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veci  dona bosca

Bolo som len skromné okno malého domčeka 
Boscovcov v Becchi. Okná sú očami domov. Vi-
delo som všetko, čo sa dialo na Colle. A pamä-
tám si to. 
Deti Boscovcov boli živé a odvážne. Ján mal 
päť rokov, Jozef sedem. Mama Margita ich po-
slala pásť kŕdeľ moriek, ktorý sa kŕmil od rána 
do večera. 
Jedného dňa si istý darebák zaumienil, že pod-
vedie dvoch malých chlapcov. Pristúpil k nim  
a opýtal sa: „Nechcete mi predať moriaka?“ 
Bratov táto nečakaná udalosť zaskočila. Dare-
bák pokračoval: „Dám vám päť soldov.“ „Päť 
soldov!“ zvolali. Zdalo sa im, že je to obrovská 
suma, a tak bez rozmýšľania prijali peniaze, 
zatiaľ čo ten lotor vzal najväčšieho moriaka  
a utiekol. Bratia rýchlo pribehli k mame so slo-
vami: „Mami, predali sme moriaka!“ 
„Ach!“ Mama takúto správu vôbec nečakala. 
„Dostali sme zaň dobré peniaze! Päť soldov!“ 
odvetili a víťazoslávne ich zvierali v dlaniach. 
Mama Margita tomu nemohla uveriť. „Ja 
úbohá! Päť soldov! Podviedli vás. Jeden mo-
riak má väčšiu hodnotu ako sto! Ten 
človek bol podvodník!“ 

Deti tieto slová ohromili, ale naďalej sa starali 
o morky, ktoré každý deň brávali na lúku. Kým 
zvieratá naháňali cvrčky, bratia sa hrali. Zrazu 
Jozef začal počítať na prstoch a zakričal, že mu 
chýba moriak. 
Horúčkovito hľadali. Nič. Moriak je veľký, ne-
mohol len tak zmiznúť. Keď Janko prechádzal 
okolo živého plota, zbadal muža. Pomyslel si: 
„Ukradol ho.“ Zavolal Jozefa a rázne pristúpil  
k mužovi: „Vráťte nám toho moriaka.“ Cudzí 
muž sa na nich udivene pozrel: „Moriaka? Žiad-
neho som tu nevidel.“ „Ukradli ste ho! Vytiah-
nite ho von, inak budeme kričať ,zlodej‘ a do-
stanete palicou!“ 
Dve deti by ľahko mohol prinútiť k úteku, sta-
čil by malý výprask. Ale ich rozhodnosť ho 
zneistila. Neďaleko pracovali roľníci, a ak by 
počuli krik, mohlo by sa stať čokoľvek. Rezig-
novane teda vytiahol zo živého plota vrece  
a vypustil napoly omráčeného moriaka. „Chcel 
som si z vás len vystreliť,“ zamrmlal. „To nie je 
džentlmenský vtip,“ odvetili chlapci. 

Večer ako vždy všetko referovali svojej 
matke. Tá im povedala: „Riskovali ste.“ 

„Prečo?“ 
„Po prvé, neboli ste si istí, či to 
bol on.“ „Ale nikto iný nebol na-

blízku.“ 
„To nestačí na to, aby ste 

niekoho nazvali zlode-
jom. Okrem toho, vy ste 
malí a on je muž. Čo 
keby vám ublížil?“ „Po-
tom sme ho mali ne-

chať vziať si mo-
riaka?“ 
„Mať odvahu nie je 
zlé. Ale lepšie je 
prísť o moriaka, 
ako prísť vďaka 
 ne mu k zrane-
niam.“ 
„Hm,“ zamyslene 
zašomral Janko. 
„Bude to tak, ako 
hovoríš, mami. 
Ale bol to veľký 
moriak…“

Autor: B. F.

Nezahrávajte si  
s moriakmi!

Mama Margita ovdo-
vela vo veku 29 ro-
kov a presťahovala 

sa s rodinou do 
domčeka Becchiov-
cov. Tvrdou prácou  
a veľkou obetavos-
ťou dokázala uživiť 
päťčlennú rodinu. 
Ako deti rástli, pri-

spievali podľa svojich 
schopností.
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jubileum

Drahí bratia a sestry, všetci, pre ktorých 
je don Bosco drahý otec a ktorí sa cítite 
oslovení jeho charizmou a nadšením 
pre spásu mladých! 
V roku 2024 oslávime 100. výročie prí-
chodu saleziánov na Slovensko. Je to 
však aj 100. výročie príchodu salezián-
skej charizmy na Slovensko. A preto  
v nasledujúcom školskom roku chceme 
začať spoločnú prípravu celej salezián-
skej rodiny na toto milé jubileum. Celá 
príprava sa nesie v duchu hesla „S po-
kornou vďačnosťou dávam ďalej, čo som 
dostal“. Tento leitmotív zahŕňa zároveň 
aj cieľ tejto prípravy, ktorý chce byť po-
vzbudením k znovu oživeniu, moderne 
povedané k „refreshu“, nášho povola-
nia, nadšenia, zápalu pre mladých – 
charizmy dona Bosca na Slovensku  
a jej odovzdávania ďalej pre mladých, 
nové generácie, pre Cirkev, pre ob-
čiansku spoločnosť. Tak, ako to urobili 
pred nami tí, ktorí sa stali znamením 
Božej lásky pre nás, aj my si chceme 
podobne uvedomiť, že sme povolaní 

túto štafetu charizmy odovzdávať ďalej, 
a to v prvom rade svedectvom svojho 
života. Celá príprava nás chce pozvať  
k tomu, aby sme sa nanovo stali v Cirkvi 
i vo svete znamením a nositeľmi Božej 
lásky k mladým. 
Preto vás pozývame, aby sme spolu vy-
kročili na cestu dobrodružstva tejto prí-
pravy, aby sme vyšli za svoje hranice, 
svoje obmedzenia, komfortnú zónu, 
aby sme vyšli zo svojej uzavretosti a pri-
jali to, čo pre nás pripravili saleziáni, sa-
leziánky, laici i samotní mladí, jednodu-
cho celá komisia pre prípravu na 
storočnicu. Pozývame vás uchopiť 
rôzne materiály, podnety a akcie, 
ktoré si pre nás všetkých pripravil spo-
mínaný tím. Spoločne sme pozvaní stá-
vať sa svedkami lásky Boha pre tento 
svet ako jedna saleziánska rodina. Zá-
roveň tento rok bude sprevádzaný aj 
oficiálnym logom storočnice. Prosíme 
vás, aby ste ho prezentovali a skrášlili 
ním aj svoje webové stránky a sociálne 
siete. 

Druhá etapa našej trojročnej prípravy 
sa začne 8. septembra 2022, keď bude 
spustená aj „podstránka prípravy“  
v rámci saleziánskej webovej stránky. 
Bude rozdelená do 12 celkov, ktoré 
budú viac-menej korešpondovať s litur-
gickými obdobiami. Každý tento celok 
sa začne krátkym videom, ktoré bude 
spolu s logom a vizuálnym dizajnom 
dokresľovať spomínanú podstránku. Vi-
zuálne dokreslenie celej prípravy v po-
dobe trojbokého hranola bude pripra-
vené aj osobitne pre každé stredisko  
i každú zložku saleziánskej rodiny.  
V rámci jedného celku vám budú po-
núknuté nasledujúce aktivity: 
– duchovná obnova osobitne pre celú 
saleziánsku rodinu a osobitne pre mla-
dých; 
– pracovný list pre mladého s ponu-
kami na daný mesiac (niekde oboha-
tený stretkami), ktorý bude podnetným 
materiálom pre vedúcich stredísk, ako  
v dané obdobie pracovať s animátormi 
i mladými; 
– medailón osobnosti, v ktorom bude 
ponúknutá osobnosť z histórie  salezi -
ánov na Slovensku; 
– príbeh k danému obdobiu. 
V rámci toho bude príležitosť podeliť sa 
a na danej webovej podstránke spro-
stredkúvať ponuky a aktivity, ktoré vy-
tvoríte aj vy sami a chcete ich ponúknuť 
iným strediskám. Na to môžu slúžiť aj 
iné aktivity v rámci vašich spoločenstiev 
a byť podnetom na prehĺbenie duchov-
ného i apoštolského života, napríklad: 
1. V januári 2023 sa uskutočnia Dni spi-
rituality saleziánskej rodiny v Badíne, 
ktoré takisto môžu byť príležitosťou nie-
len prehĺbiť charizmu alebo budovať ro-
dinu, ale aj vyjsť zo seba a objaviť bo-
hatstvo jednotlivých zložiek našej rodiny. 

List  
pre celú saleziánsku rodinu 

Foto: archív SDB
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2. Tento rok môže byť príležitosťou, ako 
vyjsť s našou charizmou aj poza hra-
nice stredísk. Pozývame vás ponúknuť 
„dona Bosca“ i jeho charizmu pre Cirkev 
v podobe príležitostných obnov, kázní 
alebo aj „ľudových misií“ o donovi Bos-
covi či vhodného programu pre okolité 
farnosti a spoločenstvá. 
3. V tomto roku pozývame jednotlivé 
zložky čítať niektoré životopisy spolu-
bratov podľa ponuky v daný časový 
úsek prípravy. 
4. A určite nie poslednou vecou v rámci 
tohto roka prípravy môže byť kladenie 
dôrazu na animáciu povolaní v našom 
stredisku, ktorá sa môže diať na rôz-
nych poliach – otvorenosť pre mladých, 
v rámci plánovania sa zamyslieť nad 
momentmi, ako by sme mohli svoj život 
prežívať s mladými, ako sa zapojiť do 
akcií, ktoré sú zamerané na animáciu 
povolaní v rámci saleziánskej rodiny 
(Bodka za prázdninami, VOP-ka, GPS, 
CRP a miništrantské stretnutie). 
Zakončíme citátom pápeža Františka, 
ktorý povedal na Slovensku a ktorý 
môže byť niťou pre náš budúci školský 
rok: „Keď sa Cirkev pozerá len na samu 
seba, skončí ako žena v evanjeliu: 
zhrbená, hľadiaca na svoj pupok (porov. 
Lk 13, 10 – 13). Stredom Cirkvi nie je ona 
sama! Zanechajme prílišné starosti o sa-
mých seba, o naše štruktúry či o to, ako sa 
spoločnosť na nás pozerá. A to nás nako-
niec privedie k ,teológii líčenia‘… Ako sa 
lepšie nalíčiť…? Ponorme sa radšej do sku-

točného života ľudí, reálneho života ľudí  
a položme si túto otázku: aké sú potreby 
a duchovné očakávania nášho ľudu?“  
O toto ide v našej príprave – spoznať 
svoje korene, svoju charizmu, ale záro-
veň nezostať uzatvorený a vyjsť zo seba 
a vykročiť k tým, ku ktorým nás posiela 
Pán. 
Želáme nám všetkým, aby tento rok prí-
pravy bol pre nás – pre každú zložku sa-
leziánskej rodiny, naše spoločenstvá  
i mňa ako jednotlivca inšpiráciou s od-
vahou vykročiť cez hranice tak, ako to 
urobili v histórii toľkí naši saleziáni, sa-
leziánky, spolupracovníci, laici, rodičia  
i samotní mladí a ako o tom hovorí pá-
pež: „V duchovnom a cirkevnom živote 
máme pokušenie hľadať falošný pokoj, 
ktorý nám zaručuje bezproblémový stav 
namiesto evanjeliového ohňa, ktorý nás 
znepokojuje, ktorý nás premieňa. Bez-
pečná egyptská cibuľa je pohodlnejšia ako 
neznáme púšte. Avšak Cirkvi, ktorá ne-
dáva priestor dobrodružstvu slobody – 
ani v duchovnom živote – hrozí to, že sa 
stane rigidnou a zatvorenou.“ 
 
S bratským pozdravom 
 
don Peter Timko  
provinciál saleziánov 
don Pavol Grach  
delegát pre saleziánsku rodinu 
don Pavol Drška  
koordinátor príprav na storočnicu
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jubi leum

Stretnutie Saleziánskej provincie, Žilina 2022

Milosrdný Otče, tvoj Syn nám zjavil, že 
bez teba nemôžeme nič urobiť a bez 
tvojho Ducha nemôžeme žiť v Láske. Ty 
si nás stvoril na svoj obraz a pozval si 
nás žiť krstné povolanie saleziánskym 
štýlom, preto nás pretváraj v každo-
dennom úsilí o vernosť na ceste evan-
jelia. 
 
Ďakujeme ti: 
• za dona Bosca a prežité radosti i ťaž-
kosti v priebehu histórie saleziánskej 
charizmy na Slovensku, 
• za mladých, ktorí dávajú zmysel náš -
mu poslaniu, 
• za saleziánsku rodinu a veľkodušnosť 
dobrodincov, 
• a za všetkých členov saleziánskej ro-
diny, ktorí verne kráčajú po tvojej ceste. 
 
Odpusť nám: 
• našu pýchu a egoizmus, keď sa príliš 
spoliehame na seba, 
• naše zlyhania a pohoršenia, ktoré za-
tienili iným pohľad na teba, 
• našu pohodlnosť a ustráchanosť, 
ktorá nás oberá o radosť. 
 
Všemohúci Bože, ochraňuj a sprevá-
dzaj nás, zapáľ v nás nadšenie a radosť, 
aby sme spolu s bratmi a sestrami 
vďaka svedectvu nášho života a veľko-
dušnej služby rástli v úplnom darovaní 
sa tebe v mladých a tým, čo sú nám 
zverení. Amen.
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panna mária

Autor: Gabriela Bauerová FMA / Foto: archív

K modlitbe svätého ruženca sa dá vybudovať vzťah i v súčasnosti,  
nie je len prežitkom starých rodičov.

Sila ruženca

Často aj medzi veriacimi vidíme trend 
hľadať iné duchovné cesty, túžbu po po-
koji, láske, zdraví, rovnováhe a pritom 
práve táto modlitba je 
nadčasovým prostried-
kom, cez ktorý môžeme 
prijať potrebné dary a mi-
losti. Úprimná modlitba 
premieňa srdce a priťa-
huje zázraky. Mnohí ve-
riaci, ktorí sa s dôverou 
modlia ruženec, vidia  
v realite svojho života na-
plnenie prisľúbení Panny 
Márie. 
 
Túžba človeka  
po pokoji  
a nadprirodzenom 
V dnešnej uponáhľanej 
dobe sme svedkami veľkej 
obľuby meditačných tech-
ník, filozofických, nábo-
ženských a, žiaľ, i okult-
ných smerov. Snažia sa u nás zaujať 
miesto v myslení, spôsobe životného 
štýlu, nazerania na Boha, praktizovaní 
náboženského života. Človek priro-
dzene túži po nadprirodzenom a často 
sa otvára v dôvere či zvedavosti voči 
novému. 
Možno len máloktorí z nás si uvedo-
mujú, že veriaci človek nemusí hľadať 
alternatívy meditácie inde než v kres-
ťanstve, pretože my sami máme spô-
soby, ako sa zastaviť a priniesť pokoj 
sebe i druhým. Tu oprávnene vstupuje 
modlitba svätého ruženca ako jedna  
z najznámejších modlitieb Katolíckej 
cirkvi, pretože sama má meditatívny 
charakter. 
 
Tíši myseľ, utešuje srdce 
Ako už povedali mnohí svätí a pápeži, 
nijaké srdce nemôže zostať chladné  

a ľahostajné, keď rozjíma nad spáso-
nosnými tajomstvami Ježiša Krista. 
Modlitba svätého ruženca tíši úzkostnú 

myseľ, utešuje preťažené srdce a do ne-
pokojnej duše vlieva pokoj. Pri medito-
vaní nad tajomstvami ruženca každého 
kresťana napĺňa odvaha kráčať vpred. 
Ruženec dokáže zmeniť svet. Keď sa 
modlíme ruženec, vydávame sa na du-
chovnú púť na sväté miesta nášho vy-
kúpenia. Modlitba svätých tajomstiev 
Ježiša Krista nás otvára k obráteniu,  
k sviatosti zmierenia a svätému prijí-
maniu. 
 
