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kvietky dona bosca

Osemnásťročný Ján Bosco počas svojho života v Chieri 
často hladoval. Zachránil ho priateľ Jozef Blanchard, kto
rý si to všimol a chodil k svojej matke, predavačke ovocia, 
aby si naplnil vrecká jablkami či gaštanmi. Dobrá žena 
to postrehla, ale tvárila sa, že nič nevidí. Jozef si opako
vane pri stole napĺňal svoje vrecká ovocím. Jeho brat 
Leandro jedného dňa zvýšil hlas: „Tvoja matka nikdy nič 
nevidí! Jozef ti berie ovocie na kilá a ty si to ani nevšim
neš!“
„Všimla som si to veľmi dobre,“ odpovedala žena,  
„ale viem, kam to berie. Ten Ján je dobrý chlapec a hlad 
v jeho veku je zlá vec.“
Aj keď Ján prosil svojho mladého priateľa, aby sa oňho 
takto neznepokojoval, Jozef naliehal s takou láskou, že 
musel súhlasiť.
Don Bosco sa stal slávnym, ale nikdy na neho nezabudol.
V roku 1876, keď don Bosco prechádzal cez Chieri, zba
dal Jozefa Blancharda. Aj on už zostarol. Kráčal po ulici 
s tanierom a fľašou vína v ruke. Don Bosco práve od
chádzal od kňazov, s ktorými sa rozprával, a veselo 
k nemu pristúpil: „Drahý Blanchard! Som šťastný, že 
ťa opäť vidím. Ako sa máš?“
„Dobre, dobre, pán rytier,“ odvetil rozpačito. Don 
Bosco trochu zosmutnel: „Prečo ma voláš rytier? 
Prečo mi netykáš? Som chudobný don Bosco, 
vždy rovnako chudobný, ako keď si mi zaháňal 
hlad.“
Obrátil sa na kňazov: „Páni, toto je jeden  
z prvých dobrodincov chudobného dona 
Bosca!“ A Blanchardovi povedal: „Chcem, aby 
to vedeli, pretože ty si pre mňa urobil všetko, 
čo si mohol. Kedykoľvek prídeš do Turína, 
určite musíš prísť ku mne na obed.“
O desať rokov neskôr, v roku 1886, sa Blan
chard dozvedel, že zdravotný stav dona Bosca 
je zlý, a prišiel za ním do Turína. V predsieni 
mu sekretár oznámil: „Don Bosco je chorý  
a odpočíva. Nemôže nikoho prijať.“
„Povedzte mu, že je tu Blanchard. Uvidíte, že ma 
prijme.“

Don Bosco spoza dverí spoznal jeho hlas. S ťažkosťami 
vstal a pristúpil k nemu. Chytil ho za ruku, prinútil ho 
vojsť a sadnúť si vedľa neho: „Drahý Blanchard, spomenul 
si si na chudáka dona Bosca. Ako je na tom tvoje zdravie, 
tvoja rodina?“
Dlho sa rozprávali. Bol už čas obeda a don Bosco mu 
povedal: „Vidíš, som starý a zoslabnutý. Nemôžem ísť  
s tebou na obed, moje nohy už nezvládajú schody. Ale 
chcem, aby si išiel na obed s mojimi saleziánmi.“
Zavolal sekretára: „Toho môjho priateľa posadíte do na
šej jedálne na moje miesto. Budem sa za teba modliť, 
Blanchard, a nezabudni na svojho chudobného dona 
Bosca.“ Zmätený starec z Chieri v ten deň obedoval na 
hlavnom mieste v jedálni Kongregácie a rozprával o svo
jom priateľstve s Jánom v Chieri a o stretnutí spred de
siatich rokov.

Priateľ je Priateľ je 
navždynavždyAutor: B. F.
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Tento príbeh sa nachádza v Memorie 
Biografiche (MB I, 298).
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hlavný predstavený

Milí priatelia mesačníka Il Bollettino Sa-
lesiano, „preplávali sme“ starým rokom, 
ako vravia námorníci, a stojíme pred 
novým rokom. Každý začiatok má v sebe 
niečo magické, a čo je nové, má svoje 
zvláštne čaro. Rok 2023 sa zdal vzdiale
ný, no už je tu. Nový rok je vždy prísľu
bom, že aj k nám prídu dobré správy. 
Nový rok pramení zo svetla a z nad
šenia, ktoré sme dostali na Via noce.
„Svoj čas má narodiť sa,“ hovorí Kazateľ 
v Biblii. Nikdy nie je príliš neskoro začať 
znova. Boh vždy s nami začína odznova 
a napĺňa nás svojím požehnaním.
Za posledné roky som sa naučil jednu 
vec: pripraviť sa na prekvapenia a na 
neočakávané veci. Ako hovorí svätý Pa
vol v jednom liste: „... do ľudského srdca 
nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí 
ho milujú“ (1 Kor 2, 9). Obsahom kres
ťanskej nádeje je žiť odovzdane v Bo
žom náručí.
Dnes sa veľmi zmenil spôsob života, 
vyjadrovania a komunikácie. Ale ľudské 
srdce, najmä srdce mladých, je stále 
rovnaké – ako jarný výhonok plný živo
ta pripravený vypučať. Mladí ľudia „sú“ 
nádejou, ktorá kráča.
To, s čím sa vám teraz zverím, sa mi zdá 
veľmi vhodné do časopisu Il Bollettino 
Salesiano ako pozdrav na mesiac január, 
„mesiac dona Bosca“.
Pred niekoľkými týždňami som navštívil 
saleziánske diela v Spojených štátoch 

amerických (USA). Jedného dňa skoro 
ráno som prišiel na strednú školu „svä
tého Dominika Savia“ v Los Angeles. 
Strávil som niekoľko hodín so stovkami 
študentov a hneď potom nasledovala 
panelová diskusia so 45 stredoškolákmi. 
Rozprávali sme sa o ich osobných plá
noch a snoch. Boli to veľmi príjemné 
a obohacujúce hodiny.

Na konci tohto dopoludnia som mal 
spoločne s mladými občerstvenie na 
dvore. S chlebíkom v ruke a s fľašou 
vody som sedel za dreveným stolom na 
nádvorí. V tej chvíli tam boli so mnou 
ďalší štyria saleziáni. Pozdravil som 
mnohých mladých, niektorí sedeli pri 

stoloch, iní stáli. Bol to obed okorenený 
radosťou. Pri stole som mal ešte dve 
voľné miesta. Zrazu prišli dvaja mladíci 
a prisadli si k nám. Samozrejme, začal 
som sa s nimi rozprávať. Po niekoľkých 
minútach mi jeden z mladíkov povedal: 
„Chcem sa ťa niečo spýtať.“
„Samozrejme, povedz.“

Mladík pokračoval: „Čo musím urobiť, 
aby som sa stal pápežom? Chcem byť 
pápežom.“
Zatváril som sa prekvapene, ale usmial 
som sa. Odpovedal som mu, že takúto 
otázku som ešte nedostal a že ma pre
kvapila jeho jasnosť a odhodlanie. 

Už mnoho rokov som nepočul od nijakého mladíka 
takéto slová, vyslovené v takej pohode, v prítomnosti 
všetkých jeho kamarátov, ktorí sa tlačili okolo nás.

Ten mladík mi povedal: 

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

„Mojou veľkou láskou „Mojou veľkou láskou 
je Kristus.“je Kristus.“
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hlavný predstavený

Spontánne som mu vysvetlil, že medzi 
jednou miliardou a 600 miliónmi kato
líkov je veľká konkurencia a nie je také 
ľahké byť zvolený za pápeža.
Navrhol som mu: „Počuj, mohol by si 
začať tým, že sa staneš saleziánom.“
Mladý muž s úsmevom povedal: „No, 
nehovorím nie.“ A veľmi vážne dodal: 
„Je totiž isté, že mojou veľkou láskou je 
Kristus.“
Musím povedať, že som bol ohromený 
a príjemne prekvapený. Myslím, že už 
mnoho rokov som nepočul od nijakého 
mladíka takéto slová, vyslovené tak bez
starostne, v prítomnosti všetkých jeho 
kamarátov, ktorí sa v tej chvíli tlačili oko
lo nás.
Mladík mal milý, úprimný úsmev. Pove
dal som mu, že sa mi jeho odpoveď 
veľmi páči, pretože som pochopil, že je 
absolútne úprimná.
Dodal som, že ak súhlasí, rád by som  
o našom rozhovore porozprával inoke
dy a na inom mieste. A teraz to robím.
Už v tej chvíli moje myšlienky zaleteli  
k donovi Boscovi. On by určite veľmi 

ocenil rozhovor s mladíkom, ako bol 
tento. Niet pochýb, že v mnohých roz
hovoroch so Saviom, Besuccom, Mago
nem, Ruom, Caglierom, Francesiom  
a mnohými ďalšími bolo veľa z tohto, 
bola tam túžba týchto mladíkov urobiť 
zo svojho života niečo pekné.
A rozmýšľal som o tom, aké dôležité je 
dnes, stošesťdesiattri rokov od vzniku 
Saleziánskej kongregácie, naďalej hlbo
ko veriť, že mladí sú dobrí, že majú  
v srdci mnoho semienok dobroty, majú 
sny a plány, v ktorých je často veľa veľ
korysosti a odhodlania darovať sa.
Aké dôležité je neprestávať veriť, že to 
Boh koná v srdci každého z nás, v srdci 
každého svojho syna a dcéry.
Zdá sa mi, že dnes, v našej dobe, sa oci
táme v nebezpečenstve, že na všetko, 
čo sa nám deje a čo zažívame, sa bude
me pozerať očami praxe a efektivity  
a že nám hrozí strata schopnosti dať sa 
prekvapiť sebou a inými a – čo je ešte 
znepokojujúcejšie – dať sa prekvapiť 
Bohom.
Nádej je ako sopka v našom vnútri, ako 

tajný prameň, ktorý prýšti v srdci, ako 
jar, ktorá exploduje v hĺbke duše. Strhá
va nás ako božský vír, ktorý nás z Božej 
milosti zachytil. Myslím, že tak ako vče
ra, za čias dona Bosca, aj dnes sú tisíce 
a tisíce mladých, ktorí chcú vidieť Ježiša, 
potrebujú zažiť priateľstvo s ním a hľa
dajú niekoho, kto by ich na tejto krásnej 
ceste sprevádzal.
Drahí priatelia časopisu Il Bollettino Sa-
lesiano, pozývam vás, aby ste sa k nim 
pripojili, a prajem vám veľa času, aby ste 
mohli žasnúť, čas, aby ste mohli dôvero
vať, čas pozerať sa na hviezdy, čas rásť 
a dozrievať, čas znova dúfať a milovať. 
Želám vám čas, aby ste mohli každý 
deň, každú hodinu prežívať ako dar. Že
lám vám tiež čas, aby ste mohli od
púšťať, čas, ktorý by ste mohli darovať 
iným, a mnoho času, aby ste sa mohli 
modliť, snívať a byť šťastní.

