pretože 
vieme, že ak to urobia, čaká ich väze-
nie), prípadne sú oklamaní falošnými 
správami, ktoré šíria ich vodcovia. Ho-
vorím to preto, lebo naše kresťanské  
a saleziánske srdce nám nedovoľuje od-
sudzovať ľudí za to, že sa narodili na 
tom či onom mieste. Odsudzujeme  
a odmietame zlé skutky a tých, ktorí sú 
za ne zodpovední. 
Drahí bratia a sestry, pre obete tejto 
„nespravodlivej, zneužívanej a násilnej 
vojny“ sa robí veľa. Robia to mnohé ná-
rody a svojím malým spôsobom aj my 
saleziánska rodina dona Bosca. Prosím 
vás, aby ste v tejto práci pokračovali,  
a prosím vás, aby ste spolu so Svätým 
Otcom Františkom a s celou Cirkvou 
pokračovali v modlitbe s hlbokou vierou 
a nádejou, že uprostred zla, hriechu  
a bolesti bude mať Boh nepochybne 
posledné slovo. Tak to bolo v prípade 

ukrajina

Autor: Ángel Fernández Artime SDB / Foto: ANS

List hlavného predstaveného saleziánov dona Ángela Fernándeza Artimeho o situácii na 
Ukrajine a o pomoci saleziánov a saleziánskej rodiny z celého sveta.

Vojna a dráma utečencov
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nespravodlivej smrti jeho milovaného 
syna Ježiša. 
O tieto myšlienky som sa podelil s mat-
kou Chiarou Cozzuolovou, generálnou 
predstavenou Dcér Márie Pomocnice 
kresťanov, a s pánom Antoniom Boc-
ciom, svetovým koordinátorom  salezi -
ánov spolupracovníkov. A viem, že každý 
z nás robí svoj diel práce. Je pekné cítiť 
sa v spoločenstve vzájomnosti. 
V prvom rade by som sa chcel úprimne 
poďakovať všetkým bratom a sestrám  
z našich komunít na Ukrajine, v Poľsku, 
na Slovensku, v Moldavsku a Ru-
munsku, ktorí sa snažia zvládnuť ob-
rovskú vlnu tohto bolestného exodu 
ľudí. Viem, že mnohé z našich domov 
prijímajú množstvo ľudí s veľkou dôs toj-
nosťou. A viem, že to bude pokračovať 
aj v iných krajinách. 
Ďakujem vám, drahí bratia a sestry! 
Vaše odhodlanie a nasadenie nás na-
pĺňajú hrdosťou a môžem vás uistiť, že 
nie ste sami, sme s vami. Osobitným 
spôsobom to hovorím našim bratom a 
sestrám na Ukrajine, ktorí sú naďalej 
„po boku svojho ľudu“: sme s vami a k dis-
pozícii pre všetko, čo potrebujete. 
Saleziánska rodina dona Bosca chce 
dnes reagovať na toľkú bolesť, aj keď 
vie, že táto vojna na Ukrajine nie je je-
diná. Medzinárodná tlačová agentúra 
Zenit pred niekoľkými minútami  
potvrdila, že na svete prebieha 25 kon -
fliktov! Dôsledky sú vždy rovnaké: de-
vastácia, nútená migrácia, utečenci  
a početné úmrtia. 
Počas vojny na Ukrajine už viac ako dva 
milióny ľudí museli opustiť svoju vlasť  
a odísť ako utečenci do iných krajín. Je 
to skutočná ľudská tragédia. Ako sale-
ziáni a ako rodina dona Bosca chceme 
pomáhať všetkými možnými spôsobmi. 
Naďalej naliehavo žiadame, aby sa táto 
katastrofa čo najskôr skončila. 
Veľkorysosť vyjadrená v týchto chvíľach 
sa dotýka hĺbky našej saleziánskej cha-
rizmy. S istotou môžem povedať, že don 
Bosco by urobil to isté. 
Na záver tohto listu, moji drahí bratia  
a sestry, Vám ešte raz ďakujem! 
V prvom rade Pánovi, ktorý nám na-
priek osobnej krehkosti, ktorej sme si 
vedomí, umožňuje, aby sme nemali 
„srdce z kameňa, ale z mäsa“, ako to čí-
tame vo Svätom písme. Som vďačný za 
takúto štedrosť. 

Vyzývam vás, aby ste sa neunavili, pre-
tože táto skutočnosť si bude ešte dlho 
vyžadovať našu pomoc, empatiu a spo-
ločenstvo. 
A prosím vás o to najdôležitejšie: aby 
sme neprestávali dňom i nocou prosiť 
Pána o dar pokoja. Nech sa on dotkne 
sŕdc, ktoré potrebujú premenu, a spre-
vádza tieto udalosti k správnemu rie-
šeniu podľa jeho vôle. 
Nech nám modlitba k našej Matke Po-
mocnici kresťanov, „Madone ťažkých 

časov“, dodá potrebnú silu; najmä silu  
a odvahu, ktorú potrebuje ukrajinský 
ľud.  
Bratské objatie so skutočnou dôverou  
v Pánovi a donovi Boscovi! 
 
Don Ángel Fernández Artime SDB  
hlavný predstavený 
(text listu je skrátený)

ukraj ina

13



spiritualita

„Buďte veselí: nechcem 
škrupule.“ Spiritualita svätého 
Filipa Neriho 
 
Don Bosco mal osobitnú náklonnosť  
k svätcovi, ktorý – ako sám napísal – 
„prechádzal cez námestia a mestské 
štvrte a zhromažďoval najmä najopus-
tenejších chlapcov“, aby ich vzdelával 
„v pravdách viery“. Jeho Chváloreč na 
svätého Filipa Neriho nám hovorí o úcte, 
akú mal don Bosco k Filipovej kňazskej 
horlivosti a k jeho úsiliu o spásu mlá-
deže: „Tento zhluk nedisciplinovaných 
a nevedomých chlapcov postupne učil 
pravdy katechizmu, a tak ho prosili, aby 
mohli pristúpiť k sviatostiam svätej spo-
vede a svätého prijímania. […] Niekto 
povie: Svätý Filip konal tieto divy preto, 
že bol svätec. Ja hovorím inak: Filip ro-
bil tieto zázraky preto, že bol kňazom, 
ktorý zodpovedal duchu svojho povo-
lania. Kto z nás nemôže zhromaždiť nie-
koľko detí, chvíľu im vysvetliť katechiz-
mus – v nejakom dome alebo v kostole, 
a ak by bolo nutné, aj na rohu nejakého 
námestia alebo na ulici, a tam ich po-
dučiť vo viere, povzbudzovať ich, aby 
chodili na spoveď, a keď je potrebné, aj 
vyspovedať ich?“ 
Zakladateľ saleziánov veľmi jasne vní-
mal, že plynulo nadviazal na prácu a na 
ducha tohto apoštola mládeže, plného 
dobroty a zanietenia pre spásu mla-
dých ľudí. Filip zanechal ideálne dedič-
stvo dobrých, pozitívnych citov a du-
chovných zásad, ktoré neustále 
sprevádzajú literárne a apoštolské pô-
sobenie dona Bosca, kde pedagogika ra-
dosti sa stáva prirodzeným prostredím 
rastu. 
V Krátkom výklade preventívneho systému, 
ktorý don Bosco napísal v roku 1877, 
nachádzame asi najcharakteristickejší  
a najcennejší vplyv spirituality Filipa Ne-
riho na život Oratória svätého Františka 
Saleského. Don Bosco píše: „Chovancom 

nech sa dá široká voľnosť skákať, behať 
a vykričať sa do vôle. Telocvik, hudba, re-

citovanie, divadlo a prechádzky sú veľmi 
účinné prostriedky, ako dosiahnuť dis-
ciplínu, podporiť mravnosť a zdravie. 
Len treba dávať pozor, aby predmet  
týchto zábav bol dobre zvolený, zúčast-
nené osoby bezúhonné,  teda nie ne-
bezpečné, a aby ich reči neboli odsúde-
niahodné. Veľký priateľ mládeže svätý 
Filip Neri hovorieval: ‚Robte, čo chcete, 
mne stačí, keď nehrešíte.‘“ 

A v Chváloreči don Bosco píše: „Tak Rím 
videl jedného muža bez titulov, bez pro-
striedkov a bez autority, ozbrojeného 
iba obrnením lásky bojovať proti lži, 
klamstvu, nemravnosti a proti každému 
druhu nerestí. Všetko dokázal preko-
nať, nad všetkým zvíťaziť, takže mnohí  
z tých, ktorých nazývali dravými vlkmi, 
sa stávali krotkými baránkami.“ 
V týchto slovách sa evidentne odráža 
sen z deviatich rokov. 
V závere Chváloreči, obrátiac sa na kňa-
zov, dôrazne vyzýva: „Vážení páni, je 
na  tomto vernom služobníkovi niečo, 
čo nie je možné napodobňovať? Nie je! 
[...] Kňazi, priložme ruku k dielu. Duše 
sú v nebezpečenstve a my ich musíme 
zachrániť.“ 
Vzhľadom na túto skutočnosť teda ne-
prekvapuje, že už počas jeho života 
mnohí považovali dona Bosca za no-
vého svätého Filipa Neriho. 
Don Francesco Dalmazzo v diecéznom pro-
cese blahorečenia dona Bosca dosved-
čil:„Niekoľkokrát som prešiel Francúzsko, 
Švajčiarsko, Anglicko a celé Taliansko a som 
vždy som počul hovoriť o donovi Boscovi 
ako o svätom Filipovi Nerim.“ 

Svätý Filip Neri vo filme Buďte dobrí, ak môžete
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Spiritualita dona Bosca
(tretia časť)



spir i tual i ta

Vľúdnosť a láskavosť svätého 
Františka Saleského 
 
Je ťažšie rozpoznať spisy a ľudskú i du-
chovnú skúsenosť Františka Saleského 
predovšetkým v duchovných spisoch 
dona Bosca, ktoré sa zriedkavo odvolá-
vajú na svätého ženevského biskupa. 
Napriek tomu možno vidieť veľkú prí-
buznosť medzi duchovným humaniz-
mom Františka Saleského a praxou  náš -
ho dona Bosca. 
Na základe bežného vnímania don 
Bosco uznáva Františka Saleského, pa-
tróna kňazského konviktu, kde sám štu-
doval, za ideálny vzor každého vycho-
vávateľa pre jeho vľúdnosť a láskavosť. 
Tento prvok a predovšetkým výslovné 
usmernenie jeho duchovného vodcu 
dona Jozefa Cafassa určujú výber mena 
prvého oratória a samotnej Spoloč-
nosti. 
Don Boscso nám v Spomienkach uvá-
dza dôvod tejto voľby: „Nazvali sme ho 
Oratórium svätého Františka Saleského 
z toho dôvodu, že naša služba si vyža-
dovala veľký pokoj a  vľúdnosť. Preto 
sme sa zverili pod ochranu tohto 
svätca, aby nám vyprosil od Boha mi-
losť môcť ho napodobňovať v jeho mi-
moriadnej vľúdnosti a v získavaní duší.“ 
V roku 1846 turínsky arcibiskup Mons. 
Luigi Fransoni požehnal prvú skutočnú 
kaplnku oratória, zasvätenú práve Fran-
tiškovi Saleskému. 
Môže nás prekvapiť zistenie, že v po-
četných spisoch dona Bosca nájdeme 
veľmi málo citácií Františka Saleského. 
Napríklad vo zväzkoch edície Katolícke 
čítanie (počas jeho života vyšlo viac ako 
80 000 výtlačkov!), ktoré don Bosco za-
čal vydávať v roku 1853, nezverejnil nič 
zásadné o  Františkovi Saleskom ani  
z neho nič necitoval. Až v roku 1899 vy-
šiel tlačou životopis ženevského bis -
kupa, ktorý zostavil prvý magister sale-
ziánskych novicov don Giulio Barberis. 
V skutočnosti sám don Bosco v roku 
1876 vyzval svojich saleziánov „napísať 
dva jeho životopisy: jeden pre obyčajný 
ľud a druhý pre mládež“ (porov. MB XI, 
s. 437 – 438). 
V každom prípade nie je možné zabud-
núť, že don Bosco chcel pomenovať 
dielo oratórií práve po Františkovi  Sales -
kom. Don Michal Rua rozpráva vo vlast-
noručne napísanej spomienke: „Večer 