Prečo sa v ňom modlíme k Panne 
Márii? 
Ak chceme pochopiť podstatu, prečo 
sa vlastne modlíme k Panne Márii, je 
potrebné vedieť, aké postavenie má 
Panna Mária v živote veriaceho. „V ži-
dovsko-kresťanskej tradícii je úcta  
k matke jedným z Desatora Božích pri-
kázaní. V Novom zákone zasa Ježiš svo-

jim učeníkom dáva jeden z najkrajších 
darov, dar vlastnej matky. Keď Kristus 
visel na kríži a povedal: ,Žena, hľa, tvoj 

syn!‘ (Jn 19, 26), Mária sa 
vtedy nestala matkou len 
prítomného učeníka, ale 
nás všetkých. Táto láska 
teda všetko vysvetľuje. 
Podstatou celého ruženca 
je láska.“ 
  
Čo o tejto modlitbe 
hovoria svätí? 
Mnohí z nich svoj ruženec 
nepustili z rúk, lebo vedeli, 
aká veľká sila sa v ňom 
skrýva. Neutešuje len našu 
myseľ a srdce, ale práve 
cez modlitbu svätého ru-
ženca boli v kresťanskej 
histórii prítomné mnohé 
zázraky, uzdravenia a ob-
rátenia. Svätí mali skúse-
nosť, že touto modlitbou 

sa „otvára nebo a zatvára peklo“. 
Svätý Páter Pio nazýval ruženec svo-
jou duchovnou zbraňou. Bežne sa ho 
modlil niekoľkokrát za deň a zvykol dru-
hým hovoriť, že táto duchovná zbraň 
zvíťazí v každom duchovnom boji. 
Svätý Maximilián Kolbe, zakladateľ Ry-
tierstva Nepoškvrnenej (Militia Imma-
culatae), odporúčal všetkým jeho čle-
nom, aby vládli duchovným mečom 
ruženca. 
Svätý Ján Pavol II. povedal: „Pre člo-
veka dneška je modlitba ruženca veľ-
kou pomocou. Prináša pokoj a sústre-
denosť. Náš život vovádza do Božích 
tajomstiev a Boha prináša do nášho ži-
vota.“ 
 
Spracované podľa časopisu Slovo, 
október 2021



saleziánske diela

Autor: saleziáni Trnava / Foto: archív SDB Trnava

Saleziáni účinkovali v Trnave na Hollého ulici od roku 1936. Boli si však vedomí toho,  
že ich pomoc potrebuje predovšetkým chudobná, opustená mládež, ktorá sa v tom čase 

nachádzala najmä v štvrti Kopánka.

Výstavba saleziánskeho diela 
Po zrelom uvážení a na žiadosť cirkev-
nej a svetskej vrchnosti sa saleziáni roz-
hodli začať akciu na postavenie kostola 
a sociálneho domu v robotníckej štvrti 
na Kopánke. Kopánka neprestajne 
rástla. Bývalo tu už približne päťtisíc 
ľudí. Ďalšie role sa parcelovali na sta-
vebné pozemky. A kostola tu nebolo. 
Viera, prameň všetkého dobra, sa za-
nedbávala, mravy klesali, hriech sa šíril. 
Sociálne dielo tu bolo veľmi potrebné.  
V krátkom čase úsilie dp. Jána Hlubíka  
a jeho spolupracovníkov začalo prinášať 
ovocie. Mnohí obyvatelia Trnavy a oko-
lia, ba celého Slovenska obetovali fi-
nančné prostriedky na stavbu. Je to dô-
kaz živej viery, ktorá sa prejavuje 
skutkami, je to znak kresťanskej lásky  
k chudobným spoluobčanom. A tak  
8. decembra 1941 v deň sviatku Ne-
poškvrneného počatia Panny Márie sa 
začala veľká sociálna a najmä duchovná 
premena zaostalej Kopánky. Na Ko-
pánke sa otvoril saleziánsky dom. Cele-
brovala sa prvá svätá omša.

Život v oratóriu 
Všetka činnosť v oratóriu sledovala 
hlavný cieľ – záchranu duší. A tak sa  
v oratóriu postupne rozmáhali viaceré 
činnosti: 
Družinová činnosť – chlapci boli rozde-
lení do družín podľa veku. Stretali sa 
každý týždeň. Náplň schôdzok bola pri-

meraná veku členov. Zaujímavé schôdz -
ky mávala Družina mladíkov svätého 
dona Bosca. Na mnohé totiž pozývali 
známe osobnosti z náboženského, ve-
deckého či verejného života. 
Náboženská činnosť – okrem nedeľnej 
svätej omše mnohí chodili na sväté 
omše i vo všedné dni a pravidelne pri-

Trnava-Kopánka

Strediskový nočný výstup na Choč
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stupovali k spovedi. Každý rok, najmä  
v Pôstnom období, sa konali duchovné 
cvičenia. Najhorlivejší chlapci boli za-
pojení do miništrovania. V roku 1943 
sa začala na Slovensku organizovať dru-
žina miništrantov ako Legio angelica.  
V dňoch 28. a 29. mája 1944 sa v Trnave 
konal prvý miništrantský kongres na 
Slovensku. 
Divadelná činnosť – bola v oratóriu na 
Kopánke značne rozsiahla. Nacvičili sa 
viaceré akadémie a desiatky divadel-
ných hier. Do roka vznikli aspoň tri hry 
a mnohé z nich mali viacero repríz. Na-
príklad opereta Rybár Marek bola odo-
hratá viac ako desaťkrát. Okrem diva-
diel a akadémií sa v oratóriu hrávalo 
bábkové divadlo, premietali sa veselé, 
náučné i náboženské filmy. 
Športová činnosť – v oratóriu bola tak-
tiež bohatá. V prvom rade išlo o stolný 
tenis, v ktorom sa dosiahli veľké úspe-
chy i v rámci celého Slovenska. V orató-
riu bol jeden z najlepších stolnoteniso-
vých klubov na Slovensku. Úspešní boli 
i oratoriánski futbalisti. 
Hudobná činnosť – zasluhuje si zvláštnu 
pozornosť, lebo medzi záujmovými čin-
nosťami bola najstabilnejšia a najorga-
nizovanejšia. Veľmi prispievala k sláv-
nostnému rázu všetkých podujatí. 
Chlapci vystupovali na všetkých sláv-
nostiach usporadúvaných na Kopánke, 

na procesiách, akadémiách, na púťach 
a birmovkách. 
Sociálna činnosť – na poli sociálnej vý-
pomoci saleziáni vykonali toľko dobra, 
že ľudské slová nie sú dostatočné na 
spravodlivé ohodnotenie ich činnosti. 
Sami nemali nijaké majetky ani nijaké 
trvalé a pravidelné príjmy. Žili iba z mi-
lodarov, o ktoré museli neprestajne 
prosiť rozličných dobrodincov. Orato-
riánom usporadúvali viackrát do roka 
nádielku: mikulášsku, vianočnú, fašian-
govú, veľkonočnú a rozdali pritom 2500 
až 3000 balíčkov (oblečenie, knihy, 
školské potreby, cukríky). Okrem toho 
pre mnohé deti i rodiny organizovali 
„ošacovaciu akciu“. Zriadili aj priamu 
„stravovaciu akciu“ – podávanie raňa-
jok. Každý deň ráno po svätej omši na 
chodbe pred kuchyňou bol pripravený 
stôl s taniermi, chlebom a misami tep -
lej, výživnej polievky. Túto pomoc denne 
využívalo 50 – 80 ľudí. Zaujímavú  
a veľmi prospešnú činnosť vykonávala  
i tzv. Kancelária chudobných gratis. Jej 
činnosť pozostávala z rozličných vyba-
vovaní na úradoch, písania prosieb  
a žiadostí, hľadania zamestnania pre 
učňov i dospelých… 
 
Obdobie komunizmu 
Po barbarskej noci bolo oratórium na 
Kopánke zlikvidované. Patronát nad sa-

leziánskym domom a jeho využitím 
držal družstevný kultúrny dom. Na cir-
kevné účely mal slúžiť len kostol a fara, 
areál oratória sa mal využívať ako ma-
terská škola. 
Na fare na Kopánke postupne vypomá-
hali niektorí saleziáni v civile, o mno-
hých sa ani nevedelo, že sú kňazi, resp. 
že sú saleziáni. Od roku 1969 až do svo-
jej smrti pôsobil ako farár na Kopánke 
don Ernest Bleho. Málokto o ňom ve-
del, že je salezián. Donovi Blehovi po-
máhali tiež chlapci animátori – dnešný 
kostolník Jozef Pos a Peter Bučány, dnes 
salezián. Saleziáni a saleziánky spo-
ločne oslavovali, samozrejme, v utajení 
saleziánske sviatky dona Bosca a Panny 
Márie Pomocnice. V Trnave žilo viacero 
saleziánov a saleziánok na bytoch na 
sídliskách: Jozef Izakovič, Ladislav Bara-
nay, Emo Čurík, Ondrej Puček, Emil Ša-
fár. Pracovali v rozličných zamestna-
niach a apoštolovali vo svojom okolí. 
Pôsobil tu aj don Surový, pán Bajaník  
a viacerí saleziáni v procese základného 
formovania. 
 
Dnešná činnosť 
Po páde komunizmu sa saleziánska čin-
nosť na Kopánke veľmi rýchlo rozbehla 
a začali sa tu organizovať všetky bežné 
saleziánske aktivity. Saleziánom je zve-
rená starosť o farnosť, oratórium, spo-
lupracovníkov a mládežnícke stredisko. 
Osobitne treba spomenúť aj veľký hu-
dobný festival Lumen, ktorého organi-
záciu do značnej miery zabezpečujú aj 
saleziáni a saleziánska rodina v Trnave. 
Tohto roku sa v júni konal už 30. ročník 
festivalu Lumen. 
Koniec januára býva už tradične pozna-
čený prípravami na sviatok dona Bosca. 
V našom kostole sme tohto roku slávili 
deviatnik tak, že sme na večerné sväté 
omše pozývali mladých a jednotlivé 
skupiny saleziánskej rodiny. Každý deň 
svätú omšu obohatilo aj nejaké spe-
vácke zoskupenie, čo bolo veľkým 
osviežením po dlhšej odmlke „pande-
mických“ svätých omší. V nedeľu sme 
potom sviatok oslávili aj tradičným 
predstavením Úsmev dona Bosca. 
 
Koniec 80-ročného provizória  
v Trnave 
Vianoce v roku 2021 sa významným 
spôsobom zapísali do dejín salezián-
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saleziánske diela

Zloženie komunity bratov v Trnave na Kopánke v školskom roku 
2021/2022

Naši animátori počas poctivého hľadania novej vízie diela  
na Kopánke na najbližší školský rok

skeho diela v Trnave na Kopánke. Po 
viac ako jedenapolročnom prerušení sa 
24. 12. 2021 ráno začali slúžiť sväté 
omše v zrekonštruovanom priestore sa-
leziánskeho kostola. 
Priestor terajšieho kostola bol totiž po-
stavený ako divadlo saleziánskeho stre-
diska, ale od svojho vybudovania v roku 
1941 slúžil ako dočasný kostol. Čoraz 
naliehavejšie sa ozývala požiadavka nie-
len na opravu a sanáciu budovy, ale 
najmä potreba premeny divadelného 
priestoru na priestor sakrálny. V marci 
2020 sa začala komplexná oprava a pre-
stavba priestorov kostola a salezián-
skeho strediska. Výsledkom je nový mo-
derný kostol. Pribudla aj nová veža so 
zvonmi a hodinami a tiež s výťahom 
pre bezbariérový prístup do kostola  
a strediska. Sála pod kostolom tiež pre-

šla kompletnou rekonštrukciou a vzni-
kol tu útulný priestor na konanie rôz-
nych aktivít strediska a farnosti. Aktu-
álne nás ešte čaká realizácia výzdoby 
kostola – socha Panny Márie Pomoc-
nice, kríž a vitrážová krížová cesta v ok-
nách. Výzvou ostáva aj výstavba novej 
budovy prístavby pri ihrisku, ktorá má 
slúžiť sčasti pre potreby kostola, ale 
najmä pre stredisko – pre športovcov  
a futbalový klub. 
Celá prestavba sa rozbehla vďaka na-
sadeniu vtedajšieho direktora Petra 
Jacka, saleziánskej komunity a partie 
ochotných a veľkodušných farníkov, 
ktorí vytvorili pracovný tím pre túto pre-
stavbu. Ďalší zasa zadarmo vypracovali 
projekty pre stavbu. A za realizáciou 
stoja aj firmy, ktoré poskytli stavebný 
materiál buď zadarmo, alebo s výraz-

nou zľavou, prípadne venovali finančný 
dar. A, samozrejme, do tejto prestavby 
sú vložené milodary aj modlitby mno-
hých ľudí, ktorí takto prispievajú k do-
končeniu tohto diela. 
Prvá svätá omša niesla v sebe symbo-
liku. Boli na nej všetky rehoľné komu-
nity pôsobiace na Kopánke a kňaz gréc-
kokatolíckej farnosti. Skauti priniesli 
betlehemské svetlo. Chceli sme dať 
takto najavo, že to nie je iba o nových 
múroch, ale o spoločenstve, ktoré túži 
slúžiť celému dielu na Kopánke – byť 
nositeľmi Kristovho svetla. 
Slávnostné otvorenie zrekonštruova-
ného strediska a kostola sa uskutočnilo 
20. – 22. mája 2022. Posviacku kostola 
vykonal Mons. Ján Orosch, trnavský ar-
cibiskup.

Muži počas rannej modlitby na druhom ročníku cyklovýletu v južnom Tirolsku
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Autor: Iveta Sojková FMA / Foto: archív FMA

Dňa 5. augusta 2022 uplynulo 150 rokov od založenia Inštitútu dcér Márie Pomocnice – 
sestier saleziánok svätým Jánom Boscom a svätou Máriou Dominikou Mazzarellovou  

v Mornese (Taliansko).

Za týchto požehnaných 150 rokov 
sestry saleziánky na celom svete spolu 
s mladými, laikmi, výchovnými komuni-
tami a celou saleziánskou rodinou ďa-
kovali Pánovi a Márii Pomocnici. 
 

Pri spomienke na tých 150 rokov ne-
chceme len zakusovať nostalgiu za krás-
nymi časmi, ale ich znova oživiť v srdci, 
aby sme aj v nás tu a teraz nanovo vní-
mali životodarnú silu charizmy dona 
Bosca prežívanú originálnym, kreatív-
nym spôsobom v Mornese a v Nizze 
Monferrato matkou Mazzarellovou  
a sestrami prvých komunít spolu s diev-
čatami a laickými spolupracovníčkami. 
História matky Mazzarellovej a prvej 
mornézskej komunity je históriou tých, 
ktorí robia životné rozhodnutia aj za 
cenu riskovania. Ich odvaha pomohla aj 
iným dievčatám pochopiť, že je možné 
robiť odvážne rozhodnutia, dať plnosť 
svojmu životu, kráčať spolu a budovať 
bratskejší svet, svet nádeje. 
„Zámerom trojročnej prípravy na toto 
naše významné jubileum bolo a zostáva 
zapojiť výchovné komunity, najmä mla-
dých do znovuobjavenia Márie Dominiky 

Mazzarellovej v jej identite mladej ženy  
a v prorockých rozmeroch jej spirituality  
a poslania“ (Obežník generálnej matky 
Chiary Cazzuolovej, 24. 1. 2022).  
Poďme aj teraz objaviť niečo z koreňov, 
z ktorých vyrástla krása a hĺbka identity 
Márie Dominiky Mazzarellovej. 
 