(Podľa Il Bollettino Salesiano, január 
2023)
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panna mária

Podobný príbeh má možno veľa z vás. 
Ten môj sa začal v Dubnici nad Váhom, 
meste, ktoré je preslávené celou ob-
rovskou knihou zázrakov.
Lurdská jaskynka s Pannou Máriou je 
tak trochu tajomným miestom. Ako 
malý by som tam ani sám nešiel. Vždy 
ma tam však brával môj otec. Práve som 
skúšal svoj prvý skutočný bike. Tešil som 
sa, že po jazde mestom pôjdeme aj na 
toto tajomné miesto za kostolom. Sme
ruje k nemu totiž vydláždený chodník, 
ktorý oblúkom a kopcom dole lemuje 
kostolné múry. Vyzeralo to na skutočné 
bicyklové dobrodružstvo. Ja som bol 
malý a drobný, bicykel podstatne ťažší 
a vyšší. Rozbehol som to a stočil vpra
vo. Pokyn bol čakať pri Panne Márii. 
Zastavil som a vyskočil doľava. Pod 
ťarchou bicykla som smeroval k divo
kému pádu strmými schodmi. Ostal 
som na druhom, zázračne zastavený. 
Fyzikálne zákony boli popreté. Triasol 
som sa v šoku. Otec pribehol, zdvihol 
ma a s úľavou v hlase vyriekol: „Panna 
Mária, ďakujem ti!“ Nejako som tomu 
neprikladal váhu, ale dobre. Dopadlo 
to dobre. O niekoľko dní som zažil hu
mornú situáciu. Otec sa o niečom roz
prával s bratom a ja som sa spýtal, či 
má nejaké frajerky. Odvetil mi stroho, 
že jeho frajerkou je jedine Panna Mária. 
A viete, ako to chodí. Sám som učiteľ 
a často počúvam deti v škole, ako opa
kujú myšlienky, ktoré počuli doma. 
Preto raz na obede, keď na mňa starší 
chalani kričali, či už mám frajerku, od
povedal som smelo, že mojou frajerkou 
je Panna Mária. Dozaista si viete pred
staviť ten výbuch jedálne... no to nič. 
Bol som možno bystrý, ale nechápal 
som. Pomyslel som si, že tí chalani sú 
hlupáci, a jedol som ďalej. O niekoľko 

rokov som sa, už skoro ako dospelý, 
s nimi skamarátil a hrávali sme hokej
bal...
Ako som rástol, toto miesto za kostolom 
pre mňa stratilo svoje čaro. Možno som 
sa tam niekedy prešiel po omši s rodič
mi, ale to bolo asi tak všetko.
Hovorí sa, že nikdy nehovor nikdy. Prišli 
časy životných otázok. Razom som zistil, 
že tie tabuľky s poďakovaniami nie sú 
náhoda. Pred Lurdskou jaskynkou 
vznikla pre mňa oáza pokoja, kde som 
mohol slobodne povedať všetko, čo ma 
trápi, všetko, čo ma gniavi, čomu nero
zumiem... Zistil som, že nie som sám. 
Stretal som tam rôznych ľudí, ďakujú
cich aj prosiacich. Nemôžem prezradiť, 

aj keby som tak veľmi chcel, ale aj v mo
jom živote som naplno zažil, čo sú to 
zázraky. Dostal som pozvanie na cestu, 
ktorá smeruje k Ježišovi. 
Dnes už v Dubnici nie som, ale viem, že 
Panna Mária je všade. Možno na ňu nie
kedy zabúdame, teda najmä vtedy, ak 
všetko ide relatívne hladko. Aj keď mož
no vieme, že by to tak nemalo byť, Pan
na Mária je skutočná kamoška a neko
nečne milujúca žena. Ona sa isto 
nenahnevá, je stále pripravená priho
várať sa za nás u svojho milovaného 
syna. Je vždy pripravená počúvať. No 
a čo ten „vodný ruženec“?
Obľúbil som si ho. Najmä teraz, keď mi 
cesta do práce trvá dlhšie. Rád s Máriou 
začínam ráno, hneď v kúpeľni, pri ob
liekaní a zamykaní dverí do bytu. Rád 
s ňou trávim čas pri čakaní na doprav
ný prostriedok, pri jazde v ňom alebo 
pri šoférovaní v aute. Čas mi kráti aj pri 
čakaní v rade pri pokladni alebo pri 
dozore na chodbe školy. Žiaci sa ma 
pýtajú, prečo som zamyslený. Ja sa 
usmejem a konečne chápem to tajom
né:  „Ktorého si Panna pri návšteve Al
žbety v živote nosila.“ A keď príde tá 
milosť, ruženec odriekam aj pri plávaní 
v bazéne. Viem, možno pohorším nie
ktorých duchovných otcov, ale toto je 
môj skromný príbeh.
Určite je podobných príbehov, v kto
rých naša Pomocnica hrá prvé husle, 
veľké množstvo. Alebo možno ani nie. 
Ktovie. Jedno však viem určite stoper
centne. Žiť s Máriou sa oplatí, pretože 
život zrazu dáva človeku hlbší zmy-
sel... a to vo všetkom, čo práve preží-
va.

Modlil si sa už niekedy

Nie, nemajte strach! Netlačím do vás herézy a falošné učenia.
Je to len malý príbeh o živote s tou, ktorá je vždy blízko a vždy vypočuje.

Autor: Marek Strapko
Foto: Gabriela Bauerová

„vodný ruženec“?
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Prehistória diela
Saleziáni prišli do Petržalky ešte dávno 
predtým, ako sa otvoril náš dom na Ma
mateyovej. História hovorí, že v roku 
1990 v tomto narýchlo postavenom 
komunistickom sídlisku bývalo približ
ne 120tisíc obyvateľov. Prišli sme do 
tejto mestskej časti na pravom brehu 
Dunaja s túžbou urobiť Petržalku ľud
skejšou a začali sme od mladých. Úrady 
nám dovolili prenajať v jednom činžia
ku tri miestnosti, tam začal fungovať 
klub pre mladých, ktorý navštevovalo 
týždenne viac ako 100 mladých. Opatr
ne sme im ponúkali priateľstvo, pocho
penie a zdravé prostredie. Prečo naše 
kroky viedli do Petržalky? Noviny opa
kovane nazývali túto časť hlavného 
mesta (na počet obyvateľov ľudnatejšia 
ako väčšina miest na Slovensku) časo
vanou bombou kriminality, ktorá by bez 
zásahu vybuchla o niekoľko rokov. Sa
leziáni priložili ruku k dielu, aby nevy
buchla.

Citát z kroniky Mamateyky
„Na počiatku bol Boh, potom bola Pe
tržalka, potom bol v Petržalke taký cha
os ako nikde na svete. V Petržalke bol 
na 120tisíc obyvateľov jediný kostol. 
Podobne vyzeral aj duchovný život oby

vateľov tohto sídliska. Väčšina manžel
stiev rozbitých, v rozklade, nešťastní 
rodičia, nešťastné deti v nešťastných 
rodinách. Zdalo sa, že to nikto nevidí. 
Súdruhovia budovali socializmus a po 
jeho krachu mali v Petržalke zelenú  

Autor: SDB Bratislava-Mamateyova
Foto: archív SDB Bratislava-Mamateyova

Bratislava-MamateyovaBratislava-Mamateyova

saleziánske diela

Menšia stavba je dnes naším domom, väčšiu sme 
zbúrali a na jej mieste stojí detské ihrisko a Lidl
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saleziánske diela

drogy a nemravnosť tak 
ako nikde inde na svete. Zo 650 nových 
prípadov narkománie bolo 600 v Brati
slave a z toho 550 v Petržalke. Podobne 
to bolo aj s kriminalitou. Ale v tejto tme 
boli aj svetielka. Malé rodinné spolo
čenstvá nevedeli zvrátiť túto neúprosnú 
situáciu. Všetci cítili, že to takto nemôže 
ísť ďalej, ale nik nevedel spoľahlivo po
vedať ako. Orgány mestskej samosprá
vy boli v značnej miere pod vplyvom 
rozumných a čestných ľudí. Títo hľada
li východiská a podporili každé úsilie, 
ktoré budilo nádej. Poslanci odhlasova
li, že budovy s pozemkom na Mamate
yovej ulici predajú za symbolickú cenu 
Saleziánom dona Bosca, aby tu zriadili 
Centrum sociálnej prevencie mládeže.“

Začíname stavať
Dňa 9. októbra 1994 sa uskutočnila po
sviacka staveniska. Pozvaní hostia, ktorí 
sa na nej zúčastnili, len po
tvrdili dôležitosť tohto oka
mihu a nádej, s akou sa na 
toto dielo pozeralo. Prítom
ní boli: prezident Slovenskej 
republiky p. Kováč, primátor 
Bratislavy p. Kresánek a ďal
ší poprední politici. Zo stra
ny saleziánov hlavný pred
stavený don E. Viganó, 
provinciál Slovenskej pro
vincie don E. Macák, don V. 
Fekete, don Kysel (hnací 
motor prestavby budovy), 
don Pöstényi a iní. Prvá ko

munita pre budúce Mládežnícke stre
disko na Mamateyovej bola zložená 
z trojice bratov, ktorí síce bývali v pro
vinciálnom dome na Miletičovej, ale 
pastoračne začali pôsobiť v Petržalke 
o rok neskôr v októbri 1995. Bol to dia
kon K. Maník a dvaja asistenti Peter Pil
ko a Marián Sarňák. Prvé úsilie zamera
li na pomoc nášmu spolubratovi 
donovi Mirkovi Kyselovi pri dostavbe 
domu, na zoznámenie sa s mladými 
z Daliborka a z klubu dona Bosca. Prvý 
direktor, aj keď len incaricato, bol don 
Fekete, hoci nevýhodou bolo, že mal aj 
provinciálne zodpovednosti. Neskôr do 
komunity pribudol koadjútor Marián 
Kališ.

Otvárame Mamateyku
Stavba napriek všetkým problémom 
a ťažkostiam napredovala a prišiel deň 
otvorenia diela. Dňa 14. septembra 

1996 bola veľká slávnosť s množstvom 
mladých aj dospelých, veriacich, ducho
venstva aj politikov. Primátor Kresánek 
v príhovore povedal: „Ďakujeme všetci 
Bohu, že tu máme vás, bratia saleziáni. 
Don Bosco prišiel práve do tohto typu 
sveta. Do sveta, na ktorý sa pozeral 
pravdivo, bez pozlátenej minulosti na
šej Cirkvi. V Petržalke žije aj veľa vzác
nych ľudí, veľa vzácnych rodín. Prítom
nosťou bratov saleziánov bude 
Petržalka ešte bohatšia duchom a čin
mi.“ Otec biskup Sokol požehnal novú 
kaplnku a celé dielo. Prvým direktorom 
komunity saleziánskeho domu na Ma
mateyovej bol menovaný don Šebo. 
Do komunity patrilo ďalších 6 spo
lubratov a 4 kandidáti.

Štartujeme pastoráciu
Prvý týždeň: chlapci v herni: 80, ľudia 
na omši počas týždňa: 100, miništranti: 
12, ľudia v nedeľu na omšiach: cca 700.
Po 2 mesiacoch: chlapci v herni: 217 
preukazov, ľudia na omši počas týždňa: 
200, miništranti: 20, ľudia v nedeľu na 
omšiach: cca 1200.
Úctyhodné čísla na to, že sme ešte len 
odštartovali. Našli sa aj neprajníci, ktorí 
tvrdili, že k nám do strediska chodí len 
málo chlapcov a iba vybrané skupiny. 
Ako odpoveď poslali bratia na mestské 
zastupiteľstvo kompletný zoznam 217 
chlapcov s preukazmi, o ktoré chalani 
s veľkým úsilím bojujú. Otravujú uči
teľov v škole, aby dostali lepšie známky, 
lebo potom budú mať lepší preukaz 
v našom mládežníckom stredisku. Ne
prestali sme byť prítomní ani v klube 
don Bosco na Lúkach. Samozrejme, za

čínajú fungovať stretká, krúž
ky, organizujú sa rôzne výlety, 
turnaje vo všetkých športoch. 
Cvičia sa divadlá a scénky. 
Nesmieme zabúdať na spolu
prácu s domom a farnosťou 
na Daliborku. K dôležitým 
bodom pastoračnej činnosti 
začali pribúdať duchovné ob
novy a duchovné cvičenia.

Mamateyka dnes
Po 26 rokoch: chlapci vo fut
balovom klube: 170, stretká: 

Výstavba plota okolo pozemku

Slávnostná omša pri posviacke stavby
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základná a stredná škola: 20, mládežní
ci: 10, rodiny: 10, ľudia na omši počas 
týždňa: 120, miništranti: 15, ľudia v ne
deľu na omšiach: cca 2000, 3dňové 
kurzy orientačných dní 2x do mesiaca, 
kaviareň Garsónka otvorená 5 dní v týž
dni.
Mamateyka, samozrejme, nie sú len čís
la a počty. Sú to mnohé príbehy mla
dých, z ktorých sú dnes maminy a otco
via a do strediska, do futbalového klubu 
či do kostola privádzajú svoje deti. Je 
dojemné počúvať rozprávania chlap
cov, dnes už chlapov, ktorí sa tu naháňa
li po nedokončenom stavenisku ešte 
pred príchodom saleziánov, s radosťou 
rozbíjali okná a vybíjali si diery v ste

nách, aby ich pri útekoch nechytili po
licajti, no zároveň boli medzi prvými 
v oratku s preukazom a dnes sú aktívne 
prítomní v pastoračnom tíme laikov 
v našom mládežníckom stredisku. Bez 
aktívnej pomoci tejto ohromnej skupi
ny laikov by sme nedokázali robiť apoš
tolát a byť akčne prítomní medzi mla
dými.

