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veci  dona bosca

Bol raz jeden kráľ, ktorý miloval dona Bosca. 
Dobre ho poznám, ja skromné, ale elegantné 
pero na kráľovskom stole. Na tom stole, na 
ktorý sa dostalo všetko, čo sa udialo v kráľov -
stve. 
Jedného dňa sa konalo stretnutie veľmožov: 
turínsky starosta markíz Cavour, otec slávneho 
Camilla, chcel zatvoriť oratórium dona Bosca. 
Iba gróf Provana z Collegna, dobrý priateľ dona 
Bosca, o tom hovoril s kráľom Karolom Alber-
tom. Kráľ často spomínal, že dúfa, že sa otvo-
ria ďalšie oratóriá v celom kráľovstve, a na 
Nový rok poslal šek na 300 lír s týmto venova-
ním: „Nezbedníkom dona Bosca.“ Kráľ rozho-
dol, že oratórium bude pokračovať. 
Starosta však donovi Boscovi zavrčal: „Pošlem 
dohľad nad vašimi stretnutiami. Pri prvom 
kompromitujúcom akte dám rozohnať vašich 
nespratníkov.“ 
Preto kým bol vo funkcii, každú nedeľu posie-
lal niekoľkých civilných strážcov, aby strávili 
deň v oratóriu. Mali za úlohu asistovať 

a špehovať všetko, čo sa dialo v kostole i mimo 
neho. Na týchto drsných policajtov príjemne 
zapôsobila vážna aj veselá atmosféra mladých 
ľudí z Valdocca a slová dona Bosca. Sám svätec 
rozprával: „Je mi ľúto, že nemám z tých čias ni-
jakú fotku ani obrázok, aby sme teraz videli, 
ako to vyzeralo v kostole, ako boli organizovaní 
v triede, koľko ich bolo a o koho šlo. Predstavte 
si ten krásny obraz, na ktorom by ste videli 
stovky mladých mužov, ako pozorne sedia  
a počúvajú, čo hovorím, a šesť strážcov v uni-
formách, vzpriamene stojacich po dvoch a na-
pichnutých v troch rôznych častiach kostola so 
založenými rukami, ktorí tiež počúvajú to isté 
kázanie… Ach! Títo strážcovia mi tak dobre slú-
žili ako asistenti mladých ľudí, hoci prišli sle-
dovať mňa! Bolo by pekné vidieť, ako si tí stráž-
covia spakruky utierajú slzy alebo zakrývajú 

tvár vreckovkou, aby ostatní 
nevideli ich dojatie, alebo ako 
kľačiac uprostred mladých aj 
oni obstupujú moju spoved-
nicu a čakajú, kým na nich 
príde rad! Niekedy som ká-
zal viac pre nich ako pre 
mladíkov!“ 
Pekný šach-mat pre sta-
rostu. Ale ako vždy, don 
Bosco chcel mať pokojné 
vzťahy so všetkými.  Úsluž -
ne sa mu predstavil a vy-
hlásil, že si ho veľmi váži. 
Starosta si nakoniec vydý-
chol a spýtal sa ho: „Ale 
odkiaľ na to všetko vez-
mete peniaze?“ 
S úsmevom na perách  
a s očami pozdvihnutými  
k nebu don Bosco odvetil: 
„Dôverujem iba Božej 
Prozreteľnosti! A keby Bo-
žia Prozreteľnosť v tejto 
chvíli inšpirovala starostu, 
aby mi poskytol nejakú 
pomoc, z celého srdca by 
som sa mu poďakoval.“ 
Dojatý markíz sa usmial  
a podal mu dvesto lír.

Autor: B. F.

Kráľ a jeho stráž

V roku 1846 sa turín-
sky vikár (starosta) 

rozhodol zatvoriť 
oratórium dona 

Bosca prostredníc-
tvom formálneho 

odsúdenia zo strany 
štátneho účtovného 

úradu. Členom tohto 
orgánu bol aj gróf 
Giuseppe Provana  

z Collegna, vý-
znamný dobrodinec 

dona Bosca (Memorie 
Biografiche II,  

442 – 449).
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hlavný predstavený

Milí priatelia mesačníka Il Bollettino  
Salesiano a dona Bosca, pochmúrne 
myšlienky tejto doby, poznačenej pan-
démiou a predovšetkým mnohými voj-
nami, najmä tou na Ukrajine, ktoré pri-
nášajú smrť, bolesť a skazu, preráža 
svetlý lúč nádeje. Mám veľmi dobrú 
správu: Univerzálna Cirkev oficiálne 
uznáva a potvrdzuje svätosť saleziána 
„z konca sveta“ – Artemida Zattiho. 
Náš milovaný „svätec“ Zatti je nádher-
nou postavou, znamením svätosti preží-
vanej v každodennom živote, v jednodu-
chosti, v pokornej a prívetivej službe 
najmä chorým. Stelesňoval srdce dona 
Bosca a bohatstvo saleziánskej charizmy. 
Odráža sa v ňom najľudskejší a najláska-
vejší aspekt saleziánskej rodiny. 
Bol obdarený láskavým srdcom, ktoré 
poznalo utrpenie. Dobre vedel, čo je chu-
doba, emigrácia, krehkosť a choroba. Po-
znal aj pochybnosti, ťažké rozhodnutia – 
až po rozhodnutie ostať s donom Bos-
com, naplno žiť svoje originálne povola-
nie saleziána koadjútora, ako to chcel 
don Bosco – ako svedok, blízky ľuďom, 
oddaný službe chorým a chudobným. 
Ako človek zodpovedný za nemocnicu  
v San José de Viedma rozšíril okruh svo-
jich pacientov a na svojom neodmysli-
teľnom bicykli mal dosah na všetkých 
chorých v meste, najmä na tých naj-
chudobnejších. Hospodáril s peniazmi, 
no jeho život bol veľmi chudobný. Na 
cestu do Talianska na svätorečenie 
dona Bosca mu museli požičať oblek, 
klobúk aj kufor. 

Milovali ho a vážili si ho chorí, milovali  
a vážili si ho aj lekári, ktorí mu maxi-
málne dôverovali a podriaďovali sa 
vplyvu prameniacemu z jeho svätosti: 
„Keď som so Zattim, nemôžem prestať 
veriť v Boha!“ zvolal jedného dňa lekár, 
ktorý sa predtým vyhlasoval za ateistu. 
Pre Zattiho bol totiž každý chorý sa-
motným Ježišom. Keď mu jedného dňa 
predstavení odporučili, aby neprijímal 
viac ako 30 pacientov, počuli, ako poti-
chu zamrmlal: „A čo ak by tridsiatym 
prvým pacientom bol sám Ježiš?“ 
Svedectvo Artemida ako skutočného 
milosrdného Samaritána, deň čo deň 
milosrdného ako Otec, bolo poslaním  
a štýlom, ktorým zapájal všetkých, čo sa 
nejakým spôsobom venovali nemoc-
nici: lekárov, zdravotníkov, pomocné sily 
a opatrovateľky chorých, rehoľné sestry 
i dobrovoľníkov, ktorí trpiacim venovali 
vzácny čas. Pozorne počúval pacientov, 
ich príbehy, úzkosti a strachy. Vedel,  
že aj keď nad chorobou nie je možné 
zvíťaziť, vždy je možné ošetrovať, pote-
šovať, dať pocítiť blízkosť, ktorou preja-
vujeme starosť o človeka čeliaceho cho-
robe. 
Vo všetkom a vždy bol saleziánom a sa-
leziánom koadjútorom, teda nie kňa-
zom. Povolanie saleziána laika je sú-
časťou fyziognómie, ktorú chcel don 
Bosco dať Saleziánskej kongregácii. Don 
Bosco im jasne povedal: „Potrebujem 
vás.“ 
Sám pápež František zažil účinný prí-
hovor Artemida Zattiho v súvislosti  

Svätý dobrý  
samaritán SDB

Ángel Fernández Artime 
 hlavný predstavený saleziánov  

a X. nástupca dona Bosca

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

Táto Veľká noc, ktorá stojí predo dvermi, je špeciálna. Artemide Zatti bude vyhlásený  
za svätého! V saleziánskej rodine, v argentínskej cirkvi, predovšetkým v diecéze Viedma  
v Taliansku, v jeho rodnom meste Boretto a v diecéze Reggio Emilia dnes vládne veľmi 

nadšená atmosféra.
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s povolaním zasväteného laika, keď bol 
provinciálom jezuitov v Argentíne. V jed-
nom liste píše: „V roku 1976 som sa po-
čas kánonickej návštevy u jezuitských 
misionárov na severe Argentíny na nie-
koľko dní zastavil v arcibiskupstve  
v Salte. Tam mi arcibiskup Pérez na 
konci stolovania len tak medzi rečou 
spomenul život pána Zattiho. Umožnil 
mi aj prečítať si knihu o jeho živote. Za-
siahlo ma to, že bol plnohodnotným 
koadjútorom. V tej chvíli som pocítil, že 
musím prosiť Pána na príhovor pána 
Zattiho, aby nám poslal povolania ob-
dobné povolaniu koadjútora. Modlil 
som sa novény a požiadal som novicky, 
aby sa ich tiež modlili.“ A pokračuje: 
„Odkedy sme sa začali modliť k pánovi 
Zattimu, do Inštitútu vstúpilo 23 mla-
dých frátrov jezuitov, ktorí u nás vy-
trvali. Som presvedčený o jeho prího-
vore za tento problém, keďže vzhľadom 
na taký počet je to v našom ráde ojedi-
nelý prípad. Opakujem, že som pre-
svedčený o jeho príhovore, pretože 
viem, ako veľmi sme sa k nemu modlili 
ako k orodovníkovi.“ 
Je to nádherné povzbudenie váženej 
autority aj pre nás, aby sme na príhovor 
Artemida Zattiho prosili o pribúdanie 
dobrých a svätých povolaní saleziánov 
koadjútorov. 
V tomto roku venovanom svätému Fran-
tiškovi Saleskému, zástancovi a  pod -
porovateľovi povolania všetkých k svä-
tosti, nám svedectvo Artemida Zattiho 
pripomína, čo hovorí Druhý vatikánsky 

koncil: „Všetci veriaci v Krista akéhokoľ-
vek povolania a stavu [...] sú Pánom po-
volaní, každý svojou cestou, na takú do-
konalú svätosť, ako je dokonalý sám 
Otec.“ František Saleský, don Bosco  
a Artemide robia z každodenného ži-
vota prejav Božej lásky, ktorú prijímajú 
a opätujú. Títo naši svätci chceli priblížiť 
vzťah s Bohom k životu a život k vzťahu 
s Bohom. Toto znamená ponuku „svä-
tosti od vedľajších dverí“ alebo „stred-
nej triedy svätosti“, o ktorej nám s takou 
láskou hovorí pápež František. 
Postava Artemida Zattiho je pre nás 
podnetom a inšpiráciou, aby sme sa 
stali znamením a nositeľmi lásky Boha 

k mladým a chudobným. Ako som na-
písal v tohtoročnej Strenne: Aj my po-
trebujeme rozvinúť „charizmu navští-
venia ako túžbu, ktorú nosíme v srdci, 
aby sme ju ohlasovali a nečakali, že iní 
prídu k nám, a to tak, že pôjdeme do 
priestorov a na miesta, kde žije mnoho 
ľudí, ktorým láskavé slovo, stretnutie, 
pohľad plný úcty môže otvoriť obzory  
k lepšiemu životu“. Artemide Zatti bol 
mužom Navštívenia, nosil Ježiša vo svo-
jom srdci, spoznával ho vo svojich cho-
rých a chudobných bratoch a sestrách  
a s radosťou a veľkodušnosťou mu  
v nich slúžil. 
Svätý Artemide Zatti, oroduj za nás 
všetkých! 
 
(Podľa Il Bollettino Salesiano, máj 2022)
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hlavný predstavený

ROZHODUJÚCI ZÁZRAK 
Ide o zázračné uzdravenie muža trpia-
ceho „pravostrannou cerebelárnou 
ischemickou mozgovou príhodou, 
ktorú komplikovala masívna hemora-
gická lézia, čiže poškodenie spôsobené 
krvácaním“. Táto udalosť, ktorú pri ka-
nonizačnom procese vzali do úvahy, sa 
odohrala na Filipínach v auguste 2016. 
Lekári po neurochirurgickej kontrole 
nevyhnutne odporúčali zákrok, ktorý 
nebolo možné vykonať aj pre chudobu 
danej rodiny. Členovia rodiny sa preto 
rozhodli priviezť svojho príbuzného do-
mov, aby mohol posledné dni svojho 
života stráviť vo svojej rodine. Umiera-
júci prijal pomazanie chorých, zvolal čle-
nov rodiny a blízkych okolo seba, aby sa 
s nimi rozlúčil. Namiesto toho pacient 
24. augusta 2016 proti všetkým očaká-
vaniam zavolal príbuzných a povedal 
im, že je v poriadku, chce sa okúpať  
a niečo zjesť. Predtým ho priviezli do-
mov zomrieť a po niekoľkých dňoch bol 
opäť zdravý. 
Vďaka modlitbe brata tohto pacienta, 
ktorý je saleziánom koadjútorom a po-
čas vešpier v komunite v ten istý deň, 
keď bol jeho brat prevezený do nemoc-
nice, sa začal modliť a prosiť o jeho 
uzdravenie na príhovor blahoslaveného 
Artemida Zattiho. A nielen to: tento sa-
lezián koadjútor pozval príbuzných, aby 
sa spojili v modlitbe a intenzívne vzývali 
blahoslaveného Artemida Zattiho.
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panna mária

Spracovala: Gabriela Bauerová FMA / Foto: Vladimír Siekel

Prinášame vám svedectvá troch z piatich žien, ktorých život ovplyvnila Panna Mária  
a ktoré sa jej zasvätili prísľubmi v Združení Márie Pomocnice – ADME.

