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kvietky dona bosca

Jedného dňa sa v izbe dona Bosca objavil muž s klobúkom v ruke. Ako to často bývalo, strážnik Brosio, verný pomocník dona Bosca, sa nachádzal vo svätcovej izbe, v kancelárii.
„Prosím, dajte mi niečo,“ žobronil muž. „Mám štyri malé deti a od včera som nenašiel nič na jede-nie. Som zúfalý. Jediné, čo nám ostáva, je plač.“Don Bosco sa naňho súcitne pozrel, poprehra-bával tu a tam, nakoniec našiel štyri groše, dal mu ich a vyprevádzal ho požehnaním.Muž poďakoval a rýchlo odišiel.Keď zostali sami, don Bosco povedal, že mu je veľmi ľúto, že nemá peniaze, aby mu dal viac, a že keby mal sto lír, dal by mu všetky, lebo ten chudák mu povedal pravdu.

Brosio namietol: „Ako môžete vedieť, že tento muž hovorí pravdu, keď ani neviete, kde býva? Nemohol by to byť jeden z tých žobrákov, ktorí si robia biznis zo žobrania, podvádzajú dob-ročinných ľudí a potom idú do krčmy, kde pijú a jedia bez zábran a vysmievajú sa všetkým, najmä kňazom?“
„Nie, nehovor tak, drahý Brosio. Tento muž je úprimný a lojálny. Dodám, že je pracovitý  a má veľmi rád svoju rodinu. Mal len veľa smoly.“

„A odkiaľ to všetko viete?“ spýtal sa strážnik.
Don Bosco sa mu pozrel priamo do tváre a zašepkal: „Čítal som mu v srdci.“„Ó, nádhera! Ale potom vidíte aj moje hriechy?“ opýtal sa Brosio.

„Áno, cítim ich,“ odpovedal don Bosco so smiechom.
Neskôr strážnik priznal: „V skutoč-nosti to naozaj vycítil, alebo lepšie po-vedané, vedel mi čítať v srdci, pretože ak som mu niečo zabudol povedať pri spovedi, hneď mi to jemne pripomenul, ak to bolo dôležité. A ako by to vedel, keby mi nečítal v srdci? Žil som totiž aspoň pol míle od neho.“

Zázrak 
polentyAutor: B. F.
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ĎAKUJEME 
KŇAZOVI ZÁZRAKU 

POLENTY!

Rozprávanie Giuseppeho Brosia sa nachádza 
v Životopisných pamätiach III, 494.

Iba Brosio vedel, ako sa tento príbeh skončil: „Raz 

večer som v Turíne stretol toho muža, ktorému don 

Bosco dal štyri groše. Spoznal ma, zastavil ma a pove-

dal, že za tie peniaze išiel kúpiť kukuričnú múku, uro-

bil polentu a do sýtosti sa z nej najedli, takže on a celá 

rodina už v ten deň neboli hladní. A že po tom, čo 

dostal od dona Bosca požehnanie, sa záležitosti jeho 

domu každým dňom zlepšovali. Dodal, že don Bosco 

je naozaj svätý a že naňho už nikdy nezabudne.“ Zo-

pakoval: „V našej rodine ho voláme kňazom zázraku 

polenty, pretože za štyri groše kúpil toľko múky, ktorej 

by bolo sotva dosť pre dvoch ľudí, ale namiesto toho 

polentu jedlo až sedem ľudí.“
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hlavný predstavený

Tento príbeh sa začal pred mnohými 
rokmi po neslávne známej prvej sveto-
vej vojne v malom mestečku v hornom 
Taliansku v chudobnej, ale dôstojne 
žijúcej rodine s trinástimi deťmi.
Raz večer sa rozdávala polenta bratom 
a sestrám. Jeden zo súrodencov si vši-
mol, že rodičom sa neušlo. „Prečo máš 
ty a ocko prázdny tanier?“ spýtal sa chla-
pec mamy. Ona mu odvetila: „Dnes ve-
čer nie sme hladní.“ „Tak potom ani ja 
nie som hladný,“ povedal a s plačom 
vybehol do tmy do humna. Mamka ho 
dobehla a za ňou aj ocko. Vtedy malý 
Orfeo odhodlane vyhlásil: „Ak sa stanem 
kňazom, budem pracovať len pre chu-
dobných, pre tých, čo sú hladní, ako 
som dnes večer hladný ja!“
Orfeo Mantovani vstúpil do salezián-
skeho noviciátu a v roku 1934 odišiel na 
saleziánske misie do Indie. India sa sta-
la jeho druhou milovanou vlasťou. Jeho 
biskupom bol ďalší saleziánsky velikán, 
ktorý mal odvahu a bradu patriarchov, 
Mons. Louis Mathias. Ten donovi Man-
tovanimu hneď vyhovel a zveril mu naj-
biednejšie časti mesta Madras.
Orfeo sa pustil do práce. Vedľa železnice, 
na zemi sčernetej od starodávnych skla-
dov uhlia, začal zbierať z ulíc bezprizor-
né, všetkými opustené deti, ktoré už 
nevládali žiť. S nimi sa dal do boja proti 
„čiernemu tigrovi“, zúfalému hladu 
slumov.

Tak salezián s dobráckym úsmevom za-
ložil – kúsok po kúsku, ako to robieval 
don Bosco, – stredisko sociálnej pomo-
ci: denné a večerné základné školy, bez-
platnú kliniku a nemocnicu, útulok 
pre malomocných a sviatočné oratóri-
um. Keď zomrel, na jeho miesto nastúpil 
ďalší salezián a potom ďalší a ďalší, pre-
tože v tom je krása veľkej rehoľnej rodi-
ny. A tak sa toto miesto stalo citadelou 
prívetivej dobročinnej lásky.
Pred niekoľkými týždňami som vošiel 
do tejto citadely v Chennai a bol to pre 
mňa úžasný zážitok. Dielo sa volá Bla-
hoslavenstvá a je známe ako salezián-
sky dom, do ktorého ľudia 
vstupujú ako trojroční  
a mnohí odtiaľ odchádza-
jú až na konci života, aby 
sa stretli s Pánom. Tu sa 
hovorí: pod usmievajú-
cim sa donom Boscom 
„od kolísky po hrob“.
Možno vás prekvapí to, čo 
vám píšem, ale obdivoval 
som saleziánsku prácu, 
službu ponúkanú tisíc-
kam rodín, deťom, dos-
pievajúcim, mladým aj 
starým. A toto všetko je výsledkom spo-
lupráce troch kongregácií saleziánskej 
rodiny. Toto je tá novinka, toto je to bo-
hatstvo! Pracujú tam saleziáni dona 
Bosca, dcéry Márie Pomocnice a kon-

gregácia nazývaná Sestry Márie Pomoc-
nice (Suore di Maria Ausiliatrice SMA).
Deti od troch rokov a deti základných 
škôl navštevujú školu, ktorú vedú dcéry 
Márie Pomocnice. Prijímajú aj dospieva-
júce dievčatá. Sestry SMA prežívajú svoj 
život tak, že pomáhajú starším mužom 
a ženám, ktorí by nemali iné miesto (a, 
samozrejme, ani sociálnu pomoc) na 
prežívanie staroby do konca svojich dní. 
Komunita saleziánov dona Bosca sa sta-
rá o chlapcov a dievčatá rôzneho veku 
a o chudobné deti pozbierané na ulici. 
Okrem toho saleziáni, samozrejme, nav-
števujú aj rodiny z okolia, ktoré žijú vo 

veľkej chudobe, a starajú sa o farnosť.
V istom zmysle sa to skrátka javí ako 
„malé saleziánske mestečko“ vďaka 
všetkému, čo sa tam prežíva. Hlboko na 
mňa zapôsobilo. Sľúbil som im, že o tom 

Vo vzrušujúcej a živej atmosfére 
megalopolisu Chennai (Madras), uprostred 
obrovských priemyselných komplexov  
a veľkolepých chrámov žiari čriepok pravej 
saleziánskej dobroty.

blahoslavenstiev
MESTEČKO

Autor: Ángel Fernández Artime SDB
Preklad: Stanislav Veselský ASC / Foto: ANS
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budem hovoriť a umožním, aby ho aj 
iní spoznali, pretože – ako sme sa na učili 
od dona Bosca – o dobre, ktoré sa robí, 
treba dať vedieť iným.
Veľmi si vážim spoluprácu, ktorú sme 
medzi týmito tromi kongregáciami na-
šej saleziánskej rodiny zaviedli. Nie je 
dôležité, kto vlastní pozemok alebo bu-
dovy, ale dobro, ktoré sa robí, a to spo-
ločne, ako sa vychádza v ústrety tým 
najchudobnejším a najkrehkejším (po-
myslime na tých starších, aby sme ve-
deli, čo je to krehkosť a neistota), a to 
len vďaka tomuto malému raju zvané-
mu Blahoslavenstvá, ktorý pre nich ur-
čite vymyslel náš Boh.
Každý, kto sa zamyslí nad Mestečkom 
blahoslavenstiev, nemôže nežasnúť nad 
výsledkami, ktoré umožňuje dosiahnuť 
troška preukazovanej lásky. Každý deň 
je zaručené jedlo pre 300 starších ľudí, 
denne sa poskytuje pomoc viac než  
1 000 deťom oboch pohlaví a vyše 15 000 
ľudí dostane odpoveď na svoje rôzne 
potreby, a „to všetko takmer bez nákla-
dov“. Ľudia, ktorí vstúpia do Mestečka 
blahoslavenstiev, vidia na vlastné oči 
tých „50 rokov každodenných zázrakov“.
Charakteristickými heslami domu sú: 
„Slúžiť chorým je najlepšia modlitba“ 
(Mantovani). „Nikto nemá právo byť 

šťastný sám.“ „Je možné dávať bez 
lásky, ale nie je možné milovať 
bez dávania.“
Ľudia sú presvedčení, že Mestečko 
blahoslavenstiev je hmatateľným 
vyjadrením vernosti saleziánov služ-
be chudobným a konkrétnym 
prejavom Božej prozreteľnosti v ich 
prospech. Pre mladých ľudí 
zo slumov je to oáza. Nachádza sa tam 
kostol, škola, ihrisko na trénovanie fut-
balu, telocvičňa atď.
A predstavte si, že v Chennai je 15 sale-
ziánskych komunít, ktoré sa starajú  
o farnosti, základné a stredné školy 
(gymnáziá), technické inštitúty, orató-
riá, centrá animovania mládeže, soci-
álne centrá pre deti a mládež v ohroze-
ní, formačné domy, medzi nimi o jeden 
seminár. Arcibiskup, kňazi a kresťanskí 
i nekresťanskí laici si veľmi cenia prácu 
saleziánov, najmä ich pozornosť veno-
vanú pastorácii mládeže a poslaniu, 
ktoré vykonávajú v službe tým najchu-
dobnejším, a tiež vynikajúcim školám, 
ktoré sú klenotom v oblasti kvalitného 
vzdelávania pre všetkých.
Toto všetko mi hovorí o kráse evanjelia, 
ktoré sa hlása po celom svete, často  
v sile a v tichu dobročinnej lásky; hovorí 
mi to o charizme dona Bosca a o veľkej 

hodnote toho, že sa chcel dostať do naj-
odľahlejších kútov sveta. Neúnavne 
pripomínam v našej saleziánskej rodine, 
že dnes sú synovia a dcéry dona Bosca 
v 134 krajinách (72 % krajín sveta), pre-
tože don Bosco vo svojej dobe, keď ešte 
neboli takmer nijakí saleziáni, chcel, aby 
prvá skupina odišla do Argentíny,  
aby pomáhala talianskym emigrantom 
a potom sa dostala k domorodým oby-
vateľom. Ak by zostal len v Taliansku, 
realita charizmy dona Bosca by dnes 
bola úplne iná.
Končím slovami, ktoré jedného dňa vy-
slovil istý hinduistický predstaviteľ: „Ak 
kresťanské náboženstvo dokáže vytvá-
rať ľudí ako otec Mantovani, môže byť 
iba božské.“

(Podľa Il Bollettino Salesiano, 
 november 2022)
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panna mária

V roku 2018 som mala aj ja milosť zú-
častniť sa s mojou mamou a skupinou 
pútnikov z Pezinka na nezabudnuteľnej 
púti do tohto malebného mestečka. 
Atmosféra, ktorú každý z nás mohol na 
týchto miestach spojených so životom 
svätej Bernadety dýchať, mala príchuť 
neba. Stovky pútnikov z mnohých kú-
tov sveta sa spolu s nami s veľkou 
dôverou obracali k Pánu Bohu a cez 
Pannu Máriu sme prosili o potrebné 
milosti...

HISTORICKÉ UDALOSTI
Známy lurdský príbeh sa začal odvíjať 
11. februára 1858. Tento 
deň sa totiž chudobnej 
14-ročnej Bernadete Sou-
birousovej prvýkrát pri 
Massabielskej jaskyni ne-
ďaleko Lúrd zjavila nádher-
ná Pani. Do 11. júla 1858 sa 
dievčine ukázala celkovo 
18-krát. Pani veľa nerozprá-
vala a za celý čas ľuďom 
odovzdala pár viet. Vyzývala 
najmä na pokánie. „Pokánie, 
pokánie, pokánie!“ opakova-
la krásna Pani cez Bernadetu 
a prosila o modlitby najmä za 
hriešnikov.
Táto výzva podnietila v Cirkvi 
aj hlbší záujem o modlitbu  
a pomoc pre chorých a trpia-
cich. Na pútnickom mieste sa za 160 
rokov udiali tisícky nevysvetliteľných 
vyliečení tela i duše – od obrátení až po 
uzdravenia z rôznych chorôb. Tých  
cirkevne uznaných je však len 70.  
Práve pre množstvo uzdravení vyhlásil 
pá pež Ján Pavol II. v roku 1992, v deň 
prvého lurdského zjavenia, Svetový 
deň chorých.

ÚSMEV PANNY MÁRIE
Panna Mária, ktorá sa Bernadetke zja-
vovala, bola nesmierne krásna. Obklo-
povala ju žiara, ktorú malá vizionárka 
nebola schopná prirovnať k žiadnemu 
svetlu. Z jej tváre vyžaroval nádherný 
úsmev, ktorý spôsobil aj obrátenie gró
fa Bruissarda. Tento muž sa stretol 
s Bernadetou niekoľko mesiacov po 
zjaveniach. Na konci rozhovoru sa 
dievčaťa opýtal: „Ako sa tá krásna pani 
usmie vala?“
„Ó, pane, to by som musela byť z neba, 
aby som ten úsmev zopakovala.“

„A nemohla by si ho zopakovať pre 
mňa? Som neveriaci a neverím na zja-
venie.“
„Vy si myslíte, že som klamárka?“
Už sa jej chystal ospravedlniť, keď po-
kračovala ďalej: „Pretože ste hriešnik, tak 
vám úsmev Panny Márie zopakujem.“ 
Dieťa pomaly vstalo, zoplo ruky a usmia-
lo sa tak krásne, ako to ešte nikdy nevi-
del. Jej postavu ožiaril neopísateľný 
odlesk svetla. Dievča sa stále usmievalo 
s očami obrátenými k nebu. Muž stál 
strnulo pred ňou , presvedčený, že na 
tvári vizionárky uvidel úsmev nepoškvr-

nenej Márie. Tú božskú pa-
miatku nosil od tých čias vo 
svojom srdci. Prišiel o manžel-
ku aj dve deti, ale nikdy nebol 
na svete sám. Žil s úsmevom 
najsvätejšej Panny.
Nech je aj pre každého z nás 
úsmev Panny Márie po
vzbudením k napĺňaniu jej 
posolstva ku každoden
nému pokániu za obráte
nie hriešnikov a v službe 
najmä chorým a trpiacim.