Animátori
Bez nich si nevieme predstaviť fungo
vanie v našom dome. Na to, aby mohli 
byť pre mladých dobrými sprievodcami, 
musia sa pripraviť. Dvojročný program 
prípravy animátorov vedie tím zložený 
zo starších animátorov, saleziánov a ses
tier FMA (PA 15 chlapcov, Tweete 20 

dievčat), ktorí pomáhajú na 
akciách počas roka. Po prí
prave nasleduje Formácia 
animátorov, čo je trojročný 
cyklus formácie chlapcov 
a dievčat, ktorí aktívne 
pracujú s mladými (15 
chlapcov a 15 dievčat). 
Vyslúžilí animátori sa za
pájajú do niektorých pra
videlných aktivít. Všetkým 
skupinám ponúkame du
chovné obnovy a du
chovné cvičenia, výlety, 
akcie v Garsónke, turna
je, modlitby chvál...

Oratórium
Máme otvorené 3x do týždňa – utorok, 
piatok po omši o 17.30 a v nedeľu od 
15.00 do 18.00, v lete až do 20.30. Je 
miestom stretnutia mladých zo stretiek 
a futbalového klubu, ale aj otvoreným 
priestorom pre rodiny s deťmi či pre 
úplne nových nezaradených mladých 
z ulice. Do oratória patria aj naše 
chlapčenské (10) a dievčenské (12) 
stretká. Najsilnejším dňom je piatok, 
kde sú stretká pozvané spolu s rodičmi 
a súrodencami na oratkovskú svätú 
omšu o 17.30. V okolí nášho domu sú 
dve detské ihriská, jedno je otvorené 
celý deň, druhé počas otvorenia oratka.

(Pokračovanie v nasledujúcom čísle.)Komunita saleziánov a obe komunity dcér Márie 
Pomocnice na sviatok svätého Štefana 2022

Mladí zo strediska na výlete 
s koadjútorom Jožim Martinekom

Prvý direktor don Jozef Šebo pri hre s chlapcami v oratóriu
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Na pozvanie vtedajšieho viceprimátora 
začali v lete 2005 chodiť na Orechov 
dvor rehoľné sestry z Misijnej kongre
gácie Ducha Svätého. Venovali sa najmä 
deťom. V roku 2009 vzniklo komunitné 
centrum v modrých unimobunkách. 
V súčasnosti na Orechovom dvore exis
tuje komunitné centrum, pôsobia tam 
terénni sociálni pracovníci, nachádza sa 
tam materská škola a materské cent
rum.
Sestry saleziánky pôsobia na Orecho
vom dvore už desať rokov. V auguste 
2012 bola v Nitre založená trojčlenná 
rehoľná komunita sestier saleziánok, 
ktoré tiež prišli pracovať s malými a chu
dobnými na Orechovom dvore. Sestry 
bývajú v byte na sídlisku Klokočina 
a den ne dochádzajú pracovať do tejto 
okrajovej časti Nitry.
Ponúkame vám rozhovor so sestrou 
Evou Pullmannovou FMA, ktorá na Ore
chovom dvore pôsobí od začiatku prí
tomnosti saleziánok na tomto mieste.

Sestra Eva, ako to bolo s tvojím vstúpe-
ním na pole práce v prostredí Rómov?
Keď som bola direktorkou komunity 
v Bratislave na Kremnickej 19, v Plavec
kom Štvrtku zostala s rómskymi deťmi 
pracovať iba jedna naša sestra. Bolo ju 
potrebné podporiť, aby sa necítila sama 
v tejto práci. Rozhodla som sa, že bu
dem aspoň dvakrát do týždňa chodiť 
s ňou. Sestra Gitka pracovala v škôlke 
a ja som sa venovala rodinám. Bolo to 
veľmi zaujímavé. To bola moja prvá skú
senosť s Rómami. Potom sa stalo, že 
sme v roku 2012 otvárali novú komuni

tu v Nitre s poslaním pre rómsku osadu 
na Orechovom dvore. Pri výbere sestier 
pre túto novú prítomnosť padol žreb aj 
na mňa. Prijala som to a je to už pre mňa 
desať rokov medzi Rómami.

Ako si spomínaš na začiatky pôsobenia 
na Orechovom dvore?
V auguste 2012 sme prišli tri sestry, ja, 
sestra Slávka Butková a sestra Mária Fu
tejová. Začali sme pracovať v nultom 
ročníku základnej školy, ktorý začal fun
govať so začiatkom nášho pôsobenia. 
Sľúbené priestory novej škole chýbali, 
pretože sa nestihli postaviť, a všetci sme 
sa tlačili v jednej miestnosti v komunit
nom centre. Doobeda tam bola škola 
a poobede voľnočasová činnosť, ktorú 
vykonávali rehoľné sestry Služobnice 
Ducha Svätého (SSpS). Vedeli sme, že 
tak to ďalej nemôže fungovať. Začali 
sme „bojovať“ za postavenie školy, ktorú 
sme už na ďalší rok mali v podobe uni
mobuniek. Bolo to krásne pracovať 

v novučičkej triede s krásnymi deťmi 
a s dobrou pani učiteľkou sestrou Má
riou, ktorú mali deti veľmi rady. Účasť 
na vyučovaní bola takmer 100 %. Prišli 
však problémy so zdravím pani učiteľky 
sestry Márie, u ktorej prepukla zákerná 
choroba. Bolo treba zastupovať, nahra
dila ju teda civilná pani učiteľka. Sestra 
Mária veľmi milovala túto prácu s róm
skymi deťmi. Už keď bola vo veľmi váž
nom stave, prosila ma, aby som ju ešte 
raz zaviezla na Orechov dvor, kde sa 
rozlúčila s deťmi aj s pánom riaditeľom 
školy Petrom Zákopčanom. Dňa 10. 4. 
2014 sestra Mária odišla do neba. Po
tom sme rozmýšľali, čo budeme na Ore
chovom dvore robiť, ako by sme mohli 
byť užitočné. Modlili sme sa a veľa sme 
sa rozprávali. Nakoniec sme sa zhodli, 
že by sme mohli byť osožné pre mamy 
z osady a ich deti. Nemali sme však bu
dovu, kde by sme materské centrum 
prevádzkovali. Začali sme žiadať, aby sa 
postavili priestory, kde by sme mohli 

saleziánska rodina

Orechov dvor je okrajová časť Nitry, kde žije prevažne rómske obyvateľstvo. 
História sociálnej a komunitnej práce na Orechovom dvore sa spája s rokom 2005.

Desať rokov služby saleziánok 
na Orechovom dvore

Komunita sestier saleziánok z Nitry, ktoré pôsobia na Orechovom dvore 
(zľava: sestra Mária Macáková FMA, sestra Anna Chrkavá FMA, sestra Eva 
Pullmannová FMA, sestra Erika Páterková FMA)

Autor: Eva Pullmannová FMA / Spracovala: Iveta Sojková FMA
Foto: archív FMA
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pracovať. Vyzeralo to veľmi 
nádejne. Na zaplatenie celej 
budovy sa dali dohromady 
maltézski rytieri a rakúska or
ganizácia Jugend eine weld, 
ktorá podporovala túto našu 
činnosť a podporuje ju už se
dem rokov. Začali sme so ses
trou Katarínou Niezgodou SSpS 
chodiť na Montessori kurz, aby 
sme sa pripravili na formovanie 
detí a mamičiek. A tak mohol 
v decembri 2015 otec biskup Ju
dák požehnať priestory nového 
materského centra, ktoré existuje do
dnes a teší sa peknému rozmachu.

Aké je poslanie sestier saleziánok 
na Orechovom dvore dnes?
Dnes pôsobíme na troch miestach 
v osade. Jedna naša činnosť je v mater
skom centre, kde od začiatku pracuje
me vždy dve sestry saleziánky a jedna 
sestra Služobnica Ducha Svätého. Ďal
šia naša sestra je v materskej škole, kto
rá sa nachádza tiež v osade, a ďalšia 
dôležitá prítomnosť je átrium Dobrého 
Pastiera. Je to špeciálne pripravené pro
stredie, ktoré napomáha deťom rozvíjať 
vzťah s Bohom. Ide o miesto ticha 
a modlitby, v ktorom sú im prezentova
né katechézy Dobrého Pastiera. Raz 
týždenne trávia deti v átriu cca 1,5 
hod., kde majú možnosť vykonávať 
slobodne zvolené činnosti s pomo
cou materiálov, ktoré boli vytvorené 
práve pre ne. Átrium je miestom, 
kde deti spolu so sestrami prežívajú 
svoje náboženské skúsenosti v rám
ci spoločenstva. Tu sa slávi Božie slo
vo, spoločne sa počúva, modlí a uva
žuje, medituje a pracuje. Materiál,  
s ktorým deti pracujú, je postavený 
na troch pilieroch: Biblia, liturgia 
a praktický život. Program vychádza 
z pedagogiky Márie Montessori. Na 
túto činnosť sme do bezplatného pre
nájmu dostali priestory bývalej základ
nej školy. Priestory starého komunitné
ho centra využívame na katechézu, 
ktorej sa tiež venujeme. Pripravujeme 
deti na sviatosti. V septembri 2023 
budú v osade ľudové misie pod vede
ním pátra Michala Zamkovského. Sna
žíme sa pracovať v sieti s komunitnými 
a terénnymi pracovníkmi, ktorí sú za

mestnancami mesta. 
Každé leto pripravujeme spolu 
prímestský tábor pre deti, ktorý 
býva už viac rokov v osade. Je to 
udalosť pre celú osadu, malých 
i veľkých. Účinne nám pomáhajú 
mladí z našej saleziánskej dobro
voľníckej organizácie Vides. Okrem 
tábora dobrovoľníci chodia ešte 
posledné dva prázdninové týždne 
robiť doučovanie, aby sa deti pri
pravili do školy.

Čo ťa teší v tejto službe a čo je 
pre teba náročné?
Je to práca s chudobnými, s Rómami, 
ktorí sú na periférii tohto mesta, ale 
aj na periférii v zmýšľa

ní ľudí. Svätý Otec František stále vyzý
va ísť na periférie a ja som rada, že som 
tam. Viem, že je to moje miesto, moje 
poslanie, hoci to nie je jednoduché, ale 
ako v každom poslaní, je tam aj veľa 
pekného a radostného. Vidieť, aj keď iba 
malé pokroky u detí a dospelých, je 
veľkou radosťou. Radosť je aj to, že otec 
biskup vyčlenil pre pastoráciu našich 
Rómov kňaza o. Ivana Ďuriša, ktorý cho
dí do osady dvakrát do týždňa, spove
dá, slúži svätú omšu a pripravuje ľudí 

na prijatie sviatostí. Okrem toho veľa 
času venuje neformálnym rozhovo
rom a návštevám rodín.
Náročné je prijímať to, ako osada stag
nuje preto, lebo sú zatvorení v jed
nom priestore, nemajú dobrú prístu
povú cestu, obchod a ani im nechodí 
pošta. Kvôli všetkému sú odkázaní 
chodiť do mesta. Deti do školy tiež 
musia cho

diť autobusom do Dolných Krškan 
(miestna časť Nitry). Dochádzka 
do školy je slabá a len málokto 
pokračuje po skončení základnej 
školy v štúdiu na strednej škole.

V čom vidíš najväčšie výzvy 
do budúcnosti?
Zdá sa mi, že sme na križovatke. 
Materské centrum by potrebo

valo v niečom obnoviť, robiť lepšie 
a inak, aby sme nesklamali dôveru 
mám, ktorú teraz naozaj máme. Je dôle
žité hľadať aj nové cesty pomoci a roz
voja tejto osady a dať nádej mladým 
rodinám na krajší život.

Za čo si vďačná?
Som vďačná za to, že Pán s nami stále 
počíta a že v týchto ľuďoch môžeme 
slúžiť jemu samému.