Účasť Márie Dominiky  
na veľkonočnom tajomstve Krista 
Kristova tvár v plnej kráse zažiarila  
v Márii Dominike po tom, keď sa s ním 
dôverne spojila cez prežívanie účasti na 
jeho veľkonočnom tajomstve. Už od 
svojho vstupu do Združenia dcér Ne-
poškvrnenej v Mornese (1854) pozná-
vala „náuku kríža“ ako nevyhnutnú 
cestu pre tých, ktorí sa vydajú na cestu 
nasledovania Krista. V literatúre určenej 
pre Dcéry Nepoškvrnenej čítavala: 
 „Vedz te, že nie dlhé modlitby, nie mnohé 
prijímania, nie mnohé pôsty, mnohé al-
mužny, ale láska ku krížu je najistejšia 
cesta pre duše, ktoré chcú celkom patriť 
Ježišovi.“ 
Táto náuka v určitom slova zmysle pri-
pravuje Máriu Dominiku prežívať svoju 
prvú silnú skúsenosť kríža. Pán aj na 
nej používa svoju osvedčenú pedago-
giku, ktorú môžeme vidieť už na mno-
hých starozákonných postavách. Dovolí 
moment očisťovania, vnútorného oslo-
bodzovania sa pre to, aby človek mohol 
dať odpoveď plnú dôvery voči jeho vôli. 
Aj Mária Dominika potrebovala tento 
veľkonočný prechod cez „smrť“ sme-
rom k novému životu. Aj pre ňu nadišla 
chvíľa bolesti cez chorobu, ktorá ju obe-
rie o všetky istoty, padajú jej programy 
a ambície, zakúša vlastnú krehkosť, fy-
zickú i duchovnú slabosť. Bola to chvíľa 
neistoty, hľadania zmyslu svojej exis-
tencie. Nachádza ho v Bohu a v dôver-

nej odovzdanosti jemu. Ukazuje nám 
to modlitba, ktorú sa modlila v období 
zotavovania: „Pane, ak mi vo svojej dob-
rote dopraješ ešte niekoľko rokov života, 
daj, aby som ich prežila zabudnutá od 
všetkých, len od teba nie.“ 
Jej život po tejto skúsenosti choroby sa 
definitívne zakorení v Kristovi. Aj na nej 
sa splní to, čo hovoria učitelia duchov-
ného života: „Dve sú charakteristiky pra-
vého, autentického obrátenia: presvedče-

nie, že Boh je ten, ktorý pracuje a dáva do 
pohybu všetko, a bezpodmienečné roz-
hodnutie darovať sa bez miery a rezerv.“ 
Na to, aby mohla prežívať toto bezvý-
hradné darovanie sa, Pán si ju musel 
pripraviť, vyprázdniť ju, pretože iba ten, 
kto je vyprázdnený, sa môže naplniť Bo-
hom. Pre dar novej charizmy, nového 
poslania bol potrebný vyprázdnený 
priestor jej duše. 
Táto skúsenosť kríža znamenala v ži-
vote Márie Mazzarellovej znovuzrode-
nie pre novú cestu. Neznamenala pre 
ňu len zmenu aktivity, ale vyformovala 
v nej nové bytie, celkom disponibilné 

Svätá Mária Dominika Mazzarellová

Logo osláv 150. výročia založenia Inštitútu 
FMA

Nezabudnime na milosť počiatkov
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pre Pána. Kríž sa jej odhalil vo svojej 
plnej nahote, ale aj vo svojom plnom 
bohatstve. Ľudsky sa zdá všetko skon-
čené, ale práve vtedy sa všetko začína. 
Utrpenie otvára nové horizonty, otvára 
nový svet založený na bezmocnosti 
kríža, ktorý priťahuje silu Boha. 
Kontemplácia kríža sprevádzala Máriu 
Dominiku po celý život. Predlžovala sa 
cez prijímanie kríža v konkrétnom ži-
vote. Kríž sa stal hlavnou témou jej 
úvah. Často hovorievala sestrám, uka-
zujúc na kríž na hrudi: „On tu (otočila 
kríž) a my tu…“ a aj takto im pomáhala 
chápať, že pripodobnenie sa ukrižova-
nému Kristovi je podstatné pre ich život. 
 
Zo slov generálnej matky Chiary 
Cazzuolovej FMA (10. nástupkyňa 
Márie Dominiky Mazzarellovej) 
„Sme povolané prijať výzvy súčasnosti, 
aby sme odvážne plánovali budúcnosť  
a v tomto kontexte prežívali 150. výročie 
ako príležitosť na obnovu a na  vokaci -
onálne a misijné znovuoživenie.“ 
 
„Naša sila je v istote o prítomnosti Márie 
Pomocnice v našich dejinách a v našom 
každodennom živote, v snahe byť zname-
ním predchádzajúcej lásky vo svete  
a v Cirkvi, byť ,pomocnicami‘ života, stráž-
kyňami radosti a nádeje. 

A naša sila je aj v slovách Matky Mazza-
rellovej: ,Odvahu! Poďme vpred s veľkým  
a veľkodušným srdcom‘“ (L 47, 12). 
 
„Pápež František počas návštevy v gene-
rálnom dome 22. októbra 2021 nás vy-
zval: ,Nezabúdajte na milosť pôvodu, na 
skromnosť a malosť začiatkov, vďaka kto-
rým bolo Božie pôsobenie priezračné v ži-
vote a v posolstve tých sestier, ktoré plné 
úžasu začali túto cestu.‘“ 
 

„Matka Mazzarellová by nám so svojou 
jednoduchosťou a hĺbkou povedala: ,Teraz 
je čas znovu zapáliť oheň‘ (L 27, 8). 
Oheň prináležania Pánovi a oheň povo-
lania k saleziánskemu životu, oheň cha-
rizmatickej vášne, ktorá z nás robí plodné 
spoločenstvá v službe mladým a chudob-
ným a umožnila rozšírenie nášho Inšti-
tútu do celého sveta, takže dala za pravdu 
donovi Boscovi, ktorý povedal prvým FMA: 
,… Je vás málo, nemáte prostriedky a nie 
ste podporované ľudským súhlasom. 
Nech vás nič neznepokojuje. Veci sa čo-
skoro zmenia a budete mať toľko chova-
niek, že už nebudete vedieť, kam ich 
umiestniť; a nielen chovaniek, ale aj toľké 
postulantky, že si z nich nebudete vedieť 
vybrať. Áno, môžem vás ubezpečiť, že In-
štitút bude mať veľkú budúcnosť, ak  zo -
stanete jednoduché, chudobné a umŕ -
tvené‘“ (Cronistoria I 305 – 306). 
 
„Je to proroctvo, ktoré sa nás stále týka  
a ktoré treba oživovať vierou a dôverou  
v Prozreteľnosť, ako aj v slovo dona Bosca. 
Podporuje nás v tom milosť 24. generálnej 
kapituly, ktorá v jednoduchosti každo-
denného života a uprostred ťažkostí,  
v ktorých žijú komunity FMA vo svete, nás 
otvára pre budúcnosť s nádejou, oživuje 
radosť a vernosť nášmu povolaniu. Máme 
istotu, že sme v Božích rukách, že sme  
v jeho pláne a že sme povolané orientovať 
dievčatá a chlapcov pri objavovaní svojho 
povolania, aby ponúkli svoj špecifický prí-
nos Cirkvi a spoločnosti.“ 
 
(Obežník generálnej matky Chiary Caz-
zuolovej, 24. 1. 2022) 
 
Vďaka, Pane, vďaka, Matka a Pomoc-
nica, za veľké dielo vašej lásky pre 
dobro a spásu mladých cez náš Inšti-
tút počas požehnaných a plodných 
150 rokov! Vďaka, že ste nás v tomto 
svete a v Cirkvi chceli, aby mladí mali 
život a aby ho mali v hojnosti.

saleziánska rodina

Kríž v kaplnke v Mornese na Valponaske (Taliansko)

Generálna matka Inštitútu FMA  
Chiara Cazzuola FMA
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To, že sme v náročných pandemických 
rokoch zabezpečili stabilitu ponúkaných 
študijných a učebných odborov, ba čo 
viac zásadným spôsobom sme zvýšili 
kultúru prostredia školy a jej okolia, po-
tvrdzuje len jedno – láskavú Božiu sta-
rostlivosť, mocný príhovor patróna 
školy dona Bosca a neúnavnú činoro-
dosť všetkých, ktorí sa na tomto výni-
močnom diele podieľajú. 
 
SOŠ svätého Jozefa Robotníka navšte-
vuje v súčasnosti 355 žiakov. Študujú  
v odboroch automechanik, autoelektri-
kár, autolakovník, stolár, murár a grafik 
digitálnych médií. 
 
Živá spolupráca 
„Teší nás, že naplnenosť našich odbo-
rov je takmer sto percent. Osobitne by 
som však chcela upozorniť mladých 
ľudí, ktorých oslovuje práca s drevom, 
že naša škola ponúka vskutku výborné 
zázemie, vysokokvalifikovaných  maj -
strov odborného výcviku, učiteľov  
odborných i všeobecnovzdelávacích 
predmetov, vynovené dielne, ale aj naj-
modernejšie technológie, aby sa  
z nich stali dobrí majstri stolári. Napo-
kon, trh práce si ich žiada,“ hovorí ria-
diteľka SOŠ svätého Jozefa Robotníka 
Janka Školová a pripomína, že v oblasti 
odbornej prípravy má škola rozbehnutú 
úspešnú spoluprácu s viacerými reno-
movanými spoločnosťami. „Keď už spo-
míname stolárov, ako príklad môžem 
uviesť firmu Mafell, ktorá zapožičiava 
škole stroje v hodnote vyše 20-tisíc eur, 
aby s nimi žiaci mohli dennodenne pra-
covať.“ 
Prestavbou prešli aj dielne na praktické 
vyučovanie automechanikov a zámoč-
níkov. Škola dlhodobo spolupracuje  
s viacerými regionálnymi firmami, kde 

naši žiaci absolvujú praktické vyučova-
nie a nezriedka, ak sa osvedčia, dostanú 
ponuku zostať tam pracovať aj po skon-
čení štúdia. 
 
Živý záujem 
Odborná stránka vzdelávania je, po-
chopiteľne, kľúčová, no škola zdôraz-

ňuje ako jednu zo zásadných hodnôt 
práve komplexný rozvoj osobnosti 
žiaka. „Naši pedagogickí aj nepedago-
gickí zamestnanci predstavujú zohratý 
tím, ktorý hodnoty školy aj prežíva. Na 
nič mladí ľudia nereagujú citlivejšie ako 
na rozpor slov a činov, zvlášť v prostredí 
cirkevnej školy. Kompaktná osobnosť 

výchova

Autor: Beáta Jarošová / Foto: Richard Bistiak, archív SOŠ sv. Jozefa Robotníka

Všetko, čo súčasnosť prináša, sa prirodzene odráža v živote školy.  
Ani tá naša, SOŠ svätého Jozefa Robotníka v Žiline, nie je výnimkou.

Škola, kde to žije…
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Počas školského roka 2021/22 sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia Nádvoria svätého 
Dominika Savia; významne sa na nej podieľali aj naši majstri a žiaci

Svätá omša počas Výstupu Titusa Zemana na Veľký fatranský Kriváň, ktorý sa 
uskutočňuje každoročne v septembri



výchova

Víťazný tím našej školy Sjoroza FilmCrew cestou na festival 
FestiClip, kde minulý rok zvíťazil s filmom BridgeŽiaci maturitného ročníka pred písomnými maturitami
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učiteľa, majstra, vychovávateľa až po 
upratovačku im napomáha vytvárať si 
vlastný vnútorný kompas, podľa kto-
rého sa môžu v živote orientovať. Vní-
mam živý záujem o žiakov, ktorí sa oci-
tajú nie vždy v jednoduchých situáciách. 
Problémy súvisiace s dnešnou kompli-
kovanou dobou sa ich často dotýkajú 
ešte bolestnejšie ako nás dospelých,“ 
vysvetľuje Janka Školová. 
 
Živý priestor 
Čas pandémie sa rehoľa saleziánov ako 
zriaďovateľ SOŠ svätého Jozefa Robot-
níka rozhodla využiť na opravu priesto-
rov školy. Činnosť postupne nadobudla 
rozmer komplexnej rekonštrukcie, 
ktorá zásadne zmenila ráz školy – vzni-
kol moderný, ucelený priestor, v kto-
rom sa všetci môžu cítiť dobre, pekne 
sa k sebe správať a byť tam radi. Cel-
kom isto sa o to pričinili (samozrejme,  
v spolupráci so saleziánmi, našimi maj-
strami a žiakmi) aj architektky Janka  Ješ -
ková, ktorá navrhla schodište a náv -
števnú miestnosť, a Alena Kováčová, 
ktorá stvárnila interiér katechetickej 
miestnosti a exteriér školského dvora. 
Keď sa na medziposchodí objavil nový 
klavír, viacerí sme spozorneli a neve-
deli sme si predstaviť uprostred všet-
kého ruchu a hluku ešte aj zvuk klavíra. 
Mýlili sme sa! Jednak sme prišli na to, že 
množstvo našich žiakov a žiačok má ta-
lenty, o ktorých sme netušili, ale aj na 
známu vec, že živá hudba vytvára výni-
močnú atmosféru. V učebni slovenčiny 

pribudla zároveň nová knižnica a do nej 
množstvo nových kníh. Nie je pravda, že 
mladí nemajú záujem o čítanie. Len ich 
k tomu treba podnecovať. 
 
Živé stretnutia 
Žiaci majú k dispozícii auly, spoločenské 
miestnosti, ihriská či nádvoria. Vedieme 
ich k športu, vytváraniu diania či ani-
movaniu určitej skupinky. Slúži im na to 
vynovená telocvičňa, ale aj stretkáreň, 
ako volajú mladí priestor na stretanie  
a nacvičovanie rôznych programov. 
Už sme spomenuli, že na nádvorí medzi 
budovou školy a internátom vznikol 
nový oddychový priestor. Pribudla  
v ňom lezecká stena, náradie na out-
doorové cvičenie, ktorému sa tešia 
najmä chlapci, alebo lavičky. Posledné 
dni školského roka si mladí užívali aj 
možnosť stráviť prestávky na trávna-
tom koberci v tieni stromov, prístrešky 
či záhradnú sprchu. Keby mladučký 
Dominik Savio, ktorý dominuje nádvo-
riu, nebol celý v bielom, celkom by sa 
medzi nimi stratil. 
V našej škole nám nie sú cudzie ani 
otázky zodpovednosti voči životnému 
prostrediu. V škole sú rozmiestnené 
dizajnové, ale najmä funkčné nádoby 
na triedenie odpadu. Nová pergola  
a prístrešky zasa disponujú zelenými 
strechami. Na chodbách bolo zave-
dené senzorické osvetlenie, čo taktiež 
zlepšuje energetickú bilanciu tohto 
rozsiahleho objektu. 
 

Živý organizmus 
Škola je živý organizmus. Predstavuje 
sumu obrovského množstva úsilia, pod-
netov a interakcií. Jej súčasťou sú kon-
krétne a neopakovateľné osobnosti, 
ktoré majú meno a tvár. Prichádzajú  
a odchádzajú, no každá z nich zanechá 
v tom zvláštnom priestore svoju stopu. 
Nejakým spôsobom ho stvárni, naplní. 
Bývame často unavení, ale aj povzbu-
dení tým, čo naši mladí dokázali, ako sa 
v živote uplatnili. Chceme robiť všetko 
pre to, aby sme ich naň pripravili dobre, 
no prežiť si ho už musia sami. Veríme, 
že na príhovor vzácneho turínskeho fa-
rára a Panny Márie Pomocnice sa im to 
aj podarí. 