26. januára 1854 sme sa zhromaždili  
v izbe dona Bosca. Bol tam: samotný 
don Bosco, Rocchetti, Artiglia, Cagliero 
a Rua. Don Bosco nám navrhol, aby 
sme skúsili s pomocou Pána a na prí-
hovor svätého Františka Saleského 
praktizovať dobročinnú lásku k  blíž-
nemu a potom zložili svoj prísľub. A ne-
skôr, ak to bude možné a vhodné, aby 
sme ho zmenili na sľub Pánovi. Od toho 
večera tí, ktorí sa rozhodli alebo sa roz-
hodnú konať takto, budú sa volať sale-
ziáni.“ 
 
Láska k chudobným: Svätý 
Vincent de Paul (1. časť) 
 
Duchovná podobnosť medzi donom 
Boscom a Vincentom de Paul má tiež 
hlboké korene. Don Bosco už v roku 
1845 vo veku asi tridsať rokov vo svo-
jom diele Dejiny Cirkvi napísal: „Zaujatý 
starostlivosťou o  vlastné stádo odpo-
vedal úžasne, aby mohol konať veľké 
diela. Duch dobročinnej lásky bol v ňom 
tak silne prítomný, že neexistoval žia-
den druh biedy, na ktorý by hneď nebol 
reagoval: veriaci uvrhnutí do tureckého 
otroctva, pohodené deti, zhýralí mladí 
ľudia, ohrozené slobodné ženy, rehoľ-
níčky v kríze, padnuté ženy, trestanci, 
pútnici, chorí, majstri neschopní praco-
vať, slabomyseľní a žobráci, všetci za-
kúšali účinky Vincentovej otcovskej lás -
ky.“ 

Don Bosco napísal aj životopis tohto 
francúzskeho svätca a prvý raz ho vydal 
v  roku 1848 anonymne, potom opä-
tovne v roku 1876 pod názvom Kresťan 
vedený k  čnosti a k dobrému správaniu 
podľa ducha svätého Vincenta de Paul. 
Dielo, ktoré môže poslúžiť na zasvätenie 
mesiaca júl ku cti tohto svätca. „Okrem 
času, ktorý zasväcoval každoročným du-
chovným cvičeniam – píše don Bosco –, 
vychádzal von takmer každý deň kvôli 
záležitostiam dobročinnej lásky, ktoré 
ho vytrhávali z jeho samoty. Keď sa vrá-
til domov, pomodlil sa na kolenách bre-
viár a potom počúval svojich aj ľudí 
zvonku, ktorí sa s ním chceli rozprávať.“ 
V roku 1833 Antoine-Frédéric Ozanam  
a ďalší siedmi priatelia založili v Paríži 
Spoločnosť svätého Vincenta de Paul 
s cieľom „skutkami potvrdzovať života-
schopnosť svojej viery“, a teda venovať 
svoje materiálne dobrá a svoj čas po-
moci chudobným. 
Prvé Konferencie svätého Vincenta (tak 
sa volali tieto skupiny horlivých laikov) 
sa objavili v Taliansku asi o desať rokov 
neskôr. Prvá Konferencia v Turíne bola 
založená v roku 1850. Don Bosco ak-
tívne podporoval jej založenie (porov. 
MB IV, s. 69) a spolu s Mons. Fransonim 
a so spisovateľom Silviom Pellicom sa 
stal jej čestným členom.
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Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, koľko elektrospotrebičov a výrobkov s označením 
„zákaz odhadzovania do smetiakov“ máte v domácnosti? A koľko z nich viete po ich 

opotrebení správne triediť, recyklovať či vyhodiť?

Viete vôbec, že mnohé z jednorazových 
elektrospotrebičov sa dajú nahradiť 
udržateľnejšími verziami? Čítajte ďalej  
a my vám predstavíme elektroodpad, 
ako ste ho doteraz nepoznali. 
Elektroodpad je čoraz väčším problé-
mom dnešnej doby, pretože podľa Eu-
rópskej environmentálnej agentúry je 
najrýchlejšie rastúcim druhom odpadu. 
Dopyt po tomto type produktov v našej 
konzumnej spoločnosti narastá doslova 
každým dňom. Jedným z dôvodov môže 
byť aj princíp plánovaného zastarávania 
produktov, čiže snaha o zníženie kvality 
výrobku. Hovoríme o snahe udržiavať 
kolobeh predaja z dôvodu rýchleho 
opotrebenia. Keďže tento princíp pre-
vzali mnohí svetoví výrobcovia, môže 
sa nám zdať, že výrobky, ktoré sa nám 
podarilo kúpiť ešte za starých čias, vy-
držia oveľa dlhšie. 
 
Prečo je elektroodpad 
problémom? 
Elektrospotrebiče, žiarovky či batérie sú 
produktmi s nebezpečným zložením. 
Obsahujú napríklad ortuť, olovo, trans-
formátory s obsahom PCB (polychlóro-
vané bifenyly) alebo časti s chlór-fluoro-
vanými uhľovodíkmi (inak známe  
ako CFC alebo freóny). Problém nebez-
pečných surovín sa spája s ťažbou ne-
rastov – často ide o zber ťažkých kovov 
holými rukami vo viacerých afrických 
štátoch. Mnohé príbehy sa spájajú 
najmä s ťažbou kobaltu v Demokratic-
kej republike Kongo. Opisujú prácu zo-
tročených malých detí, ktoré na túto 
prácu bežne využívajú. Väčšina týchto 
príbehov sa končí veľmi smutne. Hlad, 
zlé zaobchádzanie či choroby sú pre 

tieto deti smrteľnými. Ak vás táto téma 
zaujíma, odporúčame vám dánsko-ne-
mecký dokument „Krv v  mobiloch“, 
ktorý je voľne dostupný na Youtube. 
 
Kde sa končia naše staré 
spotrebiče? 
Otázka, na ktorú chceli nájsť odpoveď 
mnohí, preto sa organizácie ako BAN 
(Basen Action Network) rozhodli vybaviť 
použitú elektrotechniku GPS zariade-
niami a takto sledovať ich polohu. Štú-
die dokazujú, že z 314 sledovaných  
zariadení ilegálne putovalo do rozvojo-
vých krajín až 11 kusov. Najčastejšou 
finálnou destináciou elektroodpadu  
z rôznych častí sveta sa stala Ghana. 
Tento štát v západnej Afrike je známy 
najmä vďaka svojej prírode a bohatej 

histórii. Ale v poslednej dobe sa kra-
jina, konkrétne štvrť ghanského hlav-
ného mesta Akkra s názvom Agbog-
bloshie, stala známou pre jednu  
z najrozsiahlejších a najtoxickejších 
skládok s elektroodpadom v Afrike. Je 
to miesto, kde ročne končí 250-tisíc ton 
ilegálneho elektroodpadu z celého 
sveta. Medzi nimi možno aj práve naše 
staršie smartfóny. Pracujú tam desaťti-
síce ľudí, ktorí sa denne prehrabávajú  
v odpade. Spaľujú káble, aby sa dostali 
k cenným kovom, rozoberajú spotre-
biče na malé súčiastky, aby z nich zís kali 
náhradné diely, alebo sa bezcieľne po-
tulujú v nekončiacich dunách elektro-
odpadu. Celé toto miesto vzniklo len 
pre stále sa zvyšujúci dopyt po novej 
ektrotechnike, ktorá vytláča tú starú na 
nelegálne skládky po celom svete. 
 
Naučme sa správne recyklovať 
nepotrebný elektroodpad 
Začnime najprv drobným elektrom – 
hračkami, ručnými mixérmi, nabíjač-
kami a káblami, počítačovými do-
plnkami, cestovnými žehličkami, ale tiež 
batériami a žiarovkami. Tieto je možné 
bezplatne odovzdať v ktorejkoľvek pre-
dajni s elektrozariadeniami. Majú tam 
vyhradené miesto pre malé elektrood-
pady s vonkajším rozmerom do 25 cm 
v akomkoľvek množstve a stave. Zbie-
rajú ich často aj v rôznych ďalších ob-
chodoch a obchodných centrách, stačí 
hľadať zberné miesto so špecifickým 
označením. Batérie, najmä tie jedno-
razové, radíme medzi nebezpečný od-
pad tiež, preto nesmú končiť v bež-
nom zmesovom odpade. Obsahujú 
totiž škodlivé látky, ktoré môžu spôsobiť 

Nabíjateľné batérie s možnosťou dobitia 
až 2100-krát sa nám vyplatia pri 

pravidelnom využívaní

Náš elektroodpad =  
katastrofa rozvojových krajín



životné prostredie

poškodenie nervového systému, ale aj 
anémiu a v extrémnych prípadoch 
kómu a následnú smrť. Aj žiarovky sa 
stávajú po vypálení nebezpečným od-
padom. Odovzdať ich preto môžete do 
predajní (tzv. miesto spätného odberu), 
na zberné dvory alebo do mobilných 
zberní (počas jarných tzv. dní čistoty  
v mestách a obciach). Okrem toho si 
treba uvedomiť, že elektroodpad, ktorí 
skončí v komunálnom odpade, putuje 
rovno do spaľovní, kde sa všetky tieto 
nebezpečné látky uvoľňujú do ovzdušia. 
Čo sa týka väčšieho elektra, môžete ho 
odovzdať pri nákupe rovnakého druhu 
produktu v elektropredajniach. Tento 
systém spätného odberu funguje na 
princípe kus za kus. Napríklad pri kúpe 
novej chladničky, vám predajca starú 
chladničku odvezie, a to bez ohľadu na 
značku alebo miesto jej pôvodného ná-
kupu. Pokiaľ však nekupujete nový pro-
dukt a nefunkčného sa chcete iba zba-
viť, jednoducho ho môžete odovzdať na 
zberných dvoroch v mestách a obciach 
alebo prostredníctvom mobilných zbe-
rov. 
 
Nevyhnutné spotrebiče v našej 
domácnosti a ich získavanie 
Existuje zopár krokov, vďaka ktorým sa 
náš negatívny dopad v tomto začaro-

vanom kruhu elektroodpadu môže mi-
nimálne zmierniť. V prvom rade by 
sme mali odmietnuť to, čo nepotre-
bujeme. Treba zvážiť, či potrebujeme 
nový štýlovejší smartfón, tablet, note-
book, kávovar, vysávač, televíziu alebo 
najmodernejší domáci robot. V prípade, 
že je pre nás výrobok nevyhnutný, po-
kúsme sa redukovať svoje potreby na-
kupovať nové veci a zvážme možnosť 
spotrebičov z druhej ruky alebo ich 
požičiavania, napríklad tých, ktoré  
používame príležitostne. Pomer cena- 

-kvalita-udržateľnosť by mal byť pre nás 
jedným z kľúčových ukazovateľov. Jed-
norazové batérie sú síce lacnejším va-
riantom, ale nabíjateľné s možnosťou 
dobitia až 2100-krát sa nám zaručene 
viac vyplatia pri pravidelnom využívaní. 
Alebo môžeme svoje funkčné, no ne-
potrebné zariadenia ponúknuť naprík-
lad charitám, azylovým domom či ško-
lám, centrám, dokonca priateľom  
i susedom. 