Ako Mária ovplyvnila naše životy

O ADME som prvýkrát počula asi pred 
tromi rokmi, keď sa v Dubnici nad Vá-
hom konala oslava 150. výročia jej za-
loženia. Dovtedy som netušila, že ta-
kéto združenie existuje, a ani jeho 
názov mi veľa nehovoril. O niekoľko me-
siacov neskôr mi sestra Gabika Baue-
rová FMA porozprávala viac o tomto 
združení a pozvala ma na prvé stretko. 
Prekvapila ma dobrosrdečnosť a milé 
prijatie zo strany členov ADMY. Mod-
litba ruženca, svätá omša, príhovor 

kňaza, ale aj vzájomné podelenie sa ma 
napĺňali pokojom a radosťou. Postupne 
vo mne rástla túžba patriť do Združenia 
Márie Pomocnice. Spolu s ďalšími 
štyrmi kandidátkami sme sa na for-
mačných stretkách začali pripravovať 
na zloženie prísľubov. Počas dvoch ro-
kov sme sa oboznamovali so životom 
dona Bosca, s jeho oddanosťou Panne 
Márii Pomocnici, s históriou i súčasným 
poslaním ADMY. Prechádzali sme si 
Pravidlá Združenia, spoznávali povin-

nosti, ale i milosti a dobrá plynúce pre 
jeho členov. Dlho očakávaný deň sláv-
nostného prijatia do Združenia Márie 
Pomocnice spojenený so zložením prí-
sľubov nadišiel 19. marca 2022 na Svia-
tok svätého Jozefa. Pripravili sme všetko 
potrebné, ale hlavne svoje duše gene-
rálnou svätou spoveďou. Na slávnosť 
sme pozvali svojich najbližších a celú 
saleziánsku rodinu. 
Veľmi ma tešila prítomnosť mojich detí. 
Milým prekvapením bola aj prítomnosť 

členov ADMY z Oravy, Banskej Bystrice 
a zo Žiliny, ktorí prišli, aby s nami prežili 
tieto chvíle. Po liturgii slova a krásnom 
príhovore dona Pavla Gracha SDB  
o modlitbe nastal čas, aby sme sa odo-
vzdali do rúk Panny Márie Pomocnice. 
Postupne zaznievali naše mená a my 
sme prichádzali dopredu pred oltár. 
Spoločne sme odpovedali na otázky 
kňaza a predniesli slová prísľubov. 
Dojmy z tejto slávnosti, sprevádzané ra-
dosťou, vo mne doznievali ešte niekoľko 

dní. Veľa vecí som si uvedomila až s od-
stupom času. Napríklad to, že Mária sa 
takto oficiálne stala mojou Mamou (tú 
pozemskú už nemám niekoľko rokov)  
a don Bosco ma prijal do svojej veľkej 
rodiny… 
(Gabriela Mačinová) 
  
Už od detstva som patrila k nášmu dub-
nickému kostolu. Všetok voľný čas som 
trávila v saleziánskej rodine. Teraz sú už 
moje deti dospelé a ja som pocítila 
túžbu opäť patriť do „nejakého“ spolo-
čenstva. Vždy ma veľmi priťahovala Pan -
na Mária, pretože je mi vzorom v láske,  
v službe k blížnym, najmä k trpiacim. Ve-
rím, že práve ona ma pozvala do spolo-
čenstva ADMA, kde som 19. marca 2022 
zložila prísľuby. Na našich formačných 
stretnutiach som s úžasom vnímala, ako 
moje spolukandidátky rastú vo viere. 
Bola som povzbudená, ako pozývajú Je-
žiša a Máriu Pomocnicu do svojich ne-
ľahkých životných situácií. Ja osobne tiež 
veľmi vďačím Pánovi za obnovu môjho 
manželstva po ôsmich rokoch krízy. Pro-
stredníctvom Márie Pomocnice a svä-
tého Jozefa sme spolu s manželom 
vďačnými svedkami tohto – odvážim sa 
povedať – zázraku, pretože nám ho vy-
prosili práve oni. 
(Tatiana Filipková) 
 
Moje členstvo v spoločenstve ADMA 
vnímam ako Božiu milosť a dar, vďaka 
ktorému sa prehlbuje môj osobný vzťah 
s Ježišom a s Pannou Máriou. Mám ra-
dosť, že som sa spriatelila so skupinou 
kresťanov, s ktorými ma spája silné du-
chovné puto. Naše vzájomné vzťahy sa 
snažíme prežívať v láske a v porozu-
mení. Spoločnými modlitbami si vypro-
sujeme potrebnú Božiu pomoc a po-
silu do našich životov. 
(Anna Vančová)



saleziánske diela

Autor: SDB Veľký Biel / Foto: SDB Veľký Biel

Saleziánska prítomnosť vo Veľkom Bieli sa začala v roku 2008, keď don Pavol Dzivý, ktorý 
pôsobil v komunite saleziánov na Mamateyovej ulici, poprosil veriacich, či by niekto 
nevedel o nejakej chate, kde by sa mohli robiť duchovné obnovy pre mladých ľudí...

Po nejakom čase sa ohlásil istý pán  
a povedal mu, že jeho rodina má vo 
Veľkom Bieli dom, ktorý by pre túto čin-
nosť ponúkli. Slovo dalo slovo a po ob-
hliadke budovy došlo k dohode. Dom 
môžu saleziáni používať, no treba ho 
strážiť, udržiavať a zveľaďovať. 
A vtedajší provinciál don Karol Maník 
ustanovil saleziánsku prítomnosť vo 
Veľkom Bieli ako komunitu „incaricato 
ad experimentum“. Bratia boli určení 
pre mediálnu animáciu provincie. Pr-
vými jej členmi boli don Pavol Dzivý  
a don Rasťo Hamráček. Komunita sa 
doplnila a postupne sa v nej ocitli Ján 
Drgoň, Laco Baranyai, Maroš Peciar, Jo-
zef Luscoň…  

 
Počiatky komunity 
Vzniknutý mediálny tím provincie pô-
sobil najmä vo Vydavateľstve don 
Bosco, v TV Lux, v mediálnej formácii  
a výchove mladých v oblasti sociálnej 
komunikácie. Neskôr don Pavol Dzivý  
a don Jozef Luscoň pôsobili na Katolíc-
kej univerzite v Ružomberku, kde vy-
učovali spoločenskú komunikáciu a po-

pritom zabezpečovali chod domu a pas-
toračne pôsobili medzi mladými a rodi-
nami. 
Po skončení pôsobenia na univerzite  
v Ružomberku bola komunita v roku 
2017 doplnená o dona Jozefa Komloša, 
dona Jozefa Zachara a nadobudla iné 

zameranie. V súčasnosti ju tvorí päť Jo-
zefov: Luscoň (dir. incaricato), Komloš, 
Zachar, Žembera, Tóth. Keďže dostup-
nosť do Bratislavy je dobrá a zdravotná 
starostlivosť sa v meste dá zabezpečiť 
na vysokej úrovni, niektorí z bratov sú 
tu aj na ozdravnom pobyte. 

Veľký Biel

Farský Deň rodín z Veľkého Bielu
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saleziánske diela

Pastoračné východiská 
Dom je postavený pri jazere, ktoré 
vzniklo vybagrovaním štrku pri výstavbe 
diaľnice. Okolie je tiché, pokojné, s mož-
nosťou prechádzok okolo jazera i špor-
tovania. K výbave domčeka patrí aj fut-
balové a tenisové ihrisko. 
Miestny pán farár Gabriel Klenko je sa-
leziánskym odchovancom zo Šaštína, 
takže spolupráca s ním je veľmi dobrá. 
Priamo vo Veľkom Bieli, ale aj v blízkom 
Senci a v okolitých dedinách je veľa sa-
leziánov spolupracovníkov. Medzi ve-
riacimi badať blahodarný vplyv dona 
Ivana Grófa, ktorý počas totality pôsobil 
ako stredoškolský profesor na gymná-
ziu v neďalekom Senci a mal úžasný 
apoštolský záber. 
Hoci jeho odchovanci zostarli, dokázali 
odovzdať vieru mladším, a tak sa ko-
munita kontaktuje s mladými z Bielu, 
Novej Dedinky, zo Senca (Zbor Radosť), 
z Ivanky, z Bernolákova… V okrese Senec 
ročne pribudne asi 9-tisíc nových oby-
vateľov a výstavba sa postupne šíri už  
k nášmu domu, takže niekedy si hovo-
ríme, že sme „Oratko Bratislava-vidiek“. 
 
Ponuka „domčeka“ 
Služby ponúkané komunitou vo Veľkom 
Bieli sú rôzne. V saleziánskom adresári 
elenku je uvedené, že ide o Dom pre 
duchovné obnovy a duchovné cvičenia. 
A je to tak. Za normálnych „mimo koro-
náčových čias“ je každý víkend obsa-
dený nejakým pobytom mladých ľudí. 
Pochádzajú z bratislavských salezián-
skych stredísk, ale aj z iných mládež-
níckych centier a hnutí. V prípade, ak 

návštevníci nemajú svojho kňaza či ka-
zateľa, ponúkame im prednášky, svia-
tosť zmierenia i možnosť odslúženia 
svätej omše. 
V dovolenkovom období zase k nám 
prichádzajú rôzne rodiny z celého Slo-
venska na duchovné, spoločenské aj 
odpočinkové pookriatie. Pre mnohých 
je totiž výhodné necestovať niekde ďa-
leko mimo vlasti, ale zostať pri vode, 
na pokojnom mieste, aby sa zotavili  
a nadobudli osvieženie a sily. Tak náš 
dom spontánne dostáva meno „dom-
ček prijatia“. 
 
Služba saleziánskej rodine 
Komunite je zverená duchovná starost-
livosť o rôzne zložky saleziánskej rodiny. 
Don Jozef Komloš sprevádza spolupra-
covníkov v Senici, don Jozef Zachar vedie 
dve skupiny voluntárií a kňazsky spre-
vádza spolupracovníkov v Nitre a don Jo-
zef Luscoň ponúka kňazské služby ďal-
šej skupine voluntárií. Nuž a podľa 
potreby vypomáhame aj okolitým spo-
lupracovníkom i farnostiam, s ktorými 
udržiavame veľmi dobré vzťahy. 
Na neďalekom sídlisku Čierna voda sa 
vytvorila veľmi silná skupina exallievov, 
ktorí sú taktiež prepojení na komunitu 
vo Veľkom Bieli. Apoštolská spolupráca 
s nimi sa rozvíja podľa vypracovaného 
celoročného projektu obnôv a podujatí. 
Projekt obsahuje aj mesačné obnovy, 
kde sa ich v nedeľu s deťmi zíde pri-
bližne sto. Okrem toho ich duchovne 
sprevádzame na rodinnom tábore, pu-
tiach, splave a iných aktivitách. 
 

Služba mládeži 
V komunite si uvedomujeme, že sme 
misionári mladých. Preto mládeži vy-
chádzame v ústrety a zapájame sa do 
rôznych obnôv a aktivít v ich prospech. 
Spovedáme na školách v Rači, Vajno-
roch, vo Vrábľoch, v Sihelnom… Neza-
búdame ani na birmovancov a robíme 
pre nich obnovy v rôznych farnostiach. 
Máme obnovy mladých z Ivanky pri Du-
naji. Počas letných prázdnin don Za-
char sprevádza na táboroch mladých 
zo Senca aj z Ivanky. Don Zachar sa zú-
častňuje aj na aktivitách pod názvom 
Otec a syn, ktoré sú v pravidelnom 
rytme počas celého roka. V okolí spolu-
pracujeme s miništrantskými skupin-
kami z Kostolnej pri Senci, z Ivanky  
i z Veľkého Bielu. 
Don Luscoň spolu so spoločenstvom Ty-
mian rozvíja miništrantské hnutie – vy-
tvára Centrum miništrantskej spirituality 
dona Titusa Zemana. Spoločenstvo pri-
pravuje formačné podujatia na celý 
školský rok. Okrem tábora Tymian je to 
aj Národná púť miništrantov v Šaštíne, 
adventné a pôstne vyzývačky, Vajnorská 
miništrantská bodka za prázdninami… 

  
Vajnory a don Titus Zeman 
Neďaleko Veľkého Bielu sa nachádza 
rodisko blahoslaveného Titusa Zemana 
a otec provinciál Peter Timko určil, aby 
komunita sprevádzala aktivity súvisiace 
s rozvojom úcty k tomuto nášmu bla-
hoslavenému. Čo to obnáša? Predo-
všetkým ide o udržiavanie kontaktov  
s veriacimi, s vajnorským pánom fará-
rom Jozefom Kováčikom, ako aj s miest-
nou vajnorskou samosprávou. Sú ur-
čené významné dni zo života dona 
Titusa, na ktoré sa počas roka spomína 
a ktoré sa slávia. 
Vo Vajnoroch sa nachádza aj cirkevná 
škola, na ktorú chodievame spovedať  
a tiež sa jej ponúkajú duchovné obnovy. 
Podľa potreby vypomáhame aj vo far-
skej pastorácii vysluhovaním sviatostí. 
Rodisko dona Titusa sa stáva pútnic-
kým miestom, preto sprevádzame aj 
skupiny pútnikov, hoci cez „korona ob-
dobie“ to bolo utlmené. 
Úcta k blahoslavenému Titusovi Zema-
novi sa šíri aj na mnohých miestach Slo-
venska a don Luscoň zabezpečuje odo-
vzdanie relikvií dona Titusa do rôznych 
kostolov a kaplniek. Často je to spojené 
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saleziánske diela

s duchovnou obnovou a prednáškou  
o tomto našom blahoslavenom. 
 
Pestrý apoštolský život 
V živote komunity majú miesto aj iné 
udalosti. Misionár don Jožko Tóth trávi 
pol roka na Sibíri a pol roka v komunite 
vo Veľkom Bieli. Je to aj jeho rodisko, 
preto tu má veľa kontaktov. Udržiava  
s nimi aktívne spojenie a robí pre nich 
veľa dobra. 

Ihriská a okolie domu si vyžadujú ne-
prestajnú starostlivosť a don Jožko 
Žembera to vie. Vzorne sa stará o zá-
hradu a vykonáva aj ďalšie potrebné 
práce. Do zveľadenia domu je zapojený 
i don Jozef Komloš. Ten tiež udržuje  
v dobrom stave dom v Húškach a okrem 
toho si nájde čas aj na výpomoc v pro-
vinciálnom archíve. 
Sme vďační za praktický prístup dona 
Jožka Zachara, ktorý okrem toho, že je 

dobrý kuchár, vždy ochotne pastoračne 
zasiahne tam, kde treba. Nuž a don Jo-
zef Luscoň je aktívny v mediálnej a  pub -
likačnej činnosti. Takže môžeme skon-
štatovať, že v členoch komunity sa 
stretli rôzne dary pre dobro druhých, za 
čo všetci úprimne ďakujeme Pánu 
Bohu. Srdečne pozdravujeme celú sa-
leziánsku rodinu a odkazujeme jej: 
 „Príď te sa na nás pozrieť, radi vás priví-
tame.“

Vajnory, Titus Zeman, púť mladých z Bratislavy-Mamateyovej

Návšteva sestier FMA z NitryBrigádnici z Čiernej vody na chate v Húškach
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saleziánska rodina

Autor: Iveta Sojková FMA, Dagmara Čepelová FMA / Foto: archív FMA

V auguste 2022 vyvrcholia oslavy 150. výročia založenia Inštitútu dcér Márie Pomocnice – 
saleziánok. Sestry saleziánky prítomné na všetkých kontinentoch oslávia  

toto významné jubileum.

Akoby vigíliou tohto slávenia bol Sve-
tový sviatok vďačnosti Pánovi za veľko-
dušné „áno“ generálnej matky Inštitútu 
dcér Márie Pomocnice sestry Chiary 
Cazzuolovej, ktorá bola v októbri 2021 
zvolená do služby animácie a vedenia 
Inštitútu FMA. 
Svetový sviatok vďačnosti Pánovi za ge-
nerálnu matku sa síce slávi každý rok 
26. apríla na spomienku Panny Márie, 
Matky dobrej rady, ale v tomto roku 
malo toto slávenie osobitný ráz vzhľa-
dom na významné 150. výročie založe-
nia Inštitútu FMA. 
Načrime trochu do histórie vzniku tohto 
sviatku vďačnosti. Inšpirácia pochádza  
z Valdocca, z Turína: Don Bosco v deň 
svojich menín – 24. júna, sviatok naro-
denia svätého Jána Krstiteľa, patróna 
Turína – bol veľmi potešený, keď mu 
mladí vyjadrili vďačnosť prostredníc-
tvom hudby, piesní, a to s veľkou ra-
dosťou. Prvý sviatok vďačnosti sa takto 
slávil v roku 1849 a mal spontánny za-
čiatok, keď dvaja chlapci donovi Bos-
covi darovali dve „zlaté srdcia“. 