Stredná odborná škola svätého Jozefa 
Robotníka v Žiline predstavuje vyše 
tridsaťročný nesmierne požehnaný 
projekt služby mladým. Funguje od 
roku 1991 v saleziánskom dome, ktorý 
postavili v roku 1937. Saleziáni ho vy-
užívali do roku 1950, keď im bol násilne 
odobratý, a opäť od roku 1989. „Pôso-
benie saleziánov v našej diecéze a špe-
ciálne v Žiline je za celých 80 rokov 
veľmi požehnané. Pozval ich spolu so 
školskými sestrami svätého Františka 
pápežský prelát Tomáš Ružička. Videl, 
že obidve rehoľné spoločenstvá sú po-
trebné pre mladých ľudí, aby ich mal 
kto osloviť, zachytiť a potom aj sprevá-
dzať…“ ocenil toto snaženie žilinský  bis -
kup Tomáš Galis.



spiritualita

Syn svätého otca:  
Svätý Jozef Cafasso 
Cafasso, posledný v časovom poradí, je 
určite prvý podľa dôležitosti v teologic-
kej, duchovnej a apoštolskej formácii 
dona Bosca. Ako kňaz bohatý na dar 
rozlišovania, ktorý vedel duchovné spre-
vádzanie vykonávať aj s autoritou, je je-
diným spomedzi svätcov, o ktorých sme 
doteraz hovorili, čo sa môže pochváliť 
„priamym“ vplyvom na ľudskú stránku 
svätého Jána Bosca, ako aj na jeho teo-
logickú formáciu. Don Eugenio Valentini 
pred mnohými rokmi veľmi vhodne po-
znamenal, že bez dona Cafassa by ne-
bolo ani dona Bosca a ani Kongregácie 
saleziánov. 
Jozef Cafasso a Ján Bosco sa obaja na-
rodili – s rozdielom len niekoľkých ro-
kov, v rokoch 1811 a 1815 – v Castel-
nuove d´Asti. V roku 1833, hneď po 
kňazskej vysviacke, vstúpil Cafasso do 

kňazského konviktu v Turíne, kde zostal 
najprv ako študent, potom ako učiteľ  
a docent morálnej teológie a nakoniec 

po smrti teológa Gualu v roku 1848 ako 
rektor. 
Vplyv náuky a pastoračnej horlivosti 
svätého Jozefa Cafassa na turínsky klé-
rus bol veľmi hlboký. Hoci sa okruh jeho 
pôsobnosti môže zdať obmedzený iba 
na študentov konviktu, Cafasso bol uči-
teľom kňazov, a teda „znásobil“ svoj 
vplyv na Cirkev v Piemonte. 
Cafassova vízia kňazského života a mo-
del jeho kresťanského života budú mať 
hlboký vplyv na zmýšľanie a na dušu 
jeho žiaka. On sám vo svojich Spomien-
kach neskôr o rokoch v konvikte napísal 
tieto slová: „Don Cafasso, ktorý už šesť 
rokov bol mojím radcom, bol aj mojím 
duchovným vodcom. Ak som v živote 
urobil niečo dobré, vďačím za to to-
muto váženému kňazovi, do ktorého 
rúk som vložil každé svoje rozhodnutie, 
každé úsilie, každú činnosť môjho ži-
vota.“ Don Cafasso bol horlivým pas -
tierom dobročinnej lásky, citlivým  
a pozorným na potreby ľudí z „ľudových 
vrstiev“, remeselníkov, mladých prisťa-
hovalcov. Vedel cítiť s Cirkvou, bol vý-
razne „pro-rímsky“ – vo všetkých záleži-
tostiach, nielen náboženských, ale aj 

politických, vedel zaujať kritický postoj 
ku všetkým sociálnym napätiam, ktoré 
v tých rokoch pápeža považovali za 
možného odporcu. Ako don Bosco, ani 
on nebude bojovať so zbraňami poli-
tiky, ale so zanieteným ohlasovaním Bo-
žieho kráľovstva a šírením dobrej tlače. 
Keď don Bosco z kňazského konviktu 
odišiel, naďalej sa každý týždeň spove-
dával u dona Cafassa až do jeho smrti 
v roku 1860. Dlhé obdobie denne cho-
dil do konviktu, aby študoval a utiahol 
sa v miestnosti, ktorá bola vyhradená 
pre neho, najmä keď pracoval na prí-
prave časopisu Katolícke čítanie do tlače, 
na čo často používal knižnicu konviktu. 
Ak si opätovne prejdeme mnohé  situ -
ácie, v ktorých život dona Bosca vďaka 
autoritatívnemu zásahu dona Cafassa 
nabral rozhodujúce smerovanie, zosta-
neme udivení nad tým, aké „rozhodu-
júce“ bolo vedenie zo strany jeho uči-
teľa a akým spôsobom prispel k jeho 
duchovnému rozlišovaniu. Po prvom 
stretnutí, ktoré sa s najväčšou pravde-
podobnosťou udialo v roku 1829, ve-
denie a podpora dona Cafassa mali roz-
hodujúci dosah na citlivosť svedomia 
dona Bosca, keď musel v mnohých ťaž-
kých situáciách pristúpiť k (zodpoved-
nému) rozlišovaniu. Vidieť to najmä  
v súvislosti s voľbou apoštolátu dona 
Bosca medzi najchudobnejšími mla-
díkmi, ktorí potrebovali náboženskú vý-
chovu. Počiatok saleziánskeho diela nie 
je ničím iným ako pokračovaním onoho 
katechizmu, ktorý don Bosco začal 
práve v Kostole svätého Františka  Assis -
kého, nachádzajúceho sa v bezpro-
strednej blízkosti konviktu. Vďaka sta-
rostlivému rozlišovaniu, pri ktorom stál 
jeho učiteľ don Cafasso, don Bosco spo-
mínaný katechizmus začal jasne vnímať 
ako úlohu, ktorú mu zveril Boh pre 
spásu „ohrozenej mládeže“. 
Po predčasnej smrti dona Cafassa don 
Bosco publikoval dve svoje kázne spolu 
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Autor: Giuseppe Buccellato SDB / Upravil: Stanislav Veselský / Foto: ANS a archív

Spiritualita dona Bosca
(piata časť)



spir i tual i ta

s niektorými ďalšími úvahami v malej 
knižočke s názvom Životopis kňaza Jo-
zefa Cafassa. 
O živote Cafassa v mladosti náš autor 
poznamenáva: „S akou usilovnou  
vytrvalosťou chodí do kostola, zúčast-
ňuje sa na pobožnostiach a pristupuje 
k svätým sviatostiam! Už tu sa začína 
dôvod na obdiv. Počúva Božie slovo  
a potom ho opakuje svojim kamarátom 
a priateľom. Pracuje, ale jeho práca je 
zmiešaná so strelnými modlitbami, so 
skutkami trpezlivosti, s neustálym obe-
tovaním svojho srdca Bohu… Don Caf-
fasso získaval čas krátkym odpočinkom. 
Jedinou úľavou, ktorú počas dňa po-
skytoval svojmu slabému telu, bola 
trištvrte hodina po obede, keď sa za-
tvoril v izbe, väčšinou sa modlil, rozjímal 
alebo sa venoval nejakému osobitnému 
úkonu nábožnosti. Večer si vždy líhal 
posledný a ráno vždy vstával prvý. Dĺžka 
nočného odpočinku nikdy nepresiahla 
päť hodín, často to boli štyri a niekedy 
iba tri. Zvykol hovorievať, že muž Cirkvi 
sa má v noci zobudiť len raz. Týmito 
slovami nás uisťuje, že keď sa zobudil  
v ktorúkoľvek hodinu, ihneď vstal z  pos -
tele, aby sa modlil, rozjímal alebo sa ve-
noval nejakej svojej práci.“ 
Tieto stránky nám opätovne umožňujú 
hlbšie spoznať „zmýšľanie“ dona Bosca. 
A znova práve don Eugenio Valentini  

o tomto životopise a o ľudskej i du-
chovnej podobnosti medzi týmito 
dvoma svätcami píše: „Existuje ďalší dô-
vod… prečo v týchto stránkach nachá-
dzame také obdivuhodné súvislosti. To-
tiž každý človek, keď vyobrazuje iných, 
do značnej miery vyobrazuje seba sa-
mého.“ 
 
Nosné prvky alebo „idey“ 
spirituality dona Bosca 
Saleziánska spiritualita pozostáva z rôz-
nych prvkov – je to spôsob života, mod-

litby, práce, medziľudských vzťahov; 
forma života v komunite; výchovné pas-
toračné poslanie, ktoré je založené na pe-
dagogickom odkaze; metodológia formá-
cie; súbor hodnôt a charakteristických 

postojov; osobitná pozornosť venovaná 
Cirkvi a spoločnosti prostredníctvom zá-
väzkov v špecifických oblastiach; histo-
rické dedičstvo obsiahnuté v dokumen-
toch a v spisoch; charakteristický jazyk; 
typický súbor štruktúr a diel; kalendár  
s vlastnými sviatkami a udalosťami… 
(don Chávez, P.: Komentár k heslu 2014). 
 
V prvej časti sme sa pokúsili vysvetliť 
špecifickú spiritualitu nejakého zakla-
dateľa alebo nejakej zakladateľky tým, 
že sme použili „metaforu hudobnej par-
titúry“. V nasledujúcich častiach pôjde  
o to, aby sme bezprostredne a  intu -
itívne identifikovali špecifické „inter-
pretačné dôrazy“, prostredníctvom kto-
rých don Bosco dokázal originálnym 
spôsobom „hrať“ jedinú spoločnú par-
titúru evanjelia. 
Žiadna z charakteristických čŕt, ktoré 
vymenujeme, nie je výhradným právom 
zakladateľa saleziánov. Jeho spiritualita 
z nich vzniká skôr ako z celku, zo schop-
nosti spájať tieto rozmanité prvky do 
harmónie, ktorá má príchuť dobrého ži-
vota evanjelia. Každá z nich by si teda vy-
žadovala oveľa hlbšie spoznanie. Na-
ším cieľom je však v stručnom prehľade 
predstaviť hlavné „ingrediencie“, ktoré 
tvoria spiritualitu zakladateľa  salezi -
ánov. 
Tieto charakteristické prvky alebo 
„nosné idey“ rozdelíme do dvoch sku-
pín: na prvky teologickej povahy, ktoré 
tvoria „nosnú štruktúru“ jeho duchov-
nej skúsenosti, a na prvky apoštolskej 

povahy, ktoré zdôvodňujú zvláštnu kva-
litu „ovocia“, pochádzajúceho z tejto 
skúsenosti.
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životné prostredie

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

Sezónne stravovanie = využívanie 
lokálnych a dostupných zdrojov 

Hovoríme napríklad o zemiakoch a ja-
blkách na jeseň, ktoré si pri správnom 
skladovaní vychutnáme aj počas roka, 
alebo o fermentovaní, či zaváraní let-
ného ovocia a zeleniny na zimu, vďaka 
čomu pri vhodnom spracovaní získame 
aj probiotiká potrebné pre zdravé fun-
govania trávenia. 
 
Sezónne stravovanie 
Znamená, že pri varení a stravovaní vy-
užívame najmä potraviny, ktoré sú  
v konkrétnom ročnom období pre náš 
organizmus najviac potrebné a pros -
pešné. Náš jedálniček je tak nielen obo-
hatený o množstvo minerálov, vitamí-
nov a iných živín, ale tiež o čerstvé, 
chutnejšie a najmä kvalitnejšie potra-
viny. Treba tiež dodať, že pri nákupe od 
lokálnych predajcov nie sú obvykle tieto 
plodiny chemicky ošetrované. A vďaka 
nákupu sezónneho ovocia a zeleniny 
priamo od lokálnych pestovateľov alebo 
na trhoviskách podporujeme miestnu 
ekonomiku. Môže to byť aj šanca na šet-
renie financií, jedlo totiž nakupujeme 
vtedy, keď je najmenej nákladné na pes-
tovanie, spracovanie, prevoz a pod. Na 
trhovisku si však radšej dajte pozor na 
predajcov, ktorí predávajú celú škálu po-
travín, od citrusov cez zemiaky až po 
paradajky, pretože potraviny často len 
odkupujú od väčších dodávateľov. 
 
Pravda o dovážanom ovocí  
a zelenine 
Exotické ovocie, ktoré si v dnešnej dobe 
môžeme dopriať, nie je dostupné v na-
šom podnebnom pásme. Nie je typické, 
že nám na záhrade rastie banánovník, 
pomarančovník či citrónovník. Kde-tu 

sa už objavujú figovníky, ale nie všetky 
prežijú tuhšiu zimu. Citrusy a exotické 
plodiny zasa u nás nájdete výlučne na 
pultoch v klimatizovaných obchodoch, 
pričom citróny, limety a mandarínky by 
sa nemali skladovať pri teplote nižšej 
ako 10° C. Pomaranče sú síce menej 
citlivé na chlad, ale dlhý prevoz  
a uskladnenie v chladničke nepomáha 
ani ich chuti, ani ich výživovým hodno-
tám. A práve tieto potraviny sa k nám 
musia dovážať dni, týždne až mesiace, 
často spoza oceána, kde „dozrievajú“  
v tmavých kontajneroch, pričom ich 
transport za sebou zanecháva ob-
rovskú uhlíkovú stopu. A ako sme spo-
mínali v našom článku o etickom kon-
zume, produkcia niektorých tropických 
plodín – banánov a avokáda sa navyše 
spája aj s vykorisťovaním pracovníkov, 
najmä zo strany drogových kartelov. 

Pozrime sa na to, aké plodiny si 
môžeme dopriať na Slovensku počas 
jednotlivých období v roku. 
Jeseň 
Keď sa nad tým zamyslíme a budeme 
viac vnímať prírodu, uvedomíme si, že  
v každom ročnom období rastie pre-
važne také ovocie a zelenina, aké naše 
telo potrebuje. Preto si napríklad  
v tomto chladnejšom jesennom období 
môžeme spríjemniť deň čerstvými jabl-
kami a hruškami alebo chutnou poliev-
kou z rôznych druhov tekvíc či zemia-
kov. Nezabúdajme, že aj v tomto 
období si ešte stále môžeme dopriať 
paradajky. 
Zima 
Voňavé mandarínky a pomaranče sú 
pre nás už neodmysliteľnou súčasťou 
zimných dní. Ako ešte inak doplniť vita-

Prednedávnom sme sa v článku okrajovo dotkli témy sezónneho stravovania, a keďže tiež 
súvisí s ekologickejším životným štýlom, pozrieme sa teraz spoločne na konzumáciu plodín, 

pestovaných alebo spracovaných v konkrétnom ročnom období.

Nákup sezónneho ovocia a zeleniny 
priamo od lokálnych pestovateľov alebo 

na miestnych trhoviskách podporuje 
miestnu ekonomiku

Exotické ovocie, ktoré si v dnešnej dobe 
môžeme dopriať, nie je dostupné  

v našom podnebnom pásme a jeho  
dovoz na Slovensko zanecháva  

obrovskú uhlíkovú stopu
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životné prostredie

mín C? Čudovali by ste sa, ale veľa do-
stupnejších rastlín nám ho v chladnom 
počasí dodá efektívnejšie. Uvarte si na-
príklad čerstvý šípkový čaj z plodov  prej -
dených prvým mrazom. Alebo si po-
chutnajte na kvasenej kapuste, či 
uhorkách. A nemali by ste už viac odo-

lávať rakytníku. Jeho stromy prežijú aj 
tuhé mrazy, nie je veľmi náročný na 
pestovanie, obsahuje pritom obrovské 
množstvo živín a vitamínov. 
Jar  
Všimnite si, že počas jari nás prechádza 
chuť na ťažké jedlá, ktoré sú potrebné  
v zimnom období, a naopak, lákajú nás 
čerstvé zelené šaláty, svieži hrášok aj 
šťavnaté reďkovky. Je to obdobie „očis-
ťovania“, telo si pýta ľahšie stráviteľnú 
stravu, ktorú nám naše podnebie po-
núka. Na stole by preto nemala chýbať 
jarná cibuľka, nabitá vitamínmi a oveľa 
viac stráviteľná než bežná cibuľa. Neza-
budnime ani na špenát, ktorého špeci-
fická chuť dochutí mnohé jedlá a doplní 
navyše draslík i horčík. Skvelé je, že 
mnohé vitamínové bomby si môžeme 
vypestovať aj doma, či už na parapete, 
balkóne, alebo v záhrade. Bylinky ako 
pažítka či žerucha sú nenáročné a zá-
roveň prospešné pre zažívanie. Odpo-
rúčame vyskúšať aj overené pestova-
nie mikrogreens, malých rastliniek na 
dochutenie šalátov. Nezabudnite na 
štart hubárskej sezóny, ktorú po chlad-
ných a daždivých dňoch zabezpečia tie 
slnečné a teplejšie. 