Určite by sme nemali vynechať mož-
nosť opravy nefunkčných zariadení, 
vďaka čomu sa predĺži život elektroniky. 
V dnešnej dobe určite pomocou inter-
netu nájdete opravárov v okolí. Navyše 
tak môžeme podporiť miestnu ekono-
miku a drobných podnikateľov. V nepo-
slednom rade nezabúdajme, že všetka 
elektrotechnika sa dá recyklovať, stačí 
len troška chuti a odhodlania. 
A ak si aj po týchto radách myslíte, že 
zbavovanie sa nepotrebného elektro-
odpadu je náročnou a nedosiahnuteľ-
nou výzvou, nedajte sa odradiť. Aj my 
sa stále učíme napriek tomu, že sme 
vyrastali v domácnosti, kde sa recyklo-
val elektroodpad do poslednej sú-
čiastky a batérie boli výlučne nabíja-
teľné. Snažíme sa a sme na dobrej 
ceste. Vzorov je mnoho. A azda sa sta-
neme príkladom pre tých, čo ešte len 
začínajú. Začnime baterkami a drob-
ným elektroodpadom do 25 cm a uvi-
díme, kam nás to dovedie.

Dopyt po novej elektrotechnike vytláča tú 
starú na nelegálne skládky po celom 
svete. Často však končia pri cestách, 
vodných tokoch či v lesoch aj v našej 

krajine (Malý Dunaj, Podunajské 
Biskupice)

Určite by sme nemali vynechať možnosť 
opravy nefunkčných zariadení, vďaka 
čomu sa predĺži životnosť elektroniky

Vyhradené miesto pre drobné elektroodpady nájdeme dnes už aj vo firmách  
a vo verejných priestoroch, ako sú knižnice
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dobrovo ľníctvo

Text a foto: Misijné oddelenie SDB

Saleziánske misijné dobrovoľníctvo

Dobrovoľník Tibor sa zo svojej ročnej misie v Keni vrátil v januári 
2022 a jeho ďalšie kroky viedli na Luník IX, kde pôsobí ako učiteľ 
angličtiny. Pred misiou by nikdy nepovedal, že sa do školy ešte 

vráti, nieto ako učiteľ.

V júni 2021 sme po ročnej príprave na misiu odovzdali misijné 
kríže deviatim mladým, ktorí aktuálne pôsobia v Južnom Sudáne, 

Keni a Tanzánii.

Aj Barča so Saškou sa na rok presťahovali k sestrám saleziánkam 
do Južného Sudánu, kde sa venujú práci na miestnej škole a vo 

voľných chvíľach napríklad maľovaniu.

V Tanzánii na saleziánskej škole v meste Didia pomáhajú naše tri 
dobrovoľníčky: Mária, Baška a Magdaléna. Neváhali a vyskúšali si 

aj svoj prvý africký polmaratón, ktorý úspešne dobehli až do 
konca.
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Veronika už vyše päť mesiacov pôsobí v komunite sestier 
saleziánok v Južnom Sudáne v meste Gumbo. Venuje sa deťom 

v miestnej škôlke, ktoré nehovoria veľmi po anglicky, ale Veronika 
si k nim našla svoju cestu.

Naši dobrovoľníci Juraj a Kristián pôsobia v centre Bosco Boys 
v Keni, kde sa venujú chlapcom z ulice a trávia s nimi každý deň. 
Pomáhajú im s praním, s učením, ale tiež si s nimi radi zahrajú 

futbal alebo sa zabavia pri spoločných oslavách.

Aj tento rok môžeš s nami vykročiť na cestu saleziánskeho misijného DOBROvoľníctva. 
Pozývame ťa darovať rok svojho života v službe chudobným a zažiť skutočné 

DOBROdružstvo. Viac informácií je na: www.savio.sk a www.dobrovolnici.saleziani.sk.



výchova det í

Často sa nachádzame 
v kolobehu nevyhnut-
ných záležitostí, a keď 
sú splnené, s  výdy-
chom si sadneme a te-
šíme sa, že deti sa ve-
dia zabaviť aj samy. Veď 
i my chceme mať ko-
nečne trochu pokoj! 
Oddýchnuť si, mať čas 
sami pre seba. 
Je to zlé? Isteže nie. 
Lenže… ak sa náš 
vzťah k  deťom bude 
točiť len okolo povin-
ností a čas voľna si bu-
deme vychutnávať 
prevažne sami, kde sa 
bude nachádzať pries -
tor na budovanie vzá-
jomného vzťahu? 
Rada by som sa s vami 
podelila o  slová dona 
Bosca napísané v Liste 
z Ríma v roku 1884. Hovorí v ňom o dô-
ležitosti asistencie, čiže ako sa vycho-
vávatelia správajú k  mladým počas 
 pres távok, v čase voľna, keď netreba 
riešiť povinnosti. Hoci sa na prvý po-
hľad môže zdať úsmevné porovnávať 
saleziánsky ústav s dnešnou rodinou, 
istá paralela tam je. Nuž načerpajme  
z múdrych slov dona Bosca aj my rodi-
čia dnešných detí. Mimochodom, ne-
znie vám jeho charakteristika mladých 
akosi povedome? 
Videl som oratórium. Všetci ste boli na 
prestávke, ale nepočul som ani radostný 
krik, ani spev a  nevidel som ani pohyb 
a  život. V  postoji a  na tvári mnohých 
chlapcov bolo vidieť nudu, znechutenie, 
zachmúrenosť a nedôveru. Veľmi ma to 
zarmútilo. Pravda, mnohí tu pobehovali, 

hrali sa a zabávali, ale dosť bolo aj takých, 
ktorí boli sami, opretí o stĺpy, pohrúžení 
do skľučujúcich myšlienok. Iní postávali 
na schodoch, na chodbách alebo v kúte 
záhrady, aby sa vyhli spoločným hrám. 
Ďalší sa pomaly prechádzali v skupinkách 
a polohlasne sa rozprávali, pričom sa po-
dozrivo a zlomyseľne obzerali. 
A aké ponúka riešenie? (Don Bosco ve-
die vo sne dialóg s mladíkom z počiat-
kov oratória.) 
– Ako by sa dalo pomôcť týmto mojim 
drahým chlapcom a vrátiť im niekdajšiu 
živosť, veselosť a hravosť? 
– Láskou! 
– Láskou? Vari moji chlapci nie sú dosť mi-
lovaní? (…) Čo ešte treba? Čo tu chýba? 
– Aby chlapci boli nielen milovaní, ale aby 
aj cítili, že sú milovaní. 

– Azda nemajú oči a ro-
zum? Nevidia, že všetko, 
čo sa pre nich robí, robí 
sa z lásky? 
– Nie, opakujem, to ne-
stačí. 
– Tak čo ešte treba? 
– Ak sa vychovávatelia 
zúčastňujú na spoloč-
ných zábavách pri tom, 
čo sa ich zverencom 
páči, chlapci sa cítia mi-
lovaní. Tak sa naučia vi-
dieť lásku aj v  tom, čo 
sa im prirodzene páči 
menej – v  disciplíne, 
v  štúdiu, v  sebazapie-
raní a aby sa to naučili 
robiť s  oduševnením 
a  s  láskou. (…) Nech 
majú (vychovávatelia) 
radi, čo sa páči chlap-
com, a  chlapci budú 
mať radi to, čo sa páči 

predstaveným. Potom ich (predstavených) 
námaha bude ľahká. (…) 
(MOTTO, Francesco: Výchovný systém 
Jána Bosca. Bratislava: Vydavateľstvo 
Don Bosco 2005) 
 
Na záver si môžeme položiť niekoľko 
otázok: Kedy sa viem „v prestávkach“ 
medzi povinnosťami priblížiť k  svojim 
deťom ja? Akým spôsobom? Kedy tak 
najbližšie spravím? Ako by som tak mo-
hol robiť aj v dlhodobom horizonte? 
Odpovede každého z nás sa budú líšiť. 
V prípade našej rodiny je to najmä čas, 
keď sme spolu na výletoch a prechádz -
kach. Obľúbené spoločenské hry. Spo-
ločné čítanie kníh. Spoločné stavanie si 
z  lega. „Rande“ s deťmi len jeden na 
jedného.

Autor: Zuzana Petruľáková / Foto: ANS 

Ako rodičov nás pohlcuje v prvom rade zabezpečenie, aby bolo doma dosť peňazí, 
navarené, upratané, nachystané, spravené domáce úlohy... Popri tom kontrolujeme 

a naháňame deti, či si už aj ony splnili svoje povinnosti – školské, domáce, voľnočasové...

Všímajte si ich počas prestávky! 
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mediálna výchova

Tinka Karmažín:  
Mojou odpoveďou na hejt je láska

Autor: Viktória Norisová, Barbora Okruhľanská / Foto: archív Tinka Karmažín

Na sociálnych sieťach sa s nimi delí  
o svoje chutné recepty a sleduje ju viac 
ako 200 000 ľudí. Autorka knižných 
 pub likácií o zdravej strave – Tinka Kar-
mažín. 

Pamätáte si na svoje začiatky na 
sociálnych sieťach ako „Tinkine 
recepty“? 
Pamätám si to veľmi presne. Na svojej 
súkromnej facebookovej stránke som 
začala zverejňovať recepty. Jeden ka-
marát mi vtedy zo žartu povedal, aby 
som už „nespamovala“ a vytvorila si na 
to vlastnú stránku – že on mi ju spraví. 
Nápad sa mi veľmi páčil. Chcela som 
mať nejaké miesto, kde si uložím všetky 
svoje recepty, nestratia sa mi a budem 
sa k nim môcť kedykoľvek vrátiť. Tak 

som si spolu s kamarátkou založila 
stránku. Neskôr som ju už spravovala 
sama. Nikdy by som si nebola pomys -
lela, do akého rozsahu sa rozrastie a že 
sa raz stanem autorkou knižných pub -

likácií o zdravej strave a prírodnej 
liečbe. Nikdy predtým som nepremýš -
ľala nad tým, že budem inšpirovať ľudí 
a moje knižky sa stanú obľúbenými 
dennodennými pomocníkmi v kuchy-
niach a domácnostiach po celom svete. 
 
V čom je podľa vás pre dnešnú 
generáciu mám internet najväčším 
pomocníkom? 
Internet, alebo lepšie povedané so-
ciálne siete, nám umožnili spájať ľudí  
z jedného konca sveta s druhým. Je to 

skvelý pomocník a pomáha mi komu-
nikovať s fanúšikmi, ktorým sa chcem 
prihovoriť. Je však na druhej strane aj 
hrozbou. Kedysi sme mali informácie 
oklieštené, dnes ich je prebytok a veľa  
z nich je aj zámerne zavádzajúcich. 
Preto je dôležité vedieť si vybrať to mé-
dium, ktoré je dôveryhodné. 
 
Pridávanie receptov a rád na zdravé 
stravovanie sa postupne stalo aj 
vašou prácou. Ako vnímajú vaši 
blízki, že sa s mobilom nehráte,  
ale pracujete? 
Spočiatku to moje okolie veľmi nechá-
palo, najmä teda môj synček, keďže 
mobil je pre mňa naozaj pracovný ná-
stroj a málokedy sa mám čas na ňom 
hrať alebo sledovať niečo iné okrem 
mojich stránok. Práve to mi zaberá naj-
viac času, pretože vďaka mobilu tvorím. 
A držím ho v ruke naozaj často a dlho, 
takže mimo práce ho už odkladám  
a rada si od neho oddýchnem. 
 