Pre dona Bosca mal tento sviatok 
hlboký pedagogický význam: bol príle-
žitosťou formovať mladých k vďačnosti 
tým, že ich zapájal priamo do priebehu 
osláv sviatku. Kto vie prejaviť vďačnosť, 
ten si je vedomý prijatého daru. Ďako-
vať znamená aj „pamätať srdcom“, 
ktoré nezabúda, čo dostalo. 
V Mornese sa sviatok vďačnosti matke 
Márii Dominike Mazzarellovej slávil 6. 
júla, bol to deň jej menín, sviatok svätej 
Dominiky. V historických prameňoch 
môžeme nájsť hymnu zloženú pre 
matku Mazzarellovú 6. júla 1875. 
Od tých čias, jednak v centre Inštitútu, 
jednak na miestnej úrovni v provinciách 
a v komunitách, sa slávi sviatok vďač-
nosti, čím sa vyjadruje vďaka tej sestre, 
ktorá je Pánom povolaná k službe ani-
mácie a vedenia. V roku 1970 generálna 
matka Ersília Canta rozhodla, že sviatok 
vďačnosti sa bude sláviť každoročne 26. 
apríla na spomienku Panny Márie, 
Matky dobrej rady. Kto vykonáva službu 
autority, je tak osobitne zverený Matke 
dobrej rady, ktorá pomáha v poslaní 
animácie a vedenia. 
Sviatok vďačnosti je silným momentom 
spoločenstva celého Inštitútu, ktorý sa 
zomkne okolo matky ako centra jed-
noty a puta spoločenstva medzi ses -
trami a výchovnými komunitami, spolu 
s mladými, laikmi, rodinami. Jeho cie-
ľom je aj rast zmyslu pre príslušnosť  
k Inštitútu a posilňovanie spoločenstva. 
V tomto roku sa Svetový sviatok vďač-
nosti slávil v dňoch 24. – 26. apríla na 

miestach zrodu Inštitútu FMA – v Mor-
nese, v Turíne a Nizze Monferrato. Ge-
nerálna matka Chiara Cazzuola bola  
v tieto tri dni prítomná v Piemonte, kde 
sa stretla so sestrami FMA, s mladými, 
s cirkevnými aj s civilnými autoritami,  
s provinciálnymi predstavenými a di-

rektorkami komunít, s dievčatami vo 
formácii. Jej program bol naozaj veľmi 
pestrý a bohatý a niektoré časti tohto 
programu sa streamovali. 
Aj v našej Slovenskej provincii sme 
tento sviatok vďačnosti a blížiace sa 
150. výročie založenia Inštitútu FMA 
oslávili na stretnutí všetkých sestier 
provincie v Badíne v dňoch 22. – 24. ap-
ríla 2022. Pri tejto príležitosti nám ge-
nerálna matka Chiara Cazzuola poslala 
videopozdrav, v ktorom okrem iného 
povedala: „Prajem vám, aby ste prežívali 
tieto chvíle provinciálneho spoločenstva  

Generálna predstavená Inštitútu FMA 
matka Chiara Cazzuola FMA

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

saleziánok
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s veľkým nadšením a túžbou po dobre  
a aby boli pre všetky obnovou na ceste 
vlastného povolania, vlastného ,áno‘.“ 
Popri oslavách sestry pracovali na 
tvorbe nového provinciálneho projektu. 
Hosť – profesor Michal Vojtáš SDB – 
uviedol sestry do procesu rozmýšľania 
o provinciálnom projekte. Hovoril  
o transformatívnom plánovaní a sale-
ziánskej prítomnosti, láskavosti a asis-
tencii. Sestry pracovali v skupinách  
a zamýšľali sa nad tromi prioritami do-
kumentu 24. generálnej kapituly. 

„Oslovilo ma na práci v skupinách, že sme 
sa vzájomne počúvali a hľadali, ako byť 
skutočne blízko pri mladých. Zapojila som 
sa do dvoch skupín. V prvej sme sa veno-
vali téme sprevádzania mladých, v druhej 
sme diskutovali o našom sne stáť pri mla-
dých, ktorí v dnešnej dobe ,plačú‘. Bolo 
pre mňa vzácne vnímať, že sa nebojíme 
odvážne vychádzať na periférie dnešnej 
doby a dotýkať sa rán a bolestí mladých. 
Povzbudila ma aj naša viera v Božiu lásku, 
ktorá sa skláňa ku každému človeku  
a znovu mu vracia jeho krásu a dôstoj-

nosť,“ opísala prácu v skupinách sestra 
Monika Foltýnová. 
Sestry tiež nahrali videopozdrav gene-
rálnej predstavenej k sviatku vďačnosti 
a vypočuli si od provinciálnej predsta-
venej sestry Moniky Skalovej informácie 
zo života provincie. Priestor na rozprá-
vanie mali aj sestry, ktoré pomáhali na 
hraniciach a pri utečencoch z Ukrajiny. 
Tento víkend „naživo“ po pandémii oce-
nila nejedna zúčastnená sestra.

saleziánska rodina

Sestry saleziánky Slovenskej provincie svätého Jána Bosca

Práca sestier v skupinách na novom provinciálnom projekteZľava: sestra Daniela Oremová FMA, sestra Lamiya Jalilová FMA
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Dňa 24. februára sa začala vojna  
na Ukrajine a v prvých dňoch 
prichádzali na Slovensko odídenci. 
Ako si sa dostala k možnosti 
ubytovávať ľudí v rodinách? 
Táto úloha spájať ľudí utekajúcich  
z Ukrajiny a rodiny na Slovensku prišla 
nečakane a zároveň veľmi jednoducho. 
Po prechode cez hranice mali utečenci 
jeden zo záchytných bodov v Michalov-
ciach u saleziánov, kde toho času pôso-
bil Stano Hurbanič z Trnávky, ktorý tam 
odišiel pomáhať. Priebežne posielal 
správy, a keď sme spolu raz volali, po-
vedal mi: „Peťa, ale čo s tými ľuďmi 
bude? Kam pôjdu?“ Prichádzali väčši-
nou mamy s deťmi, potrebovali sa vy-
spať, oddýchnuť si a na chvíľu pocítiť 
bezpečie. Niektorí vedeli, že idú ďalej. 
Ale väčšina z nich netušila, čo má robiť 
a čo s nimi bude. Povedali sme si, že 
poďme do toho a pomôžme im nájsť 
nejaké prvé útočisko, kde by mohli krát-
kodobo alebo na dlhšie zostať. Tak sa 
zrodila myšlienka vytvoriť možnosti 
ubytovania pre týchto ľudí, ktorí neve-
dia, kam majú ísť. 
 
Keď poznáme utečencov v iných 
krajinách, vznikajú pre nich 
utečenecké tábory, kde sú zoskupení 
vo väčších počtoch. U nás bola tá 
pomoc veľmi adresná. 
Stále hovoríme o ubytovaní ako takom. 
Ale ponúknutím ubytovania neposky-
tujeme iba priestor na prespatie, ale 
najmä bezpečie, istotu a rodinu. Toto je 
odlišné od veľkokapacitných ubytovaní. 
Venovali sme sa najmä mamám  
s deťmi. V rámci saleziánskej rodiny 
sme vytvorili dotazník, ktorý nám po-
mohol získať databázu ľudí ochotných 
poskytnúť izbu v byte alebo dome, kde 
žijú. Samozrejme, rozšírilo sa to po ce-
lom Slovensku a ďaleko za hranice sa-
leziánskej rodiny. Všetky ukrajinské 

ženy boli veľmi vďačné za to, že majú 
kde byť, že sú v bezpečí a majú prvé 
útočisko. Toto bolo pre ne veľmi dôle-
žité. Našli pokoj, istotu a bezpečie. 
 
Ty si sa s nimi stretávala osobne 
alebo to zväčša boli telefonické 
kontakty? 
Všetko som vybavovala telefonicky. 
Spájala som slovenské rodiny s ukra-
jinskými. Všetky kontakty boli cez tele-
fón. Niekedy som sa s nimi aj stretla, ale 
skôr som mala prerozprávané silné prí-
behy od slovenských hostiteľov. Najsil-
nejšiu osobnú skúsenosť mám, samo-
zrejme, s rodinou, ktorú sme ubytovali 
u nás. 
 
Ako to vyzerá teraz s ochotou ľudí 
ubytovať odídencov z Ukrajiny, keď 
tá prvá vlna solidarity už opadla? 
Teraz to trošku utíchlo. Naozaj je to 
veľký rozdiel oproti tomu, aká bola si-
tuácia v marci-apríli. Vtedy prichádzali 
húfy ľudí. Teraz ubytujem možno jednu, 
dve rodiny za týždeň, čo nie je veľa, ale 
občas sa ešte nájdu. 
 
 

Slovenské rodiny boli nastavené na 
trvalé ubytovanie alebo išlo  
o prechodné riešenia? 
Mali sme veľké množstvo ochotných 
ľudí, ktorí boli pripravení poskytnúť uby-
tovanie, ale vyše polovica bola nasta-
vená na krátkodobé, prechodné rieše-
nie, čo úplne chápem. Asi 90 percent 
žien, matiek s deťmi, potrebovali toto 
riešenie nadlho. Naozaj nevedeli, kedy 
sa vojna skončí, a ani to nevedia. Ne-
mohli teda povedať, že o dva týždne už 
majú kam odísť. Čiže sa nám dosť zúžil 
počet rodín, ktoré boli ochotné ubyto-
vať ich, ale aj napriek tomu sme stále 
nachádzali hostiteľské rodiny na dlho-
dobé ubytovanie. Cieľom však nie je ne-
chať odídencov v rodinách dlhodobo. 
Cieľom je prichýliť ich, poskytnúť im pr-
votné bezpečie, a ak potrebujú ostať 
nadlhšie, pomôcť im začleniť sa do ži-
vota – nájsť si prácu, vlastné ubytovanie 
a postaviť sa na vlastné nohy. 
 
Čo môžu robiť pre rodiny odídencov 
tí, ktorí nemajú možnosť ubytovávať? 
Ako môžu pomôcť? 
Foriem pomoci je množstvo, od finanč-
nej cez rôzne iné formy podpory. Už 

rozhovor ukrajina

Zhováral sa: Marián Peciar SDB / Foto: archív Petry Jakubcovej

Petra Jakubcová z Bratislavy-Trnávky koordinuje ubytovanie ukrajinských mám s deťmi  
na Slovensku. Porozprávala nám o svojich skúsenostiach z tejto práce.

Pomáhať, ako najlepšie viem

12

Návšteva u Jakubcových – Bratislava – Kyjev – Ľvov



len akákoľvek podpora rodiny, ktorá po-
skytuje ubytovanie, je obrovská pomoc. 
Alebo napríklad pomoc pri vybavovaní 
dokumentov, víz, hľadaní práce. Tých 
foriem je naozaj množstvo. Každý môže 
mať svoju úlohu pri pomoci Ukrajin-
com. 
 
Je niektorá rodina, ktorá ti zostala 
najviac v srdci? Nejaký ukrajinský 
alebo slovenský príbeh? 
Určite mi najviac zostanú v srdci a v pa-
mäti ženy, ktoré sme ubytovali u nás. 
Jednoducho vás to spojí, vytvorí určitú 
novú formu rodiny. Ale aj veľa iných prí-
behov mi ostane. Mám obrovskú vďač-
nosť za kamarátov z Trnávky z našej 
ulice, pretože boli ochotní prijať mamu 
s dieťaťom, ktorí mali bývať u nás, ale 
keďže už nebolo miesto pre ďalších, 

ochotne ich prijali. Alebo napríklad 
drobné veci, ktoré považujem za zá-
zraky. Iba tak rozprávam kamarátovi, 
čo niektorá rodina potrebuje, a do pol-
hodiny to všetko zoženie. To sú 
veľké/drobné veci, ktoré keď zrátame, 
sú pre druhých obrovskou pomocou. 
 
Ako ťa formovala tvoja 
dobrovoľnícka služba a ako ťa zmenil 
fakt, že si sa zapojila do pomoci? 
Určite som aj ja prechádzala rôznymi 
etapami v tejto službe, pretože nie vždy 
to bolo ľahké. Išlo najmä o čas, ktorý 
som investovala do hľadania, a niekedy 
som dostala informáciu, že si už našli 
niečo iné. Bolo to často také živelné. 
Napriek tomu, že niekedy to vyzeralo, 
že sa nepodarí nič nájsť, takmer vždy sa 
to podarilo. Každý, kto zavolal, že po-

trebuje byť ubytovaný, ubytovaný aj bol. 
Toto bol pre mňa veľký zázrak. Niekedy 
sa to zdalo až neuveriteľné, že doká-
žeme ubytovať rôzne kombinácie mám, 
detí, dokonca aj zvierat. Keď som si 
predstavila samu seba, že by som mala 
niekam ísť s mojimi deťmi v čase vojny, 
povedala som si, že určite to má zmysel, 
a nepozerala som už na to, či to ide 
podľa mojich predstáv, alebo nie. Hľa-
dela som vždy len na to, že pomáham 
matkám s deťmi, ktoré nemajú kam ísť. 
 
Už si spomínala, že odídencov ste 
ako rodina prijali aj u vás doma. Aká 
to bola pre vás všetkých skúsenosť? 
Bola to naozaj zaujímavá skúsenosť, 
pretože keď sme ich prijímali, mysleli 
sme si, že budú týždeň-dva, nevedeli 
sme, do čoho ideme. Vždy, keď o tom 
hovorím, spomeniem si na prvý mo-
ment, keď vystúpili z auta. Prišli len  
s jedným batôžkom, nevedeli, kam idú, 
pôsobili na mňa veľmi vystrašene. A na-
ozaj, keď videli, že sa nemusia ničoho 
báť, že majú pocit bezpečia a naozaj tu 
môžu zostať, vtedy sa im veľmi uľavilo. 
Samozrejme, postupne aj ich chceme 
pripraviť na to, aby sa postavili na 
vlastné nohy. Dcére sme našli prácu, 
tak veríme, že postupne sa aj ony budú 
vedieť osamostatniť. Nevnímame ich 
ako návštevu, skôr ako súčasť rodiny. 
 
Bez širokej a veľkodušnej podpory 
celej saleziánskej rodiny by to nebolo 
možné. Sila saleziánskeho 
spoločenstva na celom Slovensku je 
veľká vec... 
Veľmi nás povzbudilo, keď sme videli, 
aké množstvo ľudí v rámci celej sale-
ziánskej rodiny na Slovensku je ochot-
ných poskytnúť im pomoc. Ľudia otvá-
rajú svoje príbytky a pomáhajú. Preto 
sme postupne prešli na pomoc mat-
kám s deťmi, ktoré prechádzali cez hra-
nicu a nemali kam ísť. Dodnes sme 
touto cestou ubytovali približne dvesto 
odídencov. Som vďačná všetkým ľu-
ďom, ktorí poskytli túto pomoc, ale aj 
ostatným, ktorí nemajú možnosť uby-
tovať a pomáhajú, ako vedia. Všetko vy-
tvára veľmi peknú súhru pomoci ľud-
skej, materiálnej a finančnej. Ale čo je 
dôležité, pomáhať s veľkým otvoreným 
srdcom, ako najlepšie viem.

rozhovor  ukraj ina
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spiritualita

Láska k chudobným:  
Svätý Vincent de Paul (2. časť) 
 
Neprešlo veľa rokov od založenia prvej 
Konferencie v Turíne a don Bosco založil 
Konferenciu medzi mladíkmi oratória. 
Týmto krokom nechcel iba ponúknuť 
pomoc tým, ktorí boli v núdzi, ale aj po-
máhať mladým rásť v povedomí byť ná-
pomocnými v nejakej úlohe – odstraňo-
vať biedy blížneho. Don Lemoyne  
v Životopisných pamätiach píše: „Títo 
mladíci, bolo ich približne dvadsať, mali 
za úlohu každú nedeľu navštíviť – vždy 
v dvojici – jednu aj viac chudobných ro-
dín, ktoré im boli pridelené, priniesť im 
nejakú almužnu, vhodne rodičom po-
radiť, najmä v kresťanskej výchove detí, 
povzbudzovať ich, aby ich posielali na 
katechizmus, a naliehať, aby chodili do 
oratória. Rodiny ich prijímali s rados-
ťou, pretože na tieto návštevy – okrem 
úžitku, ktorý prinášali – chlapci chodili 
pravidelne, s dobročinnou láskou  
a s úctou, ako radil don Bosco. Z týchto 
návštev mali veľký osoh aj dobročinní 
návštevníci, pretože spoznávali a učili sa 
milovať spôsoby, ako odstraňovať biedy 
blížneho.“ 

Podľa dona Bosca bol svätý Vincent de 
Paul živým vyjadrením tej lásky k blíž-

nemu, ktorú nemožno oddeliť od mod-
litby a od lásky k Bohu. Jeho láska  
k chudobným, ale aj jeho láska k mod-
litbe sa stali žiarivým vzorom, ktorý 
predložil duchovnému hnutiu, pochá-
dzajúcemu od neho. Niektoré sale-
ziánske diela v Taliansku aj v zahraničí 
boli pomenované po tomto francúz-
skom svätcovi. 
Od roku 1877, rok po tom, čo don 
Bosco uverejnil druhé vydanie životo-

pisu svätého Vincenta, pripojil k textu 
Stanov saleziánov jeden list svätého 
Vincenta o dôležitosti ranného rozjíma-
nia. Svätý Vincent píše: „Milosť povola-
nia je spojená s modlitbou a milosť 
modlitby je spojená s milosťou vstáva-
nia. Ak sme verní tej prvej činnosti, ak 
sme spoločne pred naším Pánom  
a spoločne pred neho predstupujeme, 
ako robili prví kresťania, on sa zasa dá 
nám, osvetlí nás svojím svetlom a sám 
urobí v nás a za nás dobro, ktoré sme 
záväzne sľúbili konať v jeho Cirkvi.“ 
Je zaujímavé všimnúť si, že don Bosco  
s cieľom hovoriť svojim saleziánom  
o dôležitosti vnútornej modlitby si ne-
poslúžil svedectvom nejakej kontem-
platívnej osoby, ale svedectvom svätca 
dobročinnej lásky. 
 