Sestra Anna Chrkavá FMA 
s deťmi v materskej škole

Materské centrum na Orechovom dvore

saleziánska rodina

Deti v átriu Dobrého Pastiera
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Ostrava
VÝHRA KATEGÓRIE INSTAGRAM ROKA V ANKETE 
SIGNÁLY AWARDS
Anketa Signály Awards 2022 pozná svojich víťazov. Zaradila sa 
medzi nich aj saleziánka Slovenskej provincie sestra Lamiya 
Jalilová FMA, ktorá sa venuje tvorbe predovšetkým na Instagra
me a TikToku. V súťaži vyhrala kategóriu Instagram roka.
Ekumenický web Signály každoročne vyhlasuje verejnú anketu, 
ktorá má za cieľ oceniť tých, čo verejne prezentujú kresťanstvo 
v digitálnom priestore. Ocenenia vyhlasujú v kategóriách In
stagram, Podcast, Projekt a Video roka. Tým chcú ukázať príkla
dy dobrej praxe a motivovať k službe evanjelizácie.

Turín
STOROČNICA ODCHODU ZO SLOVENSKA
Dňa 27. 12. 2022 uplynula storočnica odchodu prvých dvoch slovenských dievčat do Talianska, ktoré odišli za svojím snom 
stať sa rehoľnými sestrami saleziánkami. Boli to 21ročná Jozefína Sobotová z Kátloviec a takmer 18ročná Helena Ščepko
vá z Plaveckého Petra. Do Turína ich 27. 12. 1922 sprevádzal slovenský salezián don Ladislav Stano. Po počiatočnej formácii 
zložili prvé rehoľné sľuby 5. 8. 1925. Po približne 20 rokoch v Taliansku sa sestra Jozefína vrátila na Slovensko v roku 1940 
a sestra Helena v roku 1944, obe do Trnavy na Kopánku. Od roku 1950 boli rehoľné sestry internované do rôznych sústre
ďovacích kláštorov a táborov nútených prác. Obidve tieto sestry zomreli v sústreďovacom kláštore v Sládečkovciach, ses tra 
Helena v roku 1980 a sestra Jozefína v roku 1984. Hoci sa nedožili vyslobodenia z komunistického režimu, sestry saleziánky 
im vďačia za ich veľký prínos.

Trnava
MUZIKÁL BOLA RAZ JEDNA KLIETKA
Práve v období prípravy na storočnicu saleziánov na Slo
vensku saleziáni a mladí v TrnaveKopánke oslávili dona 
Bosca veľkolepo! Muzikálom, ktorý bol presne o ňom  
a o je ho krásnom vzťahu k Panne Márii Pomocnici. Don 
Bosco a Panna Mária zachraňujú chlapcov zo zakliatej kliet
ky po dnešný deň. Muzikál bol vytvorený ako veselá roz
právka, ktorá v sebe skrýva veľa humoru, výnimočných vi
zuálnych efektov, strhujúceho tanca a chytľavých pesničiek. 
Premiéra sa uskutočnila 5. februára 2023 v Kultúrnom dome 
v Trnave na Kopánke a po nej boli ešte tri ďalšie predstave
nia. Režisérom muzikálu je salezián Juraj Kovaľ a pri svojej 
tvorbe použil divadelnú hru „Príbehy o klietkach  
a príšerách“ od známeho talianskeho saleziána Paola Ziniho.



13

správy

Turín
DNI SPIRITUALITY SALEZIÁNSKEJ RODINY 2023
Aj tohto roku sa uskutočnili Dni spirituality saleziánskej rodiny, 
ktoré sa začali 12. januára 2023 v Turíne na Valdoccu a trvali do 
15. januára. Na Slovensku sa v dňoch 13. – 15. januára 2023 
odohralo reprezentatívne stretnutie saleziánskej rodiny v Ba
díne, na ktorom sa uskutočnila reflexia nad tohtoročným 
heslom Ako kvas v dnešnej ľudskej rodine. Laický rozmer rodiny 
dona Bosca. Bolo to radostné rodinné a modlitbové stretnutie 
za účasti otca provinciála dona Petra Timka. Prítomná bola aj 
provinciálka sestier FMA Monika Skalová i koordinátor salezi
ánov spolupracovníkov na Slovensku pán Peter Kvas. Do prog
ramu prispeli aj naši bratia zo saleziánskej rodiny v Čechách. 
Celé podujatie bolo sprevádzané modlitbami saleziánskej ro
diny a tiež veľmi peknou aktívnou účasťou.

Bratislava
STAŇ SA OBJAVITEĽOM SLOVA
Dňa 9. februára 2023 sa opäť začala biblická online 
súťaž Bibliq. Bibliq je inovatívnou alternatívou k tra
dičným biblickým súťažiam. Účastníkov súťaže mo
tivuje kráčať pravidelne so Svätým písmom a dať tak 
svojmu vzťahu s Bohom nový rozmer. Zapojením 
do Bibliqu sa súťažiaci stáva objaviteľom či objavi
teľkou Slova. Spolu so svojím tímom čítajú Božie 
slovo v mobile alebo počítači a plnia zaujímavé úlo
hy aj mimo mobilu. V roku 2023 je súťaž orientova
ná na Evanjelium podľa Jána. 9. februára sa súťaž 
začala úvodným Zoom stretnutím k štartu Etapy 
I a potrvá do 17. júna. Viac informácií je na: https://
bibliq.online/.

Poprad
NOVOROČNÝ VÝSTUP  
NA KRÁĽOVU HOĽU
V sobotu 7. januára neodolalo ponu
ke Novoročného výstupu na Kráľovu 
hoľu 23 odvážnych oratkovských duší 
z Popradu. Jeho počiatočným bodom 
bola malebná dedinka Šumiac, odkiaľ 
okolo 9.00 smelo vyrazili v ústrety 
dobrodružstvu. Na horskej chate pod 
Kráľovou hoľou si cestu hore spríjem
nili spevom a hrou na gitare, čo oce
nili aj ostatní prítomní turisti. Po 
takmer troch hodinách šliapania do
siahli cieľ – vrchol nízkotatranskej 
kráľovnej. Studený vietor ani hustá 
oblačnosť, ktoré ich tam privítali, ne
zobrali dobrú náladu a úsmev z tvárí. 
Po zhotovení vrcholových fotografií 
sa účastníci túry posilnení teplým čajom/kávou a jedlými dobrotami vybrali naspäť. Záverečnou bodkou celej akcie bola 
svätá omša, ktorá sa konala v popradskom stredisku. Všetkým zúčastneným patrí poďakovanie za nasadenie a výbornú 
atmosféru počas celého trvania akcie.
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5. Askéza a kresťanský život: 
utiahnutie sa, čistota, posledné veci 
človeka, duchovné priateľstvá... 
2. časť
Don Bosco často a pravidelne pripomí
nal aj smrť, najmä počas mesačnej du
chovnej obnovy, ktorú on nazýval „cvi-
čením sa v dobrej smrti“, a poukazoval na 
takzvané posledné veci (smrť, súd, pek
lo a nebo). Ak tento jeho prístup, keď 
poukazoval na tzv. eschatologické sku
točnosti, pretlmočíme do súčasnej spi
rituality, stáva sa výzvou k zodpovednos-
ti: vedieť si vážiť čas, ktorý nám bol 
zverený.
Téma priateľstva sa vyskytuje v najzná
mejších životopisoch, ktoré napísal don 
Bosco, ale aj v jeho ľudskej a duchovnej 
skúsenosti. Mladosť dona Bosca du
chovne poznačilo niekoľko hlbokých 
priateľstiev. Základnou voľbou mladého 
seminaristu stále bolo, že sa dával do
kopy „s niekoľkými, ktorí boli všeobecne 
známi ako vzory čností“. Menej zná
mym, ale určite významnejším a v kaž
dom prípade oveľa trvalejším je pria
teľstvo dona Bosca s jedným z jeho 
spolužiakov zo seminára v Chieri  
a z kňazského konviktu v Turíne Giovan
nim Francescom Giacomellim. Po svojej 
kňazskej vysviacke žil Giacomelli nejaký 
čas na Valdoccu s donom Boscom  
a s mamou Margitou. Počas nasledujú
cich tridsať rokov bol jeho spolupútni
kom do svätyne svätého Ignáca a od 
roku 1872 až do jeho smrti sa stal jeho 
spovedníkom a zároveň sa aj sám uňho 
spovedal. Don Bosco a jeho priateľ don 
Giacomelli sa stretávali každý týždeň, 
aby sa navzájom vyspovedali...
Pedagogika svätosti dona Bosca má 
v duchovnom priateľstve jeden z najvý
raznejších zdrojov. Táto skutočnosť 
môže ešte aj dnes usmerňovať  „životný 
projekt“ synov a dcér dona Bosca.

Nosné prvky alebo idey 
apoštolskej povahy

6. Osobitná prednostná láska  
k ohrozenej mládeži a k ľudovým 
vrstvám
Je to najzreteľnejší aspekt apoštolského 
poslania dona Bosca. Prvé kontakty 
dona Bosca s chlapcami v Turíne počas 
rokov, ktoré strávil v kňazskom konvik
te (1841 – 1843), sa zhodujú so začiat
kom priemyselnej, demografickej  
a stavebnej expanzie mesta, čo sa v na
sledujúcich desaťročiach osobitne 
prejavilo v nevyhnutnom jave prisťaho
valcov a tých, ktorí boli de facto bez ro
diny. Hoci títo mladí ľudia boli skúšaní 
neľahkým životom, don Bosco sníval, že 
z nich spraví čestných občanov a dob
rých kresťanov.
Jeho záujem o „chudobnú a opustenú 
mládež“ sa v priebehu desaťročí rozši
ruje a zintenzívňuje. Vzhľadom na  
rôznorodosť situácie a inštitúcií táto 
formulácia postupne nadobúda kom
plexnejší rozsah. Napokon na rozmani
tosť situácií a opatrení poukazuje aj 
samotný don Bosco v Spomienkach [na 
oratórium], keď hovorí o začiatkoch 

svia točného oratória: „Aj keď mojím 
cieľom bolo zhromaždiť iba tých naj
ohrozenejších chlapcov, a prednostne 
tých, ktorí vyšli z väzenia, aby som mal 
nejaký základ, o ktorý by som mohol 
oprieť poriadok a mravnosť, pozval som 
niekoľkých ďalších, ktorí boli dobre vy
chovaní a vzdelaní.“
Ďalšou oblasťou apoštolátu, ktorú don 
Bosco predložil v saleziánskych Stano
vách, sú dospelí z ľudových vrstiev. Rôz
ne formulácie Stanov však neustále 
hovoria, že prvým cieľom, ktorý zakla
dateľ saleziánov predložil Spoločnosti 
svätého Františka Saleského, ako aj Dcé
ram Márie Pomocnice a spolupracovní
kom, je „konať dobro sebe samým“. 
Láska k Bohu a láska k druhým sú neod
deliteľné: Najkrajším darom, ktorý du
chovná rodina pochádzajúca od dona 
Bosca môže dať adresátom svojho po
slania, je svätosť života.