Lurdy – posolstvo neba

Jedenásty február patrí v liturgickom kalendári Panne Márii Lurdskej. Kedysi malé 
vidiecke mestečko na juhu Francúzska dnes navštevuje približne milión pútnikov za rok.

Autor: Gabriela Bauerová FMA
Foto: autorka textu

Bazilika v Lurdoch

Chorí pred jaskyňou zjavenia



7

Futbalový klub SDM Domino

Sme saleziánsky mládežnícky futba-
lový klub. Futbal nás baví. Pozornosť 
zameriavame najmä na mládežnícke 
kategórie. Celý výchovno-športový pro-
ces sa snažíme realizovať saleziánskym 
štýlom, je inšpirovaný donom Boscom  
a v súlade s kresťanskými hodnotami.
Bojujeme o dušu na ihrisku aj v živote. 
Snažíme sa pripraviť mladých futbalis-
tov prostredníctvom kvalitných trénin-
gov. V našom klube sa devätnástim  
tímom venuje viac ako päťdesiat tréne-
rov. Tzv. stretko je priestor, kde sa zame-
riavame na ich skupinový, ale aj osob-
nostný rozvoj. Tejto oblasti sa venujú 
štyria saleziáni a viac ako desať animá-
torov. Témy, ktoré ponúkame na stret-
kách, slúžia na lepšie utuženie partie, 
na rozhovor o životných radostiach, 
starostiach alebo o poslaniach nášho 
klubu.
Budujeme spoločne jeden klub. Domi-
no patrí medzi najväčšie mládežnícke 
futbalové kluby na Slovensku. Snažíme 
sa spoločne – tréneri, futbalisti, rodičia, 

sympatizanti – budovať jeden klub, kde 
si mladší vážia starších a starší pomáha-
jú mladším. Chceme tvoriť spoločen-
stvo, kde si vieme reálne pomôcť na 
brigáde, podporíme sa počas zápasu, 

ale vieme podať ruku aj v osobnom ži-
vote.
Snažíme sa o slušnosť a rešpekt. Je  
v našom záujme viesť mladých k sluš-
nému ľudskému správaniu. V tomto 

Text a foto: SDB Bratislava-Trnávka

Bratislava-Trnávka
(2. časť)

saleziánske diela
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saleziánske diela

duchu vytvárame atmosféru na zápa-
soch, ale aj v medziľudských vzťahoch. 
Prvými osobami, ktoré majú byť vzo-
rom, je vedenie klubu a tréneri. Záleží 
nám na tom, aby aj rodičia, fanúšikovia, 
ktorí navštevujú náš areál, fandili slušne 
nášmu klubu a zároveň brali súpera  
s úctou a rešpektom.
Nová vízia klubu. Posledných päť rokov 
prinieslo na Domine zásadné zmeny, 
ktoré odštartoval postup do 1. ligy žia-
kov. Klub za ten čas urobil výrazný po-
krok zo športovej aj organizačnej strán-
ky. Rôzne nové situácie a problémy, 
ktoré vznikali, nás nútili reagovať a hľa-
dať riešenia, čo v konečnom dôsledku 
stále posúvalo klub vpred. Naším 
cieľom je teraz prevziať iniciatívu a nie-
len reagovať na vzniknuté situácie, ale 
proaktívne ich predvídať a myslieť  
o krok dopredu. Od postupu do 1. ligy 
žiakov (2017/2018) sa klub rozhodol 
vytvárať aj tzv. B kategórie. Tieto kate-
górie dnes viac či menej spĺňajú svoju 
úlohu, ale vnímame viacero praktických 
problémov vyplývajúcich predovšet-
kým z vysokého počtu hráčov. Preto sa 
v rámci novej vízie pokúsime v najbliž-
ších rokoch postupne vytvoriť „B“ kate-
góriu (Grassroots) pre každú vekovú 
úroveň a klub sa interne rozdelí akoby 
na dve časti – Akadémiu a Grassroots.

Rodinné centrum Mamy Margity

Rodinné centrum Mamy Margity je 
súčasťou saleziánskeho diela na Trnáv-
ke. Je miestom, kam môžu prísť rodiny, 
mladí, deti a využívať rozličné služby, 
ktoré sa tu poskytujú: poradenstvo  

a právna podpora pre man-
želov – Family garden, Materské cen-
trum Margarétka, Materská škola Mamy 
Margity a zdravotné služby. Patrónkou 

rodinného centra je Margita Occhieno-
vá, matka dona Bosca.
Zdravotné centrum a lekáreň: Rodinné 
centrum Mamy Margity ponúka zdra-
votné služby pre deti, mládež a dospe-
lých. Odborní zdravotnícki pracovníci 
poskytujú pomoc v čase svojich ordi-
načných hodín a za podmienok, ktoré 
uvádzajú na svojich webových strán-
kach. Súčasťou centra je aj lekáreň.
Materská škola Mamy Margity je pre 
65 detí, hoci záujem je dvojnásobný. 
Materská škola je trojtriedna s celo-
dennou starostlivosťou. Výchovno- 

-vzde lávacím jazykom je slovenský ja-
zyk. Každá trieda má svoju šatňu a umy-
váreň. Detský nábytok v triedach, zdra-
votné hygienické zariadenie (umyvárne, 

Otvorenie novej tribúny a turnaj prípraviek medzi sebou
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toalety) i vybavenie pre odpočinok detí 
(ležadlá) sú samozrejmosťou. Vedľa bu-
dovy Rodinného centra je oplotený 
areál a dostatok zelenej plochy, na kto-
rej je vybudované detské ihrisko pre 
pohybové hry detí vrátane preliezačiek 
pre deti predškolského veku. Zámerom 
materskej školy je podporovať tvori-
vosť, rozvíjať schopnosti a zručnosti detí 
tak, aby boli pripravené nielen na pri-
márne vzdelávanie, ale aj na život v ko-
lektíve a v spoločnosti, aby boli schop-
né vytvárať spoločenské hodnoty. 
Výchova sleduje víziu pedagogiky dona 
Bosca, ktorou má byť „čestný občan  
štátu a dobrý kresťan“. Ďalším inšpira-
tívnym systémom výchovy pri práci  
s deťmi je pedagogika Márie Mon-
tessoriovej. Je v nej rozpracovaná nielen 
teória rozvoja dieťaťa, ale aj konkrétne 
praktické postupy s množstvom pomô-
cok. Priestory MŠ plne vyhovujú naj-

rôznejším skupinovým i individuálnym 
činnostiam detí. Nachádzajú sa na 2. 
poschodí budovy Rodinného centra 
Mamy Margity.

Materské centrum Margarétka dopĺňa 
služby o tých najmenších a ich rodiny. 
Jeho poslaním je rozvíjať zručnosti detí 
predškolského veku, socializovať mat-
ky, vytvárať podmienky na stretávanie 
celých rodín, a tak zabezpečovať har-
monický vývoj detí a ich prípravu na 
život. V duchu rozumnosti, láskavosti  
a nábožnosti dona Bosca organizuje 
podujatia a kurzy pre širokú verejnosť 
(napr. tanečný krúžok Hopkáčik, výtvar-
ný krúžok Farbičky-Čarbičky a pod.). 
Hernička je otvorená v utorok až štvrtok 
v čase od 9.00 do 11.30. Mama-omša je 
každý druhý štvrtok v kostole o 10.00  
a po nej je katechézka Pramienok. Pre 
detičky organizujeme aj väčšie akcie 
ako Mikuláš, karneval a Deň detí.
Family Garden je poradenské centrum 
pre rodiny, ktoré od roku 2014 zastre-
šujú laici – saleziáni spolupracovníci  
v Bratislave. Do konkrétnej spolupráce 
sú okrem saleziánov spolupracovníkov 
zapojení aj mnohí odborníci: gyneko-
lóg, psychológ, kňaz, právnik, finančný 
poradca, manželské páry, kresťanskí 
kouči a celá saleziánska rodina. Family 
Garden združuje týchto kresťanských 
odborníkov pod jednu strechu a takto 
pomáha manželským párom, snúben-
com či jednotlivcom hľadajúcim kvalit-
nú odbornú pomoc. Najnovšie ponúka 
okrem poradenstva zaujímavé vzdelá-
vanie pre animátorov a lídrov vo farnos-
tiach.

Miro Jilo – oslava Dňa detí so škôlkarmi v Rodinnom centre Mamy Margity

Škôlka – rozlúčka s predškolákmi
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Čo je nové u saleziánok 
v Bratislave 
(sestra Miroslava Tarajová FMA)
Na slávnostnom otvorení a požehnaní 
priestorov zrekonštruovaného provin-
ciálneho domu sestier saleziánok na 
Kremnickej ulici v Bratislave sa zúčast-
nili 7. 10. 2022 mnohí hostia aj za prí-
tomnosti apoštolského nuncia Mons. 
Nicola Girasoliho a generálnej ekonóm-
ky sestry Eny Veralís Bolaños FMA. 
Súčasťou zrekonštruovaného provinci-
álneho domu je novootvorené „Salezi-
ánske centrum prijatia, výchovy a vzde-
lávania“ , ktoré ponesie názov DO.MA.
Na sviatok Panny Márie Ružencovej sa 

v popoludňajších hodinách stretli via-
ceré sestry saleziánky, kňazi, stavební 
pracovníci a podporovatelia diela pri 
FMA v bratislavskej Petržalke. Spoločne 
oslávili ukončenie rekonštrukcie časti 
provinciálneho domu a začatie jeho 
novej činnosti.

Obnovená časť ponesie názov DO.MA. 
Ide o spojenie dvoch slov: dom a Mária, 
s ktorými je spojená saleziánska chariz-
ma. Dom predstavuje atmosféru rodin-
nosti a Mária je srdcom odkazu dona 
Bosca.

Prestrihnutie pásky
Na slávnostnom otvorení domu 
prestrihol pásku otec nuncius Mons. 
Nicola Girasoli, generálna ekonómka 
Inštitútu FMA sestra Ena Veralís Bolaños 
a provinciálna predstavená Inštitútu 
FMA na Slovensku sestra Monika Skalo-
vá. Nasledovala liturgia požehnania, 
v rámci ktorej otec nuncius povedal: 
„Som veľmi rád, že moja prvá pastoračná 
návšteva na Slovensku je spojená práve 
s požehnaním. Požehnanie nepatrí len 
múrom, ale hlavne srdciam.“ Spomenul, 
že saleziánska charizma je mu veľmi 
blízka, keďže aj jeho rodná sestra je sa-
leziánkou.
Históriu domu od roku 1993 po súčas-
nosť si prítomní hostia priblížili pro-
stredníctvom príhovorov a komentova-
nej fotografickej prezentácie. Sestra 
Mária Červená FMA hosťom rozpove-
dala netradičný príbeh kúpy domu od 
pôvodného majiteľa, na ktorom sa 
osobne zúčastnila. Sestra Monika Ska-
lová predstavila činnosť, ktorej sa tu 
sestry v priebehu rokov venovali, a po-

Apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli 
požehnal zrekonštruovaný provinciálny dom sestier 
saleziánok v Bratislave.
Kolégium blahoslavenej Márie Romero FMA pod vedením 
sestier saleziánok si našlo svoj dom v Prešove.

Novosť 
u sestier saleziánok

Logo Kolégia Márie Romero

Hostia a účastníci slávnostného požehnania nového centra

Logo Saleziánskeho centra prijatia, 
výchovy a vzdelávania v Bratislave

Autor: Miroslava Tarajová FMA, Monika Foltýnová FMA
Spracovala: Iveta Sojková FMA / Foto: archív FMA
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ďakovala sa všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom prispeli k obnove domu: 
sestrám z generálneho domu v Ríme; 
sestre Ľubici Feňovej FMA a sestre Jane 
Kurkinovej FMA za realizáciu myšlienky; 
bratom saleziánom za podporu a fan-
denie; farárovi pátrovi Milanovi Bubá-
kovi SVD, ktorého pomoc sestry veľmi 
ocenili; firmám AIRES a NOREX za reali-
záciu celej prestavby; projektovej firme 
Archstyl a mnohým ďalším.
Generálna ekonómka sestra Ena, ktorá 
prišla z Ríma v zastúpení generálnej 
Matky Inštitútu FMA Chiary Cazzuollo, 
odovzdala sestrám pri tejto príležitosti 
strieborný obraz Panny Márie. „Veríme, 
že Mária od čias dona Bosca prechádza 
našimi domami. Ale dôležitejšie je, aby 
bolo cítiť medzi ľuďmi, že im Máriu pri
nášame,“ povedala sestra Ena. Veľmi 
ocenila myšlienku budúceho diela aj 
samotné zrekonštruované priestory.
Program otvorenia domu zakončila 
slávnostná recepcia, počas ktorej si 
mohli hostia pozrieť priestory domu.
Novootvorené Saleziánske centrum pri
jatia, výchovy a vzdelávania bude po-
skytovať ponuky prijímania a ubytová-
vania hostí, organizovania vzdelávacích 
kurzov a s tým spojenú výchovu mla-
dých. Ako podčiarkol otec nuncius aj 
podľa slov pápeža Františka, prijatie 
človeka je veľmi dôležité a výchova so 
vzdelávaním veľmi saleziánske.

Presuňme sa k novosti života 
saleziánok v Prešove 
(sestra Monika Foltýnová FMA)
Možno keby sa vás pred rokom niekto 
spýtal, či v Prešove sú saleziánky, tak by 
ste mu, samozrejme, odpovedali, že nie. 
Dnes je to už inak. Dajme priestor sest-
re Monike Foltýnovej, ktorá nám priblí-
ži novosť života v Prešove:
,,Posledné dni v apríli 2022 priniesli 
veľkú zmenu. Keďže sme nenašli dom 
na prenájom v Košiciach, kde by sme 
mohli presunúť z bytu náš sympatický 
rodinný miniinternát – Kolégium Márie 
Romero, boli sme pred dôležitým roz-
hodnutím. Skončíme alebo sa predsa 
len v nejakom inom meste nájde pre 
nás dom na prenájom?
A veruže sa našiel. Tak sa začalo naše 
sťahovanie do Prešova na Solivar. 