 
Povolanie všetkých k svätosti: 
náuka svätého Alfonza 
 
Prvé stretnutie dona Bosca so spismi  
a so spiritualitou Alfonza Márie de Li-
guori mu veľmi pravdepodobne spro-
stredkoval jeho prvý duchovný vodca 
don Giovanni Calosso, kaplán v Mo-
rialde. Podľa Životopisných pamätí práve 
don Calosso, ktorý zomrel v roku 1828, 
daroval Jankovi Boscovi asketické diela 
svätého Alfonza (porov. MB I, s. 238). 
Príspevok svätosti a veľmi bohatej du-
chovnej tvorby Alfonza Márie de Li-
guori, ktorú spoznal priamo alebo pro-
stredníctvom vyučovania dona Cafassa, 
nezmazateľne poznačil kňazstvo dona 
Bosca, jeho duchovnú pedagogiku aj 
jeho činnosť ako spovedníka a zaklada-
teľa. Svätý Alfonz, rovnako ako svätý 
Vincent a svätý Filip Neri, je na rozdiel 
od Františka Saleského svätcom ľudo-
vým, preto má určite bližšie k citlivosti 
zakladateľa saleziánov. Ako milovník 
hudby a spevu predstavuje vzor pas -
tiera so striedmym a populárnym štý-
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spir i tual i ta

lom, ktorý sa vedel obdivuhodne pri-
spôsobiť kultúrnej úrovni a chápavosti 
adresátov svojho poslania. 
Svätý Alfonz ako vyvážený moralista, 
schopný strednej cesty medzi rigoris-
tickým a laxistickým postojom, bol pre 
Gualu a potom pre Cafassa už od zalo-
ženia kňazského konviktu ich základ-
ným oporným bodom. Jeho náuka, 
vhodná na formovanie pastiera duší 
vľúdneho v učení a láskavého v komu-
nikácii, mala určite veľký vplyv na roz-
siahlu službu dona Bosca ako spoved-
níka. Patrón spovedníkov a moralistov 
totiž uskutočnil v tejto oblasti oprav-
divú kopernikovskú revolúciu tým, že 
pastoráciu spovedí prepojil s ľudskou 
krehkosťou, aby odpustenie záviselo 
viac od milosrdenstva než od zákona  
a aby spovedi vrátil jas úkonu lásky  
a spovedníkovi vedomie, že je v prvom 
rade lekárom a až potom sudcom. 
Alfonzovo dielo, ktoré sa rozšírilo v Pie-
monte vďaka úsiliu pôvodcu myšlienky 
kňazského konviktu Pia Bruna Lante-
riho a jeho učiteľa jezuitu Nikolausa von 
Diessbacha, nemalo veľa stúpencov 
medzi piemontskými moralistami a naj -
mä medzi profesormi turínskeho kňaz-
ského seminára. Títo boli totiž viac na-
klonení rigoristickej, teda prísnej 
morálke a takmer nedosiahnuteľnému 
chápaniu kresťanského života a vysokej 

dôstojnosti sviatostí, najmä svätého pri-
jímania, ktoré sa podávalo „striedmo“. 
„Alfonzovské“ nastavenie konviktu bolo 
preto v kontraste s rigoristickým prí-
stupom seminára. Z tohto dôvodu don 
Bosco vymohol pre seba a pre rodiacu 
sa Kongregáciu právomoc formovať  
a pripúšťať k vysviacke budúcich kňa-
zov. Jasne chápal, že ak by jeho mladí 
saleziáni boli formovaní podľa rigoris-
tickej morálky, neboli by schopní preží-
vať svoje poslanie medzi mladými. 
Z Alfonzovho zmýšľania a z jeho spisov 
si zakladateľ saleziánov osvojil výchovu 
k jednoduchej a „každodennej“ svätosti, 
 schop nú vštepiť mladým ľuďom pre-
svedčenie, že cesta k dokonalosti je vec 
ľahká a každému možná, a predovšet-
kým predstavuje cestu k skutočnému 
šťastiu. Slávny výrok, ktorý don Bosco 
napísal v životopise Dominika Savia  
a ktorý vložil do Saviových úst, predsta-
vuje jednoduché a účinné zhrnutie „al-
fonzovskej“ perspektívy: Pre nás svätosť 
spočíva v tom, že sme veľmi veselí… 
V životopisoch Savia a Besucca sa don 
Bosco zaoberá výkladom Alfonzovej  
náuky o vhodnosti pristupovania k svia-
tostiam, pričom špeciálne čerpal z Al-
fonzovho textu Svätá mníška. No a zoz-
nam diel svätého Alfonza, ktoré vydal 
don Bosco v Katolíckych čítaniach, je 
veľmi dlhý. 

Prax a zmýšľanie dona Bosca ovplyvnil 
aj spôsob, akým svätý Alfonz, zakladateľ 
kongregácie redemptoristov, poňal re-
hoľný život. Don Bosco v roku 1885 
okrem listu svätého Vincenta de Paul 
pripojil k saleziánskym Stanovám ďal-
ších šesť listov svätého Alfonza, ktoré 
napísal svojim rehoľníkom. V jednom  
z nich svätý Alfonz píše: „Boh nás po-
volal do tejto Kongregácie (najmä  
k týmto zásadám), aby sme sa stali svä-
tými a aby sme sa spasili ako svätí. Kto 
sa bude chcieť v Kongregácii spasiť, ale 
nie ako svätý, neviem, či sa spasí. Ak sa 
tento nedostatok ducha rozšíri, úbohá 
Kongregácia! Čo z nej bude o päťdesiat 
rokov? Bolo by treba zaplakať a pove-
dať: Chudák Ježiš Kristus! Ak ho nemi-
luje brat Kongregácie, ktorý dostal toľko 
milostí a toľko zvláštneho svetla, kto ho 
bude milovať? Môj Bože, a na čo slúži 
toľko svätých prijímaní? A čo sme prišli 
robiť tu, v tejto Kongregácii, a čo tu ro-
bíme, ak sa nestávame svätými?“ 
Don Bosco v Stanovách saleziánov už  
v roku 1859 napísal: „Cieľom tejto Kon-
gregácie je zhromaždiť jej kňazov,  
bohoslovcov aj laikov, aby sa zdokona-
ľovali, nakoľko je to možné, a napodob-
ňovali čnosti Božského Spasiteľa.“
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Ide sa na výlet v 21. storočí. Zážitky naživo sú najlepšie, hoci digitálne 
technológie tiež môžu byť vhodnými pomocníkmi. Zachytia tie 

najkrajšie chvíle a vedia aj zlepšiť vzťahy.

Bol to p
že takých
čo najvia

Legenda: 
5+ 
Hra pre 2 a viac osôb 
Pomôcky: kocka, 
panáčikovia, dobrá nálada 
 
TIP: Hru si môžete vytrhnúť 
(samozrejme, až keď 
prečítate celý časopis), 
podlepiť tvrdým papierom  
a zobrať so sebou  
na výlet.

#prazdninovahra 

Vypol/-la si si notifikácie,  
aby ťa zbytočne nerušili. 

Super. Hádž ešte raz.

Na
de

spolu
hráš v

V
o 2

Vyhľadal/-a si si vlakový 
spoj cez aplikáciu, ušetríš  
2 prestupy, posuň sa na 

políčko 19. (Prechod  
z políčka 11 na 19)

Balíš sa.  
To trochu trvá.  

Stojíš jedno  
kolo.

Na internete si 
našiel/-la zaujímavú 

trasu na dnešný výlet. 
Hádž ešte raz.

Hej, máš sa baliť! 
Namiesto toho si už 

hodinu na sociálnych 
sieťach. Vráť sa  

o 1 políčko.

Zle si si  
zapísal/-a pripomienku. 

Vlak odchádza  
o hodinu neskôr.  

Stojíš 1 kolo.

Spravili ste si prvú 
spoločnú fotku.  

Dobrý nápad. Choď  
o 2 políčka vpred.
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CIEĽ:  
pekný deň. Veríme,  

h cez prázdniny zažiješ  
c! #technologiesrozu-

mom

Autor: Viktória Norisová, Barbora Okruhľanská 
Nakreslil: Juraj Martiška

amiesto  
ebaty so 
cestujúcimi 

v mobile hru. 
Vráť sa  
2 políčka.

V lese  
ti na plné  

pecky začal zvoniť 
mobil. Stojíš  

1 kolo.

Kamarátovi,  
ktorý nemohol  

ísť s vami na výlet, 
pošlete 

videopozdrav z hôr. 
Poteší sa. Posuň sa 

o 3 políčka  
vpred.

Vyrážate  
na poobednú túru, potrebuješ  

GPS, ale ty si si v noci zabudol/-la 
nabiť mobil. Našťastie máš 
powerbanku. Choď na č. 45. 

(Prechod z čísla  
39 na 45)

Chcel/-a si si robiť 
selfie a spadol ti mobil 

do blata. Stoj 2 kolá  
a vyčisti ho.

Vďaka  
aplikácii si našiel  

blízko cashku. Posuň  
sa o 2 políčka  

vpred.
Vrátili ste sa  

na chatu. Chcel/-a si si 
večer krátiť čas na 

tablete, ale rozhodli ste 
sa zahrať spoločenskú 

hru. Skvelý nápad!  
Hádž ešte raz.

Je čas ísť spať.  
Ty však potajomky 

scrolluješ sociálne siete. 
Stojíš, kým nehodíš 6.

Chceš  
si zbaliť aj playstation,  

ee, vráť sa  
o 4 políčka.

Pri obede neťukaj do 
mobilu. Stojíš 1 kolo.

Zablúdili  
ste, vypadol ti 

signál, 
vyťahuješ 
papierovú 

mapu. Stojíš  
1 kolo.
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Žilina 
Deň provincie 
V pondelok 30. mája sa v Žiline uskutočnilo stretnutie spolubratov Slovenskej 
saleziánskej provincie. Pred pandémiou koronavírusu sa takéto stretnutie 
uskutočňovalo každý rok. Teraz po zmiernení pandémie sa mohlo opäť zor-
ganizovať v rovnakej podobe ako po minulé roky. 
Spolubratia sa na začiatku zišli v priestoroch domu, kde otec provinciál Pe-
ter Timko predniesol krátku správu, v ktorej zhrnul hlavné momenty zo života 
provincie. 
Jednotliví provinciálni radcovia a provinciálni delegáti potom v krátkosti in-
formovali o svojich sektoroch práce. 
Spolubratia, ktorí oslavujú v tomto roku okrúhle výročia (narodeniny, večné 
sľuby, kňazskú vysviacku), dostali pekné darčeky, ale najprv museli správne 
odpovedať na rôzne kontrolné otázky. 
Potom nasledovala spoločná svätá omša. Počas svätej omše otec provinciál 
odovzdal nové poslušnosti všetkým spolubratom, ktorí v tomto roku menia 
svoje pôsobisko alebo svoje pracovné zadelenie. 
Po omši sa všetci účastníci presunuli na Nádvorie svätého Dominika Savia, 
ktoré bolo práve zrekonštruované, a tu sa uskutočnilo posvätenie sochy a no-
vého nádvoria. Prítomní boli aj žiaci a učitelia SOŠ svätého Jozefa Robotníka, 
pretože nádvorie sa nachádza hneď vedľa školy. 
Po obede bol priestor na neformálne rozhovory spolubratov a celé stretnu-
tie bolo ukončené adoráciou v kostole.

Daniel Holúbek 
Dátum a miesto vysviacky:  

25. 6. 2022, Farský kostol svätého Gorazda 
a spoločníkov, Košice-Terasa. 

Narodil sa v Bratislave,  
má 33 rokov.

Novokňazi saleziáni dona Bosca 
Kňazskú vysviacku vykonal  

Mons. Marek Forgáč.

Ján Butkovský 
Dátum a miesto vysviacky:  

25. 6. 2022, Farský kostol svätého Gorazda 
a spoločníkov, Košice-Terasa. 
Narodil sa v Michalovciach,  

má 31 rokov.



výchova det í

S manželom sme sa snažili popri pra-
covných povinnostiach, stavbe domu  
a starostlivosti o rodinu nájsť si čas len 
pre nás dvoch. 
Boli chvíle, keď som si uvedomila, že mi 
unikajú. Syn i manžel boli pohltení svo-
jím svetom a ja som sa ocitla niekde na 
jeho kraji. Bolo mi jasné, že to nie je 
dobré, že s tým treba niečo robiť. Začala 
som hľadať a skúmať, ako s nimi „nad-
viazať spojenie“, ako obnovovať vzá-
jomné putá. Ako vytvárať chvíle blíz-
kosti, zažívať pocit, že sme spolu na 
jednej vlne, že sa naše srdcia a duše 
dotýkajú, že spolu nielen bývame v jed-
nej domácnosti, ale že sa naše svety 
vzájomne prelínajú. 
Uvedomila som si, že pre „spojenie 
duší“ je kľúčové ponoriť sa do prítom-
ného okamihu. Byť tu a teraz, len ja  
a ten druhý. Odložiť všetky svoje povin-
nosti, ktoré mi víria hlavou, a byť tu na-
plno pre druhého. Len vtedy sa môžu 
naše srdcia zladiť a začať biť v rovna-
kom rytme. 
Z minulosti môžeme čerpať, o budúc-
nosti môžeme snívať, ale 
len v prítomnosti mô-
žeme ŽIŤ (a rozvíjať 
vzťahy). Rada by som sa  
s vami podelila o niekoľko 
postrehov, ktoré som na 
svojej ceste objavila. Po-
núkam vám ich na inšpi-
ráciu, ako si počas prázd-
nin či dovolenky nielen 
oddýchnuť, ale aj zažiť 
vzájomnú blízkosť s va-
šimi najdrahšími. 
– Fyzický dotyk – Keď 
dieťa chytím, priviniem si 
ho či posadím na kolená. 
Je to prvý signál, že som 

tu a chcem tu byť s tebou, pre teba. 
– Venovať 100 % pozornosť – Vypnúť  
v hlave svoju agendu, povinnosti, my-
šlienky. Toto sa ľahko hovorí, realita 
však býva náročnejšia. 
– Počúvať s otvoreným srdcom – Po-
čúvať nielen slová, ale najmä to, čo sa 
nimi druhý snaží vyjadriť. Niekedy to 
nie je jednoduché pri malých ani pri 
veľkých deťoch. 
– Rešpektovať a nepoučovať – Ak 
chcem budovať vzájomný vzťah, potre-
bujem sa nechať vtiahnuť do sveta toho 
druhého. Musíme zažiť vzájomné prija-
tie, skúsenosť, že láska medzi nami 
prúdi, a až potom môžeme riešiť ťaž-
kosti. 
– Odložiť mobil – Nedať sa rozptyľovať 
rôznymi lákavými podnetmi, notifiká-
ciami či už len samotnou prítomnosťou 
mobilu. Keď naň padne pohľad jednej 
zo strán, v momente idú myšlienky 
inde. 
– Nájsť vhodný čas – Nie je ideálne 
vkladať dôvernú chvíľu do naháňačky 
medzi jednotlivými povinnosťami. Nie-

kedy síce stačia krátke momenty, ve-
domé postískanie, inokedy zas potre-
bujeme dlhší čas, kým sa cítime dosta-
točne príjemne na to, aby sme otvorili 
svoje vnútro. 
– Vytvárať vhodné podmienky – Ob-
čas to ide aj doma, napríklad spoločná 
večera vie chvíle blízkosti príjemne od-
štartovať, ale zo svojho detstva mám 
skvelé skúsenosti aj so spoločnou fy-
zickou prácou či spoločným tvorením  
a najmä s prechádzkami v prírode. 
– Disponovanosť – K vytvoreniu dô-
vernej atmosféry napomáhajú na-
plnené základné potreby: keď je niekto 
z nás hladný, smädný, priveľmi una-
vený, vtedy nemá zvyčajne kapacitu na 
iné veci. 
– Spoločný smiech, zážitky 
 
Uvedomila som si, že sa to týka nielen 
budovania vzťahov s deťmi či s manže-
lom, ale aj s Bohom. Lebo aj toho mô-
žeme stretnúť len vtedy, keď sa pono-
ríme do prítomnosti… 
Jedna krátka poznámka na záver – ne-

zabudnime si ustriehnuť 
tieto chvíle, aj keď sme na 
dovolenke s niekým iným, 
napríklad s kamarátmi. 
Aby sa nám nestalo, že 
hoci sme boli ako rodina 
fyzicky spolu, naše srdcia 
sa vzájomne nedotkli, 
pretože deti trávili svoj 
čas len s deťmi a dospelí  
s  dos pelými… Ukradnime 
si chvíle aj na budovanie 
 vzá jomného puta. 
Prajem nám krásne leto 
naplnené spoločnou blíz-
kosťou s našimi najdrah-
šími! 