7. Trvale sa angažovať v šírení 
dobrej tlače
Udivuje nás množstvo zväzkov, ktoré 
don Bosco a prví saleziáni napísali alebo 
publikovali, aby šírili „dobrú tlač“. Úsilie 
evanjelizovať a úsilie vychovávať ne

Spiritualita dona Bosca
(ôsma časť)

Autor: Giuseppe Buccellato SDB
Upravil: Stanislav Veselský / Foto: archív
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možno od seba oddeliť. Výslovné ohla
sovanie dobrej zvesti, kázanie duchov
ných obnov a kurzov duchovných 
cvičení (čo je jeden z apoštolských cieľov 
novovzniknutej Saleziánskej kongregá
cie), dôležitosť, akú don Bosco a salezi
áni vo výchovnom systéme pripisujú 
náboženstvu, sú predpoklady, vďaka 
ktorým sa dá vyhnúť zamieňaniu si cieľa 
apoštolského poslania, ktorým je spása 
mládeže, s prostriedkami, ktoré sa pou
žívajú na tento účel.
Don Bosco začne svoj „apoštolát pera“ 
vo veku 29 rokov a nepretržite bude 
pokračovať v písaní a v publikovaní po 
celý zvyšok svojho života.
Množstvo zväzkov jeho literárnej tvorby 
má dva prvky alebo dve konštanty. Pr
vou je ústredné postavenie náboženstva; 
toto je jediná motivácia, ktorá je zákla
dom každej jeho písomnosti: túžba 
ohlasovať dobrý život podľa evanjelia. 
Druhou konštantou, ktorá sa dá určitým 
spôsobom považovať za následok prvej, 
je neustále úsilie zachovať si bezpro
stredný a populárny štýl. Tejto voľbe 
obetuje všetky kultúrne alebo štylistic
ké požiadavky. Nepíše z podnetu lite
rárnych alebo umeleckých zámerov,  
ale iba preto, aby šíril posolstvo Cirkvi  
v každom spoločenskom prostredí.
Od roku 1853 sa stal nadšeným propa
gátorom Katolíckeho čítania, edície 
„vreckových“ brožúrok, ktorá publiko
vala životopisy svätých, brožúry 
s mravnými poučeniami, divadel
né hry, príbehy a od rôznych auto
rov malé apologetické traktáty 
popularizačnej a ľudovej povahy. 
Šírenie týchto publikácií bolo po
zoruhodné. Don Lemoyne potvr
dzuje, že len stálych odoberateľov, 
počnúc rokom 1860, bolo viac ako 
desaťtisíc a od roku 1870 medzi 
dvanásť a štrnásťtisíc (porov. MB 
IV, s. 534).
Don Bosco si poslúžil jediným sku
točným prostriedkom spoločenskej 
komunikácie, ktorý mal v tom čase 
k dispozícii. Určite môžeme pred
pokladať, že v našej dobe by sa 
jeho tvorivosť prejavila v mnohých 
ďalších formách a spôsoboch 
vyjad renia. V každom prípade aj 
jeho láska k hudbe a k ľudovému 
divadlu bola prejavom nielen jeho 

výchovného zámeru, ale aj túžby evan
jelizovať.

8. Preventívny systém ako metóda: 
rozum, náboženstvo, láskavosť
Zdravý rozum a rozumnosť, vďaka 
ktorým sa možno vyhnúť nemožným 

pravidlám, náboženstvo, ktoré považo
val za východiskový aj cieľový bod vý
chovnej činnosti, a vľúdnosť i láskavosť, 
ktoré don Bosco obdivoval na Filipovi 
Nerim, na Františkovi Saleskom a na 
Vincentovi de Paul, vytvárajú prostredie 

a atmosféru, v ktorých sa môže ešte aj 
dnes udiať zázrak výchovy.
Don Bosco píše: „[Môj vzdelávací sys
tém] spočíva v tom, že nechám mladým 
ľuďom úplnú slobodu robiť veci, ktoré 
sa im najviac páčia. Podstatné je objaviť 
v nich zárodky ich dobrých dispozícií 

a usilovať sa ich rozvíjať. A keďže každý 
robí s radosťou iba to, čo dokáže robiť, 
ja sa riadim touto zásadou a všetci moji 
chovanci pracujú nielen aktívne, ale aj 
s láskou.“
Don Bosco vždy nechával novým direk

torom nasledujúcu „dôvernú pripo
mienku“: „Usiluj sa, aby ťa chovan
ci poznali a ty aby si poznal ich tým, 
že budeš tráviť s nimi podľa mož
nosti čo najviac času a že sa budeš 
snažiť dôverne im povedať [doslov
ne „do ucha“ – pozn. prekl.] zopár 
láskavých slov, ktorých opodstat
nenosť – ako dobre vieš – postup
ne zistíš. Toto je to veľké tajomstvo, 
vďaka ktorému sa staneš pánom 
ich srdca.“
Táto osobná a prejavená láskavosť, 
túžba po dobre a stála prítomnosť 
vychovávateľa pri mladom človeku 
tvoria jadro preventívneho systé
mu. Ide o konkrétny spôsob lásky 
k mladým, ktorý nám bol konkrét
ne zjavený prostredníctvom du
chovnej a apoštolskej skúsenosti 
dona Bosca.
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Foto: autorky textu

JARNÉ UPRATOVANIE 
nová šanca pre staré veci

S príchodom jari a najmä teplejšieho počasia je tu 
aj pravidelná očista tela, duše i našich obydlí. 
Jedným z najčastejších problémov, ktoré vznikajú  
s tradičným vyprataním šatníkov, skríň, špájz, 
garáží či pivníc, je nakupovanie nového.

Zabúdame však, že aj staré veci v sebe 
často majú životaschopnosť a vedia 
ešte poslúžiť. Keď nie nám, tak iným.

Zvykli sme si mať všetko  
a najlepšie hneď
Človek dnes už veľmi rýchlo môže skĺ
znuť do stavu, že sú pre neho produkty 
dôležitejšie ako vzťahy s blízkymi. Cito
vo sa naviaže na pominuteľné statky  
a zabúda, že seba a blízkych obkladá 
množstvom nepotrebných predmetov. 
Nie je však ľahké odolať, keď je od nás 
nákup bežného spotrebného tovaru 
vzdialený len niekoľko kliknutí a možný 
z pohodlia domova. Online nákupy sa 
za posledné roky stali bežnými pre stá
le viac a viac spotrebiteľov, najmä v ob
dobí pandémie. Podľa údajov Európ
skeho štatistického úradu Eurostat sa 
percento nakupujúcich online zvýšilo 
za posledné roky o 11 % a v roku 2021 
sa toto percento dostalo až na 73 %. Na 
Slovensku teda až 82 % z nás nakupo
valo v roku 2021 prostredníctvom inter
netu. Najčastejšie kupujeme oblečenie, 
obuv a doplnky, ale stále bežnejšími sú 
už aj online nákupy nábytku, elektroni
ky a detských hračiek. Nejedna domác
nosť je dnes preplnená vecami, ktoré sa 
ďalej kopia, a my dokonca neraz zabud
neme, že ich máme, a možno preto ku
pujeme duplikáty. Ako uvádza pápež 
František v encyklike Laudato si’: ,,Od 

chvíle, ako trh smeruje k vytvá-
raniu nutkavého konzumného 
mechanizmu zabezpečujúceho 
odbyt svojich produktov, ľudí str-
háva vír zbytočného nakupova-
nia a utrácania“ (Laudato si’,  
s. 122).

Upratovanie neznamená 
hneď vyradenie a nahradenie 
novým
Jarné upratovanie síce teda 
ponúka nový nádych a priestor na 
zmenu, ale môže priniesť so sebou aj 
veľké množstvá odpadu a dopyt po 
nových výrobkoch. Je preto dôležité 
prijať, že vyprázdnené poličky, skrine či 
zásuvky nemusíme hneď zaplniť ďalšími 
vecami. No a keď pri upratovaní narazí
me na poškodené či nefunkčné veci, 
často považujeme za najvhodnejšie 
riešenie vyhodiť ich a kúpiť nový tovar. 
Je to však úplne naopak. Skúste oprášiť 
svoje zručnosti alebo požiadajte o po
moc rodinu a priateľov. Riešením môžu 
byť aj malé komunitné dielničky, kde 
nájdete potrebné náradie na opravu, 
ale tiež dobrovoľníkov, ktorí radi pomô
žu. Ak nemáte poruke nikoho zručného, 
môžete zasa využiť služby opravára, čím 
podporíte miestnu ekonomiku a lokál
nych podnikateľov.

Efektívne spôsoby upratovania  
a vyraďovania
Každý máme svoje osvedčené postupy, 
vďaka čomu nie je upratovanie ničím 
zložitým. Počuli ste však o tom, že exis
tujú metódy, ako sa do upratovania 
pustiť efektívnejšie a dosiahnuť čistú 
domácnosť natrvalo?

Hneď prvou, ktorá vzbudila v posled
ných rokoch veľký záujem, je japonské 
umenie zanietenej Márie Kondovej, ako 
zbaviť dom neporiadku. Od detstva hľa
dala čo najefektívnejší spôsob uprato
vania a dnes už ako dospelá učí tomuto 
nenahraditeľnému umeniu nielen svo
je deti, ale tisíce ľudí po celom svete. 
Každá vec v jej domácnosti má svoje 
miesto, predmety dáva tam, kam patria, 
a nenecháva ich na iných miestach.  

Všetky veci, ktoré chcete darovať, či už 
oblečenie, nábytok, alebo knihy, musia byť  
v stave, ktorý umožňuje ich ďalšie používanie 
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Nehromadia sa jej tak veci a má doko
nalý prehľad o tom, čo vlastní. Pri upra
tovaní odporúča vždy začať oblečením, 
ktoré zhromaždíte v jednej miestnosti 
a triedite na kôpky – to, čo radi nosíte  
a spôsobuje vám radosť, čo nenosíte  
a hodilo by sa blízkym či priateľom a čo 
je na vyradenie – v zlom stave bez mož
nosti opravy alebo využiteľné pre iných. 
Potom odporúča pokračovať kuchyňou 
a všetkým jedlom, dochucovadlami, 
pomôckami na varenie až po spotrebi
če. Ďalej garážou či pivnicou a na záver 
je dobré pozrieť sa na spomienkové 
predmety. Viac inšpirácie a samotné 
kroky, ako zbaviť domov neporiadku, 
nájdete na internete alebo v publikácii 

Kúzelné upratova-
nie. Ak sa hneď necítite na radikálne 
metódy, skúste si zaužívať zdravé návy
ky. Napríklad ak prinášate domov niečo 
nové, je na mieste prehodnotiť, či po
trebujete skutočne všetko, čo už doma 
máte. Ak teda chcete priniesť niečo 
nové, treba vyradiť niečo z toho, čo 
máte.

Čo robiť s nepotrebnými vecami?
Efektívne upratovanie a vyraďovanie 
máme za sebou, ale čo so všetkými tými 
nepotrebnými vecami? Dnes už máme 
našťastie veľa možností. Internet nám 
napríklad ponúka hneď niekoľko ove
rených stránok, kde môžete predať svo
je staré oblečenie, dokonca môžete 
získať za kúsky, ktoré sa pravdaže ešte 

dajú nosiť, aj nejaké tie eurá. Ak sa zasa 
chcete zbaviť nepoškodeného nábytku 
či elektroniky, na internete nájdete už 
aj slovenské bazáre. My sme odskúšali 
aj predaj kníh a máme s tým veľmi dob
rú skúsenosť. Stačí len poslať fotku vy
radených kníh a organizácia sa vám 
ozve s ďalšími inštrukciami. Pravdaže, 
veľmi dôležité je dávať pozor na pod
vodníkov, ale ak budete postupovať 
podľa inštrukcií overených stránok – ro
dinou, priateľmi a známymi, nemáte sa 
čoho báť.
 
Ak ste ochotní svoje nepotrebné veci 
darovať, môžete osloviť napríklad  
charitatívne organizácie. Nezabudnite 

si však overiť, aké veci 
aktu álne prijímajú. 
Ďalšou možnosťou 
sú second handy,  
kde môžete v nie
ktorých prípa
doch dostať zľavu 
na nákup alebo 
môžete navštíviť 
centrum opä  to v
ného pou žitia. 
Jedno takéto 
centrum s náz
vom KOLO ne
dávno vznik lo 
aj v Bratislave 
vďaka spolu

práci hlavného mesta a spoločnosti 
OLO. Toto reuse centrum je otvorené 
šesť dní v týždni a návštevníci môžu 
priniesť veci, ktoré im už doma neslúžia, 
alebo získať veci z druhej ruky v dobrej 
kvalite. V tomto bode je však veľmi dôle
žité podotknúť, že všetky veci, či už ob
lečenie, nábytok, alebo knihy, musia byť 
v stave, ktorý umožňuje ich ďalšie pou
žívanie. Tieto odberné miesta totiž nie 
sú skládka. Nezabudnite preto naprí
klad svoje staré oblečenie ešte predtým 
vyprať. A ak sú vaše veci v stave, v kto
rom už nikomu neposlúžia, až vtedy by 
mali putovať priamo do koša. Ale ani tu 
nezabudnite na pravidlá, ako správne 
separovať.

Aj pre nás je dôkladné a efektívne upra
tovanie výzvou. Koľkokrát sme už pri 
vyraďovaní vecí vrátili nejakú drobnosť 
späť so slovami, že to sa nám ešte môže 
zísť. Až po niekoľkých rokoch, keď sme 
vec aj tak nepoužili, sme si uvedomili, 
že ju môžeme posunúť niekomu inému. 
My sa tiež stále učíme, že je úplne 
v poriadku s vecami sa rozlúčiť. Preto 
povzbudzujeme aj vás, hoci to možno 
nepôjde hneď. Začnite aspoň jednou 
vecou, aj to je začiatok, a časom sa zba
víte ďalších nepotrebných vecí. Krok po 
kroku. Držíme palce vám i sebe! Príjem
né upratovanie!