Dom nebol až taký prázdny. Čakali  
nás takmer štyri mesiace prípravných 
prác – maľovanie celého domu, zaria-
ďovanie izieb, kúpeľní či celkové skrášle-
nie prostredia. Počas tohto obdobia 
sme zažívali veľmi veľa dobra, ktoré sa 
nám dostalo od miestnych bratov sale-
ziánov, saleziánskej rodiny, susedov, 
sestier či úplne pre nás neznámych ľudí. 
Veru, niekedy sme ráno 
ani netušili, koľko nás 
vlastne bude na obede.
Jeden deň bol úplne špe-
cifický. Ráno o 8.00 niekto 
zvoní, či je tu správne, že tu 
vraj bývajú saleziánky a že 
on má čas, a tak môže po-
môcť, s čím treba. Sotva sme 
tomuto pánovi ukázali prá-
cu, už prišiel ďalší, že tiež má 
dnes čas. O pár hodín sme 
počuli, že niekto kosí trávu, 
a tak sme si povedali, aké by 
to bolo pekné, keby aj nám 
niekto pokosil v záhrade trá-
vu. O chvíľu sme zistili, že to 
ďalší pán kosí v našej záhrade. S takouto 
veľkodušnou pomocou sme pripravili 
priestory do konca augusta 2022.

Život v dome
Ale bez života by bolo aj v pekne upra-
venom dome človeku smutno. Neboli 
by to misie, keby sme mali veci predčas-
ne jasné a naplánované. Veď don Bosco 
hovorieval: „Išiel som ďalej tak, ako mi 
okolnosti ukazovali.“
Teraz je nás v dome sedem – dve sestry 
saleziánky (sestra Zuzana 
Saloňová FMA a sestra Mo-
nika Foltýnová FMA), tri 
dievčatá z Luníka IX a dve 
dievčatá zo Šarišského Jastra-
bia. Uvidíme, či k nám ešte 
niekto pribudne počas roka. 
September bol zaujímavý 
a ako každý začiatok školské-
ho roka aj veľmi dynamický. 
Dievčatá si museli zvykať na 
nové prostredie, niektoré mu-
seli prekonať strach zo sloven-
ského prostredia, jazyka a na-
učiť sa, že k škole patrí i robenie 
si domácich úloh a poctivé 
učenie sa na druhý deň.

Dievčatá sa neučili iba školské vedo-
mosti. V Kolégiu často robili veci po 
prvýkrát alebo také, z ktorých mali 
predtým strach. Narábanie so spotre-
bičmi, pomoc pri varení a pečení, sade-
nie zeleniny či starostlivosť o kvety. 
Okrem zodpovednosti sme mali čas aj 
na radosti. Dievčatá si vyskúšali jazde-

nie na korčuliach alebo na bicykli, je-
sennú oberačku hrozna. Nechýbal výlet 
do Bardejova či prechádzky po Prešove.
Jednoducho, kráčame v Kolégiu spo-
ločne a učíme sa bežnému životu so 
všetkými radosťami aj námahou, ktorá 
k tomu patrí. Uvidíme, čo má Pán Boh 
pre nás v nasledujúcich mesiacoch pri-
pravené. Už teraz sa tešíme!

FB: Kolégium Márie Romero
mail: 
kolegiummarieromero@gmail.com
Podporiť nás môžete cez: 
IBAN SK13 8330 0000 0027 0225 5541

Dievčatá z Kolégia Márie Romero

Spoločná práca v záhrade Kolégia Márie Romero
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Plne si totiž uvedomujú, že ekológia  
a ochrana životného prostredia sú 
kľúčové pre všetky vekové kategórie. 
Denne tak lákajú svojich zákazníkov na 
zjavné ekologické aspekty produktov  
a využívajú na to stratégie nazývané 
greenwashing.

Čo znamená greenwashing?
Pojem známy aj ako ,,zelený podvod“ 
alebo ,,zelená lož“ zaviedol v roku 1986 
známy environmentalista Jay Wes-
terveld počas pobytu v hoteli, ktorý 
svojich hostí žiadal, aby použili uteráky 
viackrát a tým chránili životné prostre-
die. Uvedomil si, že hotely týmto spô-
sobom znižujú najmä svoje finančné 
náklady, keďže ušetria financie za ne-
ustále pranie. Čo však môže znamenať, 
že v iných smeroch svoju environmen-
tálnu stopu vôbec neznižujú, napríklad 
v prípade recyklovania plastov. Ide teda 
o zavádzajúcu marketingovú stratégiu, 
pri ktorej spoločnosti a značky nadmie-
ru nadhodnocujú environmentálne  
a etické prínosy svojich produktov. Pred 
zákazníkmi tak vyzerajú udržateľnejšie, 
než v skutočnosti sú. Využívajú na to 
nepravdivé tvrdenia o svojich ,,ekolo-
gických“ postupoch vo výrobe, falošné 
označenia ,,bio“ a prírodné etikety, no 

a dokonca často účelovo zahmlievajú 
fakty o pôvode produktov.

Dôvera spotrebiteľov je už 
naštrbená
Zavádzajúca stratégia greenwashingu 
odvádza pozornosť od sku-
točných systémových 
zmien, ktoré by mali 
spoločnosti a značky 
prinášať, aby sme 
dosahovali zmier-
nenie klimatickej 
a ekologickej krí-
zy. Manipuláciou 
zákazníkov však 
vytvárajú výluč-
ne vlastný zisk,  
a tým sa na trhu 
vytvára neprehľad-
ná situácia. Dôvera 
spotrebiteľov je naštrbe-
ná a prestávajú veriť aj 
skutočne udržateľným 
výrobcom, značkám  
a samotným pro duktom. 
Navyše, falošné zelené 
výrobky môžu byť 
oveľa škodlivejšie pre zákazníka a pla-
nétu. Napriek svojej dobrej vôli si tak 
zákazník vyberá výrobky, ktoré životné-

mu prostrediu nepomáhajú a celkovú 
krízu len zhoršujú.

Slogany, certifikáty a zelenšie logá
Klamlivým stratégiám predaja viete pri 

troche informovanosti odolávať. 
Ponúkame vám preto zopár 

rád a tipov, aby ste sa ako 
spotrebiteľ nedali na-

chytať nepravdivou 
kampaňou. 

Jedným z najčas-
tejších spôsobov 
dnešných malých 
aj veľkých spo-
ločností je zme-
na pôvodného 
loga a vizuálu 

produktov a pre-
dajní na zelenšie 

varianty. Jeden z naj-
väčších fastfoodových 
reťazcov, známy aj pre 
svoj červeno-žltý di-
zajn, sa takto rozhodol 
spraviť krok na ceste  
k zelenšiemu vizuálu 
úplnou premenou pre-

dajní. Červené pozadie loga zmenili na 
zelené a táto farba aktuálne prevláda aj 
v mnohých prevádzkach. Cieľom trans-

Greenwashing 
= zelená lož

V tomto čísle našej zelenej 
rubriky otvárame tému, ktorá 
sa dostáva čoraz viac do nášho 
povedomia vďaka reklame 
veľkých i menších podnikov 
zvučných mien.

Autor: Kristína Zelná, Alžbeta Zelná
Foto: autorky textu

O zelenom podvode hovoríme 
aj pri produktoch zo 100 % či 
recyklovaných materiáloch, pri 
ktorých neboli dodržané všetky 
etické podmienky, od výroby  
a produkcie cez prepravu až  
k samotným spotrebiteľom.

Pomenovania ako ,,prírodný“, ,,natural“, ,,bio“, 
,,eko“ a zelené farby na obaloch u zákazníka 
evokujú bezchybný a naturálny produkt, čo 
nemusí byť vždy pravda. Dôležité je preto 
sledovať pôvod a zloženie.
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formácie je ukázať úctu k životné-
mu prostrediu a krok k zdravšiemu 
prístupu. Otázka na nás ako na 
spotrebiteľov znie, či táto zmena 
naozaj robí podnik ekologickejším. 
Keď sa zamyslíme nad všetkými 
negatívami, ako je v tomto prípade 
množstvo použitých jednorazo-
vých plastov či vysoká uhlíková 
stopa z prepravy surovín, asi veľmi 
nie. Ukazovateľom naďalej zostáva 
aj skutočnosť, že ide o fastfood, kto-
rý ponúka kvôli preprave a rýchlemu 
spracovaniu zakonzervované jedlo 
s negatívnym dopadom na naše 
zdravie.
Ďalšou známou metódou green
washingu je používanie zavádzajú-
cich sloganov, ako napríklad:  
,,Zachráňte svet kúpou nášho pro
duktu!“ Nezabúdajme však aj na po-
menovania ako ,,prírodný“, ,,natural“, 
,,bio“, ,,eko“, pričom výrobcovia väčši-
nou stavia na zelené farby, čo u zákaz-
níka evokuje bezchybný a naturálny 
produkt. Okrem toho na obaloch nájde-
te aj prírodné motívy ako listy, stromy 
alebo ohrozený druh zvieraťa. To však 
hneď neznamená, že výrobok je záro-
veň šetrnejší k prírode. Je preto dôleži-
té čítať zloženie, zaujímať sa o výrobcu 
či dodávateľa a najmä rozlišovať, ktoré 
označenie je skutočne pravdivé.
Mnohé spoločnosti sa však neboja zájsť 
ešte ďalej a na svojich produktoch vy-
užívajú certifikáty, ktoré im neprislúcha-
jú alebo si ich sami vymysleli. Falošné 
certifikáty nemajú s ekológiou nič 
spoločné, ale vyzerajú lákavo a ľahko 
zákazníka presvedčia, že práve tieto 
produkty sú k životnému prostrediu 
šetrné. Odporúčame sledovať označenia 
aj certifikované značky a investovať do 
dôveryhodných, resp. EÚ schválených. 
Tie, ktoré nepoznáte, sa nebojte vyhľadať 
na internete a zistiť si o nich viac.

Kolekcia z recyklovaných 
materiálov je len drobná výhra
V odevnom priemysle sme sa už síce 
dostali k 100 % či recyklovaným mate-
riálom, stále však platí, že pokiaľ nebo-
li dodržané všetky podmienky, od vý-
roby a produkcie cez prepravu až  
k samotným spotrebiteľom, hovoríme 

často o zelenom podvode. Aj tu platí, 
že je potrebné pozerať sa na značku 
alebo firmu ako na celok, nielen na 
daný kus alebo konkrétnu kolekciu.  
Príkladom sú známe odevné firmy ako 
H & M alebo Zara, ktoré v posledných 
rokoch začali ponúkať výrobky a kolek-
cie zo spomínaných recyklovaných ma-
teriálov alebo 100 % biobavlny. A znie 
to skutočne skvele, doslova to vábi zá-
kazníka kúpiť si hneď niekoľko kúskov 
do svojho kapsulového šatníka. Masív-
nou kampaňou však vyzdvihujú svoju 
drobnú výhru v oblasti ekológie, no 
nepriznávajú, že ich zvyšné aktivity ne-
majú s ekologickým prístupom veľa 
spoločného a skôr idú proti nemu.  
V prípade módy je teda jednodu-
chým riešením nakupovať oblečenie 
z druhej ruky, vymieňať, opravovať, 
podporovať lokálnych výrobcov 
odevov a greenwashingu 
sa tak jednoducho vyhnúť.

Nevyhnutné je pýtať sa  
a vyhľadávať informácie. 
Najmä dnes, keď môžeme 
na internete nájsť odpo-
veď takmer na čokoľvek. 
Navyše, mnohé kultúrne 
centrá v mestách dnes už 
ponúkajú prednášky na 
tému ekológie aj naživo. 
Alebo môžete navštíviť 
bezobalové obchody, kde 

vám predajcovia vedia poradiť odborne 
aj z vlastných skúseností.
Okrem toho sa môžete zapojiť do boja 
proti greenwashingu z tepla domova. 
Ak máte pri nejakej reklame jasné po-
dozrenie, že ide o stratégiu zeleného 
podvodu, môžete ju nahlásiť na Slo-
venskej obchodnej inšpekcii a vypísať 
formulár na stránke Rady pre reklamu.
Odolať greenwashingu je pre nás ďal-
šou náročnou výzvou na ceste k ze-
lenšej planéte. Pri nákupoch v kamen-
ných predajniach aj online obchodoch 
sa už zrejme nevyhneme otázkam, či 
ide iba o trik na spotrebiteľa, alebo  
o skutočnú snahu pomáhať životné-
mu prostrediu. Zároveň je jasné, že  
v dnešnom uponáhľanom svete nie 
vždy vieme nakupovať len eticky 
bezchybné výrobky. Pokúsme sa 
teda aspoň najbližší mesiac o uve-

domelé nakupovanie, vďaka ktorému 
sa sústredíme na to podstatné (pôvod, 
zloženie a prípadne certifikáty či znač-
ky kvality) a nenakupujme len na zákla-
de reklám a lákavých vizuálov. Máme  
v rukách veľkú moc, my totiž rozhodu-
jeme o tom, čo skončí v našich domo-
voch. Vyberajme teda dôsledne, komu 
prejavujeme svoju dôveru a či podporí-
me lokálnych predajcov a nakúpime 
produkty, ktoré sú skutočne šetrné  
k životnému prostrediu, alebo sa ne-
cháme zlákať výhodnejšími cenami  
a krajším vzhľadom. Možno sa nám to 
vnímavejšie nakupovanie zapáči a apli-
kujeme ho aj v ďalších oblastiach nášho 
života.

Pojem greenwashing vznikol počas pobytu  
v hoteli, ktorý svojich hostí žiadal, aby použili 
uteráky viackrát a tým chránili životné 
prostredie. Ušetrilo to však skôr vynaložené 
náklady hotela na údržbu.

Jedným z najčastejších spôsobov reklamnej 
manipulácie spoločností je zmena pôvodného 
loga a vizuálu produktov na zelenšie varianty. 
Na obaloch nájdete aj prírodné motívy ako 
listy a stromy či dokonca ohrozené zvieratá.
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3. Úcta k Panne Márii 
Nepoškvrnenej, od roku 1862 
vzývanej titulom Pomocnica
Spiritualita dona Bosca je vo svojej pod-
state mariánska. Mária je „hviezdou“, 
ktorá neustále osvetľuje jeho osobný  
a apoštolský život. On sám v Spomien
kach uvádza, že jeho matka ho od  
narodenia zasvätila Panne Márii: „Od-
porúčam ti, aby si bol celý jej – poveda-
la mu ma ma Margita –, a ak sa staneš 
kňazom, vždy odporúčaj a šír úctu 
k Pan ne Márii.“
Sen z deviatich rokov a prísľub, ktorý ob-
sahuje, budú vodiacou niťou jeho živo-
ta a jeho mariánskej úcty. Pozornosť 
dona Bosca, ktorý už ako mladý poznal 
a šíril „mariánske“ diela svätého Alfonza, 
napríklad Návštevy Najsvätejšej sviatos
ti a Najsvätejšej Panny Márie a Máriina 
sláva, sa často zameriava na úlohu, 
ktorú zohráva Mária v osobnej spáse 
každého človeka. V knižke Mesiac máj, 
zasvätený Najsvätejšej a Nepoškvrnenej 
Panne Márii don Bosco píše: „Ona nech 
nám od Ježiša, svojho Božského Syná-

čika, vyprosí milosť, aby sme mohli po-
znať, milovať Boha a slúžiť mu v tomto 
živote a raz sa z neho naveky tešiť 
v nebi.“ Po knižke Mesiac máj, vydanej 
v roku 1858, don Bosco publikoval de-
väť ďalších diel s mariánskym obsahom.
K Panne Márii, ktorú ešte od čias semi-
nára v Chieri najprv vzýval ako Nepo-
škvrnenú, sa od roku 1862 saleziáni  
a mladí modlili ako k Pomocnici. Koncom 
tohto roku don Giovanni Cagliero, prvý 
saleziánsky biskup, píše: „Panna Mária 
chce, aby sme si ju uctievali titulom  
Mária Pomocnica: časy sú také smutné, 
že skutočne potrebujeme, aby nám naj-
svätejšia Panna pomohla zachovať kres-
ťanskú vieru.“ Tento titul mal pravdepo-
dobne pre dona Bosca, rovnako ako 
pre mnohých jeho súčasníkov, aj „poli-
tický“ význam. V atmosfére rozpálených 
vlasteneckých a náboženských vášní sa 
zázračné zjavenia starodávneho obrazu 
Márie Pomocnice kresťanov neďaleko 
Spoleta, zverejnené v marci 1862, mno-
hým javili ako očakávaná odpoveď neba 
proti nepriateľom Cirkvi a pápeža.