Autor: Zuzana Petruľáková / Foto: Aneta Horváthová

Tento školský rok nás priviedol k novým výzvam. S najstarším synom sme hľadali, ako zladiť 
školské povinnosti, krúžky a pri tom všetkom mať aj čas na oddych, hru a kamarátov.

Prázdniny naplnené vzájomnou 
blízkosťou
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životné prostredie

Udržateľné cestovanie =  
zážitok pre celú planétu

Autor: Alžbeta Zelná, Kristína Zelná / Foto: autorky textu

Najväčšie výzvy ekologickej 
dovolenky 
Poznáte ten pocit, keď konečne prídete 
na miesto dovolenky a čakajú na vás 
preplnené ulice a historické pamiatky, 

pláže sú hlava na hlave a na každom 
kroku stojíte v dlhom rade? Hovoríme  
o „overturizme“ alebo trende maso-
vého turizmu. Vznikol v dôsledku jed-
noduchšieho a dostupnejšieho cesto-
vania. Avšak táto prehnaná túžba 
spoznávať veľmi negatívne vplýva na ži-
vot domácich aj na životné prostredie. 
Dáta hovoria, že cestovný ruch je zod-
povedný za približne 8 až 11 percent  
z celkových emisií skleníkových plynov. 
Lietadlo pri prelete Európou totiž vy-

pustí do ovzdušia až 122 gramov oxidu 
uhličitého, a to len v rámci jedného ki-
lometra. Spotreba energií a pitnej vody 
hotelmi v dovolenkových destináciách 
je rovnako alarmujúca. Výstrahou by 
však mali byť aj rozpad infraštruktúry, 
ktorý spôsobuje nahrádzanie škôl či 
knižníc kaviarňami, hotelmi a zmenár-
ňami; nárast cien potravín, ktoré sú pre 
domácich neprijateľné; ohrozenie prí-
rodného bohatstva a znečisťovanie ži-
votného prostredia nielen plastmi… 
toto všetko je iba malá časť mnohých 
negatívnych dopadov, ktoré môže pri-
nášať naša „nevinná“ dovolenka. 
 
Ako začať so „zodpovedným“ 
turizmom? 
V prvom rade je dôležité vedieť, že za 
slovným spojením „zodpovedný turiz-
mus“ sa skrýva cielená snaha vytvárať 
lepšie miesta pre život aj krátku dovo-
lenku. Povzbudzuje v prvom rade k lo-
kálnemu prístupu – letná dovolenka  
v krajine, kde žijem, či nákupy od miest-
nych výrobcov a predajcov – od ovocia 
a zeleniny až po spomienkové pred-
mety. V snahe zmierniť dopad sa však 
nedajme oklamať jednoduchým zháňa-
ním suvenírov na vlastnú päsť. Pri zbie-
raní mušlí, ulít, kamienkov alebo piesku 
treba dbať na zákony krajín, ktoré vývoz 
takýchto predmetov zakazujú. Vo Fran-
cúzsku môžete za zber piesku na pláži 
dostať celkom vysokú pokutu a v Egypte 
majú tiež prísne pravidlá na vývoz ka-
mienkov a piesku z oblasti pyramíd  
v Gaze, keďže tvoria kultúrne dedičstvo. 
Myslite aj na fakt, že tieto neživé kúsky 

prírody sú neodmysliteľnou súčasťou 
prirodzeného kolobehu v prírode, kto-
rým polička doma nie je. 
 
Dá sa zodpovedne cestovať? 
Ubytovanie a stravovanie u domácich 
alebo v menších podnikoch rodinného 
typu či využívanie miestnej dopravy si 
dokážeme naplánovať dopredu, je 
preto dôležité myslieť na to, kam ces tu-
jeme, ako a najmä kedy – aj toto je zod-
povedné cestovanie. Turisti sa tak  
vyhýbajú exotickým rezortom, medzi-
národným sieťam hotelov a dovolen-
kovým plavbám či výletným lodiam, 
ktoré zamorujú moria a oceány, ale aj 

Priblížil sa čas prázdnin, dovoleniek a každý z nás sa preto snaží naplánovať leto  
čo najefektívnejšie, aby sme prežili čo najkrajšie dni plné oddychu a nových zážitkov.  

A niekedy popri tej snahe dopriať sebe a svojim blízkym dovolenku snov zabúdame na to 
najdôležitejšie – na našu planétu. Prinášame vám preto niekoľko tipov, ako tento rok 

stráviť dovolenku aspoň trošku ekologickejšie, bez negatívneho dopadu na našu planétu.
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 „Overturizmus“ alebo trend masového 
turizmu vznikol v dôsledku 

jednoduchšieho a dostupnejšieho 
cestovania, ale veľmi negatívne vplýva  

na život domácich aj na životné  
prostredie

 Vo Francúzsku môžete za zber  
suvenírov na pláži dostať celkom vysokú 

pokutu a v Egypte majú tiež prísne 
pravidlá na vývoz piesku z oblasti  

pyramíd v Gaze, keďže tvoria kultúrne 
dedičstvo



životné prostredie

mestá a ich prístaviská. Vypúšťajú totiž 
veľké množstvá odpadových vôd a od-
padov, ktoré končia v oceánoch alebo 
na plážach. Najhorší dopad však majú 
na morský život a stále viac znečistené 
koralové útesy, ktoré síce dokážu prežiť 
klimatické zmeny, ale treba sa dobre 
starať o ich zdravie. Od nich totiž závisí 
až 25 % života v moriach a oceánoch. 
Môže sa stať, že už o pár rokov nebude 
dovolenkové šnorchlovanie možnosťou 
ani výsadou. Netreba zabúdať, že ces-
tovanie a dovolenkovanie s rešpektom 
k domácim, prírode a planéte prináša 
uznanie a skvelý pocit z ohľaduplného 
prístupu aj voči budúcim generáciám. 
 
Vyskúšajte „pomalé“ cestovanie  
Pomalé cestovanie alebo slow travel je 
ďalšia forma zodpovedného a udrža-
teľného turizmu. Nie je to nič kompli-
kované, a dokonca možno tento spôsob 
mnohí z vás už využívajú. Stačí navštíviť 
a objavovať neznáme či nezaujímavé 
miesta pre iných dovolenkárov, po-
chutnávať si na lokálnej kuchyni  
a najmä byť v kontakte s miestnymi, 
ktorí nám môžu ukázať, ako sa tam sku-
točne žije. Ide o prežívanie voľna v har-
mónii s prírodou, pričom najdôležitejšie 
je plánovanie – kedy spomalíte a čo 
chcete zažiť. O to viac si budete môcť 
naplno oddýchnuť a vypnúť od bež-
ného stresu. Cieľom je predsa oddy-
chovať a nikam sa neponáhľať. 
 
Čo ponúka dovolenka  
na Slovensku? 
Aj v dôsledku výrazného dopadu kli-
matických zmien na našu krajinu je viac 
než na mieste vyskúšať dovolenku 
doma a má to hneď aj svoje pozitíva. Pri 
cestovaní po Slovensku by sme za se-
bou nemuseli nechať veľkú uhlíkovú 
stopu. A to vďaka preprave vlakmi, 
ktoré vyprodukujú iba 6 – 41 gramov 
oxidu uhličitého na jeden kilometer (zá-
leží však na type vlaku). Možnosťou sú 
aj bicykle, ktoré sa tešia čoraz väčšej 
obľube aj vďaka stále pribúdajúcim  cyk -
listickým trasám naprieč Slovenskom. 
Ďalším výrazným pozitívom je obrov-
ský dopad domácej dovolenky na eko-
nomiku našej krajiny. Podporiť môžeme 
lokálnych predajcov, ubytovať sa v za-
riadeniach, ktoré po pandémii potre-
bujú našu pomoc, lebo sú na hrane pre-

žitia, alebo navštíviť múzeá a galérie, 
ktoré si za posledné dva roky nezažili 
veľa pozornosti. Dôležitým faktom na-
ďalej zostáva, že takto oveľa lepšie 
spoznáme svoju rodnú krajinu. 
 
Kam s rodinou aj priateľmi? 
Vyskúšajte napríklad dovolenku v prí-
rode pod stanom, pravdaže v bezpeč-
ných lokalitách a na určených miestach. 
Alebo vás láka pobyt na ranči medzi 
zvieratami, kde sa dokonca niečo na-
učíte? Osobne odporúčame splavova-
nie rieky, a keďže ich na Slovensku ne-
máme až také divoké, sú vhodné aj pre 
rodiny s deťmi. Za zmienku stojí splav 
Váhu na pltiach alebo splav Hronu či 
Malého Dunaja na raftoch. Nezaškodí 
ani turistika a návšteva Slovenského 

raja, Štiavnických vrchov a miestnych 
tajchov, Vysokých či Nízkych Tatier 
alebo Malej aj Veľkej Fatry. Medzi výni-
močné miesta u nás patria nepochybne 
hrady či zrúcaniny hradov. Dokopy ich 
máme vyše 120 a mnohé z nich prešli 
rekonštrukciou alebo sú v procese  
a môžeme ju navyše podporiť. Neverili 
by ste, koľko je tu zaujímavých miest, 
ktoré ešte nepoznáme alebo ich máme 
šancu vidieť možno poslednýkrát. Prí-
kladom je Demänovská ľadová jaskyňa, 
ktorá už čoskoro stratí svoj prívlastok ľa-
dová. S touto znepokojujúcou informá-
ciou prišli tvorcovia filmu „Po nás po-
topa“, ktorí uvádzajú, že koncom roka 
2005 bol objem ľadu v Demänovskej ľa-
dovej jaskyni okolo 1000 m3, pričom  
v roku 2022 je to už len 80 m3. Doku-
ment určite odporúčame vidieť celý. 
Nájdete ho na stránke www.ponaspo-
topa.sk spolu s ďalšími zaujímavosťami 
a výzvami k pomoci, aby sa situácia už 
viac nezhoršovala. 
Na záver dôležitá pripomienka, že tému 
znižovania negatívneho dopadu ces-
tovného ruchu na životné prostredie 
máme v rukách my – samotní cestova-
telia. Začať so zelenším turizmom môže 
teda každý jeden z nás už o niekoľko 
týždňov. A ešte stále stihnete stornovať 
tú lacnú letenku za pár eur do tradičnej 
dovolenkovej destinácie. O niekoľko ro-
kov sa totiž môže stať, že už nebudeme 
môcť dovolenkovať ani v našej na prí-
rodné krásy bohatej krajine. Netreba 
slanú vodu, keď sa pri výstupe na Rysy 
môžeme kúpať v slanom pote a robíme 
aj niečo pre svoje zdravie z dlhodobého 
hľadiska!
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Pri cestovaní po Slovensku by sme za 
sebou nemuseli nechať veľkú uhlíkovú 

stopu vďaka preprave vlakmi a bicyklami 
aj vďaka stále pribúdajúcim cyklistickým 

trasám naprieč Slovenskom

Dokument „Po nás potopa“ prináša znepokojivé informácie o tom, aké dopady má  
a bude mať klimatická kríza na naše životy



na strane pápeža

Rodina ako loď 
„Rodina je domácou cirkvou; v nej sú manželia a deti povo-
laní spolupracovať na prežívaní Kristovho tajomstva, a to 
prostredníctvom modlitby a lásky, realizovaných v konkrét-
nosti každodenného života a situácií, vo vzájomnej starostli-
vosti schopnej sprevádzať, aby nikto nebol vylúčený a opus-
tený. Nezabúdajme, že prostredníctvom sviatosti manželstva 
je Ježiš prítomný na tejto lodi, na lodi rodiny.“ 
 
Božia nežnosť nemôže zlyhať 
„Často sa v živote trápime, pretože musíme zanechať veľa 
vecí: niektoré istoty, roky mladosti, trochu zdravia, možno 
drahé osoby… Nuž, ak sú v živote ľudia a veci, ktoré skôr či 
neskôr musíme zanechať, je tu prítomnosť, ktorá nás nikdy 

neopustí, jedna základná istota, ktorá nás bude vždy spre-
vádzať a ktorú nikdy nič a nikto nedokáže vymazať: Boh ne-
môže opustiť pozíciu môjho otca. Boh nás nikdy neopúšťa, 
pretože nemôže opustiť skutočnosť, že je nám otcom.“ 
 
Ježišov krátky testament (15. mája 2022) 
„Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás“ 
(Jn 13, 34). Toto je testament, ktorý nám zanechal Kristus, zá-
kladné kritérium, podľa ktorého môžeme rozoznať, či sme 
naozaj jeho učeníci, alebo nie: prikázanie lásky. Má dva zá-
kladné prvky: 

Ježišova láska k nám – „ako som ja miloval vás“. 
Láska, ktorú máme žiť – „milujte sa navzájom“. 
Tieto slová hovorí v tmavej noci. V temnotách a búrkach ži-
vota je totiž toto podstatné: „Boh nás miluje.“ V centre je naše 
žasnutie z objavu, že sme milovaní. H. Nouwen napísal: „Ešte 
prv, než nás uzrel ktokoľvek z ľudí, videli nás milujúce oči 
Boha. Ešte prv, než nás niekto počul plakať či smiať sa, počul 
nás náš Boh, ktorý má uši pre nás. Ešte prv, než k nám pre-
hovoril niekto v tomto svete, prihovoril sa nám hlas večnej 
 lás ky.“ Toto je naša sila: sme milovaní Bohom. 
 
Sväté medzi hrncami 
Pápež si spomenul, čo hovorievala svätá Terézia z Avily svo-
jim sestrám: svätými sa máme stávať „medzi hrncami v ku-
chyni“. Lebo tam sa uskutočňuje, „aby ste sa aj vy vzájomne 
milovali, ako som ja miloval vás“. Toto „ako“ nie je len pozva-
nie napodobňovať Ježišovu lásku; znamená to, že môžeme 
milovať len preto, lebo on miloval nás, lebo dáva našim 
srdciam svojho vlastného Ducha, Ducha svätosti, lásku, ktorá 
nás uzdravuje a premieňa. Tak ako som ja milovaný, môžem 
milovať druhých. Vždy láska, ktorú dávam, je spojená s lás-
kou Ježiša ku mne. Tak to má byť. Tak ako ma on miloval, mô-
žem milovať i ja. Takýto jednoduchý je kresťanský život, taký 
jednoduchý! My ho komplikujeme mnohými vecami, ale on 
je taký jednoduchý. 
 
František sa pýta: „Dávaš almužnu? Povedz mi, dávaš al-
mužnu?“ 
„Áno, otče, dávam chudobným almužnu.“ 
„A keď ju dávaš, dotýkaš sa rukou tej osoby alebo ju len ho-
díš a hneď si utrieš ruku? 
Zapýria sa: 
„Nie, ja sa ich nedotýkam.“ 
„Keď dávaš almužnu, hľadíš do očí tej osoby, ktorej pomáhaš, 
alebo pozeráš inam?“ 
„Nie, nehľadím na ňu.“ 
Dotýkať sa a hľadieť, dotýkať sa Kristovho tela trpiaceho v na-
šich bratoch a sestrách a hľadieť naň. Toto je veľmi dôležité. 
Toto znamená darovať život. 
 