Leto 
V lete máme na výber nespočetné 
množstvo plodín. Je to sezóna sladkého 
a šťavnatého ovocia, ktoré má za úlohu 
dopĺňať nášmu telu okrem vitamínov  
a minerálov aj tekutiny. Červený me-
lón, paradajka, lesné ovocie aj broskyne 
sú v horúčavách tým najlepším schla-
dením. Aj v tomto období si organiz-
mus pýta ľahkú stravu a menšie porcie 
než počas zimy. Zeleninové šaláty s cu-
ketou, kukuricou, cviklou či brokolicou 
spestria každý jedálniček. Prípadne si 
ešte na jar naklíčte vlastné paradajky  
a počas leta sa môžete tešiť zo šťavna-
tej domácej úrody. 
  
Celoročne dostupné sú okrem cesnaku, 
póru a cibule aj dobre uskladnené ze-
miaky alebo mrkva. Nezabúdajte ani na 

chutnú a v mnohých ohľadoch pros -
pešnú hlivu ustricovú, ktorú môžete 
pestovať v pivnici či garáži. A takých je 
mnoho, stačí, keď budete sledovať ka-
lendár sezónneho stravovania naprík-
lad na internete. Všetko je totiž o plá-
novaní. Takto sa môžete pripraviť na to, 
aké plodiny vám v najbližších mesia-
coch doplnia jedálniček. 
 
Ako zvládnuť množstvo sezónnych 
produktov? 
Na záver vám ponúkame niekoľko rád, 
ako sa vyrovnať so sezónnym ovocím  
a zeleninou, ktoré chcete použiť celo-
ročne. Základ je zmena myslenia  
a najmä odklonenie sa od konzumného 

spôsobu života. Prvou možnosťou je 
konzervovanie produktov, či už v po-
dobe sterilizovania, alebo nakladania. 
Určite stojí za to vyskúšať aj sušenie 
ovocia a zeleniny, a to hneď dvoma spô-
sobmi, v sušičke alebo v rúre. Podob-
ným spôsobom je aj solenie, ktorým 
 zís kame napríklad sušené paradajky do 
omáčok alebo šalátov. Vhodným spô-
sobom môže byť mrazenie, vďaka čomu 
si koláče či osviežujúce smoothie vy-
chutnáte celoročne. Dajte si však po-
zor, aby ste to stihli skôr, než plody  zač -
nú prezrievať. Určite nezabudnite 
vyskúšať aj kvasenie alebo fermentá-
ciu, proces, pri ktorom odumierajú 
škodlivé baktérie a produkt začne pod-
porovať rast užitočných probiotík. 
Je jasné, že v dnešnej dobe je naozaj ná-
ročné stravovať sa iba sezónne, ale dô-

ležité je to aspoň skúsiť a postupne si 
tento štýl stravovania osvojovať. Neča-
káme, že sa v priebehu mesiaca vzdáte 
všetkého obľúbeného tropického ovo-
cia, ale vari postupne sami zistíte, že 
vám tieto exotické potraviny v jedál-
ničku vôbec nechýbajú alebo si ich rad-
šej doprajete v teplejšom podnebí na 
dovolenke. A medzitým môžete skúsiť 
uprednostniť produkty zo Slovenska, 
Rakúska, Maďarska alebo Česka. Veď aj 
susedia vedia dopestovať skvelé potra-
viny so zárukou menej nákladnej  
a škodlivej prepravy nielen pre naše 
zdravie, ale pre celú planétu.

Mnohé vitamínové bomby si môžeme 
vypestovať aj doma, napríklad na balkóne, 

a čerstvé paradajky si môžete oberať,  
kedy len chcete

Nakladanie uhoriek je v našej oblasti dlhoročná tradícia. Nemusíte zavárať kilá uhoriek, 
stačí, keď si pre seba pripravíte zopár fliaš na zimu a skorú jar



kniha

Autor: Peter Bešenyei SDB / Foto: archív

Ponúkame vám novú knihu, ktorá detailne zachytáva návštevu  
Svätého Otca Františka v Košiciach na Luníku IX.

Náš pápež

V dejinách sú udalosti, ktoré sa nezvyknú opakovať. Jedna takáto 
udalosť, ktorej sme boli svedkami, sa udiala v 21. storočí, v malej 
krajine v srdci Európy, na Slovensku. Hlava najmenšieho štátu na 
svete Vatikánu s 825 obyvateľmi a s rozlohou 44 ha navštívila 14. 
septembra v roku 2021 košické rómske sídlisko Lu-
ník IX. s rozlohou 107 ha. Pápež 

František počas nej priniesol dvojnásobné posol-
stvo: slovné, ale najmä svedectvo svojej osobnej prí-
tomnosti. Gestá sú niekedy silnejšie ako slová. Stále 
nám však znejú v ušiach aj jeho nezabudnuteľné 
povzbudenia, ktoré nám adresoval počas svojej 
návštevy: „Áno, Cirkev je domov, je to váš domov. 
Preto – chcel by som vám zo srdca povedať – ste 
vítaní, vždy sa cíťte v Cirkvi ako doma a nikdy sa 
nebojte v nej žiť. Nech nikto nenecháva mimo 
Cirkvi vás alebo niekoho iného!“ 
V publikácii s názvom Náš pápež sme sa snažili 
zachytiť nielen priebeh tejto vzácnej návštevy 
počas krátkej prítomnosti Svätého Otca, ale aj 
všetko, čo jej samotný priebeh predchádzalo 
a sprevádzalo. Množstvo nových skúseností, 
zaujímavé ľudské príbehy, často skrytá a ne-
docenená námaha obyčajných a neznámych 
ľudí. 
Ku knihe je priložený aj USB kľúč, na kto-
rom je niekoľko video nahrávok, audio na-
hrávok, fotografie a tiež celá kniha Náš pá-
pež v digitálnej verzii. 
Nech nám predkladaná publikácia prine-
sie radosť zo sprítomnenia tejto neza-
budnuteľnej a neopakovateľnej návštevy. 
Knihu si môžete objednať u autora na e- 
-mailovej adrese: peter.besenyei@sale-
ziani.sk.
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výchova det í

Keďže sú naše deti ešte len na prvom 
stupni, o výbere krúžkov sa, samo-
zrejme, spolu rozprávame, ale hlavné 
slovo majú aj tak rodičia. S manželom 
sme si povedali, že určite by tam nemal 
chýbať šport, v prípade záujmu umenie 
a dôležitý je aj čas na voľnú hru. To sa 
nám zdalo tak akurát. 
Možno je to zvláštne, ale klasické 
„stretko“ sa mi popri tom všetkom ne-
zdalo až také dôležité. Na jednej strane 
sú naše deti ešte relatívne malé, mo-
mentálne pre ne ani nie je vo farnosti 
nijaká ponuka, nejako mi to z celého 
toho „krúžkového uvažovania“ vypadlo. 
Ale potom som čítala rozhovor s jed-
ným mladým mužom. Rozprával, že bol 
v škole šikanovaný a dôsledok je, že 
dnes ako dospelý nevie nadväzovať 
vzťahy, nevie si nájsť pracovné miesto  
a zotrvať v ňom, je na invalidnom dô-
chodku. 
 
„Nemal som žiadne blízke vzťahy – ani  
s rodičmi, v škole alebo mimo nej. V pod-
state mi to znemožnilo ďalej fungovať aj 
na strednej škole. (…) Tešil som sa. A pri-
šiel som na strednú a mal som silné 
úzkosti, pocit nízkej sebahodnoty, strach, 
tak som tam žiadne vzťahy vôbec nedo-
kázal nadviazať. Bol som tichý. Mal som 
depresie a nemal som chuť žiť. Nenachá-
dzal som žiadny zmysel. (…) Chodil som 
na nejaké krúžky, ale necítil som sa tam 
bezpečne. Už z toho, že som mal problém 
nadväzovať vzťahy doma i v škole.“ 
Toľko krátky úryvok z rozhovoru. To, čo 
zaznelo ďalej, ma šokovalo. 
„Ale všimol som si, že hlavne kresťanské 
organizácie organizujú neformálne stret-
nutia skupiny žiakov, ktorí sa zídu po škole 
a rozprávajú sa. Hovoria o tom, ako sa 
majú, a riešia sa tam aj vzťahy. (…) Keby 
som na základnej alebo strednej škole 
mal takúto možnosť absolvovať krúžok  

s neformálnou, nenásilnou debatou, to 
by bolo super.“ 
Týchto pár viet vo mne veľmi silno za-
rezonovalo. Niekedy máme vzácne po-
klady rovno pod nosom a berieme ich 
ako samozrejmosť, nevidíme ich hod-
notu. Tú nám ukážu až cudzí ľudia, pre 
ktorých takéto veci samozrejmosťou nie 
sú. 
Uvedomujeme si, čo znamenajú pre 
naše deti, mladých stretká? Aký je to 
vzácny priestor na osobný rast, pries tor 
na otváranie tém, na ktoré inde nie je 
miesto a čas? Priestor na vytváranie 
vzťahov, vypočutie a prijatie či získava-
nie komunikačných i sociálnych zruč-
ností? Priestor na získavanie nezabud-
nuteľných zážitkov? Dalo by sa dlho 
pokračovať. 
U saleziánov som vyrástla a myslím si, 
že práve oratko bolo miesto, ktoré ma 
(hneď po rodine) najviac formovalo. Nie 
škola, nie šport – hoci som sa vďaka 
nim tiež všeličo naučila. Napriek tomu, 

že som napísala mnoho rôznych záve-
rečných správ a inej strediskovej admi-
nistratívy, v ktorej sa zdôrazňoval vý-
znam a poslanie stretiek, akoby som si 
v istom momente prestala uvedomo-
vať, že to nie je len „projektová réto-
rika“, ale že tie veci SKUTOČNE majú 
OBROVSKÝ potenciál. 
Stretko, kde sa na prvý pohľad nič nové 
neučíš, len sa tak celkom obyčajne stre-
távaš s kamarátmi, „kecáš“, hráš sa, ste 
spolu, môžeš byť sám sebou. A predsa 
je to MEGA dôležité. Veď už len učiť sa 
vytvárať vzťahy je mimoriadne kľúčová 
zručnosť, ktorá má vplyv na kvalitu ce-
lého života. O ďalších aspektoch neho-
voriac. 
Prajem nám, aby sme v tomto školskom 
roku deťom nielen dobre vybrali záuj-
mové krúžky, ale aj dbali o ich kvalitne 
strávený neformálny čas. A aby sme vi-
deli vzácne poklady, ktoré v živote 
máme a starali sa o ne.

Autor: Zuzana Petruľáková / Foto: Barbora Kullačová

September je obdobím nových začiatkov. Štartuje nielen škola, ale vyberáme aj krúžky, 
nastavujeme si systém, v akom bude naša rodina v nasledujúcom školskom roku fungovať.

Stretko – skrytý poklad
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mediálna výchova

Rozprávka – cesta k prijatiu 
hendikepu

Autor: Viktória Norisová, Barbora Okruhľanská / Foto: archív

Sú výborným pomocníkom pri kompli-
kovaných životných situáciách, ktoré 
dieťa potrebuje spracovať, prijať a na-
učiť sa na ne reagovať. Najmä pri té-
mach prijatia inakosti priateľa, spolu-
žiaka či susedky. 
Kľúčovým obdobím v živote dieťaťa pre 
vytváranie vzťahu s hendikepovanými je 
obdobie predškolského veku, keď za-
čína nadväzovať prvé kamarátske 
vzťahy. Práve preto poukazuje psycho-
lóg a pedagóg Zdeněk Helus na veľký 
význam výchovy: „Deti v predškolskom 
veku nemajú v sebe zakorenené  stere -
otypy voči hendikepovaným vrstovníkom, 
dokážu ich veľmi dobre prijať. Vhodným 
výchovným pôsobením dokážu rodičia 
nielen zabrániť vytváraniu predsudkov, 
ale aj vzbudiť záujem detí o hendikepo-
vaných a túžbu pomáhať im. Ak však  
okolie, napríklad rodina, dá predsudky 
najavo, dieťa ich v prítomnosti hendike-
povaných dokáže veľmi nevhodne preja-
viť.“ 

Deti sú zvyčajne veľmi citlivé na bolesť 
a utrpenie iných. Bruno Ferrero v pub -
likácii Šťastní rodičia odporúča, že deti 
by sa mali naučiť zvládať fyzickú bolesť. 
„… sú tak zakonzervované a chránené, že 
len čo sa niektoré trochu škrabne, hneď sa 
zdá, že je koniec sveta. Najväčšia pomoc, 
akú rodičia môžu deťom poskytnúť, spo-

číva v posilňovaní ich schopnosti po-
stupne a vždy podľa stupňa dospelosti če-
liť nepríjemným a náročným situáciám.“ 
Vyhýbanie sa nielen svojej bolesti, ale aj 
bolesti druhých často spôsobuje podľa 
talianskeho autora aj mediálna prezen-
tácia. 
 
Stereotypný mediálny obraz 
hendikepovaných 
Najmä reklama i tá, ktorá je určená de-
ťom, často kladie dôraz na fyzickú 
formu, potrebu „mať sa dobre“, žiť bez-
starostný život. V reklamných spotoch 
vystupujú fyzicky dokonalé a dobre na-
ladené deti v duchu stereotypného ob-
razu pekné = dobré. Na druhej strane 
niektoré reklamy, najmä v snahe získať 
peniaze pre charitatívne organizácie, 
deformujú stereotypným obrazom hen-
dikepovaných v snahe vyvolať u  pub lika 
dojatie a ľútosť. Najčastejšie  stere -
otypné zobrazenia hendikepovaných sú 
postavy žobrajúcich mrzákov či slepých 
muzikantov ako komparz filmu alebo 

V súčasnosti sa súčasťou detských kolektívov čoraz častejšie stávajú integrovaní žiaci.  
Deti sa tak viac stretávajú s rovesníkmi s rôznymi hendikepmi, ako je telesné či duševné 

postihnutie. Ako tu môžu pomôcť rozprávky?
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mediálna výchova

„super mrzákov“ s mimoriadnymi 
schop nosťami, ktoré kompenzujú ich 
hendikep. Vzniká tak predstava, že 
každý hendikepovaný má nejaké su-
perzručnosti. Treba si však uvedomiť, že 
ľudia na invalidných vozíkoch sa nedo-
kážu v silnej emocionálnej chvíli preko-
nať a zrazu sa postaviť na nohy a kráčať. 
Ďalej je to obraz zatrpknutých ľudí, ne-
gatívnych postáv, ktoré si svoj hendi-
kep zaslúžia za svoje zlé skutky, či ob-
jekty násilia, posmechu alebo šikany. 
 
Začlenenie do príbehov 
Lenka Krhůtová vo svojej štúdii, ktorá sa 
zaoberá mediálnou prezentáciou hen-
dikepovaných, uvádza, že výrazný pozi-
tívny posun v zmene postojov voči ľu-
ďom so zdravotným postihnutím 
nastáva v tých krajinách, ktoré me-
diálne prezentujú zdravotné postihnu-
tie už v detskej produkcii. Nie však ste-
reotypným zobrazením, ale vytváraním 
modelových situácií. Práve vďaka také-
muto začleňovaniu do príbehov sa deti 
začnú zaujímať o problematiku hendi-
kepu. Zmeny správania kladie do pria-
mej súvislosti s pôsobením špeciálnych 
programov. Ich sledovaním sa deti 
môžu priamo konfrontovať so  situ -
áciami, do ktorých sa môžu v reálnom 
živote dostať. Druhým pozitívom vhod-
ného zobrazovania hendikepovaných 
je to, že sami sa môžu v príbehoch vi-
dieť.