Faktom zostáva, že láska k Márii sa do-
týka najvnútornejších a najosobnejších 
strún ľudskej a duchovnej skúsenosti 
zakladateľa saleziánov. Don Paolo Albe-
ra na začiatku svojho mandátu v obež-
níku O duchu nábožnosti napísal: „Nikdy 
sa nevymaže z mojej pamäti dojem, 

ktorý na mňa urobil pri úkone požeh-
nania Márie Pomocnice chorým. Keď 
vyslovoval modlitbu Zdravas´, Mária 
a slová požehnania, človek by povedal, 
že jeho tvár sa premenila, jeho oči sa 
naplnili slzami a jeho hlas a pery sa 
chveli.“ Na konci jeho pozemského ži-
vota na jeho perách viackrát „rozkvitlo“ 
vzývanie Matky: Matka, Matka... Najsvä
tejšia Panna Mária, Mária...
Ako prejav vďaky Panne Márii don 
Bosco chcel postaviť chrám, ktorý by 
vyjadroval lásku celej saleziánskej rodi-
ny k Božej matke. O štyri roky neskôr po 
slávnostnej posviacke, takisto na počesť 
Panny Márie, založil spolu so svätou 
Máriou Dominikou Mazzarellovou aj 
Inštitút dcér Márie Pomocnice, ktoré 
podľa jeho úmyslu mali predstavovať 
„živý pomník“ Panne Márii Pomocnici.

Spiritualita dona Bosca
(siedma časť)

Autor: Giuseppe Buccellato SDB
Upravil: Stanislav Veselský / Foto: archív
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4. Duch poslušnosti pápežovi  
a láska k Cirkvi
V období, keď sa mnohí, dokonca aj  
v rámci Cirkvi, pozerali na Svätého 
Otca Pia IX. ako na hlavného nepriateľa 
zjednotenia Talianska, don Bosco vy-
zrieval – predovšetkým vďaka formácii, 
ktorú dostal v kňazskom konvikte v Turí-
ne – v „bezpodmienečnej“ láske k Pet-
rovmu nástupcovi. „Mám v úmysle žiť  
a zomrieť vo svätom katolíckom nábo-
ženstve – napísal neskôr vo svojom du
chovnom testamente –, ktorého hlavou 
je rímsky veľkňaz, vikár Ježiša Krista na 
zemi. Verím a vyznávam všetky pravdy 
viery, ktoré Boh zjavil vo svätej Cirkvi.“
Myšlienky kňazského konviktu a dona 
Cafassa sa spájali s „bezpodmienečnou“ 
obranou pápežovej autority a prestíže 
proti „nepriateľom primátu“ a zavádza-
júcim učeniam. K vytvoreniu tejto at-
mosféry horlivosti voči pápežovi pris-
peli niektoré faktory sprevádzajúce 
udalosť Francúzskej revolúcie.
Don Bosco pod dojmom toho, čo sa 
prostredníctvom protestantskej propa-
gandy a obrodeneckého vrenia dialo  
v Turíne okolo jeho oratória, prejavil 
znepokojenie nad tými katolíkmi, ktorí 
sa nechajú „oslepiť“ nepriateľmi Cirkvi. 
V roku 1853 v Upozorneniach katolíkom 
napísal: „Katolícke národy, otvorte oči, 
mieri na vás veľmi veľa nástrah, ktoré sa 
vás pokúšajú odlákať od jediného pra-
vého, svätého náboženstva... Primknite 
sa jedným srdcom a jednou dušou 
k vašim pastierom, ktorí vás vždy učili 
pravdu. Pán milosrdenstva nech dá 
všetkým katolíkom veľkú odvahu a takú 
vytrvalosť, aby naďalej verne zachová-
vali to náboženstvo, v ktorom sme sa 
my našťastie narodili a v ktorom sme 
boli vychovaní.“

Jedným z najzreteľnejších prejavov lás-
ky dona Bosca k Cirkvi bola jeho osobit-
ná starostlivosť o povolania do kňazské-
ho stavu. Táto starostlivosť sa stala aj 
jedným z apoštolských cieľov, ktoré 
určil pre Spoločnosť svätého Františka 
Saleského, ako aj pre Združenie spolu-
pracovníkov. Vo svojom duchovnom 
testamente napísal: „Pamätajme, že  
darujeme Cirkvi veľký poklad, keď zís-
kame dobré povolanie, a nezáleží na 
tom, či tento kňaz ide do diecézy, 
do misií, alebo do niektorého rehoľné-
ho domu. Je to vždy veľký poklad, ktorý 
sa dáva Kristovej Cirkvi.“

5. Askéza a kresťanský život: 
utiahnutie sa, čistota, posledné veci 
človeka, duchovné priateľstvá...
1. časť
Z pohľadu dona Bosca charakterizujú 
kresťanský život zvlášť niektoré ďalšie 
prvky. Skúsme poukázať aspoň na nie-

ktoré z týchto „dominantných tónov“.
Termín utiahnutie sa figuruje medzi 
predsavzatiami, ktoré si dal don Bosco, 
a často sa vyskytuje aj v jeho spisoch.  
V roku 1872 napísal jednej panej: „Veľa 
uvažujete o výbere svojho životného 
stavu a dobre robíte... Základom tohto 
uvažovania je modlitba, časté sväté pri-
jímanie a utiahnutie sa.“ V predsavza-
tiach pri príležitosti klerickej obliečky si 
zaznamenal: „Budem milovať a prakti-
zovať utiahnutie sa.“ Tento výraz hovorí 
o vzťahu k vnútornému životu, k plod-
nej samote, ktorá sa musí pestovať  
v skrytosti vlastnej izby, ona totiž pod-
poruje sústredenosť a modlitbu.
Saleziánom a mladým ľuďom neustále 
odporúča čnosť čistoty. V jednej pred-
náške saleziánom tvrdí: „Vezmeme si  
za učiteľa svätého Filipa Neriho. Keď sa 
ho pýtali, aká je hlavná čnosť rehoľníka, 
s ktorou sú spojené aj všetky ostatné 
čnosti, odpovedal: Zachovať čistotu. 
Keď si zachováte čistotu, budú ju spre-
vádzať všetky ostatné čnosti. Keď ju 
stratíte, odídu aj všetky ostatné.“ A mla-
díkom, z ktorých mnohí prichádzali  
z neusporiadaných návykov, túto čnosť 
neustále predkladá, pravdepodobne 
takým štýlom a taký-
mi vzormi, ktoré by 
sa dnes mohli zdať 
pre hnané, ale vy-
chádza z hlbokého 
presvedčenia, že 
praktizovanie tejto 
čnosti je zdrojom 
rovnováhy a poko-
ja. K čnosti čistoty 
sa potom často 
pripája čnosť po-
kory, ktorú ne-
ustále odporúčal 
aj v iných súvis-
lostiach: „Dobro-
činná láska, čisto-
ta a pokora sú tri 
kráľovné, ktoré 
kráčajú vždy 
spolu; jedna 
nemôže byť bez 
tých ďalších“ (MB IX, s. 706). „S miernos-
ťou sa k nim pripájajú pokora, čistota 
a ďalšie čnosti“ (MB XII, s. 355).
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škola

Škola je živý organizmus, plný neopa-
kovateľnej atmosféry a jedinečných 
vzťahov. Ani naša škola – Stredná od-
borná škola (SOŠ) sv. Jozefa Robotníka 
v Žiline – nie je výnimkou, no vecí, 
ktorými výnimočná je, vôbec nie je 
málo...
V prvom rade je naša SOŠ zameraná na 
robotnícke profesie. Aj napriek tomu, 
že v poslednom čase spoločnosť evidu-
je útlm záujmu o tento typ vzdelávania, 
nie je to náš prípad – naplnenosť kapa-
cít sa pohybuje od 95 až do 100 percent. 
Profesie ako automechanik, autoelek-
trikár, autolakovník, stolár, murár či gra-
fik digitálnych médií lákajú mladých 
ľudí a otvárame ich aj v nadchádzajú-
com školskom roku.

Odbornosť
SOŠ sv. Jozefa Robotníka ponúka vý-
borné zázemie, vysokokvalifikovaných 
majstrov odborného výcviku, učiteľov 
odborných i všeobecnovzdelávacích 
predmetov, vynovené dielne s najmo-
dernejšími technológiami, aby sa z nich 
stali dobrí majstri. V oblasti odbornej 
prípravy má škola rozbehnutú úspešnú 
spoluprácu s viacerými renomovanými 
spoločnosťami. Ako príklad možno 
uviesť firmu Mafell, ktorá zapožičiava 
škole drevoobrábajúce stroje a nástroje 
v hodnote vyše 20-tisíc eur, aby s nimi 
žiaci mohli dennodenne pracovať. Pre-
stavbou 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. Osobitná spolupráca je roz-
behnutá s automobilkou KIA.

Priestor
Naša škola a internát prešli v ostatnom 
čase zásadnou rekonštrukciou. Vznikol 
moderný, ucelený priestor, v ktorom sa 

všetci môžu cítiť dobre. Na nádvorí 
medzi budovou školy a internátom vy-
rástol zároveň nový oddychový priestor. 
Pribudla na ňom lezecká stena, náradie 
na outdoorové cvičenie a lavičky. Po-
sledné dni školského roka mali mladí 
možnosť tráviť prestávky aj na trávna-
tom koberci v tieni stromov, využívať 
prístrešky či záhradnú sprchu. Nádvoriu 
dominuje socha svätého Dominika Sa-
via. Keď je obklopený mladými počas 
prestávok, je vskutku ako jeden z nich.

Osobnosť
Komplexný rozvoj osobnosti žiaka je 
hodnota, ktorú zdôrazňujeme. Popri 
odbornosti sa ako zásadná javí i formá-
cia charakteru. Saleziáni uplatňujú svoj 
tzv. preventívny výchovný systém zalo-
žený na láskavom formovaní osobnosti 
žiaka, systém predchádzajúci zlu a ne-
gatívnym vplyvom. Mladí sú vedení 
k športu, umeniu či k líderstvu. Naši 
pedagogickí aj nepedagogickí zamest-
nanci predstavujú zohratý tím, ktorý 
hodnoty školy nielen prezentuje, ale  
i žije. To však treba zažiť a prísť medzi 
nás. Dvere sú otvorené!

Stredná škola? 
A čo remeslo?
Škola má v živote človeka 
mimoriadny význam. Dokáže 
ovplyvniť či nasmerovať jeho 
celoživotné snaženie, dať 
podnety rozvíjať sa, ale aj 
korigovať svoje predstavy 
o tom, čo v živote chce a čo 
nie...

Autor: Beáta Jarošová
Foto: archív SOŠ sv. Jozefa Robotníka
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výchova detí

Starej mame som preto pri príležitosti 
narodenín kúpila knižku „Babička  
rozprávaj“, ktorá ju mala previesť živo-
tom – od spomienok na jej starých ro-
dičov, rodičov, na jej detstvo, dospelosť, 
výchovu detí, príchod vnúčat až po 
dnešok. Stará mama sa však do písania 
nejako nemala, a tak som zvolila inú 
stratégiu – raz do týždňa som k nej 
prichádzala na návštevu a rozprávali 
sme sa. Viedla nás kniha, do ktorej som 
náš rozhovor zapisovala, a obraz mojich 
predkov sa mi stával čoraz plastickej-
ším.
Musím povedať, že som vďaka tomuto 
pochopila mnohé vzorce v našej rodine. 
Hodnoty, ktoré sa odovzdávali z gene-
rácie na generáciu. Lenže podmienky  
a okolnosti sa medzičasom zmenili, 
a tak výsledok, bohužiaľ, nebol rovnaký 
(ani podobný). Videla som správanie, 
ktoré sa odovzdávalo, ale aj moment, 
kde nastala zmena a mama zaujala k vý-
chove svojich detí inú stratégiu. Doká-
zala zmeniť výchovu, ktorú dostala, za 
prístup, ktorý považovala za vhodnejší. 

Poznať veci a rozumieť im znamená pre-
sunúť ich z nevedomej mysle do vedo-
mej. Neznamená to, že ich automaticky 
budem robiť ináč a pôjde mi to ľahko, ale 
už len to, že si ich uvedomujem, je prvým 
krokom. Či už k zmene, alebo k utvrdeniu 
sa, že tak to chcem robiť aj ja.
Psychológ Marek Herman hovorí, že nás 
priamo ovplyvňuje 4 až 6 generácií pred 
nami – a pritom my často nevieme ani 
len mená svojich prastarých rodičov! 
Rodiny si odovzdávajú „to svoje“ – či už 
je to prístup k riešeniu problémov (nie-
kto začne kritizovať druhých; iný kriti-
zuje seba; ďalší sa začne ľutovať; iný 
nadáva; jeden začne piť, iný uteká preč, 
ale sú aj rodiny, ktoré sa zomknú...), ale-
bo hodnoty, ktoré sú pre danú rodinu 
dôležité (viera, kariéra, majetok, láska-
vosť a dobrosrdečnosť, obetavosť, hud-
ba a umenie, šport...), ale tiež postoje  
a presvedčenia, ktoré si rodina pestuje 
a odovzdáva ďalej... a mnoho ďalších 
viac i menej dôležitých vecí.
Je len na nás rodičoch, aby sme sa po-
zreli do svojich rodín, ponorili do príbe-

hov našich predkov, preskúmali, ako žili, 
čo sa tiahlo ich životom, čo bolo pre 
nich dôležité... a čo z toho vidíme aj 
v našich životoch. Pomôže nám to pre-
dovšetkým lepšie porozumieť sebe sa-
mým, ale aj tomu, čo odovzdávame 
svojim deťom. Môže nám to dokonca aj 
vylepšiť vzťahy s našimi rodičmi – keď 
si uvedomíme, ako boli vychovávaní 
oni, možno pre nich budeme mať viac 
pochopenia. Budeme vedieť, že nám 
dali toľko lásky a takým spôsobom, ako 
najviac vedeli. Hoci my sme možno tú-
žili po niečom inom, po niečom viac.
Zaujímavé pre mňa je, že niektoré AHA 
momenty som si uvedomila hneď, ako 
sa jednotlivé historky poskladali do cel-
ku, ale iné postupne stále pribúdajú. 
Vyjasňujú sa mi veci, ktoré som spo-
čiatku nevidela. Je krásne, že stále  
môžem nachádzať ďalšie skryté po-
klady, hoci príbeh, z ktorého čerpám, je  
v podstate ten istý.