Ako to vysvetľujete svojmu synovi? 
Láka aj jeho online svet? 
Bolo náročné nastaviť si hranice. Stále 
je ťažké opakovať, že ja sa s mobilom 
nehrám. Mám pred tým rešpekt, pre-
tože dieťa sa najviac vychováva samo 
vnímaním sveta okolo seba. Nasáva  
a automaticky opakuje. Nie vždy sa dá 
tá práca oddeliť, pretože moja práca je 
môj život, je to niečo, čomu naozaj ži-
jem každý deň a delím sa o tom s mo-
jimi sledovateľmi. 
 
Publikovať na sociálnych sieťach  
a obzvlášť pre cieľovú skupinu 
mamičiek, ktoré sa dokážu prieť aj  

Máj je oslavou všetkých mám. Jednak tej našej nebeskej, no aj tých pozemských.  
Pred silou mamičkovskej komunity v online priestore má rešpekt nejeden marketingový 
expert. Aj preto sme sa rozhodli osloviť úspešnú mamu, ktorá svojou prácou inšpiruje 

ostatné mamky.
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mediálna výchova

o počte gramov cukru do koláča, nie 
je vždy jednoduché. Čo vás táto 
skúsenosť so sociálnymi sieťami 
naučila? 
Môžem povedať, že nič mi nedalo takú 
školu do života ako táto skúsenosť  pub -
likovania, najmä keď uverejním niečo, 
čo si vyžaduje prekročiť zónu svojho 
komfortu. A toto sa ťažko rieši cez pís-
menká. Nie je to ani tak o mne, ako to 
napíšem, ale akú má práve náladu člo-
vek, ktorý to číta. Od toho sa odvíja 
reakcia. O to viac, keď ide o deti, na tie 
sme citlivé všetky mamy. Myslím si, že 
by sme mali venovať menej energie na 
rozpútavanie bojov cez príspevky, skôr 
si spomenúť na to, prečo boli siete vy-

tvorené – aby spájali, aby sme si  
z nich zobrali to, čo nás učí a posúva  
v myslení a názoroch ďalej. A riadili sa 
heslom ži a nechaj žiť. Ja mám svoj ná-
zor a druhý má iný. Tak to je v poriadku. 
Nie všetko je pre všetkých. 
 
Akým spôsobom reagujete na kritiku, 
prípadne hejt, ak sa s nimi 
stretávate? 
Musím povedať a z toho som naozaj 
šťastná, že na mojich sieťach je negati-
vity naozaj len veľmi málo a vyskytuje sa 
ojedinele. Mám šťastie na ľudí a na to, 
že sa mi vytvorila jedna úžasná komu-
nita cítiacich, mysliacich a empatických 
ľudí – stránka, na ktorú naozaj rada cho-

dím. Som za nich skutočne vďačná  
a denne za nich ďakujem Bohu. Ak sa aj 
nájde nejaký názor, ktorý nie je práve 
vľúdny, snažím sa to nebrať osobne. Za-
myslím sa, čo mohlo spôsobiť túto reak-
ciu na opačnej strane, že možno práve 
dnes niekto nemá svoj deň alebo je  
z niečoho nešťastný a ja som mu tak 
trochu stúpila na otlak. Po tých rokoch 
v mediálnom prostredí poviem to, čo 
som vravela od začiatku – odpoveď je 
láska. Tento svet nevyhnutne potrebuje 
viac a viac lásky. Ľudia potrebujú počuť, 
že ich niekto len tak pochváli, usmeje sa 
na nich a pochopí, že sú možno smutní, 
unavení. Úsmev je zadarmo a nič nás 
nestojí a vždy sa len násobí. No nie je to 
krásne? Usmievajme sa viac a na všet-
kých. 
 
Čo vás motivuje pokračovať vo svojej 
práci a neutiecť z mediálneho sveta? 
Poviem úprimne, veľakrát som mala  
a myslím, že budem mať silnú túžbu 
odísť. Byť verejne známy človek je veľmi 
náročné, treba vnútorne aj psychicky 
ustáť rôzne tlaky a predstavy iných. 
Vždy to tak prednesiem Bohu a poviem 
mu – Pane, ty si mi dal dary a talenty  
a poslal ma na túto cestu, ak budeš 
chcieť, aby som po nej ešte kráčala, tak 
ma zadrž. Použi ma ako svoj nástroj. Je 
to až neuveriteľné, ale vtedy mi VŽDY 
pošle niekoho do cesty, kto mi niečo 
krásne povie alebo napíše, a viem, že 
ešte nie je čas. Ešte som svoje poslanie 
nedokončila a moja cesta pokračuje ďa-
lej. A je tu, samozrejme, môj manžel,  
s ktorým som naozaj šťastná, je mojím 
priateľom, učiteľom a nekonečným 
oporným múrom, o ktorý sa môžem 
vždy oprieť. Veď vo dvojici sa vždy kráča 
ľahšie.
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SÚŤAŽ 
Milí čitatelia, Tinka 
sa rozhodla daro-
vať 3 svoje knihy do súťaže. Ak sa 
chcete zapojiť, odpovedzte na 3 krátke 
otázky v našej ankete. Dňa 30. 6. vyžre-
bujeme 3 výhercov, ktorých budeme 
kontaktovať. Link na anketu: 
bit.ly/sutaz-donboscodnes



na strane pápeža

Nikdy nezaspávajme bez modlitby 
Pápež František: „Nezhasínajme svetlo v izbe, 
keď ideme spať, kým nestojíme v Božom 
svetle, teda v modlitbe. Dajme Pánovi príleži-
tosť, aby nás prekvapil a prebudil naše srdcia. 
Môžeme to urobiť tak, že napríklad otvoríme 
evanjelium a necháme sa ohromiť Božím slo-
vom. Môžeme sa tiež pozerať na kríž a obdi-
vovať bláznivú Božiu lásku, ktorá sa s nami 
nikdy nebude nudiť a má moc zmeniť naše 
dni, dať im nový zmysel, iné, nečakané svetlo.“ 
 
Medzi nami sa objavuje nový národ – 
seniori 
Už niekoľko desaťročí sa toto vekové obdobie 
života týka tohto „nového národa“, ktorým sú 
seniori. Je to „nový Boží ľud“. Všetci žijeme  
v prítomnosti, v ktorej spolunažívajú deti, 
mladí ľudia, dospelí a starí ľudia. Pomer sa 
zmenil: dlhovekosť sa stala masovou a vo veľ-
kých častiach sveta sa detský vek dávkuje  
v malých čiastkach. 
n Mladosť je krásna, ale večná mladosť je veľmi nebezpečný 
prelud. 
n Byť starým je rovnako dôležité – a krásne –, ako byť mladým. 
n Zapamätajme si to. 
n Spojenectvo medzi generáciami, ktoré prinavracia ľudskosť 
všetkým vekovým obdobiam života, je naším strateným da-
rom a musíme naň opäť nadviazať. 
n Musíme ho nanovo objaviť… 
„Vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú mať vide-
nia“ (Joel3,1). Keď starší ľudia kladú odpor Duchu pochová-
vaním svojich snov do minulosti, mladí už nedokážu vidieť to, 
čo by bolo treba urobiť, aby sa otvorila budúcnosť. Na dru-
hej strane, keď starí komunikujú svoje sny, mladí jasne vidia, 
čo majú robiť. Taká mládež, ktorá sa viac nepýta na sny sta-
rých ľudí a upína sa so spustenou hlavou na vízie siahajúce 
len po vlastný nos, bude mať problém niesť svoju prítomnosť 
a uniesť svoju budúcnosť. Staroba je dar pre všetky fázy ži-
vota. Božie slovo nám pomôže rozpoznávať zmysel a hod-
notu staroby. Nech aj nám Duch Svätý udelí tie sny a vízie, 
ktoré potrebujeme. 
 
Nerobme žiadne kompromisy so zlom 
Pápež František: „Ježiš vie, že diabol je zlý a to, čo ponúka, je 
zlé, preto s ním nerobí kompromisy. Ani my nesmieme viesť 
dialóg s pokušením, lebo ak podľahneme jeho lichôtkam, na-
koniec ospravedlníme svoju lož tým, že ju budeme maskovať 

dobrými úmyslami. Nesmieme upadnúť do snov svedomia, 
ktoré nás nútia povedať: ,Nie je to nič vážne, robí to každý!‘ 
Pozrime sa na Ježiša, ktorý nerobí kompromisy, nezaoberá sa 
zlom. Diabol je v protiklade s Božím slovom, ktoré je silnej-
šie ako on, a tak víťazí nad pokušením.“ 
 
„Smrť musí byť prijatá, ale nesmie byť 
spôsobovaná“ 
„Žijeme v spoločnosti ohrozenej kultúrou ľahostajnosti. Dnes 
je ľahostajnosť veľkou chorobou,“ pripomína František. „Hľa-
dajme v iných dobro, nie zlo. Boh vždy verí v človeka a je vždy 
pripravený odpustiť mu hriechy.“ 
 
„Slová, ktoré používame, hovoria o tom, kto sme“ 
„Niekedy nevenujeme pozornosť svojim slovám a používame 
ich povrchne,“ zdôraznil pápež. „Slová majú svoju váhu: 
umožňujú nám vyjadriť svoje myšlienky a pocity, vyjadriť 
svoje obavy a plány, ktoré chceme uskutočniť, žehnať Bohu 
a iným. Žiaľ, jazyk môžeme použiť aj na podnecovanie pred-
sudkov, stavanie bariér, útoky, a dokonca na ničenie našich 
bratov a sestier: fáma bolí a ohováranie môže byť ostrejšie 
ako nôž! V digitálnom svete sa slová šíria rýchlo, ale príliš veľa 
slov vyjadruje hnev a agresivitu, podnecuje falošné správy  
a využíva kolektívne obavy na šírenie skreslených myšlie-
nok. Diplomat, druhý generálny tajomník OSN a nositeľ No-
belovej ceny za mier Dag Hammarskjöld povedal, že zneuží-
vanie slov je pohŕdaním človekom.

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

Nikdy nezaspávajme bez modlitby
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sväté písmo

Jánovo evanjelium nám okrem iných 
posolstiev ponúka svoj hlboký pohľad 
na to, čo znamená byť Ježišovým učení-
kom. Objavíme to vtedy, keď si v Evan-
jeliu podľa Jána všimneme grécke slo-
veso menein, prípadne podstatné 
meno, ktoré sa od neho odvodzuje –
moné. Prekladá sa viacerými spôsobmi 
podľa kontextu danej state: bývať, spo-
čívať, zostať, prebývať, urobiť si obydlie, 
domov, zotrvať. 
Hoci Jánovo evanjelium sa často ozna-
čuje ako najvyššie, najduchovnejšie, 
mystické, prekvapivo však objavujeme, 
že je hlboko – a môžeme povedať naj-
hlbšie – ľudské. V Jánovom evanjeliu vi-
díme Ježiša, Božie slovo, ktoré prebýva 
medzi ľuďmi, postavilo si stan medzi 
nami. A Ježiš neváha vytvárať si hlboké 
ľudské vzťahy s ľuďmi. Všimnime si te-
raz state z Jánovho evanjelia, v ktorých 
nájdeme rôzne podoby gréckeho slo-
vesa menein. 
Ján Krstiteľ nám svedčí, že Duch, ktorý 
ako holubica zostupoval z neba, spočí-
val na ňom. A  v nasledujúcom verši 
opäť podčiarkuje: Na koho uvidíš zo-
stupovať Ducha a spočinúť na ňom, to 
je ten… (Jn 1, 32 – 33). 
Keď prví učeníci počuli od Jána svedec-
tvo o  Ježišovi, Božom baránkovi, opý-
tali sa ho: Učiteľ, kde bývaš? Šli teda, vi-
deli, kde býva, a zostali v ten deň u neho 
(Jn 1, 38 – 39). 
Záver rozpravy o Ježišovom stretnutí so 
ženou Samaritánkou nám hovorí o tom, 
ako mnohí Samaritáni z tej dediny uve-
rili v Ježiša pre slovo ženy, ktorá svedčila. 
Oni prišli k nemu a prosili ho, aby u nich 
zostal. I zostal tam dva dni (Jn 4, 39 – 
40). 
V kapitole o chlebe života nachádzame 
Ježišovu výzvu: Kto je moje telo a pije 
moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom (Jn 
6, 56). Toto sloveso je skryté, ale silne 
prítomné aj v  Ježišovej dramatickej 