Ak máte preplnenú knižnicu a chceli by ste niektoré z kníh 
posunúť ďalej, môžete vyskúšať knihobúdku, reuse 
centrum KOLO alebo známu internetovú stránku

Centrum opätovného použitia KOLO 
prednedávnom vzniklo aj v Bratislave 
a návštevníci tam môžu priniesť veci, 
ktoré im už doma neslúžia
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saleziánska rodina

Možno sa teraz niekto opýta, čo to zna
mená mať výročnú konferenciu u sale
ziánov spolupracovníkov. Spolupracov
níci zvyknú mať raz do roka konferenciu, 
ktorá im slúži ako priestor na stretnutie 
a hlbšie vzájomné podelenie sa. V prie
behu roka sa spolupracovníci stretajú 
pravidelne dva razy do mesiaca, raz na 
duchovnej obnove a raz na tzv. formač
noanimačnom stretku. Obidve formy 
stretnutia však prioritne riešia najmä 
duchovné a formačné témy, prípadne 
aktuálne problémy či výzvy pre stredis
ko, navyše viacerí spolupracovníci majú 
vzdialenejšie bydliská i svoj apoštolát  
a nie vždy je pre nich možné zúčastniť 
sa na týchto stretnutiach. Výročná kon
ferencia a s ňou spojené agapé je preto 
vhodnou príležitosťou na to, aby sa 
stretlo celé stredisko a aby ľudia mali 
možnosť v pokoji sa porozprávať a po
vzbudiť aj na osobnej rovine.
Na konferencii nebol prítomný delegát 
ASC don Jožko Krušac, preto ho zastúpil 
direktor domu don Gabo Maník, ktorý 
odslúžil spolupracovníkom svätú omšu 
o 15.00 hodine. Po svätej omši sa spo
lupracovníci premiestnili do sály pod 

kostolom, kde ich už čakalo agapé 
s mnohými dobrotami a družné debaty. 
Po posilnení na duchu i na tele pokra
čoval program konferencie príhovorom 
zástupcu provinciálnej rady ASC Petra 
Kertysa, ktorý okrem iného predstavil 
aj Heslo na rok 2023: Ako kvas v dnešnej 
ľudskej rodine – laický rozmer rodiny 
dona Bosca. Dnes je potrebné byť viac 
autentickými a pôsobiť ako kvas všade 
tam, kde nás laikov Boh zasadil. Hľa
dajme spôsob, ako sa pozerá Boh, pre
mýšľajme, v čom sa konanie každého 
z nás približuje tomu Božiemu, a roz
víjajme ho.
Direktor Gabo Maník vo svojom prího
vore vyjadril pekné prianie užšej spolu
práce s rozmanitými skupinami laikov 
a v rámci nich aj so saleziánmi spolu
pracovníkmi v stredisku Miletičova. Na
sledovali prezentácie členov miestnej 
rady strediska, ktoré sa týkali finančnej 
situácie v združení, formácie nových 
predašpirantov, blížiacich sa eventov 
ako Dni saleziánskej spirituality či Sto
ročnica saleziánov na Slovensku, orga
nizácie duchovných cvičení na rok 2023 
či pohľadu na nové zloženie formačno

animačných stretiek v stredisku. Man
želia Baginovci informovali o viacerých 
pekných aktivitách v rámci Family Gar
den a napokon manželia Kosmeľovci 
obohatili spoločenstvo zážitkami zo 
svojej misie v Afrike. Okrem príhovorov 
a prezentácií zahrnutých do programu 
konferencie bola premietaná aj prezen
tácia fotografií z osobného života 
a apoš tolátu jednotlivých členov stre
diska: spolupracovníci sa podieľajú na 
predmanželských prípravách pre snú
bencov, na prípravách pre udelenie 
iniciačných sviatostí, organizujú du
chovné obnovy vo farnosti, pôsobia ako 
kazatelia laici na duchovných cvičeni
ach združenia, vedú mládežnícke i mla
domanželské stretká, prispievajú do 
hudobnej zložky liturgie (ako organisti 
či vedúci zboru), podieľajú sa na propa
gácii rôznych podujatí strediska, slúžia 
v kaviarni po nedeľných doobedňajších 
svätých omšiach na Miletičovej a ďalšie. 
Po blahoželaní jubilantom a v príjemnej 
atmosfére don Maník požehnal všet
kých prítomných a zakončil konferen
ciu.

Saleziáni spolupracovníci sa 
stretli na výročnej konferencii

V nedeľu 4. decembra 2022 zorganizovali saleziáni 
spolupracovníci v Bratislave na Miletičovej každoročnú 
výročnú konferenciu.

Autor: Lucia Fojtíková ASC
Foto: Ernest Géze ASC
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výchova detí

Všetci odborníci jednotne tvrdili – 
rozprávajte sa so svojimi deťmi, 
budujte vzťahy, v ktorých panuje 
dôvera. To ich môže zachrániť 
v najťažších chvíľach.

Lenže ako na to? Realizácia nie je vždy 
taká jednoduchá, najmä v období, keď 
s deťmi treba zaobchádzať ako v ruka
vičkách. Ako teda s mladými komuni
kovať tak, aby náš vzťah rástol? 
Spýtala som sa kresťanskej koučky, lek
torky a supervízorky Miriam Němcovej. 
Jej odpoveď ma zaujala – nezačala roz
právaním o komunikačných technikách, 
ale o vzťahu.

1) Vnútorné nastavenie
Prvé a úplne kľúčové je moje vnútorné 
nastavenie, s ktorým do komunikácie 
vstupujem – že chcem s druhým budo
vať vzťah. Rozhodnutie, že som ochotná 
dať na chvíľočku preč moje očakávania, 
predstavy a byť s tým človekom v prí
tomnosti. Dôležité sú aj moje presved
čenia o tom druhom – že mi stojí za to 
venovať sa mu, počúvať ho. A tiež že sa 
zaujímam oňho ako o človeka – že ma 
v rozhovore nezaujíma v prvom rade 
daná téma, „pikošky“, zážitky, ale jeho 
pohľad, vnútorné prežívanie. Ak do ko
munikácie vstupujem s týmto vnú
torným nastavením, ten druhý to vycíti. 
Takáto komunikácia vytvára pocit  
blízkosti, dôvery, zážitok vzájomného 
vzťahu.

2) Počúvanie
Počúvať človeka neznamená iba zachy
távať slová, ale zachytávať jeho celého. 
Nesnažím sa teda počúvať len slovíčko 
za slovíčkom, aby som druhého prichy
til pri nejakej nejednoznačnosti, ale 
počúvam ho srdcom: prečo toto hovorí? 
Čo tým myslí, čo tým chce povedať? 
Prečo je to pre neho dôležité?
A čo nám bráni naplno počúvať? Naj
častejšie my sami. Všetko to, čím sme 
zahltení, čím žijeme. Lebo počúvať zna
mená zastať a byť s tým 
druhým. Môžeme sa na
príklad učiť byť citliví na 
to, kedy je vhodný čas 
zastať a počúvať. Niekedy 
stačí niekoľko minút dob
re využitej príležitosti. 
Napríklad uvedomiť si, 
zachytiť, že dieťa sa chce 
rozprávať. Vtedy je dôle
žité neprepásť túto chvíľu, 
ale prerušiť svoju činnosť, 
sadnúť si k nemu a byť 
tam s ním, pre neho.

3) Pýtanie sa
Ako sa vhodne pýtať, aby to nebolo vy
počúvanie? Mladí vedia veľmi rýchlo 
vycítiť, či sa ich pýtame skutočne so 
záujmom, alebo len pro forma. Kľúčové 
je teda moje nastavenie – či idem do 
rozhovoru s otvoreným srdcom, či mám 
záujem o človeka. Toto nastavenie je 
najdôležitejšie a pomôže aj v situácii, 
keď nebudem dostatočne obratný 
v kladení otázok.

4) Práca na sebe
Keď vidíme, že sa mladý trápi či tápa, 
často mu hneď ponúkame svoje skúse
nosti a rozdávame dobré rady. Ale nie 
vždy je to to najlepšie, čo môžeme uro
biť. Chce to múdrosť: započuť a rozlíšiť, 
kedy dať radu a kedy použiť iný prístup. 
Napríklad vypočuť a pomôcť, podporiť 
mladého v tom, aby si riešenie našiel 
sám. Nie s ignorovaním „to si vyrieš 
sám“, ale s pozvaním hľadať jedinečné 
riešenie.

Komunikácia budujúca vzťahy je aj prá
cou na sebe, pretože keď sa spýtam, 
musím si dať pauzu, ostať ticho, aby 
som si vypočul odpoveď. Musím praco
vať so svojimi predstavami a očakáva
niami. Byť trpezlivý.

Prajem nám všetkým veľa múdrosti,  
aby sme vedeli so svojimi drahými ko
munikovať tak, aby náš vzájomný vzťah 
rástol.

Autor: Zuzana Petruľáková
Foto: Barbora Kullačová

Ako spolu komunikovať, 
aby náš vzťah rástol

Pred časom som mala príležitosť rozprávať sa s odborníkmi o rôznych témach,  
ktoré trápia mladých. Závislosti, poruchy príjmu potravy, riziká spojené so sociálnymi 

sieťami a množstvo ďalších.
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mediálna výchova

Čo je digitálna stopa? Uverejnený text, 
fotografia, video, ale aj záznam o tom, 
čo ste vyhľadávali, aké videá ste po
zerali, akú hudbu počúvali, aké ko
mentáre písali. Dokonca fyzický pohyb 
osôb monitorovaný technológiami GPS  
a pod.
Pýtate sa, načo to je a ako sa využíva či 
zneužíva vaša digitálna stopa? Určite 
ste už stretli tieto 4 písmenká GDPR –
General Data Protection Regulation,  
a teda Všeobecné nariadenia o ochrane 
osobných údajov Európskej únie. Tieto 
údaje sú na internete cenným tovarom, 
za ktorý sú spoločnosti schopné zapla
tiť veľa peňazí.

Rôzne druhy odtlačkov
Digitálnu stopu po sebe zanecháva 
kaž dý používateľ pri každom prí
stupe na internet cez akékoľvek 
zariade nie – stolový počítač, note
book, mobil, televízia, tablet, 
smarthodinky a pod. Sú to naše 
interakcie na sociálnych sieťach, 
prispievanie do diskusných fór, 
emailová komunikácia či ukla
danie fotiek do fotobánk. O tom, 
že niektoré dáta posielame „ďalej“, 

nás sys
tém a aplikácie informujú cez vyskako
vacie okná, ale iné odovzdávame neve
domky, tzv. pasívne. Napríklad vašu IP 
adresu vie nielen váš poskytovateľ, 
správca servera, ale aj služba, ktorú na 
internete využívate. Medzi pasívne di
gitálne odtlačky patria aj výrazy, ktoré 
vyhľadávate na internete, údaje o čase 
strávenom na konkrétnej webovej 
stránke a aktivite na nej.
Svoju digitálnu stopu ne
vytvárame len 

my sami. Hoci dbáte na svoje súkromie, 
veľmi ľahko sa môže stať, že vás niekto 
označí v statuse alebo na fotografii na 
sociálnej sieti a napríklad informácie  
o tom, ako a s kým trávite svoj voľný čas, 
sa môžu šíriť sociálnymi sieťami bez 
vášho vedomia. Oveľa horšia je však 
digitálna stopa, ktorú vo virtuálnom 
prostredí zanechali vaši ,,nepriatelia“. 
Ide napríklad o nepravdivé informácie, 
zosmiešňujúce fotky alebo videá  
s cieľom úmyselne poškodiť povesť.

Myslite na to, že všetko,  
čo na internete zverejníte, 
tam navždy ostane, aj keď 
to kliknutím odtiaľ 
vymažete. Nejde o žiadne 
sci-fi ani o prenasledovanie 
ľudstva, je to nezmazateľná 
a trvalá súčasť našej online 
existencie. Pre niektorých 
už v prvých minútach života 
na tomto svete.