Autor: Zuzana Petruľáková
Foto: Matúš Petruľák

Príbehy našich predkov 
nás ovplyvňujú

Keď som sa stala mamou, zrodila sa vo mne túžba poznávať svoje 
korene. Ťahalo ma to dozvedieť sa viac o ženskej línii v našej rodine, 
keďže výchovný odtlačok svojmu potomstvu vtláča najmä mama.
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Pravidlá slušného správania na interne-
te majú vydarený názov NETiketa. Po-
čuli ste ho niekedy? Hoci sa mnohí 
nazdávajú, že NETiketa je opakom eti-
kety, mýlia sa. NETiketa je výraz, ktorý  
v sebe spája dve slová – anglické net, 
čo znamená sieť, a pôvodne grécke slo-
vo etiketa – zásady slušného správania. 
Rešpektovať a uplatňovať by ich mal 
každý užívateľ, napríklad pri písaní mai-
lov, chatovaní, pri pridávaní rôznych 
komentárov v diskusiách a najmä na 
sociálnych sieťach.

Telefónom sa jesť nedá
Občas to v spoločnosti vy-
zerá tak, ako keby sme sa 
narodili s mobilom priras-
teným k ruke. Nosíme ho 
všade so sebou – pozeráme 
telku s mobilom v ruke, 
varíme s mobilom v ruke, 
niektorí s mobilom v ruke aj 
šoférujú či bez neho nejdú 
ani na toaletu. (Koľkí z vás 
si po WC okrem rúk vyčistia 
aj displej?) Samozrejmos-
ťou sa tiež stáva, že sa obja-
vuje aj vedľa taniera počas 
stolovania alebo na dosah 
ruky na stole v kaviarni. Nie-

len zo slušnosti, ale predovšetkým  
z úcty k našim blízkym by mal mobil 
zostať mimo stola. Etiketa dokonca ho-
vorí, že mobil by mal byť pri stravovaní 
úplne vypnutý, prípadne stíšený. Len 
tak si môžeme pokojne vychutnať s lás-
kou pripravené jedlo a prítomnosť na-
šich priateľov.

Prepnite sa na tichý režim
Asi aj vám už niekedy zazvonil telefón 
v nevhodnej chvíli – u lekára, v kostole, 
knižnici, počas vyučovania... Áno, je to 
trapas, netreba ho však zväčšovať tým, 
že hovor zdvihnete a budete volajúce-

mu vysvetľovať, kde sa nachádzate  
a prečo nemôžete hovoriť. Rovnako 
nedôstojné je telefonovať v MHD, v ča-

kárni, na cintoríne, v múzeu. Hovor ne-
musíte vždy zdvihnúť – dá sa odpove-
dať aj predpripravenou SMS (šablónou),  

že zavoláte neskôr, prípad-
ne ho odignorujte stíšením 
zvonenia a vrátite sa k te-
lefonovaniu, keď sa presu-
niete do priestoru, kde ne-
budete nikoho rušiť. Pozor,  
v tichom prostredí vie byť 
otravné aj vibrovanie te-
lefónu – preto si treba  
uvedomiť, že vypnúť zvo-
nenie nestačí. Ak cestujete 
a chce te si krátiť čas poze-
raním filmu či počúvaním 
hudby, pripojte si zariade-
nie na slúchadlá. Je naozaj 
neempatické pustiť si zvuk 

„Osloboďte sa od závislosti od 
mobilu, prosím vás!

Keď sa staneš otrokom svojho 
mobilu, stratíš svoju slobodu.“

pápež František

Základy slušného správania  
v spoločnosti nám vštepujú naši 
rodičia už odmalička. No tak,  
ako učíme deti v bežnom živote 
slušne pozdraviť, poďakovať či 
poprosiť, je potrebné im 
pripomínať dôležitosť slušného 
správania aj v prostredí internetu 
alebo pri telefonovaní. Ideálne je 
byť im v tom vzorom.

Vieme sa správať
Autorky: Viktória Norisová, Barbora Okruhľanská 
Foto: Pexels

„neticky“?
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nahlas a otravovať ním spolucestu-
júcich.

Notifikácie –  
novodobí otrokári 
Koľkokrát vám počas dňa pípne mo-
bil s najnovším upozornením? Nový 
email? Ďalší lajk? Updatenutá hra? ... 
Nie je nutné kontrolovať všetky no-
tifikácie a reagovať do niekoľkých 
sekúnd na každú správu. V situáci-
ách, keď sedíte a debatujete s kama-

rátmi, deťmi alebo 

kolegami je to, naopak, veľmi nesluš-
né. Svojim blízkym, aj keď možno 
nezámerne, dávate signál, že vás to, 
čo hovoria, skutočne nezaujíma. Keď 
mám ako mama potrebu kontrolovať 
si telefón popri tom, ako mi dieťa 
rozpráva, ako prežilo deň v škole, 
predstavím si takúto situáciu. Ako sa 
cítim ja ako dôchodkyňa, keď sa ma 
moje dospelé dieťa pýta, ako som 
prežila deň, a popri mojom rozprá-
vaní si kontroluje, kto všetko mu ko-
mentoval fotku na sociálnej sieti.

Všetkým všetko najlepšie!
Aj pri označovaní na sociálnych 
sieťach by sme mali pamätať na to, 
že nie každému je príjemné, keď sa 
jeho tvár objaví na fotografiách  

z párty, rodinnej oslavy, výletu. Aj 
najbližší príbuzní, najlepší priatelia, 
deti by mali byť stotožnení s tým,  
že uverejníte ich fotky na sociálnu 
sieť. Rovnako nekomfortne sa môže 
cítiť „priateľ zo sociálnej siete“, keď sa 
ocitne označený v hromadnom  
blahoželaní, na ktoré začnú ľudia re-
agovať.

Učte už malé deti
Už od úplného malička môžete deti 
učiť, že využívať mobil má svoje pra-

vidlá. Deti nedvíhajú 

hovory na rodičovskom mobile, ani 
keď sa na displeji objaví fotka bab-
ky... Deti majú mobil podať dospe-
lým... Je vhodné deťom prízvukovať, 
že v mobile nemôžu len tak hocikde 
ťukať, stláčať, hocičo púšťať. Mno-
hým rodičom sa stalo, že im deti  
vzali mobil, odblokovali ho, nevinne 
po displeji ťukali, a tak zverejnili fot-
ku na sociálnej sieti alebo do-
konca vymazali dôležité súbory. 
Čo s tým? Určite pomôže za-
heslovanie zariadenia a najmä 
to, že deti s mobilom v ruke vždy 
(aspoň jedným očkom) kontro-
lujete.

Ako sa vyhnúť 
trapasom v mailoch

1. Vytvorte si mail, za ktorý sa nebudete 
hanbiť
Ak si zakladáte e-mail, myslite na to, že ním 
nebudete komunikovať len s priateľmi, ale 

aj s úradmi, so školou, uvádzate ho  
v životopise, v rôznych žiadostiach. Meno, 
ktoré pri tvorbe mailu použijete, by malo 

byť seriózne, vyhnite sa aj používaniu 
prezývok: kvetinka18@ alebo ostrybo-

rec25@...

2. Nekričte cez písmenká
Možno ste aj vy dostali email, kde už  
v predmete správy na vás vyskočilo 

množstvo výkričníkov či otáznikov. Nieke-
dy je síce potrebné zdôrazniť dôležitosť 

vašej požiadavky zvýraznením, ale aj  
v tomto prípade je potrebné hľadať mieru 

využitia interpunkcie, červenej farby písma 
alebo VEĽKÝCH PÍSMEN. Môže sa ľahko 
stať, že vaša správa bude na prijímateľa 
pôsobiť, ako keby sme na neho kričali. 

Neodporúčame to preháňať ani s emoti-
konmi, emojmi, farbami a podobne.

3. Dbajte na gramatiku
Ak chcete komunikovať dôležité informá-
cie, niekoľkokrát si po sebe text prečítajte, 
aby ste eliminovali všetky chyby a prekle-

py. Dobrý pravopis zvyšuje dôveryhod-
nosť.

4. Nespamujte svojich blízkych
Je v poriadku, ak občas prepošlete svojim 
známym zaujímavý mail, ponuku. Treba 
však pamätať na to, že ľudia nechcú byť 

ustavične atakovaní novými mailmi, ktoré 
zaberajú ich miesto v mailovej schránke  

a môžu to vnímať ako narúšanie ich 
súkromia. Takže všetko s mierou. Aj online 
socializovanie má svoje hranice, ktoré už 

ľuďom nie sú príjemné.
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Súostrovie kráľovstva Bahrajnu (3. – 6. 
11. 2022) sa stalo objavom Ježišovho 
podpichovania. Pápež pripomenul pô-
sobenie Ježiša ako Kniežaťa pokoja. 
Veľkosť jeho moci nevyužíva silu násilia, 
ale slabosť lásky. Toto je Kristova moc: 
láska. Aj nám udeľuje tú istú moc, moc 
milovať, milovať v jeho mene, milovať 
tak, ako miloval on.
Ako?
Bezpodmienečne: nielen vtedy, keď sa 
nám darí a cítime, že môžeme milovať, 
ale vždy; nielen priateľov a blízkych, ale 
všetkých, dokonca aj nepriateľov. Vždy 
a všetkých. Milovať 

vždy a milovať všetkých. Je dôležité 
prijať toto Ježišovo podpichnutie: 
«Lebo ak milujete tých, ktorí vás milu-
jú, akú odmenu môžete čakať? Vari to 
nerobia aj mýtnici?» (Mt 5, 46). Skutoč-
nou výzvou, aby sme boli deťmi Otca  
a budovali svet bratov, je naučiť sa mi-
lovať každého, dokonca aj nepriateľa: 
«Počuli ste, že bolo povedané: „Milovať 
budeš svojho blížneho a nenávidieť svoj
ho nepriateľa“. Ale ja vám hovorím: Mi-
lujte svojich nepriateľov a modlite sa 
za tých, čo vás prenasledujú» (Mt 5,  

43 – 44). V skutočnosti to znamená roz-
hodnúť sa nemať nepriateľov, nevidieť  
v druhom prekážku, ktorú treba preko-
nať, ale brata, ktorého treba milovať. 
Milovať nepriateľa znamená priniesť na 
zem odraz neba, znamená to zniesť po-
hľad na svet a srdce Otca, ktorý nerobí 
rozdiely, nerozlišuje, ale «dáva slnku 
vychádzať nad zlých i dobrých a posie-
la dážď na spravodlivých i nespravodli-
vých» (Mt 5, 45).
Ježišovou mocou je láska a Ježiš nám 
dáva moc milovať takýmto spôsobom, 
ktorý sa nám zdá nadľudský. Avšak 

táto schopnosť nemôže byť 
len výsledkom nášho vlast-
ného úsilia, je to predovšet-
kým milosť. Milosť, o ktorú 
treba naliehavo prosiť: „Ježi-
šu, ty, ktorý ma miluješ, nauč 
ma milovať ako ty. Ježišu, ty, 
ktorý mi odpúšťaš, nauč ma 
odpúšťať ako ty. Zošli na 
mňa svojho Ducha, Ducha 
lásky.“
Prosme o to. Pretože tak 
často predkladáme Pánovi 
mnohé žiadosti, ale pre 

kresťana je podstatné vedieť milovať 
ako Kristus. Milovať je najväčší dar  
a dostávame ho, keď v modlitbe robí-
me miesto Pánovi, keď prijímame jeho 
prítomnosť v jeho premieňajúcom 
Slove a v revolučnej pokore jeho lá-
maného Chleba.

Mladí – starajte sa o svoje srdcia
„A ako sa starať o svoje srdce?
Pokúste sa mu načúvať v tichu, vyhradiť 
si priestor, aby ste boli v kontakte so 
svojím vnútrom, aby ste precítili dar, 

ktorým ste, aby ste prijali svoju existen-
ciu a nenechali si ju uniknúť z rúk. Nech 
sa vám nestane, aby ste boli ‚turistami 
života‘, ktorí sa naň pozerajú len zvonka, 
povrchne. A v tichu, podľa rytmu svojho 
srdca, hovorte s Bohom. Povedzte mu 
o sebe a tiež o tých, ktorých stretávate 
každý deň a ktorých vám dáva ako spo-
ločníkov na cestách. Prinášajte mu tvá-
re, šťastné i bolestné situácie, pretože 
bez vzťahov niet modlitby, tak ako niet 
radosti bez lásky. A láska – to viete – nie 
je telenovela ani romantický film.
Milovať znamená mať na srdci toho dru-
hého, starať sa o neho, obetovať svoj 
čas a dary tým, ktorí to potrebujú, ris-
kovať, že život sa stane darom, ktorý 
splodí ďalší život. Nikdy nezabúdajte na 
jednu vec – všetci do jedného ste po-
kladom, jedinečným a vzácnym pokla-
dom. 
Nenechávajte si teda svoj život v trezo-
re v domnienke, že je lepšie sa šetriť  
a že ešte nenastal čas obetovať sa! ... Je 
dobré pýtať sa: akú stopu zanechávam 
teraz, tu, kde žijem, na mieste, kam ma 
postavila Prozreteľnosť?“

Učiť sa rozlišovať Boží hlas
Musíme sa teda naučiť rozlišovať jeho 
hlas. Ako? Prostredníctvom tichej mod-
litby, prostredníctvom dôverného dia-
lógu s ním, uchovávaním v srdci toho, 
čo je pre nás dobré a čo nám dáva po-
koj. Toto Božie svetlo osvetľuje la byrint 
myšlienok, emócií a pocitov, v ktorom 
sa často hýbeme. Pán chce prežiariť 
vašu inteligenciu, vaše najvnútornejšie 
myšlienky, túžby, ktoré nosíte vo svo-
jom srdci, úsudky, ktoré vo vás dozrieva-
jú.

Pápež František: 
Ježiš podpichuje
Autor: Marián Valábek SDB
Foto: © Servizio Fotografico – Vatican Media
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Božia milosť nepracovala najsilnejšie 
cez sny ani cez obozretnosť kňaza, ale 
to, čo Jankovi zostalo na celý život, boli 
silné slová veriaceho a chudobného srd-
ca matky.