otázke Dvanástim: Chcete aj vy odísť? 
Inými slovami: Zostanete so mnou? 
Keď sa v 8. kapitole pridávajú k Ježišovi 
noví učeníci, upozorňuje ich: „Ak osta-
nete v mojom slove, budete naozaj mojimi 
učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás 
vyslobodí“ (Jn 8, 31 – 32). 
Aj vo svojej rozlúčkovej reči je táto téma 
silná a mohli by sme povedať rozhodu-
júca. Ježiš hovorí: V dome môjho Otca je 
mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, 
bol by som vám povedal, že vám idem 
pripraviť miesto?! A ponúka svojim uče-
níkom tú najväčšiu hodnotu, večné spo-
ločenstvo s ním: aby ste aj vy boli tam, 
kde som ja (Jn 14, 2 – 3). 
V pokračovaní tejto reči nasleduje vý-
zva, takmer rozkaz pre učeníkov: 
Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť 
nemôže prinášať ovocie sama od seba, 
ak neostane na viniči, tak ani vy, ak ne-
ostanete vo mne… Ostaňte v mojej 
láske! (Jn 15, 4 – 9). 
Ak si pozorne prečítame tieto verše, ob-
javíme, ako nás toto evanjelium vedie 
do živého, intímneho spoločenstva s Je-
žišom. Na začiatku Ježiš pozýva učení-
kov tam, kde býva, a oni tam zostávajú, 
je ochotný ostať u  tých, ktorí ho o  to 
prosia ako Samaritáni. Táto jeho prí-
tomnosť, jeho prebývanie v učeníkoch 

sa odohráva tromi spôsobmi: jedením 
jeho tela, pitím jeho krvi a zotrvávaním 
v  jeho slove. Učeník je teda ten, kto 
hľadá, kde Ježiš prebýva, kto zotrváva 
s ním, neodchádza od neho. Takto sa 
stáva všemocným v modlitbe a schop-
ným prinášať ovocie. 
Každý salezián je tiež učeníkom Ježišo-
vým, a ak chce mať ducha rodinnosti 
a  spoločenstva, mal by byť citlivý na 
tieto riadky evanjelia. S akou láskou 
a nežnosťou, ale aj naliehavosťou Ježiš 
vytvára spoločenstvo s  tými, ktorí 
v neho veria! Toto spoločenstvo s ním 
však, ako sme videli, má aj dramatické 
momenty, chvíle, keď sa my alebo ľudia 
okolo nás rozhodujú, či odísť, alebo zo-
stať. 
Tieto verše evanjelia nám silne pripo-
mínajú aj svätého Františka Saleského, 
ktorý hovorieval a iným ponúkal slová: 
Nech žije Ježiš! (fr. Vive Jesu!). Vskutku, 
Ježiš žije, my nemusíme jemu priať ži-
vot, táto veta je upriamená na nás: Ježiš 
totiž má žiť v nás. „Toto nie je len mod-
litba, aby sme Ježiša nejako napodob-
ňovali, je to modlitba, aby Ježiš mohol 
žiť a bývať v nás“ (E. McDonnell). 
 
Inšpirované podľa M. T. Winstanley, Sa-
lesian Gospel Spirituality, Bolton, 2020.

Spracoval: Pavol Grach SDB / Foto: Barbora Kullačová
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Zotrvať s Ježišom, aby Ježiš mohol žiť v nás.



misie

Vďaka vašej štedrosti je aj zdrojom pre 
materiálnu pomoc chudobným v mi-
siách a pre podporu práce mi-
sionárov. Každý rok sa v  ňom 
snažíme priblížiť rôzne stránky 
misií. Raz to boli naše misijné 
zbierky Tehlička, kde sme vás 
počas jednotlivých mesiacov in-
formovali o tom, ako vyzerá čin-
nosť na miestach, ktoré boli 
podporené už pred mnohými 
rokmi. Vďaka vtedajšej pomoci 
diela doteraz fungujú a priná-
šajú úžitok. Pred rokom to bolo 
naše dielo v Jakutskej republike v mes-
tečku Aldan, ktoré slávi 30 rokov od 
svojho začiatku a ktoré zároveň potre-
bovalo urgentnú rekonštrukciu strechy. 
Teraz je to priblíženie národných jedál 
z  krajín, kde pôsobia naši misionári 
a misijní dobrovoľníci. 
Kalendár na rok 2022 som s nadšením 
rozdával so slovami: „Nech sa páči, vez-
mite si, zakúste, ako chutí misia!“ Až 

kým nám jedna pani nenapísala mail, 
že jej syn ju upozornil, že na aprílovom 

obrázku sú nepekné gestá. Hneď som si 
ten apríl otváral, lebo presne tento ob-
rázok som ja ako prvý skontroloval, či je 
v poriadku, a  vtedy som si nič nevši-
mol. Ale po upozornení, keď už som ve-
del, čo konkrétne hľadať… ups! Bolo to 
tam! Okrem mňa kalendár prešiel kon-
trolou ďalších desiatich ľudí, no ani im 
sa nepodarilo tieto gestá odhaliť. 
Chcem sa tu ospravedlniť. Prepáčte. 

Nebol to náš úmysel a  veľmi nás to 
mrzí. Mali sme dlhý čas u nás v kance-

lárii z  toho pokazenú náladu. 
Keby väčšina kalendárov už ne-
bola rozoslaná, určite by sme 
to nejako riešili. 
Mňa osobne najviac mrzí, že 
ten obrázok mohol podnietiť 
odsudzujúce a povýšenecké 
poznámky k  rómskej komu-
nite. Zároveň som si uvedo-
moval zaujímavý jav, že gestá, 
ktoré som si ani sám pri prvej 
pozornej kontrole nevšimol, sa 

postupne pre mňa stali jediným, čo 
som pri pohľade na obrázok videl. Preto 
som si na svojom kalendári ilustráciu 
upravil tak, ako to vidíte pri tomto 
článku. 
Druhá vec, o  ktorú ma táto udalosť 
obohatila, bola, že misia skutočne takto 
často chutí. Namiesto dobra a  lásky, 
ktorú misionár rozdáva, môže zožať po-
hŕdanie, ba aj prekliatia a  nadávky. 
Preto som gestá, ktoré sú symbolom 
preklínania, nahradil srdiečkami, sym-
bolmi lásky. Veď takto nás to učí náš 
Pán: „Žehnajte tým, čo vás preklínajú,  
a modlite sa za tých, čo vás potupujú!“ 
(Lk 6, 28). 
Kalendár napriek tomu podnietil viace-
rých ľudí ku kuchárskym aktivitám 
a  skúšajú doma jednotlivé recepty. 
Zvlášť dobré je to v rodinkách s deťmi či 
v mládežníckych strediskách, kde takto 
vznikajú zaujímavé besedy o tom, ako 
žijú ľudia v  iných krajinách, čo jedia  
a odkiaľ majú suroviny do kuchyne, 
koľko to u nich stojí a podobne. Hotové 
jedlá môžete odfotiť a poslať k nám na 
savio@saleziani.sk alebo na SAVIO face -
book či Instagram. Každý mesiac žre-
bujeme jedného výhercu, ktorému po-
šleme drobný výrobok z  Dagoretti 
dielne z Nairobi v Keni.

Autor: Štefan Kormančík SDB / Foto: Misijné oddelenie SDB

Misijný kalendár 2022

Náš misijný kalendár vás už roky informuje o misiách. Je dobrým prostriedkom pre 
oživovanie misijného ducha na Slovensku a pre podnecovanie k modlitbám.
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t i tus  zeman

Autor: Jozef Luscoň SDB / Foto: archív autora

Vtedy a teraz v Justičáku–  
Návrat o 70 rokov späť

Vpredu pod štátnym znakom sú „súdne 
stolice“. Tu sedáva senát zložený zo 
sudcov z povolania, sudcov z ľudu  
a všetkému velí predseda súdu. Po jeho 
pravici je prokurátor a po ľavici obhaj-
covia. Oproti senátu sú lavice obžalo-
vaných, za nimi sedačky pre príbuzných 
a zvedavcov. Nad nimi je veľký „chór“– 
galéria. Priestory v sále zostali nezme-
nené od začiatku funkcie budovy, štátny 
znak, obklady, stoličky sa zmenili. I ľudia 
sa tu stále menia. Teraz sme tu my, čo 
rekonštruujeme proces dona Titusa  
a spoločníkov. Je tu synovec dona Ti-
tusa – Michal Radošinský, syn Jána 
 Brich tu – Július, je tu rodina dona Šte-
fana Sandtnera – Peter a sú tu ďalší, 
ktorých otcovia boli odsúdení. A je tu aj 
don Titus. Jeho relikviu mám na hrudi. 
Na začiatku pojednávania Titus a spol. 
tu bolo všetko naplnené ľuďmi. Potom 
predseda súdu všetkých okrem obvi-
nených poslal preč. A na tretí deň pri čí-
taní rozsudku sa to opäť zaplnilo do po-
sledného miesta. Saleziáni Macák, 
Vagáč i Reves našli odvahu a zamasko-
vaní sa ocitli medzi divákmi. Chceli ve-
dieť, ako sa to s ich priateľmi skončí. 
Miesto pre vypočúvanie obvineného sa 
mi zdalo ako „posvätné“. Obžalovaný 
po vyzvaní musí ísť dopredu pred pult, 
ktorý pripomína ambón. Tu stál Titus, 
tu stáli hrdinovia za vieru v Boha. Po-
dobná scéna bola, keď Ježiš stál pred Pi-
látom. 
Do mysle sa vtierajú myšlienky, ktoré sú 
spojené s týmto miestom. Koľko po-
vzdychov tu vyšlo z hrude obvinených! 
Aj v prípade dona Titusa – keď zaznelo, 
že je odsúdený „len“ na 25 rokov 
tvrdého väzenia, – si mnohí vydýchli. 

Čakali totiž, že dostane trest smrti. Aj do-
novi Titusovi sa uľavilo. Obrátil sa  
k divákom, zložil ruky a uklonil sa im. Uro-
bil to z vďaky, že ho psychicky podporili. 
Po 70-tich rokoch sme čítali texty z ar-
chívnej zápisnice. Sprítomňovali sme 
slová, ktoré vychádzali z dobitých ľudí či 
z úst tých, ktorí mali arogantnú moc.  
Až zimomriavky behali po chrbte. Tu sa 
stretla moc proti bezmocnosti. Lož proti 
pravde. Teror proti nevinnosti…  

A padali rozsudky, ktoré menili osudy 
ľudí. Úhrnný trest odsúdených bol 289 
rokov väzenia. 
Pojednávanie proti Titusovi Zemanovi  
a spoločníkom sa skončilo 22. februára 
1952 o 15. hodine a 30. minúte. Po 
ukončení procesu odsúdení požiadali, 
aby im bolo umožnené stretnutie s prí-
buznými. Dostali na to päť minút. Ich 
krížová cesta pokračovala v Ilave,  Le -
opoldove, Valdiciach… 
My sme skončili natáčanie o 15.25 – 

skoro na minútu presne ako pred se-
demdesiatimi rokmi. A tiež sme sa pria-
teľsky porozprávali, ale išli sme domov. 
Miško Halenár, jeden z  nás, utrúsil: 
„Keby tak vedeli tí naši otcovia, že tu bu-
deme o 70 rokov a čo budeme robiť…“ 
Hľa, tajomstvo časov. 
Aj keď sa to zdá ako paradox, cítil som 
sa ako na posvätnom mieste, lebo tu 
stáli svätí ľudia –Titus a spol. Už ani je-
den z nich nežije, ale z ich obety žijeme 

my dnes. Z ich utrpenia sa rodila naša 
budúcnosť. Ich obeta je v základoch na-
šej spoločnosti. Svoj čas naplnili, svoju 
úlohu splnili, Bohu zostali verní a my im 
za to ďakujeme. A uvedomujeme si, že 
teraz je náš čas a naša úloha potiahnuť 
život k dobrému. Ako oni. Nech nám  
v tom Pán pomáha.   
 