Svätosť je vždy originálna 
„Svätosť je vždy originálna“ – citoval pápež František blaho-
slaveného Carla Acutisa. „Neexistuje svätosť typu fotokópia, 
svätosť je originálna pre mňa i pre teba, pre každého. Je je-
dinečná a neopakovateľná. Áno, Pán má plán lásky pre kaž-
dého, má sen pre tvoj život, pre môj život, pre život každého 
z nás. Čo by ste chceli, aby vám povedal? Neste ho vpred s ra-
dosťou.“

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

Prirovnania pápeža Františka z mája 2022
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sväté písmo

Saleziánska rodina, citlivá na niektoré 
pasáže z evanjelia, má aj svoje ma-
riánske evanjeliové state. Naša pozor-
nosť sa zameriava na momenty, ako sú 
Navštívenie a spev Magnifikat, nájde-
nie Ježiša v chráme, Mária prítomná na 
svadbe v Káne a pod krížom na Kalvárii. 
 
Navštívenie a chválospev 
Tajomstvo Navštívenia, v ktorom Mária 
opúšťa miesto, kde sa rozprávala s Bo-
hom, a odchádza na návštevu k svojej 
príbuznej, je veľmi inšpiratívne a blízke 
saleziánskemu štýlu života. Navonok sa 
nedeje nič zvláštne, ale v skutočnosti 
Mária nesie v sebe Božieho Syna a po 
stretnutí s Bohom sa ide stretnúť so 
svojou príbuznou, o ktorej počula. Sa-
leziánsky duch, to je prvenstvo lásky 
Boha, ktoré sa dynamicky premieňa na 
lásku k človeku. Mária vychádza a kráča, 
je iniciatívna, presne ako salezián, ktorý 
vie urobiť prvý krok. Tak ako Mária, aj 
salezián plný Krista prináša jeho prí-
tomnosť iným a prostredníctvom nás, 
tak ako prostredníctvom Márie, Ježiš 
nadväzuje komunikáciu s Alžbetou a jej 
dieťaťom. A napokon Máriina návšteva 
sa premenila na službu. 
Máriin chválospev, inšpirovaný chvá-
lospevom starozákonnej Anny, matky 
Samuela. Mária chváli Boha za spásu, 
za stvorenie, za to, čo v nej urobil. 
 Vyjad ruje aj vieru, že Boh môže obrátiť  
naruby situáciu vo svete, mocnárov  
a boháčov prepustiť naprázdno a chu-
dobných obdarovať bohatstvom. Toto 
je hlboká citlivosť a presvedčenie sale-
ziánskeho zmýšľania, ktoré vníma pr-
venstvo chudobných a teší sa, že práve 
im môže rozdávať poklady Božej lásky. 
 
Nájdenie Ježiša v chráme 
V tejto pasáži vidíme Ježiša, ktorý spolu 
s celou veľkou rodinou absolvuje púť 
do Jeruzalema. Spoločne putujú, spo-

ločne spievajú žalmy. Ježiš sa však stratí 
z lona rodiny a Mária s Jozefom na to 
prídu až veľmi neskoro. Nie je nám 
ťažké vžiť sa do ich úzkosti a strachu. 
Vrátia sa do Jeruzalema, aby tam po 
ňom pátrali. Vo vtedajšom svete nebolo 
veľa možností vypátrať stratené alebo 
unesené dieťa. Vojdú, samozrejme, aj 
do chrámu a tu ho nájdu ponoreného 
do diskusie s kňazmi a staršími Izraela. 
Táto scéna pred našimi saleziánskymi 

očami otvára mnohoraké témy počnúc 
drámou rodičov, ktorí strácajú svoje 
deti. Deje sa to viacerými spôsobmi, či 
už v zmysle duchovnom, alebo aj v tom 
prirodzenom, keď musia prijať odchod 
svojich detí do sveta. Úzkostlivé hľada-
nie mladíka Ježiša nám pripomína sale-
ziánsku ustarostenosť o mladých, ktorí 
sa strácajú z našich očí, ktorým nero-
zumieme, o ktorých máme obavy. 
Spolu s Máriou prežívame tieto starosti. 
Mária vie, čo znamená milovať svoje 
dieťa, strácať ho, hľadať ho. Vie o tom, 
aký ťažký je dialóg medzi životom die-
ťaťa a naším životom, a že jediným 
oporným bodom v tejto oblasti je 
Otcova láska, ktorá nám pomáha pre-

konať aj tie situácie, ktorým vôbec ne-
rozumieme. 
 
Mária prítomná na svadbe v Káne 
Táto evanjeliová scéna bola vybratá ako 
liturgické čítanie na slávnosť Márie Po-
mocnice, ktorý je hlavným mariánskym 
sviatkom našej saleziánskej rodiny. Je to 
scéna plná symbolov. Veľmi dôležité na 
tejto svadbe je to, že podľa Jánovho 
evanjelia sa začína Ježišovo poslanie. 

Mária sa tu prejavuje ako pozorná osoba, 
vidí situáciu núdze, ktorá hrozí. Ak by ne-
bolo vína, ako sa budú cítiť novomanže-
lia? Mária aj napriek tajomnej Ježišovej 
odpovedi vytrvalo, plná viery, organizuje 
sluhov a učí ich, čo majú robiť. Mária nás 
tu učí viacerým veciam. Predovšetkým 
vnímavosti na skutočnosti a situácie ne-
závisle od toho, či nás niekto prosí, alebo 
nie. Don Bosco to často žiadal od svojich 
saleziánov vo vzťahu k mladým ľuďom. 
Naša pomoc má byť iniciatívna, veľko-
dušná, kreatívna. 
 
Podľa M. T. Winstanley: Salesian Gospel 
Spirituality. Bolton 2020.

Spracoval: Pavol Grach SDB / Foto: Barbora Kullačová

Saleziánska evanjeliová mariánska úcta
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Mariánska úcta dona Bosca sa zrodila z mamy Margity. Malý Janko sa v náručí svojej matky 
naučil milovať nebeskú matku.



misie

Niečo nové spoznať a zažiť. Samo-
zrejme, samo o sebe by to bolo pre 
dobrovoľnícku službu nedostatočné, je 
to však oprávnené. Dokonca pre väč-
šinu dobrovoľníkov platí, že svoj rok  

v misijnej službe považujú za jedno  
z najkrajších období svojho života. Teda 
nové a hlboké zážitky k dobrovoľníckej 
službe patria. V našej misijnej príprave 
venujeme veľkú pozornosť rozpozná-
vaniu motívov a očakávaní od dobro-
voľníckej služby a tiež sa snažíme pri-
praviť uchádzačov o túto službu na 
stretnutie s inou kultúrou, aby sa vyhli 
chybám, ktoré sa pritom stávajú. Preto 
aj naša príprava trvá jeden rok, desať ví-
kendových stretnutí. O mnohých ve-
ciach, ktoré preberáme, je už v spoloč-
nosti určitá všeobecná znalosť: 
inkulturácia, kultúrny šok, dobrý a škod-
livý rozvojový prístup... 
Ostáva však jedna vec, ktorá je dosť ne-
známa. V ankete saleziánskeho misij-
ného oddelenia v Ríme s viac než stov-
kou dobrovoľníkov z rôznych krajín sa 
táto vec ukázala ako najčastejší a naj-
väčší problém, s ktorým sa dobrovoľníci 
musia vyrovnať. Spätný kultúrny šok. 

Dobrovoľník, ktorý strávil na misii rok, 
sa vráti domov. Jeho telo je tu, ale duša 
akoby ostala tam. Zrazu sa mu zdá život 
doma absurdný. Nechápe ľudí, ako sa 
môžu sťažovať, že voda nie je dosť ho-

rúca, že v obchode nie je 
dostatočný vyber potra-
vín, že museli dlho čakať 
u lekára, že nemôžu ísť 
na dovolenku, kam by 
chceli. Takisto okolie ne-
chápe jeho. Blízki čakajú, 
kedy sa začne správať 
„normálne“, tak ako 
predtým. Ale on v tom, 
aký bol predtým, vidí skôr 
varovanie než pozíciu, do 
ktorej by sa chcel dostať. 
A čím viac ho okolnosti 
nútia správať sa „ako 
predtým“, tým viac sa cíti 
previnilo sám voči sebe  

a voči tomu, čo počas roka svojej misie 
prežil. 
 

Toto obdobie je ťažké pre dobrovoľníka 
aj pre jeho okolie. Vyžaduje si trpezli-
vosť, vzájomnú úctu a dôveru. Skúse-
nosť je neprenosná, preto dobrovoľník 
nedokáže, hoci aj v celodennom rozho-
vore, túto skúsenosť niekomu odo-
vzdať. Je potrebné sa s tým zmieriť. Mať 
to ako svoje osobné bohatstvo. Hľadať 
spôsoby, ako by som to mohol prežívať 
tu, teraz, doma. Ako aspoň niečo na-
trvalo zakomponovať do môjho života 
doma. Niektorí sa zúfalo snažia na mi-
siu vrátiť, to však nie je riešením. 
Ak teda máte vo svojom okolí takéhoto 
exdobrovoľníka, majte s ním trpezlivosť. 
Dajte mu šancu. Pretože tí, ktorí do-
kážu svoju misijnú skúsenosť pretaviť 
do konkrétnych postojov v dennom ži-
vote, sú veľkým obohatením a požeh-
naním našej spoločnosti. Vedú nás bliž-
šie k spôsobu života, ktorý je pekný, 
ľudský a hodnotný. 
Skúsenosti našich misijných dobrovoľ-
níkov, aj „ponávratové“, si môžete pre-
čítať tu: http://dobrovolnici.saleziani.sk/ 

Autor: Štefan Kormančík SDB / Foto: Misijné oddelenie SDB

Dobrovoľnícka misijná služba

Letné mesiace sú časom dovoleniek a cestovania. Spoznávame cudzie kraje aj svoju 
domovinu. Toto býva častým dôvodom, pre ktorý sa ľudia rozhodnú pre misijnú službu.

Dobrovoľníci Juraj a Kristián si na život v centre Bosco Boys zvykali postupne, ale toto 
centrum sa pre nich stalo domovom

Dobrovoľníčka Saška je na misii v Južnom Sudáne už  
od februára 2022
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t i tus  zeman

Autor: Jozef Luscoň SDB / Foto: archív autora

Kronika návštev

Leží naľavo od oltára svätého Jozefa. 
Návštevníci si ju prezerajú a potom do 
nej aj niečo píšu. Ja som si knihu prezrel 
a s tým, čo som objavil, sa rád podelím. 
 
… vyšlo najavo zmýšľanie 
mnohých sŕdc 
V Knihe návštev sa nachádza voľne sa 
pohybujúca záložka, na ktorej sa infor-
muje, že do knihy môžu veriaci napísať 
svoje modlitby, prosby, 
odkazy donovi Titusovi… 
Je to akýsi návod, čo sa 
patrí a smie. 
Pútnici to rešpektujú, ale 
prejaví sa aj ich tvorivosť  
a za dátumom, kedy sa  
v kostole ocitli, napíšu nie-
koľko osobných postre-
hov, nakreslia obrázok, 
dokonca nalepia kvietok či 
napíšu nejaké perličky – 
koľko im trvala cesta, že 
prišli na bicykli, že boli 
unavení, že pršalo a zmo -
kli. 
Prvý zápis do kroniky bol 
12. 10. 2017, teda už pár 
dní po blahorečení dona 
Titusa Zemana (30. 9. 
2017). V tomto zápise návštevníci  
z Rače ďakujú i prosia za duchovné po-
volania v ich rodinách. A spomínajú aj 
prosbu o uzdravenie vzťahov. 

 
Kto píše? 
Píšu starí, mladí, pracujúci, dôchodco-
via, muži, ženy… Píšu celé rodinky, sú-
rodenci, kňazi, rehoľníci, rehoľníčky, ve-
dúci pútnických skupín. A deti aj kreslia. 
A odkiaľ sú títo ctitelia dona Titusa?  
Z celého sveta. Dá sa to zistiť z toho, že 
cudzinci píšu v rodnej reči a nezabudnú 
dodať krajinu pôvodu. Najvzdialenejší 

sú hádam tí z Austrálie a, samozrejme, 
že píšu aj Slováci. Tých je najviac. 
Niektorí píšu krasopisne, iní ako ko-
cúry – akoby v chvate. Sem-tam sa 
nájde aj pravopisná chyba, ale pri ta-
kom množstve zúčastnených sa to 
dalo čakať. 
 
O čom ľudia píšu? 
Prevládajú prosby a ďakovačky. Ľudia 

otvárajú svoje srdcia a v dôvernom tóne 
oslovujú dona Titusa. Niektorí ho nazý-
vajú Titusko. Zverujú mu svoje radosti  
i starosti. Mnohé prosby sa dotýkajú 
zdravia. Ďalšie sú za nájdenie povolania 
pre seba. A rodičia vyprosujú, aby boli 
ich deti verné životnej ceste, ktorú im 
pripravil Pán. Prosia o povolania nielen 
duchovné, ale aby si našli dobrého 
manžela či manželku. Spomínajú sa aj 
rodinné tragédie a prosby o záchranu 
manželstiev. 
Časté sú aj príhovory o ochranu a Božiu 
pomoc pre kňazov. Zaznievajú  vše -

obecne, ale aj konkrétne – veriaci prosia 
za svojich farárov či duchovných otcov. 
A je pekné, že myslia aj na miništrantov 
a mladých ľudí. Ďalšia skupina veľmi 
prosí o obrátenie svojich blízkych, no aj 
o slobodu Božích detí a iné duchovné 
dary. 
Mnohí cítia, že don Titus im už pomo-
hol, a preto mu ďakujú za orodovanie  
u Pána. Z textov vidno, že veriaci po-

chopili, kto je don Titus, 
akým prínosom je pre 
ich život a ako im môže 
pomôcť v ich živote. 
 
Niečo, čo vyvrelo  
z hĺbky sŕdc 
Z Knihy návštev uvá-
dzam niekoľko konkrét-
nych myšlienok, aby sme 
videli, čím pútnici žili  
a žijú. 
… 21 mladých ľudí sa pri-
šlo modliť za svoje povo-
lania (Bratislavská animá-
torská škola). 
Bl. Titus, oroduj za nás, 
aby sme boli dobrí a svätí 
bohoslovci a potom dobrí 
a svätí kňazi (bohoslovci  

z Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda 
v Bratislave). 
Miništranti z Dubnice nad Váhom sa pri-
šli pomodliť za svoje povolanie. 
Vypros nám nové povolania (minimálne 
4…) (Spojená škola sv. Uršule).  
Prosím za kňazov, ktorí sa odvrátili a po-
blúdili. 
Prosíme za mocnárov sveta, aby začali 
vládnuť zodpovedne. 
Prosíme za udržanie viery v našej rodine. 
Prosíme za trvalé manželstvá našich detí. 
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Ak si v Kostole Sedembolestnej vo Vajnoroch sadnete pred relikvie blahoslaveného Titusa 
Zemana a sledujete pútnikov, po čase zbadáte, že niektorí z nich prichádzajú k veľkej knihe.



pred 100 rokmi

Popri zvykaní si na inú reč, kultúru, 
popri neľahkom štúdiu tu bola ešte 
otázka motivácií a toho, ako sa  
v srdci mladíka rozvinie myšlienka 
rehoľného povolania. Alojz Koza, 
ktorý bol jedným z tých chlapcov  
v Perose, celkom podrobne opísal aj 
túto kapitolu. Čerpáme z jeho spo-
mienok. 
„Z 24 chovancov za prvý školský rok 
1921/22, ktorí prišli do ústavu, odišli 
siedmi. Skoro tretina. Presnejšie 29 
percent. To ešte nebolo dosť. Po čase 
sa vytratili z Kongregácie aj tí, čo do nej 
vstúpili s dočasnými alebo i večnými 
sľubmi. Zostali v nej ôsmi: Cíferský, 
Karlubík, Koza, Pluhár, Zaťko ako 
kňazi; traja ako koadjútori: Forner, Je-
žovít, Melicher. Ba i jeden z troch slo-
venských saleziánov pracujúcich  
v tomto ústave v uvedenom školskom 
roku J. Psársky opustil Kongregáciu.“ 
Pramene udávajú, že po roku pôso-
benia ako kaplán v Turíne v Bazilike 
Márie Pomocnice a potom po roku  
v Ľubľane prestúpil z Kongregácie do 
Trnavskej arcidiecézy v roku 1931. 
O zaujímavej súvislosti don Koza do-
pĺňa: „Je zaujímavé si všimnúť, že všetci, 
čo zostali, patrili do prvej skupiny (prvá, 
ktorá začínala v Perose Argentine v no-
vembri 1921; pozn. red.). Z nej zostali 
siedmi a šiesti odišli. Druhé dve  štvor -
členné skupiny odišli. Prvá aj so svojím ve-
dúcim J. Psárskym… Mladíci, ktorí opustili 
v uvedenom roku náš ústav, boli všetci 
vyše 18-roční. Mladší urobili ten istý krok, 
až keď dorástli.“ 
 