32. Ján videl, že sa blíži čas, v ktorom je 
potrebné uvažovať o svojom povolaní, 
tak ako najprv veľmi túžil stať sa kňa-
zom, teraz ho začal napĺňať 
strach pri pomyslení na vzne-
šenosť tohto stavu. V tomto 
okamihu svojho života nám 
náš Ján ukázal príklad obdi-
vuhodnej pokory.
Janko v Chieri chodieval do 
kláštora františkánov a nie-
ktorí z nich spoznali jeho 
vzácne nadanie i nábožnosť, 
preto ho pozývali, aby k nim 
vstúpil, a tiež mu prisľúbili, že 
pre vstup k nim nebude mu-
sieť zaplatiť sumu, ktorá bola 
predpísaná pre každého, kto 
chcel vstúpiť do noviciátu. Aj 
toto bola jedna z dôležitých 
skutočností, ktorá zaťažovala Jankovu 
myseľ, lebo na vstup do seminára bolo 
tiež treba platiť vysokú sumu. A tak sa 
mu cesta františkánskeho povolania 
javila ako jediná schodná cesta, ako sa 
dostať ku kňazstvu.
Mama Margita ho vždy nechávala slo-
bodného pri výbere svojho povolania. 
Takže nikdy nevstupovala do diskusií 

o jeho budúcnosti. Ak sa jej Ján niekedy 
spýtal, čo si myslí, čo od neho chce, vždy 
mu dala len jednu odpoveď: Neočaká-
vam od teba nič okrem tvojej večnej 
spásy!
Ján, hoci videl jej pokoj, usúdil, že ešte 
nenastal čas, aby jej odhalil svoj plán; 
jednak preto, že by iste cítila bolesť toh-
to odlúčenia, a tiež preto, že bolo dosť 
času, kým sa to začne uskutočňovať. Na 
prijatie medzi františkánov bolo totiž 
potrebné podstúpiť skúšku, takže mal 
pred sebou ešte niekoľko mesiacov prí-
pravy. Avšak pre prijatie do kláštora 
potreboval získať odporučenie svojho 
farára, preto s ním začal komunikovať. 
Ten sa ho, samozrejme, spýtal na motí-
vy, ktoré ho vedú k tomuto rozhod-

nutiu. Janko sa svojmu farárovi donovi 
Dassanovi úprimne zdôveril.
33. Don Dassano usúdil, že bude dobré, 
aby sa porozprával o Jankovom povo-
laní s jeho mamou. Raz, v jedno decem-
brové poobedie, ju navštívil a predložil 
jej celú záležitosť. Tiež jej povedal 
o tom, ako je na tom diecéza a že by 
bolo oveľa vhodnejšie, keby sa Ján stal 

diecéznym kňazom a pracoval by v ne-
jakej farnosti. Hovoril jej o daroch, ktoré 
má, a nakoniec ju poprosil: Pokúste sa 
ho odviesť od tejto myšlienky. A tiež nie 
ste bohatá, máte svoje roky a čoskoro 
nebudete vládať pracovať, a keď váš syn 
pôjde do kláštora, ako sa bude môcť 
o vás postarať?
Margita kňazovi neprezradila, aké roz-
hodnutie spraví. Po jeho návšteve však 
išla do Chieri, aby navštívila Janka. Zví-
tala sa s ním ako vždy s milým úsme-
vom. A potom mu povedala: Navštívil 
ma pán farár, ktorý myslel na moje dobro 
a zveril mi správu o tom, že si sa rozhodol 
stať rehoľníkom. Je to pravda?
Áno, mama. Dúfam, že nemáte nič proti 
tomu.

Ja len chcem, aby si si dobre 
zvážil každý krok, ktorý chceš 
urobiť, a potom nasleduj svoje 
povolanie bez toho, aby si na 
niekoho bral ohľad. Prvá vec je 
spása tvojej duše. [...] A tiež ti tu 
vyhlasujem: ak by si sa stal 
diecéznym kňazom a na ne
šťastie by si sa stal bohatým, 
nikdy ťa neprídem ani navštíviť. 
To si dobre zapamätaj.
Don Bosco ešte ako vyše 
70-ročný mal pred očami ma-
jestátny rozkaz svojej matky, 
keď mu hovorila tieto slová, 
v ušiach mu ešte stále znel 
rozhodný tón jej hlasu. Keď 

opakoval tieto jej energické slová plné 
kresťanskej pravdy, bol pohnutý k sl-
zám.
Pán videl úprimnosť Margitinho srdca 
a stanovil napokon tak, že sa nemusela 
so svojím synom rozlúčiť a Ján v nej na-
šiel veľkodušnú spolupracovníčku pri 
zakladaní Oratória svätého Františka 
Saleského.

Autor: Pavol Grach SDB 
Foto: ANS

Dnes sme pozvaní zahĺbiť 
sa do textu, ktorý nám 
približuje atmosféru, 
v ktorej sa mladý Ján Bosco 
rozhodoval pre cestu 
svojho povolania.

Janko Bosco sa rozhoduje, akou 
cestou sa stať kňazom

MB 1, 32. 33
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misie

Naše projekty doma i v zahraničí reali-
zujeme ako súčasť širokého misijného 
poslania Saleziánov dona Bosca po ce-
lom svete. Jedným z našich cieľov tu na 
Slovensku je aj oboznamovanie verej-
nosti s problémami chudobnejších kra-
jín a budovanie pocitu spolupatričnos-
ti i spoluzodpovednosti s osudmi iných. 
Darí sa nám to prostredníctvom pravi-
delných newsletterov, sociálnych sietí 
či webových stránok združenia i jednot-
livých projektov. Medzi najznámejšie na 
Slovensku patria pôstna zbierka Tehlič-
ka, program adopcií tried a detí či sale-

ziánske misijné dobrovoľníctvo, vďaka 
ktorému vysielame desiatky mladých  
a zanietených dobrovoľníkov do rôz-
nych kútov sveta.
Za založením nášho občianskeho zdru-
ženia stojí salezián a misionár Jozef Da-
niel Pravda, ktorého entuziazmus  
a nadšenie pre misie namotivovali aj 
mnohých v jeho okolí. A zo zanietencov 
sa postupne stali prví zamestnanci 
združenia. Práve vďaka nim SAVIO roz-
behlo množstvo prospešných aktivít, 

výstav a misijných besied, ktoré realizo-
vali v spolupráci s dobrovoľníkmi. Du-
cha misií prinášali na stretká či do škôl, 
a dokonca spustili aj misijný krúžok, kde 
sa mladí učili o životných podmienkach 
v rozvojových krajinách. Popritom tím 
rozbehol spoluprácu so saleziánmi  
v Sudáne, v Keni či v Angole, ktoré vďaka 
úspešným a kvalitným projektom pre-
trvávajú dodnes. Misie prinášali medzi 
ľudí aj cez šport, konkrétne prostredníc-
tvom prezentačno-podporného špor-
tového podujatia Hraj s Afrikou. V spo-
lupráci so saleziánskym misijným 
oddelením, s ktorým úzko spolupracu-
jeme dodnes, odštartovali aj každoroč-
né vydávanie saleziánskeho misijného 
kalendára. Ten tohtoročný, s fotografiami 
a príbehmi dobrovoľníkov, už visí v mno-
hých slovenských domácnostiach.
Medzitým sa v kancelárii vystriedali de-
siatky zamestnancov, niekoľko riadi-
teľov i predsedov a každý z nich mal  
v združení nezastupiteľné miesto. Ne-
oddeliteľnou podporou a pomocou 
vždy bola a dodnes je prítomnosť dob-
rovoľníkov, aj tých, ktorých vysielame 
na misiu. Prví dobrovoľníci vycestovali 
na svoju misiu už v roku 1992 a ich kro-
ky smerovali do Jakutska, kde pomáha-
li v rozvoji novovznikajúcej saleziánskej 
misie. V tom čase ich vyslalo saleziánske 
misijné oddelenie a odvtedy už cez 
našu prípravu prešli desiatky dobrovoľ-
níkov a dobrovoľníčok.
Naše združenie sa od začiatku svojho 
fungovania aktívne zapája do činnosti 
Platformy mimovládnych rozvojových 

organizácií známej pod názvom Ambre-
la. Mnohé rozvojové projekty zas usku-
točňujeme vďaka podpore Slovenskej 
agentúry pre medzinárodnú rozvojovú 
spoluprácu Slovak Aid. Savio je tiež 
súčasťou medzinárodných salezián-
skych štruktúr Don Bosco network, 
vďaka ktorým môžeme naše projekty 
robiť ešte efektívnejšie. A pri svojich 
domácich aktivitách a projektoch vďa-
číme za spoluprácu množstvu inštitúcií 
i združení, škôl, farností a ďalších, 
ktorým záleží na šírení dobra.
V ďalších číslach tohto ročníka Don 
Bosco dnes vám detailnejšie predstaví-
me naše aktivity, projekty, adopčné 
programy, zbierku Tehlička či dobrovoľ-
nícky program. Budeme radi, ak navští-
vite aj našu stránku www.savio.sk, kde 
nájdete oveľa viac informácií o našej 
činnosti. Každý týždeň sa medzi aktu-
alitami dočítate najčerstvejšie novinky 
zo života našich dobrovoľníkov, projek-
tov či adopčných programov, nájdete 

tam dokonca aj odporúčania na zaují-
mavé a podnetné články či videá.

Savio o. z.:
Sprievodca pre aktívne šírenie dobra

Občianske združenie SAVIO o. z. vytvára v štýle saleziánskej spirituality priestor pre 
solidaritu s chudobnými a skvalitňuje život mladých v menej rozvinutých krajinách 
sveta. Už od roku 2005 stojí naša misia na 4 základných pilieroch, ktorými sú 
SOLIDARITA, SALEZIÁNSTVO, AKTIVITA a DOBROVOĽNÍCTVO.

Autor: SAVIO o. z.
Foto: archív SAVIO o. z.

SAVIO o. z. sa v minulosti zapojilo aj do 
akcie s názvom Rozvojový deň, kde sa 
verejnosť mala možnosť dozvedieť  
o pozitívnych príkladoch rozvojovej 
spolupráce.

Medzitým sa v kancelárii vystriedali 

desiatky zamestnancov, niekoľko 

riaditeľov i predsedov a každý z nich 

mal v združení nezastupiteľné miesto.
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titus zeman

V knihe sú priblížené udalosti z jeho života, ktoré nastoľujú 
dôležité otázky: Kto je hrdina? Ako sa stať hrdinom? Po-
trebujeme dnes hrdinov? A čo so mnou? Môžem sa stať hr-
dinom? Titus Zeman taký bol.
Odpovedí môže byť veľa. Avšak trefná je aj táto: „Hrdinom je 
človek, ktorý odoláva zlu a zá pasí za pravdu. Je to človek, kto
rý aj napriek tomu, že zo svojho konania nemá zisk ani pro
spech, predsa je v ži votných situáciách spravodlivý, láskavý  
a správny – teda ,akurát‘.“ Titus Zeman taký bol.

MAŤ NADŠENIE ZA PÁNA JEŽIŠA
Titus mal obrovské nadšenie za Ježiša a to v ňom 
prebudilo hrdinského ducha, ktorý bol nepod-
dajný zlu. Ba strhával svet k dob ru. Tento „duch“  
i dnes drieme v mladých, ale tre ba ho zobudiť. 
A práve o to sa autor snaží. Ponúka aktivity, cez 
ktoré môžu mladí niečo zo života dona Titusa pustiť 
aj do svojho srdca.
Krátky príbeh všetko otvára, po ňom nasleduje Výzva 
niečo so sebou robiť. V nej je najprv zamyslenie, ako 
môj život súvisí s príbehom o Titusovi. Potom sú tam 
motivačné výzvy i pár otázok na spytovanie svedomia. 
A aby mladí dlho neváhali, je im ponúknutý návrh na 
predsavzatie. V knihe je aj priestor, kde si môžu zapísať 
svoj duchovný objav.

POVOLANIE A POSLANIE
Keďže don Titus je patrón povolaní, táto myšlienka rezonuje 
ako „podmaz“ celého textu. Čitateľ je povzbudený, aby po 
téme pri dal tri Zdravasy za svoje povolanie. A je tu aj ďalší 
úmysel modlitby: „Aby človek pochopil, o čo tu vlastne na tom
to svete ide. Teda aby našiel pra vý zmysel života.“ A keďže prí-
behov je deväť, máme deviatnik.

Formát knižočky A6 je vhodný do vrecka. Text má mládež-
nícky jazyk a je doplnený priliehavými kresbami. Ide o snahu 
vzbudiť ľahšiu personalizáciu textu. Prečo sa na vec 
ide takto? Je to mladým priamo vysvetle-
né: Lebo influencerov, koučov 

videohier, developerov 
všetkého možného, ochutnávačov 

kávy, hip-hoperov i celebrít všelijakého druhu 
máme dosť. Ale hrdinov a svätcov potrebujeme! A oni sa 

nimi môžu stať. I nepozháňaš im túto knihu?

Autor: Jozef Luscoň SDB
Foto: autor

Blahoslavený don Titus, 
jeden z nás

(Deväť dní s blahoslaveným Titusom)

Kníh o blahoslavenom Titusovi je viacero. Avšak 
takých, ktoré sú určené pre mládež, až tak veľa nie je. 
Aj preto sa don Jozef Luscoň odhodlal napísať malú 
knižočku, ktorá hovorí o tomto veľkom človekovi.
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duchovnosť

Ktoré sú hlavné scény vyobrazené 
na stenách našej kaplnky noviciátu?
Hlavná scéna je Premenenie Pána na 
vrchu. V popredí je Najsvätejšia Trojica, 
ktorá biblicky vychádza z návštevy 
troch osôb u Abraháma a Sáry pri du-
bovom poraste Mamre. Potom je tu 
Zvestovanie Pána a Dobrý pastier. Toto 
sú štyri scény v kaplnke.

Čo spája tieto všetky scény?
Umenie liturgie, umenie liturgického 
priestoru je rovnaké ako liturgia, má 
rovnakú povahu. Totiž v eucharistickej 
modlitbe Bazila Veľkého sa používa 
grécke slovo αναδεχαι (anadexai), ktoré 
znamená, že so Zoslaním Ducha Sväté-
ho sa v chlebe zjavuje Kristovo telo. 
Každé umenie má teda zmysel zjavovať 
obsah, ktorý nie je obsahom idey, ale 
Božej osoby, ba dokonca spoločenstva 
božských osôb, ktoré začínajú človekom 
a sú adresované pre človeka. Otec sa 
obracia na človeka, pretože svoje Slovo 
adresoval človeku, ktorým je Kristus. 
Toto Slovo Bohom adresované človeku 
však samotný človek nemôže po hrie-
chu pochopiť, a tak sa Boh stal člo-
vekom, to znamená, že toto Slovo sa 
stalo človekom.
Takže všetky scény hovoria o tomto. 
Začneme Zvestovaním Pána. Teda tým, 
že Mária „preloží“ Slovo do obrazu. Má-
ria vpletá Telo do Slova. Do tejto chvíle 
sme počuli Slovo, od tejto chvíle sa naň 
pozeráme.
Potom tu máme Dobrého Pastiera, Krás-
neho Pastiera (ὁ ποιμὁν ὁ καλός), ako 
ho nazývali. Dobrý Pastier necháva 99 
oviec na vrchu a zostupuje dolu. Otco-
via v tom videli κενοσις (kenózu – zriek-

nutie sa privilégií z postavenia Boha), 
teda Boh v Synovi opúšťa cestu Božej 
slávy a zostupuje hľadajúc človeka, stra-
tené ovce. Keď ho nájde, položí si ho na 
plecia a táto ovca zdvihne zrak. Prečo? 
Pretože Kristus tým, že prijal človeka, to 
znamená, že prijal ľudskosť, že sa stal 
človekom, odovzdal človeku ten istý 

spôsob existencie, aký má on, to zna-
mená, že je Boží Syn. Takže ovca na Kris-
tových pleciach je ľudstvo, ktoré v Kris-
tovi prijíma synovský spôsob bytia, 
stáva sa synom. Boh „už nie je“ Boh, ale 
„je tu“ Otec, Boh Otec. Nie je to Boh, 
ktorý je absolútnym princípom, ab-
solútnou bytosťou... alebo neviem čo. 
Je to Otec. Je to veľmi jasné.
Človek v dejinách prežíva svoju frustrá-

ciu. Abrahám je prvý, kto začína chápať, 
že človek musí existovať v dialógu, Boh 
ho volá, musí opustiť sám seba, musí 
opustiť putá krvi, rodiny, matky, otca, 
vlasti, musí to opustiť a začať žiť podľa 
Slova, ktoré volá. Ale on to nedokáže 
pochopiť. Sníva o tom, že bude otcom, 
že bude mať deti, že bude mať pôdu, že 

bude veľkým vlastníkom atď. Sníva  
o týchto veciach. Až kým ho Boh nena-
učí skutočne žiť tak, že prijme druhého. 
A keď prišli tieto tri postavy, Abrahám, 
už starý muž, sa pustil do práce, do služ-
by, do prijatia. Práve keď vyšiel von, aby 
skutočne privítal druhého, tak ako ho 
privítal Boh v zmluve, je to preto, že Ab-
rahám neprešiel cez rozpolené zvieratá, 
aby uzavrel zmluvu. Ale iba Boh prešiel 

Otec Marko Rupnik SJ opisuje nové maľby v kaplnke saleziánskeho 
noviciátu v Poprade-Veľkej.