P. S.: Link na proces je na adrese: 
https://www.youtube.com/watch?v=aJA
Prh-iQWE

25

Deväť chlapov vstupuje 22. 2. 2020 do Justičného paláca v Bratislave. Po vstupnej kontrole 
si to zamierili do hlavnej pojednávacej miestnosti, kde sa pred sedemdesiatimi rokmi konal 

súd s donom Titusom a spoločníkmi.



história

Prvú rehoľnú profesiu zložil 24. no-
vembra 1930. Pedagogiku a filozofiu 
študoval v  saleziánskych ústavoch 
v Šaštíne a vo Fryštáku na Morave. Pô-
sobil v rokoch 1933 až 1935 ako peda-
gogický asistent v saleziánskom ústave 

vo Svätom Beňadiku a v Bratislave. V ro-
koch 1935 – 1938 študoval na Pápežskej 
gregoriánskej univerzite v Ríme. Bol vy-
svätený dňa18. decembra 1938 v Bazi-
like Božského Srdca v Ríme. Najprv pô-
sobil v saleziánskom ústave v Trnave 
ako direktor malého seminára a inter-
nátu pre študentov gymnázia. Neskôr 
v  saleziánskom ústave v Galante, od-
kiaľ bol poslaný za duchovného správcu 
do Šaštína, Trnavy-Kopánky a Gáne. Za-
stával pozíciu redaktora časopisu Sale-
ziánske zvesti. 
Počas barbarskej noci bol predstave-
ným kláštora a riaditeľom salezián-

skeho ústavu v Hodoch pri Galante,  
odkiaľ bol internovaný do kláštora v Pe-
zinku. Neskôr ho preložili aj do iných sú-
streďovacích kláštorov v Báči, Podolínci 
a Malackách. Po absolvovaní politic-
kého preškoľovacieho kurzu v Malac-

kách v decembri 1950 dostal povolenie 
vykonávať pastoráciu. Dňa 20. januára 
1951 bol prijatý do pastoračných slu-
žieb Rožňavskej diecézy a menovaný za 
správcu fary v Šafárikove (Tornaľa).  Keď -
že toto miesto neprijal, bol od 24. ja-
nuára do 24. februára kaplánom v Ple-
šivci. Od 25. februára do 1. mája bol 
dočasným správcom fary v Muráni. Od 
1. mája 1951 do 2. januára 1952 pôsobil 
ako kaplán v Lučenci. V rokoch 1952 – 
1972 opäť pôsobil ako administrátor 
farnosti Muráň. 
Muráň je najsevernejšou časťou bývalej 
Gemerskej župy. Je to krajina na roz-

hraní stredného a  východného Slo-
venska. Už v  začiatku svojej kňazskej 
pastorácie si obľúbil rázovitý horalský 
ľud, najmä furmanov a drevorubačov. 
Tiež divokrásne hory tohto kraja, po 
ktorých ho s  vytrvalou obetavosťou 
sprevádzal skúsený horal furman Pa-
vel Lukáš. 
Z malebného prostredia muránskeho 
kraja a priateľského styku s furmanmi 
čerpal v  rokoch 1952 – 1957 najviac 
podnetov pre svoju básnickú a  roz-
právkarskú tvorbu. Preto jeho dielo 
Žmeň rozprávok spod Muráňa nesie 
v  sebe pečať ľudovej jednoduchosti 
a prirodzenosti. Jej obsahom je 23 roz-
právok, povestí a bájí spod Muráňa. 
V  tomto období napísal aj 74 básní 
v diele Kytka piesní spod Muráňa, kde 
40 z jeho básni zhudobnil bývalý sale-
zián Ján Čambál, napríklad pre detský 
a miešaný zbor so sprievodom pieseň 
Lykovec kríčkový. Don Anton Macák po-
užíval literárny pseudonym Bystrík Mu-
ránsky. Bol skúseným pedagógom, his-
torikom, zberateľom folklóru aj dobrým 
botanikom. Na okraji strmých a nedo-
stupných muránskych vápencových 
skál spoznal vzácny kvet lykovec kríč-
kový (lat. Daphnearbuscula). Rastlina 
pochádzajúca z treťohôr je endemitom 
Muránskej planiny. Má príjemnú silnú 
vôňu, ktorá pripomína zmes škorice, 
klinčekov a orgovánov. Muránčania ju 
volajú levenda. 
Ako si na dona Antona Macáka spomí-
najú v rodine Kochjarovej z Muráňa živí 
svedkovia tej doby? 
„Hoci don Macák zomrel pred 50 rokmi, 
živo a s vďakou si naňho spomíname. Bol 
to muž pracovitý. Niektorým rodinám cho-
dil pomáhať pri kosení trávy či pri hrabaní 
sena. Od prvých rokov svojej pastorácie 
v  Muráni založil a  viedol miešaný spe-

Autor: Vincent Macejko SDB / Foto: archív autora

Zo života Antona Macáka

Anton Macák SDB sa narodil 25. októbra 1907 v obci Vištuk. Neskôr bol prijatý  
za chovanca do saleziánskeho ústavu v Šaštíne. V septembri 1929 vstúpil do noviciátu 

k saleziánom vo Svätom Beňadiku.
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 Farníci s donom Macákom pred vstupom do kostola v Muráni
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vácky zbor. Mal asi 40 členov. Sedliaci či 
furmani si dali záležať, aby domáce práce 
stihli večermi načas a  na skúšku zboru 
prišli včas. V zbore vládla disciplína, ra-
dosť a veselosť aj láskavá prísnosť. Túto 
kultúru náboženských piesní pod vede-
ním dona Antona Macáka si farníci veľmi 
vážili.“ 
Do služby sprevádzania zboru na hu-
dobných nástrojoch zapájal aj mladých 
z farnosti. Miništrovať chodilo 25 až 30 
chlapcov. Don Macák ich naučil mod-
litby a odpovede celej svätej omše v la-
tinčine. Organizoval výlety pre chlap-
cov, napríklad do Betliara či na 
Muránsku planinu. Vtedy mu prišli po-
môcť pozvaní bratia saleziáni – Franti-
šek Teplan aj Zoltán Tóth. Občas aj Ján 
Čambál. Chlapcov i dievčatá vyučoval 
na fare taje liturgie, botaniky či turistiky. 
Opakovane sa vtedy vyjadril, že pre 
dušpastiersku prácu oveľa viac potre-
boval poznať spev ako matematiku, čo 
sa zamladi učil v gymnáziu. Hrával sa aj 
s  chlapcami. Keď v hre na partizánov 
a mušketierov akože strieľali na dona 
Antona, vtedy 8-ročných miništrantov 
posadil za trest do prvej lavice v kostole 
a nemohli miništrovať. Deti vedeli, že 
pri vyučovaní náboženstva don Macák 
nosil pod reverendou paličku. V službe 
miništrantov ich vždy dopredu pripravil 

k posluhovaniu pri oltári. Po svätej omši 
si všetci vo farnosti veľmi vážili, že sa 
porozprával najmä s  chlapmi, ako sa 
majú, čím žijú, čo prežívajú. Toto si po-
čas 20-ročného pôsobenia v muránskej 
farnosti na donovi Macákovi veľmi vá-
žili. 
V roku 1963 bol rožňavský biskup Ró-
bert Pobožný pozvaný na zasadnutia 
Druhého vatikánskeho koncilu. Ako po-
radcu, tlmočníka a sprievodcu si vybral 
kňaza zo svojej diecézy dona Antona 
Macáka. Don Anton Macák nebol pria-
mym účastníkom vatikánskych zasad-
nutí. No je možné, že sa na zasadnu-
tiach ako tlmočník a sprievodca biskupa 
zúčastnil. V tom čase sa veľmi upevnilo 
ich priateľstvo a vzájomná dôvera. 
Po návrate z Ríma otec Macák s určitou 
pravidelnosťou informoval farníkov,  
o čom sa hovorilo na koncile. Načúval 
farníkom, ako oni reagujú na nové 
správy z koncilu. Don Macák po návrate 
z Ríma pracoval zodpovedne aj na ob-
novení pohrebnej liturgie. Pripravil 
texty a piesne na liturgiu kresťanského 
pohrebu, čím sa úspešne ujal v Muráni 
ekumenizmus. 
Do liturgických pohrebných textov vlial 
prepotrebnú kresťanskú nádej, čím sa 
na pohreboch postupne v  Muráni 
a okolí odstránila prax trápno-smieš-

nych plačiek. Don Macák aj veľmi trpel, 
keď sa jeho mnohé návrhy, čo sa týka 
obnovenej liturgie a  jej zavádzania do 
života liturgie, neujímali ani v  cirkev-
ných kruhoch. Cieľavedome však sle-
doval správny smer. Ľudí vo farnosti 
viedol podobrom, aj keď niektorí šo-
mrali, pri zavádzaní obnovenej liturgie  
Druhého vatikánskeho koncilu. Nepo-
darilo sa mu dobre presadiť v Sloven-
skej liturgickej komisii. Vždy sa však mo-
hol spoľahnúť na podporu svojho 
diecézneho biskupa Pobožného, ktorý 
mu veľmi dobre rozumel a podporoval 
ho v tomto úsilí. Jeho pracovitosť a an-
gažovanosť motivovala Štátnu bezpeč-
nosť, aby ho zastrašovala. Mnoho ráz sa 
do Muráňa vracal z  výsluchov zbitý. 
Vtedy na otázky farníčky Margity Koch -
jarovej odpovedal: „Margitka, nepýtaj sa, 
prečo som zbitý, prosím, daj mi nejakú 
masť na modriny.“ No don Macák sa ne-
dal zastrašiť. 
Cieľavedome a v spolupráci s kostolní-
kom, kantorom a organistom vždy mal 
písomne zaznačený priebeh, ako bude 
nasledovať liturgia v kostole či na cin-
toríne. 
Stále sa rozdávajúceho v službe bisku-
povi aj farníkom ho v roku 1966 posti-
hol ťažký infarkt a v rokoch 1967 a 1969 
krvácanie do vnútorného prostredia 
brušnej dutiny. Cítil sa malátny, bez 
chuti, bez vôle, s nízkym pracovným vý-
konom, no nezúfal a bol odovzdaný do 
Božej vôle. Od roku 1971 mu z Murán-
skej Huty chodil vypomáhať farár Šte-
fan Janega. 
Anton Macák zrástol s ľudom v Muráni. 
On sám si tam želal byť pochovaný 
vedľa kňaza mučeníka Jána Šarloša. Zo-
mrel dva mesiace po svojom biskupovi 
Róbertovi Pobožnom dňa 31. augusta 
1972. Na jeho náhrobný kameň na 
miestnom cintoríne napísali tieto jeho 
slová: „V toľkých krás objatí rád bych dlho 
žiť, smrť keď v hrob ma skláti, tu chcem 
v zemi sniť.“ 
V roku 2001 bolo udelené Čestné ob-
čianstvo obce Muráň donovi Antonovi 
Macákovi in memoriam. Pamätnú lis-
tinu zaňho prevzal jeho synovec sale-
zián, spisovateľ, učiteľ na vtedajšom sa-
leziánskom gymnáziu dona Bosca 
v Šaštíne don Ernest Macák.