Príklady špeciálnych rozprávok 
V súčasnosti sa čoraz viac objavujú  in -
špirujúce rozprávky, ktoré približujú 
problematiku inklúzie. Najmä moderná 
britská produkcia je na túto skutočnosť 
veľmi citlivá a dáva si záležať na tom, 
aby sa hendikepované deti objavovali 
ako súčasť obľúbených seriálov, na-
príklad Požiarnik Sam (dievčatko Han-
nah Sparkes), Poštár Pat (Lizzy Taylor). 
Ale aj v slovenskej či nám blízkej českej 
tvorbe nájdeme také, ktoré citlivo  
a často aj s humorom ponúkajú deťom 
pohľad do pre ne trochu iného sveta. 
Príkladom je český animovaný seriál 
 Nej menší slon na světě. Hlavnou posta-
vou je slonie mláďa Bedříšek. Jeho hen-
dikepom je trpasličí vzrast. Prínosom 
tohto animovaného seriálu je okrem 
iného aj to, že zobrazuje postoj rodiča, 

ktorý má niekedy problém prijať hendi-
kepované dieťa. Slovenským výnimoč-
ným projektom, ktorý najmenším od-
krýva svet nevidiacich, je animovaný 
seriál Mimi a Líza. 
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Vnímajkovia – hračky,  
ktoré pomáhajú vnímať odlišnosti 
 
Výnimočné háčkované bábiky pomá-
hajú vysvetliť deťom odlišnosť jedno-
duchým detským jazykom – cez roz-
právku a hru. Zároveň je to nástroj, ako 
ich viesť k vnímavosti voči sebe navzá-
jom aj voči ľuďom, ktorí sú akýmkoľvek 
spôsobom odlišní. Tmejka je nevidiaca, 
Chcejkova rodina je veľmi chudobná, 
Inka má inú farbu pleti ako väčšina detí 
a Boľko má telesné znevýhodnenie. 
Piaty Vnímajko predstavuje dieťa, kto-
rému nič nechýba. 
 
Autorkou projektu je Ľubica Matušá-
ková, ktorá sama zažila potrebu prijatia 
hendikepu od okolia, pretože trpí zried-
kavým ochorením. Súčasťou Vnímajkov 
sú rozprávky k jednotlivým postavič-
kám, pracovné materiály, maľovanky  
i CD s pesničkami. „Vnímajkovia sú mo-
jou osobnou výpoveďou človeka, ktorý žije 
reálny život Boľka, a tiež sa opierajú o ži-
voty vzácnych ľudí – skutočných Vnímaj-
kov, ktorých som mala možnosť stretnúť  
a ktorých má okolo seba každý z nás.  
V detskom veku, keď sa osobnosť dieťaťa 
ešte len formuje a nie je taká zaťažená 
predsudkami, je obzvlášť dôležité formo-
vať generáciu, ktorá sa nepozerá iba na 
seba. Nerozdeľuje, ale spája. Netvorí ba-
riéry, ale buduje mosty.“

Foto: archív OZ V. I. A. C.

Foto: www.mimializa.sk



na strane pápeža

Obraciam sa na manželov a rodiny, ktorí nás počúvajú vo 
svete: začnite kráčať – spolu ako manželia, spoločne vo vašej 
rodine, spolu s inými rodinami, spolu s Cirkvou. Chcel by 
som, aby bola pre vás Cirkev dobrým Samaritánom, ktorý sa 
k vám približuje a pomáha vám pokračovať v ceste a „urobiť 
krok navyše“, hoci aj malý. Blízkosť, spolucítenie a neha – toto 
je Boží štýl. 
Skúsim poukázať na „kroky navyše“, ktoré môžeme spoločne 
urobiť: Prvý „krok navyše“ smerom k manželstvu. Musíme 
kráčať ako pohostinná Cirkev, aby sa naše diecézy a farnosti 
vždy viac stávali „spoločenstvami, ktoré pomáhajú všetkým 

s otvorenou náručou“. Toto je zmysel sviatostí krstu a man-
želstva – sú konkrétnou pomocou, ktorú nám Boh dáva, aby 
nás nenechal samých, pretože „sami si nevystačíme“. Mô-
žeme povedať, že keď sa muž a žena zaľúbia, Boh im ponúka 
darček – manželstvo. Úžasný dar, ktorý má v sebe silu bož-
skej lásky – mocnej, trvalej, vernej, schopnej povstať po kaž-
dom zlyhaní či krehkosti. Manželstvo nie je formalita, ktorú 
treba vyplniť. Sobášime sa, pretože chceme založiť manželstvo 
na Kristovej láske, ktorá je pevná ako skala, aby sme mali silu 
darovať sa navzájom. Takže odvahu, rodinný život nie je mis-
sion impossible (nesplniteľná úloha)! Sviatostnou milosťou 

Boh z neho robí úžasnú cestu, na ktorú sa vydávame spolu 
s ním, nikdy nie sami. Boh garantuje svoju prítomnosť  
v manželstve i v rodine nielen v deň svadby, ale po celý život. 
Druhý „krok navyše“ k objatiu kríža. Kríže sú súčasťou života 
každého človeka a každej rodiny, aj vašej. A dosvedčili o tom 
rodičia dcéry Chiary a manželky a mamy troch detí, že tvrdý 
kríž choroby a smrti nezničil rodinu a nevymazal vyrovnanosť 
a pokoj zo sŕdc. Vnímame u vás veľkú vyrovnanosť a veľkú 
vieru. „Boh vkladá pravdu do každého z nás a nemožno ju 
nepochopiť.“ 
Tretí „krok navyše“ smerom k odpusteniu. V hĺbke srdca 
každého z nás je túžba, aby sa láska neskončila, aby sa ne-
skončil príbeh, ktorý sme budovali spolu s milovanou oso-
bou, a aby plody, ktoré láska priniesla, nevyšli nazmar.  
A preto človek veľmi trpí, keď ľudské zlyhania, nedbalosť  
a hriechy rozbijú manželstvo. Ale aj uprostred búrky Boh vidí, 
čo je v srdci. Prozreteľne stretáte spoločenstvo, ktoré sa ve-
nuje práve rodinám, aby vás učili odpusteniu, ktoré je darom 
a pramení z milosti, ktorou Kristus napĺňa manželský pár  
a celú rodinu, keď mu dovolíme konať, keď sa k nemu obrá-
time. 
Štvrtý „krok navyše“ smerom k prijatiu, keď ste nestratili 
vieru v Prozreteľnosť a videli ste, ako Boh koná vo váš pros -
pech aj prostredníctvom konkrétnych ľudí, s ktorými vás 
spojil. Najprv sa manželia navzájom prijali, keď si v deň 
svadby povedali: „Prijímam ťa.“ A potom keď priviedli na 
svet deti, prijali život nových stvorení, ale aj dieťa s postih-
nutím, starého človeka, ktorý nemá nikoho… Spoločnosť by 
sa stala chladnou a neživotaschopnou bez pohostinných ro-
dín. 
Piaty „krok navyše“ smerom k bratstvu. V rodine sa učíme 
byť bratmi a sestrami. Živé príklady bratstva nám dávajú ná-
dej a nútia nás pozerať sa s väčšou dôverou na náš svet roz-
poltený rozdelením a nepriateľstvom. 
Preto navrhujem, aby ste sa opýtali sami seba: Aké slovo chce 
Pán povedať naším životom ľuďom, ktorých stretávame? Aký 
„krok navyše“ žiada dnes od našej rodiny? Od mojej rodiny: 
toto si potrebuje povedať každý z nás. Nastavte mu ucho. 
Dajte sa ním premeniť, aby ste sa mohli stretnúť s Kristom  
a cítiť sa milovaný. Musíme žiť s pohľadom upretým k nebu: 
ako hovorievali blahoslavení Mária a Luigi Beltrame Quat-
trocchiovci svojim deťom, aby čelili námahám a radostiam ži-
vota „vždy s pohľadom upretým nahor od strechy“. 
 

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

Povzbudenie pápeža rodinám  
z X. svetového stretnutia rodín
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memorie biograf iche

Vyšli v 19. zväzkoch v rokoch 1898 až 
1939. Prácu začal don Giovanni Battista 
Lemoyne (zostavil zväzky 1 – 9), 10. zvä-
zok usporiadal don Angelo Amadei  
a celé dielo dokončil don Eugenio Ceria 
(zostavil zväzky 11 – 19). Napriek istým 
kritickým výhradám voči tomuto dielu  
v ňom nachádzame mnoho vzácnych 
statí, ktoré nám môžu priblížiť dona 
Bosca veľmi vzácnym spôsobom. Dnes 
si priblížime prvú z nich, a to predhovor 
dona Lemoyneho v 1. zväzku, ktorý 
nám prezrádza, ako prvá generácia sy-
nov dona Bosca milovala svojho otca. 
 
S láskou milovaného brata predkladám 
drahým saleziánom životopis nášho cti-
hodného otca v Ježišovi Kristovi dona 
Giovanniho Bosca. Očakávanie tohto 
diela, ktoré mi zverili predstavení, bolo 
u všetkých bratov veľmi živé a ja sa te-
ším, že tento prvý zväzok môže aspoň 
čiastočne uspokojiť ich túžby. Ostatné 
zväzky vyjdú postupne jeden po dru-
hom s krátkym časovým odstupom. 
Nič som nevynechal z toho, čo som sa 
dozvedel. Je to nádherný komplex vecí, 
v ktorom zreteľne vidíme Božie pôso-
benie pre našu nevýslovnú útechu v sú-
časnosti a pre oživenie našej pevnej dô-
very pre časy, ktoré prídu. 
Rozprávam podľa pravdy. Keďže, ako 
som presvedčený, na svete bolo len 
veľmi málo ľudí, ktorým sa dostalo takej 
spätnej lásky od svojich adoptovaných 
synov ako nášmu otcovi donovi Bos-
covi, mal som možnosť nájsť obrovské 
množstvo spomienok na to, čo oni na 
vlastné oči videli a svojimi ušami počú-
vali. Ja sám som v rokoch 1864 až 1888 
dal na papier tie najpamätnejšie uda-

losti jeho života v tomto období. Mnohé 
veci som sa zase dozvedel z častých, 
dlhých a dôverných rozhovorov, ktoré 
som mal s ním počas dvadsiatich šty-
roch rokov života v jeho blízkosti, a nič 
z týchto vzácnych vecí som nestratil. Aj 
napriek tomu, že k týmto mojich sve-
dectvám by sa hodilo poznať aj výpo-
vede z prebiehajúceho kánonického 
procesu, ku ktorým nateraz nemám prí-
stup, dúfam, že moji bratia saleziáni 
budú schopní z týchto stránok plne 
spoznať svojho dobrého otca. 
Nie fantázia, ale srdce, vedené chlad-
ným rozumom, po dlhých úvahách, po-
rovnávaniach a konfrontáciách dikto-
valo tieto stránky. Príbehy, dialógy, 
všetko, čo som považoval za hodné 
spomienky, sú len verným predstave-
ním toho, čo priniesli texty. Práve pre 
túto vernosť textom sa niektoré stránky 
javia veľmi dlhé a únavné, niektoré prí-
behy príliš podrobné, niektoré vlast-
nosti dona Bosca opakujúce sa. Je to 
len preto, aby sa nič nestratilo. Dostal 
som príkaz od dona Ruu, ctihodného 
nástupcu dona Bosca, aby som nevy-
nechal nič z toho, čo som sa dozvedel, 
aj keby sa to nateraz zdalo nie veľmi 
významné. 
Dlhšie som sa zdržal aj pri skutočnos-
tiach týkajúcich sa matky dona Bosca. 
Považoval som to za dôležité pre náčrt 
detstva dona Bosca. Vskutku, to jej 
čnosti vykvitli v živote jej syna.  
Príbeh, ktorý tu predkladám, má formu 
rodinného rozprávania: mojou jedinou 
túžbou je predstaviť vám dona Bosca 
takého, aký bol, a ponúknuť vám jeho 
živý portrét, nakoľko som toho bol 
schopný. 

Moji drahí spolubratia! Tieto stránky 
budú hovoriť o detstve a študentských 
časoch dona Bosca, o jeho štúdiách na 
gymnáziu i v seminári, o jeho kňazskej 
činnosti, o jeho aktivitách, v ktorých za-
kladal sviatočné oratóriá, útulky, dielne, 
školy, rehoľné inštitúty, misijné diela. 
To všetko bude pre nás silným podne-
tom k nášmu posväteniu a k posväteniu 

mladých ľudí, ktorých máme zverených 
do starostlivosti; nájdeme v nich tiež 
pravidlo života pre všetky okolnosti,  
v ktorých sa nachádzame, vzor každej 
kresťanskej i kňazskej čnosti. Nájdeme 
tu jeho ducha, jeho srdce, jeho vý-
chovný systém, jeho nenásytnú a účin -
nú túžbu zachrániť duše. 
 
Turín 15. augusta 1898, sviatok Panny 
Márie Nanebovzatej 
kňaz Giovanni BATTISTA LEMOYNE zo 
Zbožnej spoločnosti S. Francis de Sales 
 

Spracoval: Pavol Grach SDB / Foto: archív

Zo životopisných spomienok na 
svätého Jána Bosca (1)
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Životopisné spomienky na dona Bosca (Memorie biografiche di don Giovanni Bosco) sú 
monumentálnym dielom, v ktorom synovia dona Bosca zozbierali a usporiadali rôzne 

spomienky a materiály, ktoré sa vzťahovali na život ich otca a zakladateľa.



misie

Práve som dokončil  týž -
dňové sprevádzanie ľudí 
zo švajčiarskej salezián-
skej misijnej organizácie 
Don Bosco Jugendhilfe 
Weltweit ( JuWe) tu u nás 
na Slovensku po róm-
skych pastoračných a ko-
munitných centrách. Záži-
tok, o ktorý sa tu chcem  
s vami podeliť, je hlboko 
misijný, a preto veľmi 
vhodný do tohto čísla Don 
Bosco dnes. 
Táto organizácia sa venuje 
podpore misií vo vyše 40 
štátoch sveta. Jeden z ich pravidelných 
darcov, ktorý je ženatý so Slovenkou  
z východného Slovenska, a preto aj ve-
ľakrát navštívil tieto kraje, prišiel za nimi 
s myšlienkou zlepšenia situácie róm-
skych komunít na Slovensku. Keďže vi-
del biedu mnohých rómskych osád, 
veľmi im chcel pomôcť.  
Takto sa začala viac než polročná ko-
munikácia medzi JuWe, SAVIO a ľuďmi 
pracujúcimi na Slovensku v rómskych 
prostrediach. Hľadala sa forma a spô-
sob, ktorý by bol skutočne dobrý, 
účinný a zmysluplný. Naši švajčiarski 
partneri často nechápali naše odpo-
vede a bolo potrebné vysvetľovať veľmi 
zoširoka. To viedlo nakoniec aj k naplá-
novaniu tejto ich týždňovej návštevy 
Slovenska, aby videli na vlastné oči,  
o čom hovoríme, a mali možnosť roz-
právať sa s Rómami priamo v ich pro-
stredí. Výsledkom je štipendijný projekt 
podpory a sprevádzania Rómov, ktorí 
chcú študovať, ale pre nedostatok zá-
zemia v rodine by sa k tomu nedostali. 
Vzdelanie totiž odstraňuje chudobu. 
Tu prichádzame k myšlienke, ktorá ma 
zachytila. Čo môže brániť ľuďom v do-
siahnutí vzdelania? Je to často alkoho-

lizmus ich rodičov, prípadne iné  závis -
losti, ktoré spôsobia, že rodina nie je 
podporou, ale prekážkou. Zlý morálny 
život, krádeže, násilia, klamstvá, leni-
vosť. Ako nám povedal kňaz Martin Me-
kel z Gréckokatolíckej rómskej misie: 
My ohlasujeme Ježiša. Tí, ktorí ho prij -

mú, zrieknu sa hriechu. 
A keď je človek slobodný 
od svojich závislostí a žije 
pre Boha, už akosi samo 
od seba žije čestne, pra-
cuje, miluje a stará sa  
o svoje deti. 
Misijné ohlasovanie sku-
točne mení životy Ró-
mov. Gréckokatolícka 
rómska misia je toho ži-
vým príkladom. Keď teda 
tento október budeme 
myslieť na misie, pomod-
lime sa aj za misie u nás, 
lebo aj my tu na Slo-

vensku veľmi potrebujeme, aby nám 
bol Ježiš ohlasovaný. Len on je dobrým 
riešením všetkých našich problémov  
a ťažkostí. 
Spojme sa v modlitbe za všetkých, ktorí 
neúnavne a s láskou ohlasujú Ježiša, či 
už u nás, alebo niekde ďaleko vo svete.