Čo všetko prispelo k rozhodnutiam od-
ísť? Vo svojich spomienkach sa don 

Alojz Koza usiluje aj opísať niektoré 
okolnosti, aj dať svoje hodnotenie. 
„Viacerí chovanci nášho ústavu si pred-
stavovali život v ňom inak, než sa im 
ukázal po niekoľkých mesiacoch. Bolo 
treba zachovať vo všetkom presný po-
riadok, nábožne sa správať v kaplnke, 
svedomito sa pripravovať na vyučova-
nie v študovni, konať rozličné drobné 
práce po ústave, vyžadujúce pokornú 
poslušnosť, na vyučovacích hodinách 
pohotovo a správne odpovedať. A po-
čítať aj s neúspechom. V hrách na dvore 

sa žiadala veselosť, ale aj discipli-
novanosť, znášanlivosť, rozumná 
ústupčivosť. Bolo treba premáhať 
rozličné zlo zvyky, neslušné reči, 
hrubosť vo vyjadrovaní, fajčenie, 
neochotu podriaďovať sa novým 
poriadkom atď.“ 
Z povedaného nám jasne vystu-
puje pred oči náročnosť života  
v saleziánskom kolégiu. Riadili sa 
dosť podrobnými pravidlami, 
preto aby v štýle preventívneho vý-
chovného prístupu chránili sprá-
vanie a povahy chlapcov pred „vý-
vrtkami“, alebo, ako to zvykol 
vyjadrovať don Bosco – aby si ne-
uškodili na duši. Don Koza pokra-
čuje: 
„Pridala sa aj nostalgia, túžba za do-
movom, rodičmi, známymi, kama-
rátmi. Chudobná povojnová strava, 
talianska kuchyňa, nedostatok istých 
obľúbených jedál. Toto všetko mohlo 
postupne vytvárať krušnú náladu.“ 
V tomto hodnotení situácie z po-
hľadu priameho účastníka sa však 
nachádza pohľad aj na druhú 
stranu mince, na vychovávateľov  

a na ich schopnosti či možnosti viesť 
slovenských chlapcov v neľahkých pod-
mienkach. 
 
„Niektorí možno aj od predstavených ča-
kali väčšiu dokonalosť vo vyučovaní,  
v osobnom správaní sa, v zaobchádzaní  
s mladými ľuďmi. Asistenti si priniesli ne-
dobré skúsenosti z ústavov, kde boli vša-
koví šarvanci len z prinútenia rodičov. 
Tvrdé spôsoby, ktoré tam používali, ľahko 
zopakovali aj tu, kde by sa vyžadovalo 
viac ohľaduplnosti, taktu, šetrnosti vzhľa-

Spracoval: rhsdb / Foto: archív SDB

Po prvom roku tretina odišla

V rubrike „pred 100 rokmi“ sledujeme vývoj slovenského saleziánskeho diela pred 
príchodom saleziánov na Slovensko, teda do roku 1924. V školskom roku 1921/22 sa  

v Taliansku na dvoch miestach – v Ríme a v Perose Argentine pri Turíne – pripravovalo  
na svoju saleziánsku budúcnosť takmer päť desiatok slovenských mladíkov.  

Nebolo však všetko ružové, ani zďaleka.
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Pravidlá pre domy Spoločnosti svätého Františka 
Saleského 



pred 100 rokmi

dom na vek, mravnú vyspelosť chovan-
cov. 
Také nešetrné spôsoby zarmútia, ura-
zia, znechutia. Od duchovných osôb 
každý, aj zle vychovaný človek, vyžaduje 
určitú jemnosť, slušnosť, dobrotu srdca 
v reči, vystupovaní, v zachádzaní  
s inými. Ak chýba, zanevrie a stane sa 
ešte horším…“ 
 
V tom prvom „slovenskom“ školskom 
roku v Perose Argentine bol zodpo-
vedný za chlapcov 32-ročný kňaz don 
Viliam Vagač spolu s dvoma „asis-
tentmi“. Boli to už študenti teológie, 
klerici: 27-ročný František Sersen  
a spomínaný o rok mladší Jozef Psár-
sky. Ako „asistenti“ boli ostrieľaní ná-
ročnou dobou. Sersen sa stal  salezi -
ánom na jeseň 1914 a asistenciu 
prežil počas veľkej vojny; na ten jeden 
školský rok 1921/22 prišiel na výpo-
moc z Ríma, kde prerušil svoje teolo-
gické štúdiá. Psársky zažil svoju asis-
tenciu tiež počas vojnových rokov, 
vykonal si ju v rokoch 1917 – 1919 v pr-
vom uhorskom saleziánskom ústave  
v Péliföldszentkereszte. V Perose po-
máhal popri svojom štúdiu teológie. 
Don Koza nám ďalej v konkrétnych opi-
soch odchodov mladíkov umožňuje  
vnímať, že rozvoj slovenského salezián-
skeho diela v prvých sľubných začiat-
koch nebol vôbec samozrejmý. 
 
„Prvým bol vari Michal Vajgel z Hrnčiaro-
viec pri Trnave, ktorý po niekoľkých me-
siacoch prestal študovať. Kládol hlavu na 
lavicu počas štúdia. Sníval o inom svete. 

Nečudo… Naraz sa učiť tri jazyky rôzno-
rodé alebo aj dosť príbuzné, ako je ta-
liančina a latinčina. Ale je tu množstvo 
drobných javov, stovky koncoviek, odliš-
ných znakov, zvláštností. Všetko si zapa-
mätať a správne vyjadriť – to je námaha. 
Najmä pre mládenca devätnásťročného, 
odvyknutého dobrých sedem rokov od 
učenia! Bolo mi ho veľmi ľúto, keď zdvihol 
hlavu: oči vpadnuté, líca stiahnuté, tvar 
zmeravená, skoro zúfalá… A bol to šuhaj 
driečny! Dobre ho vystrojili z domu. Mal 
pekné šaty, skvelú bielizeň, peknú pos -
tavu. Ale do hlavy to nešlo. Jedného dňa 
zmizol. Jeho miesto v študovni zostalo 
prázdne. Odišiel… Prečo? Nepremohol za-
čiatočné ťažkosti. Zlomil sa.“ 

„Za ním odišiel Šimčík z Trnavy. 
Zdravý, urastený mládenec. Ale rád si 
zafajčil a to nebolo v ústave dovo-
lené. Ani o štúdium a ústavný poria-
dok nejavil záujem. Stratil sa spome-
dzi chovancov nepozorovane. 
Nevedno, či na radu predstavených, 
alebo dobrovoľne. Možno obidvoje. 
Nasledoval istý Solčan/Selčan?, mlá-
denec vyše dvadsať ročný. Človek 
slušný a jemný. Už mal nejaké skú-
senosti z pisárskeho života. Nosil 
manžety na rukávoch, čo z nás ne-
mal ani jeden (okrem asi dvoch čes -
kých chovancov). Pred odchodom 
prišiel do študovne rozlúčiť sa  
s nami. Povedal pár nezabudnuteľ-
ných slov: ‚Priatelia, ja odchádzam. 
Mám na to svoje dôvody. Ale vy zos-
taňte silní. Nedajte sa zlomiť ťažkos-
ťami. Vytrvajte! Raz budete šťastní, že 
ste ich prekonali. Zbohom! Buďte 

silní.‘ Odišiel, zanechal dobrý dojem. 
Nevytrval ani Hippík, veselý tovariš, 
lebo zistil, že aj doma môže byť obuv-
níkom s väčšou slobodou a s lepším zá-
robkom. Napokon odišiel Michal Psár-
sky. Vari až v septembri 1922, keď už 
prichádzali noví chovanci do ústavu. As-
poň tak si to pamätá Anton Sersen, 
ktorý patril do skupiny prichádzajúcich. 
Vtedy sa stretli s asistentom J. Psárskym 
v Benátkach, ktorý odprevádzal svojho 
synovca Miša tak, ako ho pred ôsmimi 
mesiacmi priviedol. Chcel vidieť cudzí 
svet. Videl ho a to mu postačilo. Vrátil 
sa, lebo nemal záujem ani o učenie, ani 
o robotu.“

 Jozef Psársky František Sersen Viliam Vagač
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saleziánski svätí

Spracoval: Ondrej Miliczki SDB / Foto: archív

Augustín Hlond sa narodil v Brzeczkowi-
ciach v Poľsku 5. júla 1881 železničiarovi 
Jánovi a Márii Imielovej. Bol druhým z je-
denástich detí, z ktorých štyria sa stali sa-
leziánmi. Ako 12-ročný odpovedal na 
Pánovu výzvu a nasledoval svojho 
najstaršieho brata Ignáca do Ta-
lianska, aby sa zasvätil Pánovi v Sa-
leziánskej spoločnosti. Obliečku mu 
udelil blahoslavený Michal Rua  
v roku 1896. V štúdiách pokračoval  
v Ríme na Gregoriánskej univerzite, 
kde získal doktorát z filozofie. 
Na praktický apoštolský zácvik – 
asistenciu sa vrátil v roku 1900 do 
Poľska, do prvého saleziánskeho 
domu v Osvienčime, ktorý bol otvo-
rený len v roku 1898. Bol redakto-
rom poľského saleziánskeho bulle-
tinu. Za kňaza bol vysvätený v roku 
1905. V rokoch 1905 – 1909 študo-
val literatúru v Krakove a vo Ľvove. 
V roku 1907 bol vymenovaný za ria-
diteľa nového domu v Przemysli, 
kde založil a rozvíjal saleziánske 
oratórium. V roku 1909 bol pove-
rený riadením saleziánskeho diela 
vo Viedni. Po dohode s biskupom  
a úradmi otvoril tri výchovné diela pre 
deti, dorast a mládež. Založil nemecké 
katolícke vydavateľstvo a pomáhal mla-
dým poznačeným dôsledkami prvej 
svetovej vojny. 
V roku 1919 mu bolo pre jeho organi-
začné schopnosti zverené vedenie no-
vej nemecko-maďarskej provincie so 
sídlom vo Viedni. Za tri roky otvoril 
mladý provinciál štrnásť nových diel.  
V roku 1922 bol vymenovaný za apoš-
tolského administrátora a o tri roky 
nato za biskupa novovzniknutej diecézy 
Katowice. Dňa 24. júna toho istého roku 

ho pápež Pius XI. menoval za arcibis -
kupa Gniezna a Poznane a prímasa Poľ-
ska. Nasledujúci rok, 20. júna, ho Svätý 
Otec vymenoval za kardinála. Svätá sto-

lica mu zverila aj pastoračnú starosť  
o poľských emigrantov, rozptýlených  
v rôznych častiach sveta, pre ktorých  
v roku 1932 založil špeciálnu kongre-
gáciu, ktorú nazval „Kristova spoloč-
nosť“. 
Druhou svetovou vojnou sa začalo jeho 
utrpenie, ktoré ho prinútilo odísť až do 
konca vojny do exilu. Augustín urobil 
všetko pre to, aby saleziánske „Da mihi 
animas, coetera tolle“, ktoré mal aj  
v  bis  kupskom hesle, uviedol do praxe.  
A tak ako don Bosco, ani on sa nebál 
bojovať s mocnými, aby ochránil sla-

bých. Najprv sa zastavil v Ríme, kde za-
čal odvážnu obranu svojej vlasti, keď 
priniesol pápežovi svedectvo o utrpení 
svojho ľudu. Svoju prácu zintenzívnil vo 

Francúzsku, kde sa uchýlil do Lúrd  
a neskôr do kláštora v savojskom 
Hautecombe, odkiaľ aj odsúdil pre-
nasledovanie Židov v Poľsku. Tu ho 
zatkla nacistická polícia, ktorá ho 
deportovala do Paríža s úmyslom, 
aby podporil poľskú vládu lojálnu 
nacistom. Kardinál to rozhodne od-
mietol. Nacisti ho potom interno-
vali vo Vestfálsku. 
Keď ho v roku 1945 oslobodili spo-
jenecké vojská, konečne sa mohol 
vrátiť do Poľska. Na ceste domov sa 
zastavil v Ríme, kde s pápežom ho-
voril o situácii v Poľsku. Ani nie rok 
nato, v marci 1946, bol vymenovaný 
za varšavského arcibiskupa. Ako 
predtým bránil svoj ľud pred  
hrôzami nacizmu, tak aj teraz po-
kračoval v obrane jeho viery pred 
boľševickým ateizmom ráznymi 
pastoračnými zásahmi. 
Jedným z jeho prvých činov bolo za-
svätenie Poľska Nepoškvrnenému 

Srdcu Panny Márie, ktoré sa uskutoč-
nilo 8. septembra 1946 v Čenstochovej 
za účasti celého biskupského zboru  
a asi milióna veriacich. Bola to posledná 
radostná udalosť v jeho živote, ale azda 
tá najväčšia. Zasiahnutý vážnou choro-
bou umiera s ružencom v ruke 22. 
októbra 1948. Krátko pred smrťou po-
vedal tieto slová: „Bojujte, bojujte pod 
ochranou Najsvätejšej Matky. Nezú-
fajte, nech vám ruky neochabnú, zos-
taňte verní a pamätajte: keď po mojej 
smrti príde víťazstvo, bude víťazstvom 
Panny Márie.“ 

Za ctihodného bol vyhlásený 19. mája 2018. Pri tejto príležitosti o ňom hlavný predstavený 
napísal: „Bol čnostným človekom, žiarivým príkladom rehoľníka, saleziána, jednoduchým  

a veľkorysým pastierom, schopným prorockých vízií.“

Augustín Hlond 
v službe mladým i chudobným, Cirkvi i vlasti
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Svätý František Saleský považuje závisť 
za veľký smútok a vymenováva zlé ovo-
cie smútku: skľúčenosť, lenivosť, po-
hŕdanie, žiarlivosť, závisť a netrpezli-
vosť. Bežne sa zvykne popliesť žiarlivosť 
a závisť, ale v skutočnosti ide  
o dva rozdielne pocity: kým zá-
visť je smútok alebo frustrácia  
z toho, že nevlastníme to, čo má 
druhý, žiarlivosť je citová a ego-
istická láska, ktorá nedovolí 
žiadne podelenie sa. Môžeme 
povedať, že žiarlivosť sa vzťahuje 
na dobrá, ktoré patria blížnym,  
a závisť sa vzťahuje na seba sa-
mého. Žiarlivosť aj závisť sú ako 
pomalý oheň, ktorý ničí tých, čo 
podľahnú ich pokúšaniu. Závisť 
ženie človeka privlastniť si dobrá 
druhých ľudí, pričom žiarlivosť je 
omnoho prefíkanejšia a môže 
človeka priviesť k oveľa ťažším skutkom, 
ako sú nenávisť a pomsta. 
Kto je žiarlivý alebo závistlivý, neza ujíma 
sa o úspechy druhých ľudí a najväčšie 
utrpenie a hnev mu spôsobuje, že nie je 
schopný dosiahnuť stupeň úspechu 
druhých. Závistlivec podľahne pokuše-
niu žiarlivosti a upadne do chorobného 
stavu sebaobviňovania. Úspech dru-
hých pôsobí na neho ako odrazové sklo, 
čo znamená, že v ňom poukazuje na 
jeho vlastné neschopnosti a neúspechy 
v minulosti. Takýto pohľad na seba ja 
naozaj ťažko prijateľný. Ako teda zvíťa-
ziť nad takýmito pocitmi menejcennosti 
voči druhým? 
Ženevský biskup hovorí: „Závisť nás pri-
vádza do smútku, lebo blížni majú viac 
alebo rovnako ako my, pričom nám to ne-
berie nič z toho, čo máme my. V tom spo-

číva nerozumnosť závisti, ktorá nám na-
hovára, že dobro blížneho je pre nás 
zlom.“ V ďalšom zo svojich textov  
v knihe „Pojednanie o láske k Bohu (Teo-
toim)“ František jasne a presvedčivo vy-

svetľuje, že žiarlivosť a závisť sú naozaj 
na smiech vzhľadom na veľkodušnosť 
Božieho srdca, ktoré sa bez výhrad da-
ruje všetkým. „Porovnajte niekedy tých, 
ktorí sa tešia zo slnečného svetla, s tými, 
ktorí sa musia uspokojiť so slabým svet -
lom lampy. Jedni nezávidia druhým, ne-
žiarlia na nich, lebo dobre vedia, že 
slnečné svetlo veľmi dobre stačí pre všet-
kých, že ak ho používa jeden, nebráni tým 
tomu, aby ho používal aj druhý, a že jed-
notlivec nemá menej ako všetci ostatní 
ani všetci ostatní nemajú viac ako jedno-
tlivec. Svetlo lampy však chce mať každý 
vo svojej izbe práve preto, lebo je slabé, 
obmedzené a nestačí pre všetkých.  
A tomu, kto ho má, ostatní závidia. Dob-
rota pozemských vecí je taká úbohá a ne-
patrná, že jednotlivec ich nemôže použí-
vať, pričom by tým neokradol druhých. 