Dňa 21. januára 1969 cestoval rožňavský biskup Róbert Pobožný do Ríma na úradnú 
návštevu Ad limina apostolorum. Počas štyroch týždňov ho sprevádzal  

a tlmočil mu don Anton Macák.



saleziánski svätí

Spracoval: Ondrej Miliczki SDB / Foto: archív

„Vincenzino, pozri sa, pozri, don Bosco!“ 
Vincenzo Cimatti sa narodil vo Faenze 
15. júla 1879 Giacomovi, nádennému 
roľníkovi, a Rose Pasiovej, tkáčke, 
ako posledné zo šiestich detí.  
Z troch súrodencov, ktorí ostali 
nažive, je najstaršia sestra Mária 
Raffaella z Kongregácie nemoc-
ničných sestier milosrdenstva  
blahoslavená; Luigi, salezián ko-
adjútor a misionár v Latinskej 
Amerike, zomrel v povesti svätosti 
a on, Vincent, je ctihodný. 
Ešte ani nedovŕšil tri roky, keď mu 
zomrel otec. V tom čase ho matka 
zobrala do kostola servitov, kde 
kázal don Bosco: „Vincenzino, po-
zri sa, pozri, don Bosco!“ Celý ži-
vot spomínal na dobrú tvár sta-
rého kňaza. Ako 17-ročný sa po 

zložení doživotnej profesie stal saleziá-
nom a predstavení ho poslali do Turína 
na Valsalice, aby vyučoval a nadobudol si 
kvalifikáciu: diplom z poľnohospodár-
stva a z filozofie i pedagogiky na Kráľov-
skej univerzite v Turíne a diplom z kom-
pozície na Konzervatóriu v Parme. 
 
Mladý kňaz na Valsalice 
Ako 24-ročný bol vysvätený za kňaza. 
Dvadsať rokov pôsobil ako vynikajúci 
pedagóg a skladateľ na kolégiu na Val-
salice, kde bol aj riaditeľom strednej pe-
dagogickej školy. Jeho operety sa často 
hrali v saleziánskych školách a orató-
riách. Generácie študentov ho nazývali 
majstrom. Zároveň však naliehavo žia-
dal hlavného predstaveného: „Nájdite 
mi miesto v najchudobnejšej, najúnav-
nejšej a najopustenejšej misii.“ 
 
Ako 46-ročného ho poslali založiť 
saleziánske dielo v Japonsku 
V štyridsiatich šiestich rokoch bol spo-
kojný! Don Rinaldi ho poslal ako vedú-

ceho skupiny, aby založil saleziánske 
dielo v Japonsku. Mal tam pôsobiť 40 ro-
kov. Svojou dobrotou si získal srdcia Ja-
poncov tým, že sa ako don Bosco vložil 
do apoštolátu tlače a hudby. Mal asi dve-
tisíc koncertov v Japonsku, Mandžusku, 
Severnej a Južnej Kórei, založil Vydava-
teľstvo Don Bosco (Editrice Don Bosco), 
ktoré vydalo preklady mnohých diel vrá-
tane životopisu Dominika Savia. Pri prí-
ležitosti 2600. výročia založenia Japon-
skej ríše bol pozvaný, aby zložil melódiu, 
ktorá sa mala vysielať v rozhlase. Najuz-
návanejšie noviny v Japonsku zhodnotili, 
že je to „japonskejšie ako japonské“. 
 
Predstavený vizitatórie  
a apoštolský prefekt 
Bol direktorom prvého saleziánskeho 
domu v Mijazaki a o tri roky neskôr sa 
stal predstaveným rodiacej sa vizitatórie. 
Veľa cestoval, aby stále povzbudzoval pr-
vých saleziánov v Japonsku a otváral 
diela najmä pre osirelé a marginalizo-
vané deti. Od roku 1935 do roku 1940 

bol apoštolským prefektom. Po 
ťažkých vojnových rokoch plných 
nespočetných obetí založil v To-
kiu „Mesto chlapcov“, ktoré za-
krátko poskytlo prístrešie a vy-
učovanie na základnej, strednej  
a odbornej škole 260 sirotám. 
 
Jeho posledné roky 
V roku 1949 ako 70-ročný ukon-
čil svoju službu provinciála  
a v roku 1952 pokračoval ďal-
ších desať rokov vo svojej práci 
ako direktor filozofického a teo-
logického študentátu v Chofu. 
Tu ako patriarcha 6. októbra 
1965 zomrel.

Ctihodný Vincenzo Cimatti

Vedel vždy priniesť radosť

Od talianskych a japonských úradov získal niekoľko ocenení. Jeho telo, ktoré teraz spočíva 
v krypte saleziánskeho domu v Chofu, exhumované v roku 1977, bolo nájdené dokonale 

neporušené.

Vincenzo Cimatti 
japonský don Bosco
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Vlastniť peniaze alebo materiálne veci 
nie je nič zlé, ale zlým sa stáva vtedy, ak 
vzťah k nim určuje citová naviazanosť – 
bláznivá chamtivosť po nahromadení 
a užívaní takýchto dobier. Svätý Franti-
šek nežiadal Filoteu zrieknuť sa mate-
riálnych dobier, ktoré čestne získala, ale 
ju povzbudzoval k  vnútornej odpúta-

nosti, aby sa jej srdce stalo úplne otvo-
reným pre nebeské veci a aby sa ne-
utopilo v  pozemskom zlate a  blate. 
Povzbudzuje netrápiť sa pre stratu ne-
jakých pozemských dobier, lebo jediné 
dobro, po ktorom máme túžiť, je ne-
beské kráľovstvo: „Keby si utratila  nie -
ktoré statky a veľmi by ťa bolelo srdce za 
nimi, bolo by to znakom, že ich miluješ. 
Nič tak neprezradí našu lásku k stratenej 
veci ako bôľ a zármutok nad jej stratou. 
Nikdy si nežiadaj veci, ktoré nemáš, plnou 
vedomou žiadosťou. Nech neprirastie 
tvoje srdce k veciam, ktoré máš.“ 
Niet väčšej chudoby, ako keď srdce člo-
veka ovláda lakomstvo. František tvrdo 
odmieta „tvrdosť srdca“ tých, ktorí sa 
naviažu na bohatstvá, lebo lakomosť 
vedie k  falošnosti a nespravodlivosti 
každého druhu. Je presvedčený, že 

úžera a  využívanie chudobných robí 
túto neresť osobitne neakceptovateľnú 
a ohavnú. „Lakomosť neprináša radosť 
nikomu ani lakomcovi,“ tvrdí František 
Saleský. 
Lakomosť je vždy nerozumná a  ne-
ľudská. Existujú ľudia, ktorí neminú nič 
ani pre seba a ani pre svojich drahých. 

Uprednostňujú žiť v biede a minúť len 
to najpotrebnejšie namiesto toho, aby 
dožičili dôstojný život sebe a svojej ro-
dine. Rozhadzovač alebo hýrivec si 
myslí, že peniaze vyriešia všetky prob -
lémy, a  tak nemá problém ich rozha-
dzovať. Neovláda sa a  nekontroluje 
v  ich užívaní, práve naopak: míňa ich 
podľa ľubovôle a fantázie v danej chvíli 
bez toho, aby si robil starosti, či má za-
pletené dlhy, alebo nevyhnutné po-
platky v rodine. 
Existuje ešte tretí spôsob lakomstva, 
ktorý je veľmi rozšírený, často aj medzi 
nábožnými dušami. Je možné stretnúť 
aj osoby lakomé a egoistické vo svojej 
ochote dať k dispozícii svoje talenty 
a voľný čas. Podnikateľ povie, že „čas sú 
peniaze“, ale pre kresťana platí: „Čas je 
šťastie a  láska!“ Čas je totiž ten pre-

krásny výtvor Pána Boha, ktorý umož-
ňuje človeku rozvíjať svoju vlastnú 
schopnosť milovať, rešpektujúc dru-
hého, a darovať sa mu. Ponechať si 
svoje vlastné talenty a nedať k dispozí-
cii druhým svoj voľný čas, uzatvárať sa 
do svojho egoizmu je čisté lakomstvo. 
Naopak, vedieť sa darovať druhým 
s veľkodušnosťou, bez očakávania od-
platy, nezištne, je skutok lásky a  sku-
točná kresťanská láska. 
„Lakomec,“ dodáva František Saleský „si 
robí zo svojho zlata a  striebra svojho 
boha.“ Odvrátiť sa od Boha znamená 
nahradiť ho falošnými bohatstvami, 
z ktorých si človek urobí idoly. Vedený 
chamtivosťou a  túžbou po peniazoch 
lakomec nechce uznať, že jeho mate-
riálne dobrá patria Bohu a že jemu boli 
zverené len ako prostriedok, nie ako 
cieľ. 
Liek na to, ako vyliečiť lakomosť a cham-
tivosť, je cvičiť sa v  opačnej čnosti,  
ktorou je skromnosť, veľkodušnosť, od-
pútanosť od materiálnych vecí a schop-
nosť vedieť sa podeliť. Takáto otvore-
nosť srdca sa nesústreďuje výlučne na 
seba, ale pozerá sa na dobro ostatných. 
Byť veľkodušný znamená jednoducho 
milovať a konať s následkami. Nezna-
mená to uspokojiť sa s minimom, aby 
som nemal výčitky svedomia, ale konať 
ako slobodný človek, ktorý prekoná 
strach z egoizmu a vlastných záujmov 
a zároveň sa cíti solidárny so svetom, 
ktorý ho obklopuje. Veľkodušní ľudia 
konajú s  radosťou a postupne sa na-
učia ovládať svoje vášne a túžby a tešia 
sa skutočnej slobode srdca. Naučme sa 
aj my požívať rozumné veci, ktoré nám 
boli Bohom zverené, lebo ako hovorí 
František: „Komu nestačí dostatočné, ne-
bude mu nikdy stačiť nič.“ 

Autor: František Kubovič SDB / Foto: Pexels

Svätý František Saleský hovorí, že „lakomstvo, pre ktoré s chamtivosťou túžime po 
pokladoch zeme, sa stáva koreňom všetkého zla“. Lakomstvo a nenásytnosť sú koreňom 

mnohých ziel: smútku, agresivity, žiarlivosti, závisti, hnevu, nenávisti, úzkosti až stavu 
depresie.

Lakomstvo – koreň každého zla
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Bardejov 
Saleziánske kilo pre Ukrajinu 
V pondelok 28. 2. 2022 vyhlásili saleziáni v Bardejove známu zbierku 
„saleziánske kilo“. Tentoraz bola celá zbierka zameraná na adresnú 
pomoc na Ukrajinu. Ľudia z mesta aj priľahlých dedín preukázali 
svoju štedrosť. Vyzbieralo sa 17 paliet potravín a hygienických po-
môcok. Počas zbierky bolo potrebné všetky tieto veci systematicky 
triediť, zabaliť a previesť do skladu, odkiaľ bola počas viacerých dní 
táto pomoc v dodávkach adresne doručená priamo na ukrajinskú 
stranu. Zapojilo sa približne 100 dobrovoľníkov, ktorí pri všetkých prá-
cach pomáhali. Ľudia utekajúci z Ukrajiny sú ubytovaní aj na internátoch a v rôznych zariadeniach v Bardejove, preto celá 
saleziánska rodina promptne rieši pomoc aj naďalej vždy, keď je potrebná.