Kaplnka saleziánskeho 
noviciátu v Poprade

Zhovárali sa: saleziánski animátori z Popradu
Foto: Richard Baňas
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pomedzi a Abrahám nerozumel a nebol 
schopný prisľúbiť. Keď Boh uvidel, že to 
naozaj prijal, povie mu, že do roka bude 
mať syna. A aj po tomto prísľube Boh 
chce, aby obetoval syna, teda pred tým-
to oltárom s baránkom uloženým na 
ňom, pretože bude musieť pochopiť, že 
je otcom nie podľa svojej predstavy byť 
otcom. Teda nie je to otcovstvo podľa 
jeho predstáv, podľa prirodzenosti mať 
deti, plodiť deti. Ale stáva sa otcom 
podľa Boha Otca, a nie podľa ľudí. A to 
sa objavuje v premenení, kde Kristus 
človek na vrchu ukazuje, že realizácia 
človeka ako takého sa uskutočňuje vte-
dy, keď žije ako syn.
Človek žije ako syn, keď prežíva svoju 
ľudskosť tak, ako Kristus prežíva svoje 
božstvo, to znamená, že obetuje seba 
samého. Obetovanie seba samého zna-
mená zlyhať. Budú sa mu vysmievať, 
bude odmietaný a nakoniec ho zabijú. 
Ale on ťa berie na horu, aby ti ukázal, že 
keď sa stane celé ľudstvo darom, stane 

sa tak ako lampa, ktorá má v sebe svet-
lo.
Svetlo vychádza z Krista, zvnútra zažia-
ri jeho odev a odev je vyjadrením člo-
veka. Tak sa prejav ľudskosti stáva svet-
lom. Je ako lampa, ako hovorí žalm: ty 
si svetlo mojej lampy (porov. Ž 18, 29). 
Ak je teda moja ľudskosť ako sklo, tak 
vo vnútri objavím svetlo, moja ľudskosť 
odzrkadlí svetlo. Ale ak ľudskosť, naprí-

klad bude zelenej farby, aj svetlo bude 
zelené. To znamená, že keď Boh komu-
nikuje sám seba prostredníctvom našej 
ľudskosti, komunikujeme aj my jeden 
druhému. Nielenže nechávame prežia-
riť Boha, ale nechávame prežiariť Boha 
cez našu ľudskosť. My prijímame krst 
ako ten istý Kristov krst.
Pri Premenení Pána je veľmi pekné vi-
dieť, že Eliáš a Mojžiš, ktorí sa prišli roz-
právať s Kristom, teda proroci a zákon, 
nakoniec apoštolom nepovedia nič. 
Pretože apoštoli zažili naplnenie Písma 
v Kristovi. Celé Písmo sa naplnilo v Kris-
tovi. Teda aj Eliáš, ak má niečo povedať, 
hovorí to prostredníctvom Krista. Teraz 
sa všetko naplnilo v Kristovi. Práve toto 
je syntéza tejto práce.

Nad každým projektom máte 
dohľad, ako vnímate svoju pozíciu 
vo vašom tíme?
Vidíš, myslím si, že základ našej práce je 
to isté ako liturgia. Liturgia je to, čo spá-

ja, spoločenstvo všet-
kých osôb, ktoré sa zú-
častňujú na liturgii. Nejakým spôsobom 
sa musí odzrkadliť ich jednota. Jednota 
je postavená na dôvere a zároveň dôve-
ra je možná iba v láske. Keď poviem, že 
zajtra sa stretávame o ôsmej na stanici, 
a ty by si prišiel preto, že som pre teba 
užitočný, jedného dňa ma zradíš. Ak si 
budem myslieť, že prídeš, lebo máš 

strach, jedného dňa sa stratíš.
Ale ak ma máš rád, si môj verný priateľ 
a dôveruješ mi, prídeš a aj ja ti budem 
dôverovať a prídem. Dôvera je najväčší 
dôkaz lásky, v ktorej sú osoby zjedno-
tené. Myslím si, že dôverujem umelcom 
v našom tíme na sto percent. Ak by som 
nedôveroval na sto percent, nik by sa 
nebol dotkol týchto stien. A rovnako aj 
oni dôverujú mne na sto percent. Preto 
sa spoločne zabavíme, pracujeme v ra-
dosti, vtipkujeme, ale prečo? Lebo ak 
vstúpite do pravého vzťahu priateľstva 
v Duchu Svätom, ktorý je pôvodca 
a darca lásky, stanete sa deťmi. Ak nie 
sme deťmi, nemáme čo robiť s umením 
a ani v Cirkvi.
Cítime sa zle v Cirkvi, pretože nie sme 
deti, lebo často biskupi či mnohí zod-
povední sú vynikajúci na poli odbor-
nosti, ale nie sú viac deťmi. Do nebes-
kého kráľovstva sa vchádza ako dieťa. 
To je miesto, kde nemáš ty svoju myšli-
enku, ktorá predchádza všetko, ale si 

otvorený, spoľahneš sa na 
druhých, počúvaš ako dieťa, lebo vieš, 
že druhý ti má čo povedať, má čo uká-
zať. My žijeme také isté detstvo v Duchu 
Svätom.

Vďaka za rozhovor.
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saleziánski svätí

Stretnutie s donom Boscom ho 
poznačilo na celý život
Alojz Variara sa narodil vo Viarigi (pro-
vincia Asti) 15. januára 1875 v dobrej 
kresťanskej rodine. Jeho otec Peter si  
v roku 1856 vypočul dona Bosca, keď 
prišiel do ich dedinky prednášať ľudové 
misie. A tak sa časom rozhodol odviesť 
Alojza na Valdocco, aby tam pokračoval 
vo svojich štúdiách. Don Bosco zomrel 
štyri mesiace nato, ale pre malého Aloj-
za bolo spoznanie sa s ním dostatočné 
a poznačilo ho na celý život.

Objavil obetný rozmer 
saleziánskej charizmy
Po skončení gymnázia sa rozhodol stať 
saleziánom a 17. augusta 1891 vstúpil 
do noviciátu. Variara si svoje filozofické 
štúdiá vyko-

nal vo Valsalice (Turín), kde sa spoznal 
s donom Andrejom Beltramim, ktorý ho 

oslovil radosťou, s akou sa konfrontoval 
so svojou chorobou.

„Tento je môj!“
V roku 1894 známy misionár malomoc-
ných v Ague de Dios – don Unia prišiel 
na Valsalice, aby si vybral jedného bo-
hoslovca, ktorý by sa venoval mladým 
postihnutým malomocenstvom. Alojz 
Variara si poznačil: „Na lístok som si na-
písal svoju túžbu odísť do Kolumbie  
a poprosil som Pannu Máriu o túto mi-
losť. Lístok som položil na srdce sochy 
Madony – medzi Madonu a Dieťa Ježiša, 
ktorého drží v náručí. Spomedzi 188 
spolužiakov, ktorí mali rovnakú túžbu, 
don Unia upriamil svoj pohľad na Vari-
aru a povedal: „Tento je môj!“

K malomocným zavítala hudba
Alojz prišiel do Aguy de Dios 6. augusta 
1894. V lazarete sa nachádzalo 2 000 
obyvateľov, z toho 800 malomocných. 
Len čo prišiel, stal sa dušou všetkých 
pacientov, zvlášť detí. Vytvoril hudobnú 
skupinu, ktorá svojou animáciou doká-
zala z ovzdušia beznádeje vytvoriť svia-
točnú atmosféru. V roku 1895 zomrel 
don Unia a Alojz zostal sám s donom 
Crippom.

23-ročný kňazom
V roku 1898 bol vysvätený za kňaza. 
Veľmi rýchlo sa prejavil ako vynikajúci 
duchovný vodca. V roku 1905 ukončil 
stavbu internátu Asilo don Unia, ktorý 
mal kapacitu pre 150 sirôt a malomoc-
ných a zabezpečoval im kvalifikáciu  

v nejakom odbore a neskôr aj zapojenie 
sa do spoločnosti.

V spovednici sa zrodila nová 
kongregácia
V Ague de Dios vznikla v rámci Sestier 
Prozreteľnosti Asociácia dcér Márie. 
Mala 200 členiek – dievčat a on bol ich 
spovedníkom. V tejto skupine vytušil 
niektoré povolania k rehoľnému životu. 
A tak vznikol odvážny projekt – v Cirkvi 
niečo ojedinelé – inštitút, ktorý by ak-
ceptoval aj chorých na malomocenstvo. 
Inšpirovaný spiritualitou dona Beltra-
miho rozvíjal saleziánsku trpiteľskú cha-
rizmu a založil Kongregáciu dcér Naj-
svätejších Sŕdc Ježiša a Márie, ktorá má 
dnes 600 rehoľníc.

Ukrižovaný kňaz
Pre toto dielo musel Alojz znášať veľké 
nepochopenie zo strany ľudí aj nie-
ktorých predstavených. Boli totiž pre-
svedčení o tom, že má odísť z Aguy de 
Dios, dokonca ho odtiaľ aj viackrát pre-
sunuli na iné pôsobisko. Podobne ako 
don Bosco, aj on bol vzorom v posluš-
nosti. Na ohováranie vôbec nereagoval. 
Bol dôveryhodný, lebo bol poslušný. 
Don Rua ho z Turína povzbudzoval.

Zomiera odsunutý na okraj
Zomrel 1. februára 1923 ďaleko od svo-
jich milovaných chorých, lebo tak to 
chcela poslušnosť. Teraz odpočíva  
v Ague de Dios v kaplnke svojich dcér. 
Ján Pavol II. ho 14. apríla 2002 vyhlásil 
za blahoslaveného.

Spracoval: Ondrej Miliczki SDB
Foto: archív

Blahoslavený Alojz Variara

Prvého februára uplynie 100 rokov od smrti dona Alojza 
Variaru, ktorý najmä cez hudbu a duchovné sprevádzanie 
priniesol svetlo do života rodín postihnutých 
malomocenstvom.

Alojz Variara (posledné dni jeho života) 
sa lieči v rodine spolupracovníka 
Facciniho

Alojz Variara vo svojej izbe
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sedem hlavných hriechov

Jedlo a nápoj sú neraz synonymom ne-
spravodlivosti medzi národmi: kým 
v chudobných krajinách zomierajú mi-
lióny ľudí od hladu, v bohatých kraji-
nách mnohí ochorejú a zomrú, lebo 
jedia mnoho. V priemyselných krajinách 
sú zas veľmi rozšírenými patológi-
ami obezita, bulímia a anorexia. 
Kultúra blahobytu v našej spoloč-
nosti vedie ľudí k čoraz väčšej kon-
zumácii jedla. Už svätý František 
Saleský vo svoje dobe upozorňo-
val, že nespokojní a nepokojní ľu-
dia hľadajú radosť v jedle. Prehna-
ná maškrtnosť má svoj pôvod 
v kompenzácii ako odpoveď na 
nepríjemnosti, frustrácie, depresie 
a odsúvanie na okraj spoločnosti.
Svätý František hovorí, že maškrt-
nosť spočíva v:
• túžbe po vyberaných jedlách a nápo-
joch;
• prehnanom jedení čo do množstva;
• prehnanej príprave jedál;
• prehnanom potešení sa;
• jedení mimo času na to určeného.
Maškrtnosť má dve formy, jedna sa 
sústredí na jedlá a druhá na alkoholické 
nápoje. František odporúča jesť s jed-
noduchosťou a miernosťou toľko, koľko 
potrebuje naše telo k životu. Podľa sve-
dectiev jedával bez najmenších pozná-
mok všetko, čo mu predložili, a pripo-
mínal aj druhým, že treba s veľkým 
rešpektom zachovávať slová Pána Ježi-
ša: „A keď prídete do niektorého mesta  
a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia“ (Lk 
10, 8). Svoj život prežil v striedmosti 

a praktizoval rôzne druhy telesnej aské-
zy a pokánia, pričom ich však nežiadal 
od druhých. Aby sa nerobil nápadným 
alebo ak by mal niekomu odoprieť lás-
ku, uprednostňoval zrieknuť sa svojich 
dobrovoľných umŕtvovaní. Tieto teles-

né skutky pokánia a umŕtvovania nie sú 
masochistickými prejavmi, práve na-
opak, učia umiernenosti, ovládaniu 
seba samého a schopnosti vedieť sa 
darovať. Pôst nás zároveň učí byť soli-
dárnymi s tými, ktorí trpia hladom.
U mnohých svätcov obdivujeme ich 
odpútanosť od hmotných vecí – aj jed-
la, čo je výborná vec, ale na druhej stra-
ne musíme byť pozorní na to, čo jeme 
a pijeme, lebo ten, kto ignoruje, čo má 
na tanieri, môže sa otráviť.
Pôžitok, ktorý s radosťou cítime, keď 
jeme niečo príjemné, by v nás nemal 
vyvolať pocit viny ani vtedy, keď sme 
„maškrtní“ a dáme si kúsok čokolády. 
Obžerstvo (maškrtnosť) je forma egoiz-
mu, ktorý vo všeobecnosti prináša od-

mietanie a pohŕdanie jedlom a nápoj-
mi. Ešte horšie je, ak nenásytnosť robí 
človeka otrokom vlastného brucha. 
Nenajedenec – ten, kto si neodloží na 
zajtra nič z toho, čo môže zjesť už 
dnes, – sa správa ako dokonalý egoista: 

vy berie si najprv najlepšie kúsky 
alebo najlahodnejšie jedlá a nepo-
sunie tanier spolustolujúcim, po-
kiaľ si nenaplní ten svoj.
Aké rady dáva náš svätec na zvlád-
nutie nemiernosti v pití a jedení? 
„Postiť sa, aby sme sa páčili Bohu, je 
výborná vec.“ Odporúča pôst, ktorý 
má byť praktizovaný tak, aby ne-
poškodil zdravie. Takýto spôsob 
umŕtvovania je blahodarný tak pre 
dušu, ako aj pre telo. Pôst má byť 
pokorný, úprimný a konaný z lásky 
k Bohu a nie preto, aby nás ľudia 

obdivovali. Povzbudzuje nás, aby sme 
sa učili miernosti, ktorá spočíva v usmer-
ňovaní vôle a chúťok zmyslov: „Stála 
a vytrvalá miernosť je omnoho viac ako 
prísne odriekanie.“ Vo svojej knihe Filo-
tea povzbudzuje „vyčítať a napomínať 
maškrtnosť“, aj keď mnohí by jeho slová 
radšej nahradili slovami „poraziť a vy
koreniť maškrtnosť“. František však chce, 
aby sme k našim chybám a nezriade-
ným vášňam pristupovali s láskavosťou 
a bez povrchnej zúrivosti a nenávisti. 
Jeho slová „všetko z lásky a nič násilím“ 
nám znejú ako pozvanie vstúpiť do du-
chovného boja, kde láska zastáva prvé 
miesto.