Autor: Štefan Kormančík SDB / Foto: Misijné oddelenie SDB

Misijný mesiac

Počas októbra, misijného mesiaca, intenzívne myslíme na ďaleké kraje, kde žijú národy, 
ktoré nepoznajú Ježiša.

Štipendijný projekt podpory a sprevádzania Rómov realizuje SAVIO o. z. v spolupráci so 
švajčiarskou organizáciou Don Bosco Jugendhilfe Weltweit

Saleziánski misijní dobrovoľníci sú súčasťou vzdelávania v rámci rómskej 
pastorácie na Slovensku, napríklad aj na Orechovom dvore v Nitre
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t i tus  zeman

Text a Foto: Jozef Luscoň SDB

Päť rokov od blahorečenia  
dona Titusa

Ešte sa pamätáme, ako sa na jeho bla-
horečení v Petržalke pred Kostolom 
Svätej rodiny zhromaždilo veľké množ-
stvo veriacich. Hlavným predsedajúcim 
bol kardinál Angelo Amato, vtedajší pre-
fekt Kongregácie pre kauzy svätých. Po-
obede sa uskutočnila akadémia a sláv-
nosť pokračovala na ďalší deň v jeho 
rodisku vo Vajnoroch ďakovnou svätou 
omšou. Uplynulo päť rokov a my mô-
žeme bilancovať, ako sa úcta k donovi 
Titusovi šírila a v čom nám pomohol. 
 
Don Titus a Vajnory 
Vo farskom kostole Sedembolestnej 
Panny Márie sú na bočnom oltári ulo-
žené relikvie dona Titusa Zemana. Kos-
tol je navštevovaný pútnikmi z mno-
hých krajín. Prezrádza to kniha návštev, 
do ktorej pútnici ukladajú svoje prosby 
i ďakovania. Púte sa konajú jednotlivo 
alebo aj skupinovo. Ak nemajú medzi 
sebou kňaza, salezián don Jozef Luscoň 
im rád poslúži. Význam púte zhrnul 
správca farnosti z Lúky nad Váhom Mgr. 
Peter Cibira slovami: „Spoločné puto-
vanie vždy posilní spolo-
čenstvo, farskú komunitu 
a putovanie k Titusovi pre-
búdza aj túžbu poznať  
a naplniť svoje povolanie.“ 
Spolupráca s miestnym 
pánom farárom vdp. Joze-
fom Kováčikom je veľmi 
dobrá. Na púť sa dá na-
hlásiť cez farský úrad vo 
Vajnoroch alebo cez se-
kretariát saleziánov na Mi-
letičovej ulici. 
Pred starostlivo uprave-
ným kostolom je pekná 
socha dona Titusa, na kto-
rej zhotovení má najväčší 
podiel synovec dona Ti-

tusa pán Michal Radošinský. Posolstvo 
sochy je jasné a je zhrnuté v detaile 
dlane, v ktorom nám blahoslavený po-
núka svoje srdce. Áno, on bol pripra-
vený za druhých obetovať aj svoj život. 
V blízkosti kostola je aj cirkevná zá-
kladná škola, takže don Titus je stále 
medzi mladými. 
 
Pamätné dni dona Titusa 
V živote každého človeka sú mimo-
riadne okamihy. Don Zeman ich mal 
veľa a veriaci si pripomínajú najmä deň 
jeho odchodu z tejto zeme do nebeskej 
otčiny – 8. 1. Veľkým dňom preňho bol 
aj deň jeho blahorečenia – 30. 9. A keď -
že je patrónom povolaní, miništranti si 
ho pripomínajú na TIMIBOVA – Tituso-
vej miništrantskej bodke vo Vajnoroch. 
Akcia sa uskutočňuje v prvú sobotu po 
prázdninách. 
Prvé dve podujatia majú slávnostný ráz. 
Sú pozvaní slávnostní kazatelia, v prí-
hovoroch sa poukazuje na Titusovu spi-
ritualitu, na jeho obetu a odkaz… Tretia 
akcia je šitá na mieru chlapcov: je im 

daná možnosť pristúpiť k sviatosti zmie-
renia, jadrom je svätá omša a po nej 
agapé i športovo-súťažné aktivity. 
Avšak okrem týchto troch podujatí sa  
v živote dona Titusa vždy nájde niečo, 
čo je vhodné pripomenúť si. Takými 
bolo výročie jeho kňazskej vysviacky, 
pripomienka nevydarenej tretej výpravy 
či 70. výročie súdneho procesu. 
  
Šíritelia úcty k donovi Titusovi 
Úctu k nášmu blahoslavenému Titusovi 
Zemanovi okrem saleziánov šíri aj 
miestne farské spoločenstvo na čele   
s pánom farárom a tiež Spoločenstvo 
priateľov dona Titusa Zemana, ktoré 
vzniklo na podnet vicepostulátora 
kauzy blahorečenia dona Titusa dona 
Jožka Slivoňa. Ten celú kauzu naďalej 
sleduje a zbiera ďalšie podklady k pro-
cesu jeho svätorečenia. 
Z iniciatív týchto ctiteľov vzniklo viacero 
zaujímavých akcií doma i v zahraničí. 
Nezabudnuteľná bola púť s názvom Krí-
žová cesta dona Titusa Zemana. Pán 
Michal Radošinský vybavil vstupy na 

miesta, kde bol don Ti-
tus väznený a mučený. 
Išlo sa po trase Brati-
slava, Leopoldov, Ilava, 
Valdice, Mirov, Jachy-
mov… Už len názvy od-
strašujú a vzbudzujú 
hrôzu. A don Titus absol-
voval aj ich „prevádzky“. 
Ba jeho relikvia je i v sú-
časnosti v leopoldovskej 
väznici, takže je stále aj  
v base. 
 
(Informácie o ďalších ak-
tivitách sú na stránke: 
www.donboscodnes.sk)
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Pred piatimi rokmi (30. 9. 2017) dostali saleziáni i veriaci na celom Slovensku jeden 
nesmierne cenný dar: blahorečenie dona Titusa Zemana.



pred 100 rokmi

„Všetci už chodili do školy s talianskymi 
chovancami. V škole si počínajú dobre. 
Držia sa! Bolo to čosi namáhavé, ale ne-
dajú sa znechutiť. Dni, týždne, mesiace 
sa im míňajú, že ani to skoro nestačia 
sledovať!“ Zhŕňa v spomienkach na toto 
obdobie priamy účastník don Anton 
Vácval. 
 
Osobitnou veľkou udalosťou bol v máji 
1922 v Ríme 24. medzinárodný eucha-
ristický kongres. Na kongres prišli aj 
pútnici a viacero významných osobností 
cirkevného života zo Slovenska. Medzi 

nimi aj traja kňazi, z ktorých jeden sa  
o niekoľko dní stal novým trnavským 
administrátorom a v roku 1925 bisku-
pom. Boli to Dr. Pavol Jantausch, Dr. 
Karol Körper a Dr. Anton Straka. „Títo 

traja cirkevní hodnostári navštívili aj 
slov. saleziánskych študentov v Sacro 
Cuore. Slúžievali tam pre nich aj sv. 
omšu v malej kaplnke za bazilikou. Aj sa 
prihovorili krátkou kázňou k chlapcom,“ 
spomína don Vácval. A dopĺňa aj po-
vzbudivé slová Dr. Jantauscha, budú-
ceho veľkého dobrodinca salezián-
skeho diela v domovine: „Chlapci, ako 
ste len šťastní, že môžete tu študovať… 
Odneste odtiaľto len don Boskovho du-
cha, o iné sa nestarajte. Peniaze budú  
a budú aj ústavy… všetko bude.“ 
 

Spolu s pútnikmi sa chlapci dostali aj na 
audienciu u „nového“ (v tom roku zvo-
leného) Svätého Otca Pia XI. Mohli mu 
aj pobozkať ruku, teda prsteň rybára 
ako znak úcty k nástupcovi svätého 

Petra. Chlapci zasa ponúkli pútnikom 
divadlo. Ako hodnotí Zlatko Kubanovič 
v knihe Historický náhľad do dejín slo-
venských saleziánov, formálnu zodpo-
vednosť za divadlo si ponechal klerik 
František Sersen, no pre zaneprázdne-
nosť a prácu v Perose poveril prípra-
vou Jána Hlubíka. Ten s citom pre sa-
motný eucharistický kongres nacvičil  
s chlapcami „divadelnú hru v troch dej-
stvách: Svätý Tarzícius, mučeník Eucha-
ristie. Dohliadal aj don František Ser-
sen, don Ján Kasprzyk, Poliak,  
a František Knific a Štefan Seršen, slo-
vinskí bohoslovci. Tí aj pomáhali her-
com obliekať, spievať a manipulovať  
s kulisami. Don Fr. Sersen privítal pút-
nikov a potom sa im aj poďakoval,“ spo-
mína don Vácval. Predstavenie sa ko-
nalo v divadelnej sále pod Bazilikou 
Božského Srdca a pútnikom sa veľmi 
páčilo. Okrem potlesku nechýbali ani 
vecné dary. „Nechali i cukor!“ Článok  
o divadle sa objavil neskôr aj v časo-
pise Posol Božského Srdca, napísal ho 
Hlubík a humorne konštatuje: „Toto di-
vadlo odohrané v Ríme je prvé divadlo 
v slovenskej reči, čo Rím Rímom stojí.“ 
Na druhý deň po skončení eucharistic-
kého kongresu pápež Pius XI. vymeno-
val Dr. Pavla Jantauscha za trnavského 
administrátora. 
 
V tom školskom roku 1921/22 boli traja 
zo slovenských „rímskych“ chlapcov už 
v noviciáte v Genzane pri Ríme. Na je-
seň dvaja z nich – 20-roční Marcel Hor-
niak a Anton Lednický – v Genzane zlo-
žili svoje prvé sľuby a stali sa saleziánmi. 
Prvý zotrval v reholi až do smrti.

Spracoval: rhsdb / Foto: archív SDB

Vzácna návšteva a slovenské 
divadlo v Ríme

V ostatných číslach v našej rubrike sme sledovali najmä vývoj v Perose. Trochu sa vráťme aj 
do Ríma, kde sa na jar a v lete 1922 diali zaujímavé veci.
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Slovenskí chlapci a saleziáni s pútnikmi a cirkevnými hodnostármi v Ríme na konci mája 
1922. Sediaci v strede Dr. Pavol Jantausch, nad sediacim radom prvý celkom vpravo 

klerik František Sersen



pred 100 rokmi

Spracoval: rhsdb / Foto: archív SDB

Sedemčlenná slovenská komunita 

Keď sa končil školský rok 1921/22, v Taliansku v mestečku Perosa Argentina pri Turíne  
a v Ríme v ústave Sacro Cuore sa na saleziánsku cestu pripravovalo asi päť desiatok 

slovenských chlapcov. A hoci niekoľkí z nich odišli, v lete v domovine ďalší prejavili záujem. 
Prváci do Perosy.

Spomienky Alojza Kozu uvádzajú, že zá-
ujemcov bolo až 216. Miesta v Perose 
však bolo len pre (len?) 43 nových. Prvú 
14-člennú skupinu bez väčšej pozor-
nosti priviedol do Perosy už v auguste 
mladý klerik Jozef Bokor. S druhou 29- 
-člennou skupinou bola rozlúčka väč-
šia. Viedli ju Sersen a Hlubík. V kostole  
u františkánov v Trnave v pondelok 18. 
septembra dostali aj sviatostné požeh-
nanie, od správcu Spolku sv. Vojtecha 
každý dostal knižočku Nasledovanie 
Krista. Vlakom cez Viedeň, Benátky  
a Miláno prišli chlapci na Valdocco 24. 
septembra. V izbičkách dona Bosca ich 
v rodnej reči vyspovedal don Viliam Va-
gač. „Do Perosy prišli asi 25. septembra 

na škrípajúcej električke za oduševne-
ného spevu: Hej, Slováci…! Starí cho-
vanci vybehli im v ústrety. Zvítali sa,“ 
spomína neskôr v zápiskoch priamy 
svedok Alojz Koza. 
 
V saleziánskom dome ich privítal nový 
(takmer v tých istých dňoch začínajúci) 
taliansky direktor don Giovanni Rinaldi, 
rodný brat dona Filipa Rinaldiho. Don 
Rinaldi bol od apríla novým hlavným 
predstaveným Saleziánskej kongregá-
cie a veľmi mu záležalo na rozšírení 
diela dona Bosca aj do Československa. 
 
V Perose teda začínalo školský rok 
1922/23 v prvom ročníku 43 a v dru-

hom 17 slovenských chlapcov. Rady sa-
leziánskeho personálu rozšírili: boho-
slovec Jozef Bokor (25 r.), ktorý popri vy-
učovaní pokračoval aj súkromne  
v štúdiu teológie; ako asistenti prišli  
z Ríma Ján Hlubík (26 r.) a z Poľska Cyril 
Guniš (21 r.) a Tibor Janovič (20 r.). S do-
nom Viliamom Vagačom a s klerikmi 
Františkom Sersenom a Jozefom Psár-
skym to bola na krátky čas najpočet-
nejšia – 7-členná – slovenská sale-
ziánska komunita na jednom mieste. 
Sersen a Psársky o niekoľko dní odišli 
späť na svoje teologické štúdiá, prvý do 
Ríma, druhý do Foglizza Canavese.

Veľká spoločná fotografia zo septembra 1922 v Perose Argentine, na ktorej je 55 slovenských chlapcov. Zruba polovica z nich sa stali 
saleziánmi a zotrvali v Kongregácii až do smrti
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saleziánski svätí

Spracoval: Ondrej Miliczki SDB / Foto: archív

Chlapec, ktorého všetci 
rešpektujú 
Andrea so živou povahou bol v období 
dospievania pokúšaný v čistote rečami 
zlého spoločníka, no pristupovanie  
k sviatostiam v spojení s pevnou vôľou 
z neho urobili chlapca, ktorého si všetci 
vážili. Jeho rodičia chceli, aby sa zapísal 
do saleziánskeho kolégia v Lanze, kam 

nastúpil v októbri 1883. Vyznačoval sa 
štúdiom a uplatňovaním kresťanských 
cností. 
Tu dozrelo jeho povolanie. Neskôr po-
vedal: „Pán mi vložil do srdca hlboké 
presvedčenie, že jediná vhodná cesta 
pre mňa je stať sa saleziánom“. Matka, 
ktorá ho zverila magistrovi, povedala: 
„Urobte ho svätým.“ 

„Je len jeden Beltrami“ 
V roku 1886 vo Foglizze prijal reverendu 
z rúk dona Bosca, ktorý o ňom povedal: 
„Beltrami je len jeden.“ Za dva roky 
1888 – 1889, ktoré strávil v Turíne na 
Valsalice, ukončil dva trojročné kurzy 
príslušnými maturitnými skúškami ako 
externý študent. V tomto období sa zo -
známil s poľským kniežaťom Augustom 
Czartoryským, ktorý práve vstúpil do 
Kongregácie. Čoskoro ochorie na tu-
berkulózu a bude to Beltrami, ktorý  
s ním okamžite vstúpi do duchovnej 
harmónie ako jeho anjel strážca na Val-
salice i na iných miestach, kde sa pa-
cient zdržiaval. Píše: „Viem, že sa sta-
rám o svätého, o anjela.“ Neskôr 
ochorel aj don Andrea a v škole svä-
tého spolubrata prežíval utrpenie s vnú-
tornou radosťou. 
 