Bratislava 
Saleziáni zriadili novú podstránku, ktorá informuje o finančnej 
pomoci Ukrajine 
Transparentné informácie o finančnej pomoci Ukrajine nájdete na našej 
novej podstránke ukrajina.saleziani.sk. 
„Chceme transparentne informovať nielen o forme pomoci, ale aj o využívaní 
vašej finančnej podpory. Na stránke ukrajina.saleziani.sk zverejňujeme ak-
tuálnu výšku zbierky aj to, kam peniaze idú,“ informuje saleziánsky delegát 
pre spoločenskú komunikáciu don Marián Peciar. 
Okrem finančnej pomoci pomáhajú saleziáni aj so zabezpečením základných 
potravín, ubytovaním a so základným materiálnym zabezpečením.

Vyšné Nemecké 
Stretnutie sestier direktoriek v teréne 
V dňoch 12. – 13. 3. 2022 bolo naplánované pravidelné stret-
nutie sestier direktoriek – predstavených všetkých komunít 
 ses tier saleziánok na Slovensku. Na podnet provinciálnej pred-
stavenej sestry Moniky Skalovej však toto stretnutie malo ten-
toraz mimoriadnu modalitu. Čas vyhradený na stretnutie da-
rovali pomoci utečencom z Ukrajiny na hraniciach Ubľa a Vyšné 
Nemecké. Dobrovoľnícka služba sestier spočívala v nosení 
a  triedení privezených potravín a drogérie. Túto materiálnu 
pomoc rozdávali konkrétnym rodinám či ženám a popritom sa 
s nimi rozprávali, povzbudzovali ich a dávali im nádej. Bola to 
pre sestry silná skúsenosť. Okrem sestier direktoriek slúžili na 
hranici vo Vyšnom Nemeckom osem dní aj sestry Lamiya Jali-
lová FMA, Martina Marková FMA a Elena Caunerová FMA.

Michalovce 
Pomoc ľuďom z Ukrajiny 
Saleziáni v Michalovciach poskytujú v priestoroch pod kostolom prechodné 
ubytovanie a zázemie ľuďom, ktorí utekajú z Ukrajiny – primárne ženám 
s deťmi. Kapacitne je ohraničené na počet 20 osôb. Každý môže zostať 2-3 noci, 
aby si odpočinul, vyspal sa, najedol a osprchoval. Od 7. marca začali pomoc-
níci na autách privážať z hraníc vo Vyšnom Nemeckom prvé vyčerpané a uzi-
mené matky s deťmi. Väčšina z nich bola na ceste štyri dni, takmer nespali 
a plné strachu smerovali do neznáma. Svojich manželov všetky nechali doma, 
keďže muži vo veku 18 – 60 rokov nesmú opustiť krajinu. Pre viacerých sa po-
darilo vybaviť dlhodobejšie ubytovanie v iných mestách na Slovensku, pre nie -
ktorých dokonca už aj zamestnanie. Od začiatku fungovania prešlo týmto pre-
chodným ubytovaním u saleziánov niekoľko stoviek ľudí.
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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.

Rím 
Tváre tej istej charizmy 
V auguste tohto roka sestry saleziánky oslávia 150. výročie založenia svojho In-
štitútu dcér Márie Pomocnice. V  rámci príprav na toto významné jubileum 
bola okrem iných rôznych aktivít publikovaná v Ríme (LAS – ROMA, ACSSA – studi 
10) pod zodpovednosťou Francesca Mottu SDB a Grazie Loparcovej FMA kniha 
s názvom „Tváre tej istej charizmy“. Obsahuje 48 životopisných profilov sestier 
FMA a bratov SDB, ktorí „napísali“ v saleziánskej histórii 20. storočia významné 
a inovatívne stránky v prospech výchovy mladých a formácie svojich spoluses -
tier a spolubratov. V knihe má svoj príspevok aj sestra Kamila Novosedlíková 
FMA. Predstavuje sestru Máriu Černú (1928 – 2011), ktorá ako magistra noviciek 
počas rokov totality zohrala významnú úlohu pri znovuzrodení Inštitútu FMA.

Námestovo 
Jarný prímestský tábor v Námestove sprevádzali 
tučniaci 
„Na výzore nezáleží, podstatné je, čo dokážeme!“ bol odkaz, 
ktorý organizátori jarného prímestského tábora v Námestove 
chceli sprostredkovať deťom 2. – 8. ročníka ZŠ počas štyroch 
dní. Spočiatku to pre pandemickú situáciu vyzeralo na online 
tábor ako minulý rok, nakoniec sa situácia zlepšila a 70 detí 
spolu s tridsiatkou animátorov a dvanástkou pomocníkov z ra-
dov deviatakov si naplno vychutnalo prezenčný tábor na mo-
tívy rozprávky Tučniaci z Madagaskaru. Po vovedení do témy 
ukážkou z filmu deti začínali každý deň rannými modlitbami 
a zamyslením, po ktorých nasledovala svätá omša. Záver dňa 
patril zase slovku saleziánov alebo animátorov. Každý deň 
bol vyplnený zaujímavým programom a nechýbal ani výlet do 
Oravskej Lesnej spojený s korčuľovaním.

Slovensko 
Chlapci zo saleziánskeho sirotinca v Ľvove sú na 
Slovensku 
Slovenskí saleziáni po dohode so saleziánmi na Ukrajine prevzali do 
starostlivosti 48 chlapcov zo saleziánskeho sirotinca v Ľvove. Pre-
voz sa uskutočnil v noci 26. februára. Chlapci prešli cez ukrajinsko- 
-slovenskú hranicu v autobuse, ktorý sme po nich poslali. Spolu 
s nimi pricestovalo aj päť vychovávateliek zo sirotinca. Chlapci boli 
zaradení do Centra pre deti a rodiny v Prešove. Ubytovaní boli po-
stupne v rodinách na Slovensku a tiež v piatich saleziánskych do-
moch: Rožňava, Poprad, Žilina, Hody, Bratislava-Miletičova. Okrem 
tejto prvej skupiny chlapcov slovenskí saleziáni trvalo zabezpečujú 
pomoc aj ďalším skupinám ľudí, ktorí utekajú z Ukrajiny.
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Chorí nepotrebujú lacné útechy, 
ale blízkosť 
Prvým z osobných „covidov“ pápeža 
Františka bola ťažká choroba pľúc. 
Keď ho ako 21-ročného priviezli 13. 
augusta 1957 do nemocnice, okam-
žite mu z pľúc vytiahli jeden a pol 
litra vody. „Celé mesiace som neve-
del o sebe, nevedel som, či budem 
žiť, alebo zomriem. Pamätám si, ako 
som objímal mamu a hovoril: Len mi 
povedz, či zomriem.“ Bol to prvý silný 
zážitok, keď Jorge pocítil bolesť a osa-
melosť, čo natrvalo poznačilo jeho vi-
denie života. V novembri mu zobrali 
pravý horný pľúcny lalok, obmedze-
nie, ktoré ho sprevádza dodnes. 
Po viac než šiestich desaťročiach pá-
pež František konštatuje: „Z tejto skú-
senosti viem, ako sa cítia chorí s koro-
navírusom, keď sa s námahou snažia 
dýchať na ventilácii.“ 
Z nemocnice v Buenos Aires si odniesol 
do života ešte dve cenné skúsenosti. Ako 
priznáva, život mu v skutočnosti zachrá-

nila sestra Cornelia Caraglio. Na vlastnú 
zodpovednosť prikázala zdvojnásobiť 
dávku penicilínu a streptomycínu, ktorú 

naordinoval lekár. Skúseným okom od-
hadla, že Jorge zomiera, a tento zúfalý 
pokus stojí za riziko. To bola pre mla-
dého seminaristu lekcia, že praktická 
skúsenosť je dôležitejšia než teoretické 
poznatky. „Vďaka pravidelnému kon-
taktu s chorými ľuďmi videla lepšie ako 
lekár, čo potrebujú, a mala odvahu ko-
nať podľa svojich vedomostí.“ 
Ďalším poznatkom v škole života bola 
skúsenosť, ako sa treba vyhýbať lacným 
útechám. Už ako pápež spomína: „Pri-
chádzali ku mne návštevy a hovorili mi, 
že sa z toho dostanem… No boli to hlú-
posti, prázdne slová, vyslovené s dob-
rým úmyslom, ale nikdy mi neprenikli 
do srdca. Najhlbšie ku mne prehovo-
rila sestra María Dolores Tortolo, ktorá 
ma v detstve učila a pripravovala na 
prvé sväté prijímanie. Prišla ma navští-

viť, chytila ma za ruku, pobozkala ma, 
chvíľku mlčala a nakoniec mi povedala: 
‚Napodobňuješ Ježiša.‘ Nepotrebovala 

povedať nič viac. Jej prítomnosť a jej 
mlčanie mi boli skutočnou útechou. 
Po tejto skúsenosti som sa rozhodol, 
že pri návštevách chorých budem ho-
voriť čo najmenej. Len ich držím za 
ruku. Vážna choroba, ktorou som pre-
šiel, ma naučila byť závislým od dob-
roty a múdrosti iných.“ 
 
Deliť sa o radosti a bolesti 
Za druhý „covid“ považuje pápež Fran-
tišek študijný pobyt v Nemecku v roku 
1986, kde sa mal zdokonaľovať v ja-
zyku a zbierať materiály na dizertačnú 
prácu. Zahraničné štúdiá, čo mnohí po-
važovali za naplnenie snov, Františkovi 
prinášali vnútorné utrpenie. Priznáva, 
že sa cítil ako ryba na suchu. Zvykol sa 
prejsť na jeden z cintorínov vo Frank-
furte, odkiaľ s nostalgiou v srdci pozo-
roval pristávajúce a vzlietajúce lietadlá, 
a túžil po ďalekej domovine. Keď celá 
Argentína jasala z víťazstva na  majstrov -
stvách sveta vo futbale, Jorge si uvedo-
mil, čo to znamená nemôcť sa podeliť  
o svoju radosť s rovnako cítiacim člove-
kom. To, že zakúsil bolesť z túžby po 
blízkych, mu umožňuje chápať, čo pre-
žívajú tí, čo sú pre epidémiu skutoč-
ného covidu nútení žiť izolovaní aj od 
tých najbližších. 
(Z knihy M. Gavendu Pápež opäť bližšie  
k nám, ktorá vyšla v našom saleziánskom 
vydavateľstve v rámci edície Viera do 
vrecka 2022. Predplatné edície stále v po-
nuke.)

Pápež František hovorí, že vo svojom živote prežil tri ťažké skúšky. Nazval ich svojimi „covidmi“, 
pretože v každej z nich vidí istú paralelu so skúškami, ktoré so sebou prináša epidémia Covidu-19.  
Z osobných kríz sa snažil vyťažiť poučenie pre svoj život. Skúsenosť, že každá kríza je novou výzvou, 

mu napokon pomohla viesť celú Cirkev v období epidémie a hľadať aj v nej výzvy na očistu  
a obnovu. Spoznajte okolnosti prvých dvoch životných skúšok Jorgeho Maria Bergoglia.

Tri skúšky pápeža Františka

V tomto ročníku edície Viera do vrecka 
sa postupne venujeme témam: 
• Pápež opäť bližšie k nám 
• Pozvanie k slobode 
• Je Cirkev uzavretá alebo dokáže viesť 

dialóg? 
• Srdce otvorené pre ľudí,  

ktorých sme si nevšimli 
• Priepasť medzi generáciami 
Edícia vychádza 6 x ročne: 5 x kvalitná 
72-stranová knižka + 1 x knižka ma-
lých príbehov od Bruna Ferrera, ročné  
predplatné 21 €, poštovné v cene

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.