Ľudské priateľstvo je také slabé a krátke, 
že v tej miere, v akej sa jednému venuje, 
druhému sa uberá. Preto sme žiarliví  
a hneváme sa, ak máme sokov a súperov 
(Teotim X, 14). 

Nikto nie je úplne ochránený od 
žiarlivosti. Choroby duše, ako sú 
závisť a žiarlivosť, majú bežne 
svoje korene v detstve, ako aj v ci-
tových zraneniach jednotlivca. 
Tieto frustrácie a utrpenia môžu 
byť uzdravené prostredníctvom 
pokorných a láskavých postojov. 
Uveďme niekoľko príkladov: 
s považovať seba a druhých za 
požehnanie, 
s ďakovať Bohu za dary, ktoré 
každý z nás dostal, aby budoval 
Kristovo telo, 
s modliť sa za bratov a ponúk-
nuť Bohu svoje vlastné vnútorné 

bohatstvo, 
s zrieknuť sa porovnávania s druhými, 
s oslobodiť sa od kritizovania, posu-
dzovania, nevraživosti, zaujatosti, ktoré 
rozdeľujú jedných od druhých, 
s prekonať vlastné komplexy podra-
denosti tak, že sa naučíme zasmiať sa 
nad hlúposťou svojich žiarlivostí a in-
fantilných strachov, 
s vyhýbať sa každému správaniu, ktoré 
môže vzbudiť alebo vyprovokovať žiar-
livosť v druhých, 
s vidieť v druhých brata, ktorého milu-
jem, a nie rivala alebo konkurenta na 
zničenie. 
Na to, aby sme dosiahli slobodu srdca  
a odstránili každý vnútorný nepokoj, 
naučme sa tešiť sa z radosti blížneho  
a ďakovať Bohu za dobro, ktoré nám 
ponúka. 

Autor: František Kubovič SDB / Foto: Pixabay

Závisť je smútok, ktorý zakúšame, keď vidíme dobro druhých a myslíme si,  
že dobro druhého môže vziať niečo z nášho. Zo závisti sa rodia: žiarlivosť,  

rivalita, šomranie, klebety, zadosťučinenie, ak vidíme zlo, ktoré ubližuje druhým,  
ako aj kopec ďalšieho zla.

Závisť alebo „smútok z radosti 
druhých“



duchovnosť

30

Autor: Katarína Halčáková a Jakub Halčák / Foto: Matúš Pipka a Jakub Halčák 

Keby azda nie, pre istotu uve-
diem popis miesta. Nachádza sa 
na východe Slovenska neďaleko 
Prešova, hlavného mesta Ša-
rišského regiónu. Keď sa vybe-
riete smerom na Sabinov, zo Sa-
binova je to len kúsok na 
Drienicu. DMM je totiž posta-
vený v prekrásnej drienickej prí-
rode. V DMM je kaplnka zasvä-
tená Svätej rodine a nachádza 
sa tam aj kópia ikony Svätej ro-
diny. DMM slúži v prvom rade 
na duchovné cvičenia, ale dajú 
sa tam zorganizovať aj rodinné 
oslavy pre rodiny saleziánov 
spolupracovníkov. Už skôr sa 
sem-tam spomínalo, že bolo by 
treba nahradiť kópiu originálom. 
A tak sa po dlhšom čase my-
šlienka stala skutkom a stalo sa 
(ako sa píše v Biblie: nastal večer 
a nastalo ráno…). Písal sa rok 
2021 a nastal rok 2022. V pred-
večer sviatku svätého Jozefa 
bola ikona Svätej rodiny v Kos-
tole svätého Jána Bosca na Bot-
tovej ulici v Prešove posvätená. 
Posvätil ju don Ondrej Puček po-
čas slávnostnej svätej omše. V homílii 
podotkol, že práve na ukončenie Roku 
svätého Jozefa posviacame ikonu Svätej 
rodiny, ktorá bola napísaná v Roku Svä-
tej rodiny (ukončenie Roku Svätej ro-
diny je v júni 2022). Po svätej omši po-
dal výklad alebo lepšie povedané popis 
ikony môj manžel Jakub, pretože je jej 
autorom. Po popise mohli prítomní 
klásť autorovi ikony otázky. Okrem 
iného zaznela aj otázka, prečo sa ikona 
píše. Existuje na to jednoduchá odpo-
veď: preto, lebo sa číta. Ak totiž chcete 
pri ikone meditovať, poprípade pouva-
žovať s tým, ktorý je na nej zobrazený, 

nad svojím životom alebo životom svo-
jej rodiny, potrebujete ikonu pochopiť  
a poznať jej symboliku. Preto je podľa 
ikonopiseckého kánona (predpisu) po-
trebný popis všetkého, čo je na ikone 
zobrazené. Na konci tohto článku náj-
dete popis ikony Svätej rodiny. Ikono-
pisec je tak trochu ako kňaz, ktorý po-
dáva Božie slovo od oltára, no 
ikonopisec ho podáva farbami. 
 
Ikony nie sú vytvorené na vyvolanie 
emocionálnej reakcie. Pri stvárňovaní 
historických scén tváre neprejavujú 
emócie, ale zobrazujú cnosti ako čis-

totu, trpezlivosť v utrpení, po-
koru, odpustenie a lásku. 
Na ikone Svätej rodiny je zobra-
zená Mária, ako objíma malého 
Ježiša prostredníctvom ktorého 
bola oslávená ako Božia Matka 
(gr. Theotokos – θϒ). Mária má 
na sebe vrchné rúcho (mafo-
rium) purpurovej farby a spod -
né modré rúcho – tuniku (chi-
ton). Je to symbol zjednotenia 
nebeského a pozemského, čo 
znamená, že Ježiš Kristus, druhá 
osoba Najsvätejšej Trojice, prijal 
svoju pozemskú ľudskú priro-
dzenosť od Bohorodičky. Ze-
mité červené tóny tiež zname-
najú jej panenskosť a kráľovskú 
hodnosť ako Kráľovnej nebies. 
Purpurový plášť Bohorodičky 
ukazuje Máriu ako prvú z vykú-
pených. Matka Vykupiteľa má 
účasť na kráľovstve slávy a jed-
noty s Bohom vo večnosti ako 
prvá. Ona je obrazom slávy, 
ktorú synovia a dcéry tejto 
zeme majú dosiahnuť v Bohu 
mocou Kristovho vykúpenia.  
V byzantskej ikonografii je Theo-

tokos vždy zobrazená s tromi hviezdami, 
jednou na každom ramene a jednou na 
čele. Tieto hviezdy symbolizujú jej do-
konalé panenstvo, že Panna Mária zos-
tala pannou pred narodením, počas na-
rodenia a po narodení Ježiša Krista. 
Kompozícia hviezd do trianglu nám zasa 
pripomína symbol Najsvätejšej Trojice. 
Čepiec u Panny Márie symbolizuje Má-
riino úplné odovzdanie sa Kristovi. 
Dieťa Ježiš je zobrazený v šatách bielo- 
-žlto-hnedej farby. Biely odev symboli-
zuje božské svetlo. Je to farba čistoty, 
svätosti a jednoduchosti. Žltá vyjadruje 
teplo a lásku, ale naznačuje aj trápenie 

Verím, že Dom Mamy Margity (ďalej len DMM) každý salezián spolupracovník dobre pozná 
a vie aj to, kde sa nachádza.

Ikona Svätej rodiny

Ikona Svätej rodiny
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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.

a hnedá symbolizuje skromnosť a chudobu. Je to farba zeme 
a všetkého dočasného. Spolu vyjadrujú radosť a istotu. Svä-
tožiara (nimbus) je zlatá (u všetkých osôb na ikone, ako aj na 
pozadí ikony), čo symbolizuje prítomnosť Boha, božstvo, Bo-
žiu moc a milosť, nebeské svetlo. Svätožiara u Ježiša Krista 
symbolizuje jeho kráľovskú a mesiášsku slávu. U Ježiša je tzv. 
krížový nimbus. Ten neslúži iba na odlíšenie od ostatných 
svätých osôb, ale vyjadruje pravdu, že prostredníctvom kríža 
k nám prišlo spasenie. Vo svätožiarach svätých je zdôraznená 
dôstojnosť Krista darovaná človeku. Jeden je Svätý, jeden je 
Pán. Podľa obrazu Krista sa posväcuje celé ľudstvo. V krížo-
vom nimbuse sú písmená „O – Ѡ – N“, čo vyjadruje „Bol, Som 
a Budem“.  Pos tavenie Bohorodičky a Dieťaťa Ježiša je zalo-

žené na starodávnej byzantskej ikone „Panagia Odiguitria – 
Najsvätejší, ktorý ukazuje cestu“. Výraz tváre Márie (Theotokos) 
je meditatívny, až zádumčivý. Nepozerá sa sladko na tvár 
svojho dieťaťa, ako to často robia naturalistickejšie zobraze-
nia Panny a Dieťaťa. Theotokos skôr uvažuje o povolaní 
utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania svojho Syna. Ikonografia sa 
vždy snaží zabrániť tomu, aby naše oko zotrvávalo v prírod-
nom svete. Skôr sa pokúša nasmerovať náš pohľad ku ko-
nečnému teologickému a dogmatickému významu Dieťaťa 
Krista – účelu a osudu, pre ktorý druhá osoba Najsvätejšej 
Trojice vzala na seba našu padlú, hriešnu ľudskú prirodze-
nosť. 
Ľavá ruka Dieťaťa Ježiš je v rukách mamky Márie a pestúna Jo-
zefa, čo nám symbolizuje jednotu – jednotu spojenú v kruhu 
rodiny. Ježišova pravá ruka na ikone je zobrazená ako vzkrie-
sená, aby dala požehnanie. Hnedo-žltá stuha (šerpa) na 
jeho pravom ramene je znakom vysokého kňazského po-
stavenia, vyjadruje úctu, ktorú mu prejavujeme. 
Postoj svätého Jozefa je starostlivý a ostražitý. Keď Jozef vidí 
jedinečný vzťah medzi Bohorodičkou a jej synom, predsta-
vuje nás všetkých, ktorí sme tiež povolaní stáť v úctivej bázni 
pred veľkým tajomstvom vtelenia nášho Pána. Nie je vhodné 
ukazovať Jozefa z Nazareta, ako drží Dieťa. Znamenalo by to, 
že je biologickým otcom Ježiša. Modrá tunika svätého Jozefa 
symbolizuje ľudskú prirodzenosť, ako aj nekonečnosť neba, 
múdrosť a nábožnosť. 
Písmená na zlatom pozadí: МР Ѳϒ – METER THEOS = Božia 
Matka, o Aгιος ІѠҪNФ = svätý Jozef.

Počas práce na ikone – písania ikony

Posvätenie ikony Svätej rodiny pre Dom Mamy Margity
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Toto je príbeh štrnásťročnej Giulie Gab -
rieliovej, ktorá ochorela na rakovinu. 
Od začiatku je jasné, že zvíťazila. Je 
pravda, že sa neuzdravila. Zomrela ve-
čer 19. augusta 2011 doma, vo štvrti 
San Tomaso de‘Calvi v Bergame, práve 
keď sa počas Svetových dní mládeže 
končila krížová cesta mladých. No aj tak 
zvíťazila. Dva roky plné choroby zmenila 
na hymnus o živote, na duchovné „cres-
cendo“, ktoré ju priviedlo k dialógu 
so smrťou: „Teraz viem, že môj prí-
beh môže mať len dva konce. Buď 
sa vďaka zázraku úplne uzdravím, 
o čo Pána prosím, lebo mám ešte 
veľa plánov a rada by som ich zre -
alizovala osobne. Alebo sa stret-
nem s Pánom, čo by bolo nád-
herné. Oba konce sú krásne.“ 
 
Kde je Boh? 
Priblížiť sa k Bohu? Ale ako? Pre-
nasleduje ťa choroba, tvoj život je 
v ruinách, telo čoraz slabšie a na-
miesto toho, aby si Bohu vykričal 

celú svoju zlosť, máš sa mu priblížiť?  
V skutočnosti bola aj Giulia do istej 
chvíle „veľmi nahnevaná“. Ba ešte viac – 
zostúpila do priepasti kresťanstva, kde 
zaznieva: „Bože môj, Bože môj, prečo si 
ma opustil?“ Neskôr svoju skúsenosť 
opísala takto: „Stále som sa pýtala svo-
jich rodičov: ,Kde je Boh? Je mi veľmi zle, 
mám toho plné zuby. Kde je Boh, ktorý 
hovorí, že sa môžem modliť, ktorý môže 

robiť veľké zázraky, uľaviť od každej bo-
lesti? Prečo mi nepomôže? Kde je?‘“ Boli 
to dramatické chvíle poznačené skutoč-
ným zúfalstvom. Lekári počítali so sa-
mozrejmým a predvídateľným psychic-
kým zrútením. 
 
Boh je s tebou 
Giulia však hľadala inú odpoveď a našla 
ju v Padove. Išla tam na ožarovanie  
a skončila v Bazilike svätého Antona, 
kde chcela nájsť trochu pokoja. Zrazu jej 
pani, ktorá sa tam modlila a ktorú nikdy 
predtým nevidela, položila ruku na 
choré rameno. „Nepovedala mi nič, no 
výrazom svojej tváre akoby mi chcela 
oznámiť: ,Vydrž, zvládneš to, Boh je s te-
bou.‘ Prišla som nahnevaná, uplakaná, 
v žalostnom stave, no z baziliky som 
odchádzala so širokým úsmevom a na-
tešená, že Boh ma nikdy neopustil. Bola 
som taká ubolená, že som nedokázala 
vnímať jeho blízkosť, no myslím si, že  
v skutočnosti ma pevne objímal. Viac 
takmer nemohol.“ 

Snívam o tom, že napíšem knihu, aby som ohlásila (a toto je najpodstatnejší dôvod), že Boh je tu, že je 
stále s nami. Keď lekári prišli na to, akú mám chorobu, povedali mi: „Pozri, zistili sme, že je to 

nanešťastie zhubný nádor. Vieme to však liečiť a uisťujeme ťa, že sa uzdravíš.“  
Vtedy som nechápala, prečo sa moja mama 

toľko modlí. Vravela som si: „Veď sa určite 
uzdravím, v čom je problém? Nemusí sa toľko 

modliť.“ Keď sa choroba objavila druhýkrát, 
vtedy som konečne pochopila. Ja mám prosiť 

Pána, aby mi cez chemoterapiu dal milosť 
uzdravenia. To však nestačí – máme ho prosiť, 

aby nám dal silu ísť ďalej, znášať liečbu, prijať ju! 
Dúfam, že tento rok sa uzdravím, ale aj keby sa 

to nestalo, viem, že on mi je vždy nablízku a dáva 
mi silu napredovať. Napokon, svojím utrpením 

zachraňujem mnoho iných a to ma robí šťastnou.

Naboso do neba

Naboso  
do neba 
 
Zápisky  
z denníka  
mladučkej  
Giulie  Gabrie -
liovej sa stali  
podkladom pre 
knihu, ktorú 
vždy túžila  
napísať. 
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