Autor: František Kubovič SDB
Foto: Pexels

Maškrtnosť, nenajedenosť (u nás známa ako „obžerstvo“) sa 
považuje za jeden z najmenej dôležitých siedmich 
hlavných hriechov. Keď nás vedie k nemiernosti alebo 
k zlým stravovacím návykom, je potenciálne nebezpečná 
pre naše zdravie.

Maškrtnosť:
 veď je to len „malý hriešik“
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správy

Turín
DUCHOVNÉ CVIČENIA S HLAVNÝM PREDSTAVENÝM
Od nedele 6. do soboty 12. novembra 2022 sa saleziánski provinci-
álni radcovia regiónu strednej a severnej Európy zúčastnili na du-
chovných cvičeniach, ktoré kázal hlavný predstavený saleziánov 
otec Ángel Fernández Artime. Na cvičeniach sa zúčastnili aj členo-
via provinciálnej rady zo Slovenska. Bol to čas bohatý na úvahy, 
ktoré predniesol hlavný predstavený na tému zasvätenej salezián-
skej identity vo svetle 28. generálnej kapituly. Uviedol niekoľko 
priorít, ktoré sa týkajú služby riadenia a animácie provinciála s jeho 
radou.
Počas týchto dní mali všetci prítomní saleziáni dostatok času na 
osobnú modlitbu a možnosť eucharistickej adorácie pred Najsvä-
tejšou sviatosťou. Každý deň bola tiež možnosť klásť hlavnému 
predstavenému otázky na rôzne témy dôležité pre saleziánsky život 

Prešov
SVÄTÁ OMŠA V PREŠOVE NA SVIATOK DONA RUU
V sobotu 29. 10. 2022 sa uskutočnila tradičná slávnostná svätá omša 
pri príležitosti sviatku dona Ruu, ktorý bol pápežom Pavlom VI. vyhlá-
sený za blahoslaveného 29. októbra 1972.
Dona Ruu sme si my saleziáni spolupracovníci v Prešove oficiálne zvo-
lili za nášho saleziánsko-spolupracovníckeho „patróna“ ešte na Meto-
dovej ulici, kde bolo centrum komunity saleziánov v Prešove. Stretli 
sme sa obe spoločenstvá Juh a Sever na Bottovej ulici v Kostole dona 
Bosca. Svätú omšu celebroval don Ondrej Puček SDB s donom Milanom Ficíkom SDB. Don Puček nám v homílii priblížil 
dona Michala Ruu, ako sa zoznámil s donom Boscom. Na konci homílie nás povzbudil do našej každodennej činnosti sale-
ziána spolupracovníka. Po svätej omši sa vytvorili skupinky, urobili sme si menšie stretká a podelili sme sa navzájom o svo-
jich zážitkoch.

Kubáňovo
POŽEHNANIE BUSTY SALEZIÁNA ALOJZA KOZU
V sobotu 29. októbra 2022 v obci Kubáňovo (okres Levice) 
v exteriéri rímskokatolíckeho Kostola svätého Ladislava 
nitriansky biskup Mons. Viliam Judák posvätil busty dvoch 
kňazov pôsobiacich vo farnosti Kubáňovo. Prvá busta je 
spomienkou na miestneho farára a dekana Dezidera So-
lymossyho (1886 – 1963). Druhá busta je pripomenutím 
kňaza saleziána dona Alojza Kozu (1903 – 1988). Bol cir-
kevným historikom, pedagógom a trpiteľom za vieru. Po 
útrapách „Akcie K“ z barbarskej noci v roku 1950 mu bolo 
umožnené po piatich rokoch vrátiť sa do civilného života. 

Štátny súhlas do verej-
nej duchovnej správy 
nedostal, preto sa za-
mestnal ako organista 
v Kubáňove. Tu v taj-
nosti vypomáhal 
miest nemu duchov-
nému D. Solymossy-
mu. Obaja kňazi ne-

boli rodáci z Kubáňova, ale ich príklad a pôsobenie 
vychovali generácie nábožných ľudí, podporovateľov 
miestnej cirkvi a ľudí pevnej viery.

Rím
MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA
V generálnom dome sestier saleziánok v Ríme sa pri príležitos-
ti 150. výročia založenia Inštitútu FMA uskutočnila v dňoch 25. 
až 30. 9. 2022 medzinárodná konferencia. Mala názov „Prínos 
sestier FMA vo výchove v rokoch 1872 – 2022, cesty, výzvy a per-
spektívy“. Zúčastnilo sa na nej 270 sestier FMA a vyše 30 hostí 
z oblasti cirkevného, spoločenského a politického života. Naša 
slovenská saleziánka sestra Kamila Novosedlíková FMA ako 
členka ACSSY patrila medzi pozvaných hostí. V deň, ktorý bol 
venovaný histórii pedagogického pôsobenia FMA vo svete, 
sestra Kamila vo svojom príspevku predstavila sestru Máriu 
Černú FMA (28. 1. 1928 – 14. 2. 2011), bývalú magistru tajného 
noviciátu v Čes-
k o s l o v e n s k u , 
ktorá sa právom 
pokladá za jeden 
z nosných pilie-
rov rozvoja In-
štitútu FMA na 
Slovensku.
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nekrológ

Don Mathias Günther Rompf sa narodil 
20. 2. 1943 v Bratislave ako tretí z trinás-
tich detí. Rodičia vtedy bývali v Michal-
skej veži. Prvé základy kresťanskej viery 
mu dali rodičia, na ktorých bol veľmi 
hrdý a ktorým vďačí za mnohé veci. Zá-
kladnú školu začal na prelome päťdesia-
tych rokov, keď sa zo dňa na deň pán 
učiteľ už musel nazývať súdruhom uči-
teľom a z cirkevných škôl sa stali štátne. 
V roku 1965 sa rodina presťahovala na 
Steinerovu ulicu do 5-izbového bytu.  
V tomto byte sa dialo veľa podujatí taj-
nej cirkvi aj stretká, duchovné cvičenia. 
Tajné sväté omše aj s J. Ch. Korcom, 
mnoho stretiek a duchovných cvičení 
sa uskutočnilo aj na ich záhrade v Prie-
voze. Neskôr po ukončení učňovskej 
školy sa Mathias zamestnal ako údržbár. 
Dostal na Steinerovej v tom istom dome 
2-izbový domovnícky byt, kde sa už 
stretávali aj saleziáni.
Jeho rehoľná formácia prebiehala počas 
totality, a preto bolo treba byť veľmi 
obozretný. Po stretnutí s donom Iva-
nom Grófom začal obdobie kandidát-
skej skúšky. V rokoch 1977 – 1978 ab-
solvoval noviciát pod vedením nového 
magistra dona Jozefa Gánovského.
Prvé rehoľné sľuby skladal do rúk dona 
Jozefa Kaisera v Skačanoch dňa 27. 1. 
1978. Počas formácie postupne prebie-
halo štúdium latinčiny, filozofie a neskôr 
teologických predmetov.
Práve v tomto období sa ako čerstvý 
salezián popri zamestnaní údržbára 

podniku služieb ZARES v Bratislave ve-
noval aj intenzívnemu apoštolátu me-
dzi najopustenejšou, poväčšine róm-
skou mládežou. Mathias mal vtedy 38 
rokov, keď ho na základe jeho apošto-
látu s Rómami obvinili z trestnej činnos-
ti porušením § 178 trestného zákona 
o marení dozoru štátu nad cirkvami 
a náboženskými spoločnosťami. Zatkli 
ho v druhej polovici mája 1981 a trestné 
pojednávanie sa začalo 18. 9. toho roku. 
Následne po vynesení rozsudku dňa  
25. 9. 1981 bol „ujo Maťo“, ako ho chlap-
ci volali, odsúdený na 2 roky nepodmie-
nečne. Na odvolacom konaní, zrejme aj 
pre veľký medzinárodný ohlas, ktorý 
vyvolalo jeho odsúdenie, mu znížili trest 
na osem mesiacov. Tie si odpykal v Ná-
pravno-výchovnom ústave v Sučanoch.
Po návrate z výkonu trestu pokračoval 
v tajných štúdiách. Záverečnú formáciu 
absolvoval pod vedením dona Jozefa 
Izakoviča. Doživotnú profesiu zložil 
v Dolnej Súči 27. 1. 1984 do rúk dona 
Jozefa Kaisera. Kňazskú vysviacku mu 
11. 1. 1985 tajne udelil biskup Ján Chry-
zostom Korec.
Po páde totalitného režimu bol najprv 
ako kaplán v Šaštíne a v komunite za-
stával úlohu vikára a neskôr ekonóma. 
Rok strávil v Žiline na internáte SOU sv. 
Jozefa Robotníka a potom prežil dva 
roky v Bratislave-Petržalke v komunite 
na Daliborovom námestí. Ďalších deväť 
rokov strávil v komunite v Rožňave. Zá-
verečná etapa jeho života bola znova 

Bratislava – komunita na Mamateyovej. 
Tu prežil ostatných 17 rokov. Z nich  
15 sa venoval aj práci v saleziánskom 
archíve na Miletičovej. Popri svojej čin-
nosti vykonával aj službu duchovného 
asistenta niekoľkých skupín v Inštitúte 
Dobrovoľníčok dona Bosca.
Pán si ho povolal 17. 10. 2022. Odovzdal 
svoju dušu milosrdnému Otcovi vo 
veku 79 rokov, keď v Cirkvi a v salezián-
skej spoločnosti prežil 44 rokov rehoľ-
ného a 37 rokov kňazského života. Jeho 
pohreb sa konal 24. októbra v Bratisla-
ve, zádušnej svätej omši v Kaplnke svä-
tého Dominika Savia na Mamateyovej 
predsedal bratislavský arcibiskup Mons. 
Stanislav Zvolenský. Don Mathias 
Günther Rompf je pochovaný v salezi-
ánskej hrobke na cintoríne v Bratislave-
-Vrakuni.

Mathias Günther Rompf
salezián kňaz

* 20. 2. 1943 Bratislava † 17. 10. 2022 Bratislava
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saleziánske vydavateľstvo

REČI 
O čom a ako hovoríme

Asi sa každý z nás vo svojom živote stretol s klebetami. Ako 
vznikajú, čo je ich príčinou? Aké sú následky našich neuváže-

ných rečí, ako s nimi skoncovať? Čo nám napomôže „vy-
koreniť“ tento zlozvyk? Nájdeme zmienku o klebetách aj 
vo Svätom písme? Možno nám v tom pomôže konanie 
svätých ako Filip Neri, Terézia Avilská, František Saleský 
či ďalší. Kde a ako?

Jazyk dáva život našim myšlienkam, pocitom, emóciám  
a spája nás s vonkajším svetom. Náš spôsob reči má veľký 
vplyv na vznik a stabilitu medziľudských vzťahov. Vypo-
vedané slovo druhého človeka požehnáva, oceňuje, 
prejavuje mu úctu a vďaku. Tvorí jednotu a buduje 
mosty. Dokáže však tiež preklínať, súdiť a byť falošné. 
Vie priniesť zlo, nepochopenie, rozkol, ba aj smrť. 

Práve o „klebetách“ a o tom, ako s nimi „narábať“, sa 
dozviete v našej druhej knižnej novinke s názvom 

Reči – O čom a ako hovoríme. Táto kniha nám 
pomôže lepšie pochopiť dôle-
žitosť jazyka pri budovaní na-
šich vzťahov. Veríme, že bude 
praktickým poradcom a sprie-
vodcom vo svete „našich vlast-
ných rečí“. 

Leoluca Pasqua (1967) sa naro-
dil v talianskom Corleone. Na 
univerzite v Udine vyštudoval 
ochranu kutúrneho dedičstva  
a na Pápežskej teologickej fakulte 
na Sicílii teológiu. Je kňazom  
a biskupským vikárom v diecéze 
Palermo. Aktuálne pôsobí ako špi-
rituál v arcibiskupskom seminári. 
Napísal niekoľko úspešných kníh  
o duchovnom boji a o ľudských sla-
bostiach. Viaceré z nich boli prelo-
žené do iných jazykov.

UŽ NEVLÁDZEM
Liek na únavu zo života 

Dnes sa často hovorí o syndróme vyhorenia. Mnohí ľudia, 
zvlášť manažéri, sa cítia na pokraji vyhorenia, kolapsu, 
trpia dep re siami z vyčerpanosti. 
V práci vynakladajú 
veľa úsilia, námahy, aby 
posúvali firmu vpred 
alebo aby splnili plány  
a ciele zamestnávateľov. 
No nie vždy to súvisí s vy-
horením. Je tu aj iný feno-
mén. Sú jednoducho una-
vení! A nielen oni, a nie len 
z práce. 

Často sa mnohí cítime una-
vení aj z neprestajného 
úsilia o obnovu vzťahu  
v rodine, uniká nám nad-
šenie z bežného dňa, sme 
unavení z Cirkvi či z politi ky. 
Unavená je naša duša... Kde 
sa stala chyba? A dá sa vyjsť 
z tejto slepej uličky sklamania 
a bezmocnosti? 
 
Knižná novinka od uznávaného duchovného 
sprievodcu Anselma Grüna s názvom Už nevlá
dzem – Liek na únavu zo života odkrýva nové 
poznanie o sebe. Získame príležitosť premýšľať  
o svojej únave a urobiť rozhodnutia, ktoré sa 
stanú nádejou na zmenu... 

Anselm Grün OSB (1945) je nemecký kato-
lícky kňaz, mních benediktínskeho opátstva 
Münsterschwarzach a vyhľadávaný duchovný 
sprievodca. Jeho knihy o spiritualite a umení 
života sa stávajú svetovými bestsellermi a sú 
preložené do viac ako 30 jazykov.

Doprajte si čas (nielen) na seba 
Knižné novinky na povzbudenie

Autor: Vydavateľstvo DON BOSCO

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.