Obetný rozmer saleziánskej 
charizmy 
Ponúkol sa ako obeť lásky za obrátenie 
hriešnikov a za útechu trpiacich, pričom 
žil podľa hesla: „Ani sa neuzdraviť, ani 
neumrieť, ale žiť, aby som trpel.“ Don 
Beltrami v plnosti pochopil obetný roz-
mer saleziánskej charizmy ako prianie 
samotného zakladateľa dona Bosca. Na 
saleziána dona Luigiho Variaru, vtedaj-
šieho študenta filozofie na Valsalice, 
don Andrea veľmi zapôsobil a tu má 
korene spiritualita Dcér Najsvätejších 
Sŕdc, ktoré don Variara neskôr založí: 
radostne prežívať povolanie trpieť spolu 
s Ježišom. 
Keď ho Mons. Cagliero vysvätil za 
kňaza, celý sa venoval kontemplácii  
a apoštolátu písania. S veľmi silnou túž-
bou po svätosti strávil svoj život v bo-
lestiach a neprestajnej práci. 

Veľmi vrúcna láska k donovi 
Boscovi a Kongregácii 
Bol presný v zachovávaní Stanov a mal 
veľmi vrúcnu lásku k donovi Boscovi  
a Kongregácii. Počas štyroch rokov, 
ktoré mu po vysviacke zostali, pokra-

čoval v modlitbe a písaní. Pozoruhodný 
je taliansky preklad prvých zväzkov kri-
tickej edície diel svätého Františka Sa-
leského. Keď 30. decembra 1897 zo-
mrel, mal 27 rokov. Jeho telo odpočíva 
v kostole v jeho rodnom meste 
Omegna.

Andrea Beltrami sa narodil v meste Omegna v provincii Novara 24. júna 1870. Vo svojej 
rodine dostal výchovu bohatú na kresťanské hodnoty.

Andrea Beltrami
Žil, aby trpel za druhých
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sedem hlavných hr iechov
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S hnevom je to ako s vriacou vodou  
v prikrytom hrnci: na začiatku len bu-
blanie a na konci výbuch. František ro-
zoznáva hnev dobrý a zlý, ktorý sa rodí 
zo zmätenosti citov. Odvoláva sa na 
Nový zákon, ktorý rozlišuje dve formy 
hnevu: orghé – hnev, emócia, ktorá 
ohlasuje nespravodlivosť (Mk 3, 5),  
a thymos – hnev, ktorý je násilný, agre-
sívny a nekontrolovateľný (Mk 2,16). 
František sa medzi tými dvoma druhmi 
hnevu vždy kloní k upokojeniu, nadľah-
čeniu, pokoju a láskavosti. Vo Filotei 
píše: „Lepšie je žiť celkom bez hnevu, ako 
ho chcieť múdro mierniť. Keď sa 
pre našu nedokonalosť, krehkosť 
zjaví hnev, hneď ho odbime a ne-
vyjednávajme s ním. Lebo keď mu 
doprajeme len malé miestečko vo 
svojom srdci, čoskoro ho opanuje 
celé ako had, ktorý kam už raz 
strčil hlavu, tam prejde celým te-
lom. Pýtaš sa ma, Filotea, ako máš 
odbiť hnev? Len čo ho v sebe zba-
dáš, zopni voči nemu všetky sily, 
nie však prudko, rozhorčene, ale 
mierne a vážne. Chcem povedať, 
že je potrebné vzývať o pomoc 
Pána Boha, keď sa cítime znepo-
kojení ako apoštoli na rozbúrenom 
mori. Ježiš rozkáže našim náruži-
vostiam a čoskoro zavládne v na-
šom srdci veľký pokoj“ (3., VIII). 
Pocit hnevu sa rodí v dôsledku 
osobných zranení a agresií alebo 
ho vyvolávajú iní ľudia, poprí-
pade nejaké udalosti. Hneď ako sa cí-
time obeťou nejakej nespravodlivosti, 
búrime sa a nechávame vzplanúť hnev. 
Keďže tých, ktorých máme radi, často 
idealizujeme a oni nie vždy konajú 
podľa našich predstáv, stáva sa, že nás 
poznanie ich chýb dovedie k sklama-
niu. Ak ono začne prenikať našimi po-
citmi, môže sa premeniť na frustráciu  

a hnev. Ak v sebe necháme rásť hnev  
a neusmerníme ho, veľmi rýchlo sa 
stane neudržateľný, nezastaviteľný  
a zničujúci v dôsledkoch. Prejaví sa ako 
nenávisť, zášť, zloba, nepriateľstvo, an-
tipatia, nadávanie a pod. 
Existuje vôbec hnev, ktorý je správny, 
tzv. svätý hnev a z morálneho hľadiska 
prijateľný? Podľa svätého Tomáša Ak-
vinského áno, ale pri splnení všetkých 
troch podmienok: hnev musí byť odô-
vodnený, musí byť vedený čistým úmy-
slom a jeho prejavy nemôžu byť  
neúmerné. Každý hnev, ktorý je ne-

odôvodnený, pomstychtivý, prehnaný, 
násilný a nenávistný, je vždy hriechom. 
Svätý František Saleský poukazuje na 
prípady osôb, ktoré sa nahnevajú, po-
tom sa rozčúlia, lebo sú rozčúlené,  zo -
smutnejú, lebo sa opustili, a nakoniec 
sú podráždené z toho, že sú podráž-
dené. František toto správanie citlivo 
odhaľuje a hovorí, že je spôsobené pý-

chou. Filotei vraví: „Hnevanie sa, rozču-
ľovanie pre seba páchne pýchou a má ko-
reň zapustený jedine v sebaláske, ktorá sa 
hnevá, rozčuľuje, keď vidí, že sme nedo-
konalí. Ľútosť nad svojimi hriechmi mu-
síme mať tichú, opravdivú a stálu. Naše 
srdce napravíme omnoho lepšie, ak ho 
napomenieme s láskavosťou a láskou,  
a nie s trpkosťou a hnevom.“ František vy-
svetľuje, že zlostiť sa na seba, ak uro-
bíme niečo zlé alebo ak si druhí všimnú 
naše chyby, je kontraproduktívne. 
Svedčí to o tom, že nie sme ochotní ak-
ceptovať svoje ohraničenia a slabosti,  

z ktorých sa potom obviňujeme. 
Neskôr sme zo seba sklamaní  
a v našom srdci sa objaví smútok 
a znechutenie, ktoré pochádzajú 
zo sebalásky. 
Je potrebné, aby sme za žiadnu 
cenu neupadali do špirály násilia 
a nenávisti. František nás pozýva 
k trvalej láskavosti srdca aj voči 
tým, pri ktorých (a oni to často 
robia nevedome) strácame ner -
vy: dotieravým, neodbytným, 
ufňukaným, bezzásadovým, 
podlízavým, bezcharakterným, 
zlým jazykom… a všetkým, ktorí 
sú neznesiteľní. Nič nie je ľahké, 
ak ide o lásku k blížnemu. Nikdy 
sa nevzdiaľme od Božej lásky  
a starostlivo chráňme v srdci 
vľúdnosť, láskavosť a jemnosť.  
A na záver ešte jedna myšlienka 
svätého Františka: „Pokúšať sa 

napomenúť človeka posadnutého hne-
vom? To je ako chcieť do hrádze zadržať 
potok, ktorý je rozvodnený. Je lepšie poč-
kať, kým vody opadnú.“

Autor: František Kubovič SDB / Foto: Pexels

Hnev je emócia, ktorú všetci poznáme. V každom okamihu života nám hrozí, že sa 
rozhneváme, stratíme nad sebou kontrolu, ak nás niečo irituje alebo nám protirečí.

Hnev, čiže „opuch srdca“
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Text a grafika: Michal Žák SDB a Miriam Vyšňovská

Provinciálny tím 
okolo Pavla Dršku SDB touto úlo-

hou poveril nás — saleziána Michala 
Žáka a grafickú dizajnérku Miriam Vyš -
novskú. V nasledujúcich riadkoch by 
sme vám radi predstavili túto prácu  
a spoločné premýšľanie. 
Na začiatku bolo zadanie: vytvoriť pri 
tejto príležitosti obraz/objekt, ktorý by 
bol distribuovaný do jednotlivých sale-
ziánskych stredísk na Slovensku. Tento 
obraz by sa mal postupne odkrývať  

a odhaľovať tak jednotlivé etapy ak-
čného storočného príbehu saleziánov 
na Slovensku. 
Po niekoľkých mesiacoch konzultácií, 
hľadania výtvarného jazyka a formy 
 tých to objektov sme dospeli k technike 
koláže. S touto hravou výtvarnou for-
mou máme všetci osobné skúsenosti 
ešte z čias výtvarnej výchovy na základ-
nej škole, v súčasnosti sa však plno-

hodnotne využíva nielen v printo-
vom grafickom dizajne, ale aj v digi-
tálnych médiách, na sociálnych sie-
ťach, vo videách. 
Koláž sama o sebe pracuje so sur-
reálnym (a môžeme dodať, že pre 
postmodernú dobu veľmi príznač-
ným) spájaním jednotlivých obrazov, 

písmen, fotografií, ktoré vytvárajú nové 
súvislosti a nechávajú rozohrávať medzi 
sebou otvorené otázky či skryté odkazy 
umožňujúce voľnosť v interpretácii. 
Tento prístup sa nám zdá vhodný aj pri 
uvažovaní o histórii saleziánov, ktorá 
bola pestrá, každý si v nej nachádza 
svoje osobné asociácie a zároveň ako 
celok vytvára pôsobivé dielo plné ži-
vota.

Vizuálna príprava na storočnicu 
príchodu saleziánov na Slovensko

Súčasťou príprav na tzv. storočnicu je aj návrh vizuálnych materiálov, ktoré nás budú 
sprevádzať počas obdobia pred oslavami v roku vďačnosti 2024.
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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.

Milí priatelia, 
don Alojz J. Pestún SDB, farský vikár v Kostole Božieho tela 
(San Francisco, USA) a neskôr bývajúci v tej istej farnosti, zo-
mrel po krátkej chorobe vo fakultnej nemocnici v San Fran-
ciscu v piatok 22. júla 2022 o 16:01 hod. „Fr. Al“, ako ho 
všetci poznali, bol do Kostola Corpus Christi určený v máji 
1996. Vo farnosti na neho spomínajú s láskou pre jeho obe-
tavú a odhodlanú službu. Napriek pokročilému veku mu  
v pamäti zostávali mená ľudí, ktorým slúžil pri krstoch, svad-
bách, pohreboch a návštevách v domácnostiach. Niektorí far-
níci o ňom hovoria ako o „kňazovi, 
ktorý nemohol prestať pracovať“. 
V čase jeho smrti v nemocnici bol ob-
klopený svojou neterou Helenou, sy-
novcom Edwardom a celou svojou 
saleziánskou komunitou (don Tom 
Thodukulam, don Edward Liptak, 
don Tom Juarez, don Peter Le, jeho 
priateľ Alejandro Alvarez a Tristan 
Barnett). 
Otec Al sa narodil na Slovensku 28. 
októbra 1928 v Berekseku – dnešné 
Šulekovo. Prvú profesiu ako salezián 
dona Bosca zložil 9. augusta 1947 vo 
Svätom Beňadiku. Bol jedným z čle-
nov tretej výpravy blahoslaveného 
Titusa Zemana, ktorému sa podarilo zachrániť a neskôr utiecť 
za hranice. Doživotnú profesiu zložil 16. júla 1953 na Colle 
don Bosco (Taliansko). Za kňaza bol vysvätený 13. júna 1959 
vo Watsonville (USA) na sviatok svätého Antona Paduán-
skeho. 

Medzi bratmi saleziánmi rád spomínal na roky svojich kňaz-
ských štúdií v Aptose (neďaleko Santa Cruz v Kalifornii). Často 
hovoril aj o svojich úlohách po kňazskej vysviacke – pôsobil 
ako knihovník na strednej škole svätého Jána Bosca (Bellflo-
wer) a na saleziánskej strednej škole (Richmond). Jeho živá 
pamäť mu nedovolila zabudnúť na množstvo študentov a  la -
ikov, medzi ktorými pracoval. Ako spolupracovník farára a ob-
ľúbený spovedník strávil aj krátky čas v Kostole svätého Petra 
a Pavla (San Francisco) a zvyšných 26 rokov svojho života po-
kračoval v službe v Kostole Corpus Christi v San Franciscu. 

Láskavosť otca Ala voči všetkým a jeho vernosť voči kňaz-
ským povinnostiam budú aj naďalej trvalým príkladom toho, 
čo znamená milovať Boha a blížneho až do posledného dy-
chu. Otec Al nám bude veľmi chýbať. Nech odpočíva v pokoji! 
 

Odpočívaj v pokoji,  
otec Alojz Pestún SDB!

Dňa 22. 7. 2022 v San Franciscu vo veku 93 rokov odišiel do večnosti náš spolubrat  
don Alojz Pestún SDB. V článku je správa od dona Thomasa, direktora komunity.



saleziánske vydavate ľstvo

Obsah je dôležitý 
V srdci aj v knihách

Diár pre veriacu 
ženu 2023 
Krásny motivačný 
diár pre ženy 
inšpirovaný 
cnosťami  
s podtitulom  
Ako nasýtené dieťa.

Vydavateľstvo DON BOSCO je súčasťou saleziánskeho diela s osobitným poslaním šíriť 
evanjeliové hodnoty a dobro v podobe kvalitných a hodnotných kníh. 

Knihy si môžete objednať cez náš e-shop www.donbosco.sk, 
s výberom aj objednávkou vám radi pomôžeme na adrese: objednavky@donbosco.sk 

a tiež telefonicky na číslach 0903/962 029 a 0911/175 725.

9,90 €

Volám sa Joy 
Kniha z edície DO 
KRESLA. Skutočný 
dramatický príbeh 
mladej nigérijskej ženy, 
ktorá sníva svoj sen  
o krásnej budúcnosti. 
Vidí chudobu krajiny  
a vlastnej rodiny, no má 
nádej na dobrý zárobok 
v Európe. Odísť alebo 
neodísť? Sen je silnejší. 
Rozhodne sa. Joy je 
náhle vtiahnutá do siete 
organizovaného zločinu 
obchodovania s ľuďmi. 
Nie je to ľahké a lacné 
čítanie, ale pravdivé. 
Presne tak ako sám 
život… 

14,90 €

V zlatej knihe 
života 
Obľúbené príbehy 
od Bruna Ferrera. 
Kniha obsahuje 
krátke príbehy pre 
potešenie duše 
zakončené malou 
myšlienkou. Príbehy 
sú ako tabletky 
duchovnej múdrosti. 

4,90 €

Predplatné časopisu 
Rebrík 2022/2023 
Jedinečný časopis pre 
deti vo veku 6 – 10 
rokov, ktorý vedie 
malých čitateľov  
k prijatiu a rozvíjaniu 
kresťanského životného 
štýlu a pomáha pri 
formácii detí v rodine, 
škole i vo farnosti. 

17,90 €

Ročné predplatné

Novinky pre vás z nášho Vydavateľstva DON BOSCO 