Aké stopystopy nechávame
Autorky: Viktória Norisová, Barbora Okruhľanská 
Foto: Pexels na internete?
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mediálna výchova

Ako skontrolovať digitálnu stopu 
Raz za čas je dobré, ak si preveríte, čo 
všetko ste o sebe vy alebo iní o vás na 
internete zanechali. Prvý a najjedno
duchší krok, ako svoju online reputá
ciu preveriť, je taký, že si do vyhľadá
vača zadáte svoje meno, dátum 
narodenia, prípadne prezývku, ale 
napríklad aj emailové kontakty či 
telefónne číslo. Ak máte svoj účet cez 
Google, aj služba Google Alerts 
(www.google.com/alerts) vám po 
indexovaní umožní skontrolovať, 
kde sa o vás píše na internete. Dávať 
pozor na svoju digitálnu stopu je 
dobré z mnohých dôvodov. V pr
vom rade ide o ochranu súkromia 
a bezpečnosti údajov. No môže sa 
stať, že si vašu online aktivitu pre
veria aj budúci zamestnávatelia, 
svokrovci a pod. Je preto namies
te položiť si pred sprostredkova
ním informácií o sebe otázku, či ju 
chcem dať na známosť celému svetu.

Dajú sa údaje navždy vymazať?
Existuje Právo na zabudnutie, ktoré je 
súčasťou všeobecného nariadenia  
o ochrane osobných údajov. Podľa 
GDPR má občan EÚ právo požiadať spo
ločnosť, aby vymazala jeho osobné 
údaje. V praxi to znamená, že ak zákaz
ník alebo zamestnanec požiada, aby ste 
jeho údaje odstránili z vašej databázy, 
malo by sa tak stať rýchlo a komplexne, 
bez zvyškov originálnych informácií. 
Spoločnosti však nemusia týmto žia
dostiam na vymazanie vždy vyhovieť. 
Ak napríklad stále trvá reklamačná le
hota, internetový obchod nemôže o vás 
údaje vymazať. Hoci sa právo vymazať 
údaje zdá spravodlivé, je stále predme
tom živých diskusií.

„Sharenting“
Svoju digitálnu stopu by možno radi 
redukovali dnešní tínedžeri a mladí ľu
dia, ktorých prvé odtlačky na internete 
urobili ich rodičia a príbuzní. Často už 
niekoľko minút po narodení, keď zve

rejnili na sociálnych 
sieťach fotografiu s informáciou o ich 
príchode na svet. Pojem „sharenting“ zo 
slov share = deliť sa a parenting = rodi
čovstvo vznikol pred nejakým časom  
v anglicky hovoriacich krajinách a v ro
ku 2016 sa stal jedným zo „slov roka“. 
Oveľa častejšie sa však používa v užšom 
zmysle ako oversharenting: prehnané 
sprístupňovanie obsahu týkajúceho sa 
detí na sociálnych sieťach.
Mnohí rodičia si neuvedomujú, že zve
rejňovaním obsahu o svojich deťoch 
nielen zasahujú do ich súkromia, no 
často to môže byť potenciálny materiál 
na šikanovanie. Veľká časť detskej por
nografie, ktorá sa šíri internetom, sú 
nahé fotky detí v bazénikoch, vo vani, 
ktoré rodičia dobrovoľne zavesia na in
ternet.
Portál bezpecnenanete.eset.com suma
rizuje niekoľko negatívnych vplyvov 
sharentingu na základe prieskumu Cen
tra digitálnych médií UCLA. Tie dokazu
jú, že deti vo veku 9 – 13 rokov, ktoré 
majú vlastný účet na sociálnych sieťach, 
túžia po väčšej sláve než ich rovesníci. 
Deti, ktorých matky rady sprístupňujú 
na internete okamihy zo svojho života, 
tiež trávia viac času na sociálnych 

sieťach, pretože kopírujú správanie 
svojich rodičov. Získavanie lajkov, 
pozitívnych komentárov a uznania 
od ostatných sa môže ľahko stať ich 
najväčšou túžbou v živote.
Na druhej strane práve v čase, ako 
bola pandémia koronavírusu či iných 
odlúčení, nám internet pomáha zo
stať v kontakte s najbližšími. Keď 
máme dobre nastavené pravidlá sú
kromia a dokážeme sociálne siete 
využívať s rozumom, mysliac na to, kto 
je naše publikum, niekoľko rodinných 
záberov nemusí byť nebezpečných.

NA ZÁVER NAJČASTEJŠIE OTÁZKY:
s Odpočúvajú nás sociálne siete?
Nie. Žiadna takáto platforma by nebola 
schopná zvládnuť sledovať takéto 
množstvo údajov, nieto ešte ich skúmať 
a využívať v reálnom čase. Neznamená 
to však, že vaše správanie „nesledujú“. 
Je oveľa ľahšie analyzovať údaje použí
vateľov inými spôsobmi. A to aj pro
stredníctvom vašej digitálnej stopy.

s Ako túto tému priblížiť deťom?
Napríklad aj cez online hry. Interland  – 
hr dinovia internetu: Hráči musia dávať 
pozor na svoje osobné údaje, byť ostra
žití voči hackerom alebo sa postaviť 
kyberšikane. Hra je z dielne Googlu, no 
je dostupná so slovenským dabingom.
Datadysten – cieľom hry je zábavným 
spôsobom zvýšiť povedomie detí o ich 
právach na ochranu osobných údajov. 
Hra je určená pre deti od 10 rokov, po
chádza z Dánska a je dostupná v an
glickom jazyku. Obsahuje aj učebný 
materiál pre učiteľov a rodičov.

s Na čo si dať najviac pozor?
Zrušte svoje účty vo všetkých online 
službách, ktoré nepoužívate. Nastavte 
si súkromie profilov na sociálnych 
sieťach tak, aby boli viditeľné len pre 
schválených priateľov. Medzi priateľov 
si pridávajte iba ľudí, ktorých osobne 
poznáte. Pre každú online službu pou
žívajte jedinečné silné heslo (malé pís
mená, veľké písmená, čísla, špeciálne 
znaky). Neposielajte platobné informá
cie a informácie o vašej karte prostred
níctvom emailu, SMS správy alebo  
v čete. Predtým, ako niekoho označíte 
na fotke, spýtajte sa, či môžete.
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na strane pápeža

„Kde je ten, ktorý sa narodil?“
Prvým „miestom“, kde môžeme hľadať 
Pána, je nepokoj otázok. „Cesta viery sa 
začína, keď s Božou milosťou urobíme 
miesto pre nepokoj, ktorý nám nedá 
spať; keď si dovolíme klásť otázky, keď 
sa neuspokojíme s pokojom svojich zvy-
kov, ale vystavíme sa výzvam každého 
dňa; ktoré sa zarývajú do tela. V týchto 
chvíľach sa v našich srdciach vynárajú 
tie nezadržateľné otázky, ktoré nás 
otvárajú pre hľadanie Boha: Kde je pre 
mňa šťastie? Kde je plný život, o ktorý sa 
usilujem? Kde je tá láska, ktorá nepomí-
ňa, neochabuje, ktorá sa nezlomí ani 
tvárou v tvár slabosti, zlyhaniu a zrade? 
Aké príležitosti sa skrývajú v mojich krí-
zach a utrpeniach?“

Riziko cesty k Božej tvári
Riziko cesty vedie k otázkam, ktoré  
v skutočnosti môžu viesť k frustrácii  
a opustenosti, ak nás nevedú na správnu 
cestu, pokiaľ neusmerňujú náš vnútorný 
pohyb k Božej tvári a kráse jeho Slova. 
„Vydávame sa na riskantnú cestu (pohyb-
livé miesto), na ktorej nie sú vopred zais-
tené bezpečné trasy a definované mapy. 
Väčšina slovies opisujúcich hľadanie sú 
slovesá pohybu. To platí aj pre našu vieru: 
bez neprestajného putovania a nepres-
tajného dialógu s Pánom, bez počú vania 
Slova, bez vytrvalosti nemôže rásť.  
Nestačí mať nejaké predstavy o Bohu  
a niekoľko modlitieb, ktoré utišujú svedo-
mie; treba sa stať učeníkmi, ktorí nasle-
dujú Ježiša a jeho evanjelium, hovoriť  
s ním o všetkom v modlitbe, hľadať ho  

v každodenných situ áciách  
a v tvárach ľudí. Od 

Abra  háma, ktorý 
sa vydal do 

ne známej krajiny, až po mágov, ktorí sa 
vydali za hviezdou – viera je cesta, viera 
je púť, viera je príbeh odchodov a ďalších 
odchodov. Pamätajme na to: viera ne-
rastie, pokiaľ zostáva statická; nemôže-
me ju uzavrieť do nejakej osobnej nábož-
nosti alebo medzi múry kostolov, ale 
musíme ju vynášať, prežívať na ustavič-
nej ceste k Bohu a k našim bratom a ses-
trám.“

Zázrak klaňania
Tretím miestom stretnutia s Pánom je 
zázrak klaňania. „To je rozhodujúci bod: 
náš nepokoj, naše otázky, duchovné 
cesty a prax viery sa musia spojiť v kla-
ňaní sa Pánovi. Tam nachádzajú svoj 
prameň, pretože je to Boh, kto v nás pre-
búdza cítenie, vnímanie a konanie. Tam 
sa všetko rodí a vrcholí, pretože zmyslom 
všetkého je dosiahnuť stretnutie s Bo-
hom a dať sa objať jeho láskou, ktorá 
dáva základ našej nádeji, oslobodzuje 
nás od zla, otvára láske k druhým, robí 
z nás ľudí schopných budovať spravod-
livejší a bratskejší svet. Tam sa učíme stáť 
pred Bohom, aby sme sa v tichosti za-
stavili a odovzdali jeho láske, aby sme 
sa dali objať a obnoviť jeho milosrden-
stvom. A tu potrebujeme modlitbu kla-
ňania. Stratili sme zmysel pre klaňanie, 
pretože sme stratili nepokoj otázok  
a odvahu ísť vpred v riziku cesty. Klaňaj-
me sa Bohu a nie svojmu egu či falošným 
modlám, klaňajme sa Bohu, aby sme sa 
nesklonili pred vecami, ktoré pomíňa-
jú...“ Inými slovami, potrebujeme hľa-
dať, rozlišovať a klaňať sa.

Pápež František
nám otvára oči viery
Autor: Marián Valábek SDB
Foto: © Servizio Fotografico – Vatican Media

V novom roku máme na programe hľadanie viery
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memorie biografiche

Životopisné spomienky nám približujú 
pohľad na jeho kazateľské pôsobenie 
niekedy v rokoch 1844 až 1855.
Najväčšou túžbou dona Bosca, jediným 
cieľom jeho života bolo, aby bol zničený 
hriech a aby bol Boh poznaný, aby mu 
ľudia slúžili, klaňali sa mu a milovali ho. 
Ako vysvätený služobník Ježiša Krista 
cítil vo svojom vnútri celú silu slov, ktoré 
jeho božský Učiteľ povedal: Duch Pána 
je nado mnou, lebo ma pomazal zvesto-
vať chudobným evanjelium a uzdravovať 
skrúšených srdcom (Lk 4, 18).
Preto okrem štúdia posvätných kníh 
čítal aj veľa svätých kazateľov, ale jeho 
vzorom mu bol vždy božský Spasiteľ, 
vtelená múdrosť, preto sa snažil kázať 
s jednoduchosťou, aby jeho slová boli 
pochopiteľné pre prostý ľud.
Po roku 1844 si don Bosco pripravil 
a napísal vyše sto svojich vlastných káz
ní. Prichystal si meditácie a inštrukcie 
pre 18dňové ľudové misie, rôzne du
chovné cvičenia pre rehoľníkov, kleri
kov, pre rehoľné sestry, pre mládež. 
Taktiež rozličné novény, tridua, sláv
nostné príhovory a príhovory na základ
né sviatky v roku.
Spočiatku nikdy nevystúpil na kazateľ
nicu, zvlášť vo väčších mestách alebo 
dôležitejších dedinách, bez toho, aby si 
najprv nenapísal to, čo chcel povedať. 
Často opakoval: Najlepšie ovocie pri
náša tá kázeň, ktorá je čo najlepšie pri
pravená a premyslená.

Ale postupom času sa jeho povinnosti 
rozmnožili a oberali ho o množstvo 
času, no on, keďže veľmi miloval ohla
sovanie slova, značil si na papieriky 
myš lienky, ktoré objavil alebo mu prišli 
na um. Na nich si uchovával základné 
body témy.
Boli však aj chvíle, keď si nebol schopný 
pripraviť ani takéto body. Vtedy kázal 
tak, že sa len krátko zamyslel nad tým, 
čo chcel povedať, ba niekedy 
iba povedal Zdravas‘, Mária, keď 
vystupoval na kazateľnicu, a im
provizoval. A aká krásna bola tá 
jeho voľnosť! Hovoril pomaly, 
takmer bez gesta, jeho striebor
ný hlas prenikal srdcia, dojímal 
ich svojimi jednoduchými 
zdôvodneniami. Stávalo, že aj 
na miestach, kde ľudia vôbec 
neboli veľmi nábožní a necho
dili do kostola, prichádzali len 
preto, že mal prísť slávnostný 
kazateľ, a mnohí boli dokonca 
pripravení kritizovať, sme často 
počuli, ako ešte v kostole alebo potom 
na námestí hovorili:  „Dobre to povedal, 
dobre to povedal.“
Don Bosco bol neúnavný kazateľ. Dá  
sa povedať, že kázal vo všetkých hlav
ných mestách Piemontu a v mnohých 
významných dedinách.
Na kázanie sa pripravoval, podobne ako 
Pán Ježiš, horlivou modlitbou. Upred
nostňoval kázanie na vidieku. Keď sa 
vydával na cestu na miesto, kde mal 
kázať, vždy sa prežehnal a cestou sa 
modlil nejakú modlitbu k Panne Márii. 
Pokiaľ bol v Turíne, pravidelne, každých 
osem dní, sa spovedal. Nebol škrupu
lózny, ale nevedel zniesť na sebe ani 
malé chyby a týmto spôsobom sa snažil, 
aby sa čo najviac páčil Pánovi aj v naj
menších veciach.
Aj svoje cesty prežíval v duchu obety. 
V tom čase boli železnice ešte len kde

tu, preto musel často cestovať kočom. 
To mu spôsobovalo silné bolesti žalúd
ka, on však takmer každý týždeň nie
kam cestoval. Počas cesty sa snažil pra
covať na svojich spisoch, ale nedarilo sa 
mu to. Neraz si sadol aj ku kočišovi a po
čas cesty často vracal. Inokedy zasa išiel 
dlhý úsek cesty pešo. Vo vzťahu k ľu
ďom, ktorí ho vtedy obklopovali a do
liehali na neho, bol neobyčajne trpezli

vý. Taktiež vždy prijímal akékoľvek 
ubytovanie a jedlo. Nič neodmietal, na 
nič si nenárokoval.
Na kazateľnici bol plný horlivosti, ale 
nikdy nebol zatrpknutý či násilný vo 
svojich prejavoch. V poslucháčoch 
vzbudzoval dôveru, no nezískaval si ich 
líškaním, vždy povedal celú pravdu. Po
čas duchovných cvičení alebo kázania 
misií sa nikdy nestrácal v neužitočných 
debatách. Dôležitosť spásy duše, cieľ 
človeka, krátkosť života, neistota hodiny 
smrti, obrovské zlo hriechu a následky, 
ktoré prináša, a vysvetlenie rôznych 
hriechov či náklonností boli potom do
plnené povzbudeniami, ako prežívať 
chudobu a ťažkosti, ako sa modliť, ako 
prijímať sviatosti, ako nasledovať Ježiša 
a uctievať si Máriu, aké krásne je byť 
vytrvalý. To boli jeho zvyčajné témy.

Autor: Pavol Grach SDB 
Foto: ANS

Don Bosco, ľudový kazateľ
(MB 3, VI)

Náš obraz dona Bosca ako 
kňaza, ktorý sa venuje 
chudobnej a opustenej 
mládeži, je potrebné 
doplniť aj o obraz dona 
Bosca kňaza a obetavého 
kazateľa pre ľudové vrstvy.
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misie

Pôstnej preto, lebo Pôst je obdobie, keď 
sa snažíme uskromniť, niečo si odoprieť 
a viac sa venovať modlitbe a skutkom 
milosrdnej lásky. Je to skutočne ideálne 
obdobie na šírenie myšlienok o misiách 
a pomoci tým najchudobnejším. Pred 

18timi rokmi sme zvolili názov Tehlič
ka, pretože v začiatkoch tejto aktivity, 
keď sme porovnávali podobné zbierky 
v iných krajinách, sme si boli vedomí, 
že naše dary nebudú svojou veľkosťou 
s nimi porovnateľné. Kým iné krajiny 
stavajú celé nemocnice a školy, my sme 
chceli motivovať ľudí u nás k príspevku 
aspoň na niekoľko tehličiek. Silnou myš
lienkou pri tom je, že hoci nemáme 
prostriedky na veľké projekty, to nás 
nesmie viesť k tomu, že nebudeme ro
biť nič. Lebo aj tie najväčšie stavby sa 
skladajú len z jednotlivých tehličiek. 
Každú jednu z nich musel niekto zapla
tiť.

Bohu vďaka, tých osemnásť rokov uká
zalo vašu veľkodušnosť. Počas nie
ktorých ročníkov sa vyzbierali sumy, 
o ktorých sme na začiatku nemysleli, že 
by mohli byť reálne. Celkovo sa prispe

lo na misie cez túto 
zbier ku už vyše milióna 
eur. Veľkú radosť 
a vďačnosť nám spôso
buje, tak ako sme to 
prezentovali v misij
nom kalendári z roku 
2017, že všetky aktivity, 
ktoré sme týmito teh
ličkami podporovali, sú 
doteraz živé a prináša
jú svoje ovocie na osoh 
tým najchudobnejším. 
Či už je to mimoškol
ské doučovacie stre
disko Maryam v Baku, 
ktoré bolo ako prvé 
podporené v roku 
2006 a kde stále 400 

mladých ročne do
stáva možnosť dopl
niť si vzdelanie a po
stúpiť na univerzity 
alebo na iný druh 
vzdelania. Všetky 
ostatné podobné za
riadenia v krajine sú 
komerčné. Toto je 
stále jediné dobro
činné doučovacie 
stredisko v Azerbaj
džane. Alebo ne
mocnica v Južnom 
Sudáne, ktorá je 
z Božej milosti do

teraz ušetrená od krádeží a demolácie 
a stále slúži.
Posledné roky dopĺňame k našej zbier
ke slovko „veľkonočná“. Jednak preto, 
že niektoré farnosti, mládežnícke stre
diská, ale hlavne školy túto zbierku ne
končili v závere Pôstu, ale pokračovali 
v nej ďalej, lebo nestihli uskutočniť všet
ky aktivity a súťaže. Medzi žiakmi malo 
toto spoznávanie života detí z iných 
krajín veľkú obľubu. Druhým dôvodom 
pre používanie prívlastku „veľkonočná 
zbierka“ je to, že ak nás čas pôstu 
a odriekania motivuje myslieť na iných, 
o to viac čas radosti a šťastia, akým 
Veľká noc rozhodne je. Podeliť sa s iný
mi môžeme práve vtedy, keď prekypu
jeme šťastím a požehnaním.
Na stránkach tohto čísla je podrobnej
šie rozpísaná tohtoročná Tehlička 2023 
venovaná rozšíreniu školy v angolskom 
meste Huambo. Neváhajte sa do nej 
zapojiť, predovšetkým modlitbou, obe
tami a informovaním o nej aj medzi 

svojimi známymi.

TehličkaTehlička
Toto číslo Don Bosco dnes čítate počas Pôstneho aj Veľkonočného obdobia. Keď sme na 
misijnom oddelení pred osemnástimi rokmi premýšľali, ako roznietiť misijného ducha 
na Slovensku, mladí prišli s návrhom pôstnej zbierky Tehlička.

Autor: Štefan Kormančík SDB
Foto: misijné oddelenie SDB
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titus zeman

1. Farský kostol Sedembolestnej 
Panny Márie
Farnosť vo Vajnoroch bola založená  
v roku 1279. Až do začiatku 19. storočia 
tu stál gotický kostol zo 14. storočia, 
ktorý bol zasvätený Panne Márii. Toto 
patrocínium sa kostolu navrátilo v roku 
1968. Medzitým bol zasvätený sväté-
mu Ladislavovi. V 18. storočí kostol 
barokovo prestavali. Pod svätyňou vy
hĺbili kryptu, ktorú však zaplavovala 
spodná voda, preto sa nepoužívala. 
Začiatkom 19. storočia kostol kapacitne 
nestačil, preto sa predĺžila loď, urobil sa 
nový vstup a pristavala sa nová sakristia. 
Pôdorys gotickej svätyne je vyznačený 
dlaždicami odlišnej farby. Zo stredove
kého kostola sa zachovala plastika Vaj-
norskej Madony. Je z dubového dreva, 
pochádza zo začiatku 14. storočia  
a našli ju na povale kostola v roku 1941. 
Originál je v Mestskom múzeu v Brati
slave. Za obdiv stojí aj vajnorský orna
ment, ktorým je ozdobené najmä pres
bytérium.

2. Relikviár blahoslaveného Titusa 
Zemana
Vo Vajnoroch sa 4. 1. 1915 narodil Titus 
Zeman, salezián, kňaz, mučeník. V roku 
2017 bol vyhlásený za blahoslaveného. 
Na ľavom oltári je jeho relikviár, ktoré
ho autormi sú Ing. arch. Anton Botek 
a Mgr. art. Marián Králik. Relikviár je  
z bronzu. Na čelných reliéfoch sú zná
zornené tajné prechody (vľavo) a mo
ment zatknutia (vpravo). Na vrchnej 
časti je umelecky znázornený nočný 
motýľ ako symbol nočných prechodov 
cez rieku Moravu, ale aj víťazstva života 

nad zlom. Na bočných stenách relikvi
ára sa nachádzajú prvky vajnorského 
ornamentu. Nápis „Aj my sme povinní 
dávať život za bratov“ zhŕňa odkaz dona 
Titusa.

3. Krstiteľnica
Pri nej vdp. Ferdiš Juriga pokrstil malé
ho Titusa. V krste dostal Titus aj dar 
kňazstva. No cesta k tomu nebola ľahká, 
lebo v detstve býval často chorý. Po 
tom, ako sa v desiatich rokoch na prí-
hovor Panny Márie náhle uzdravil, roz
hodol sa stať kňazom, saleziánom. Teo
lógiu študoval v Taliansku, kde bol v júni 
1940 vysvätený za kňaza. Po návrate 
študoval chémiu a neskôr vyučoval  
v rôznych saleziánskych inštitútoch.  
Po nástupe komunistickej totality don 
Titus zachraňoval duchovné povolania. 
Pomohol mnohým klerikom i kňazom 
utiecť do zahraničia. No tretia výprava 
mu nevyšla. Chytili ho a súdili. Obvine
nia boli špionáž a velezrada. Prokurá
tor žiadal trest smrti, no dostal ,,iba“ 25 

rokov väzenia, z ktorých si odtrpel  
13 rokov. Bol veľmi mučený, zosmieš
ňovaný i ponižovaný.

4. Oltár Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho
Dňa 10. marca 1964 bol don Zeman 
podmienečne prepustený. V roku 
1967 mu cirkevný tajomník povolil ve
rejne spovedať a neskôr aj slúžiť tiché 
sväté omše pri bočnom oltári Najsvä-
tejšieho Srdca Ježišovho. Don Titus tak 
robil po návrate z práce a v nedeľu pred 
desiatou. Musel byť v civilných šatách  
a bez veriacich. V roku 1968 dostal sú
hlas slúžiť omše verejne a vykonávať aj 
kňazskú službu. Naďalej však musel 
pracovať ako skladník.

Záujemcovia o púte sa dozvedia viac 
na: https://tituszeman.sk/relikvie-a-
-pute/. A ďalšie info sa dá získať aj na 
mailovej adrese: sekretariat@saleziani.
sk. Tešíme sa na stretnutie pri meditácii 
o živote blahoslaveného Titusa.

Autor: Jozef Luscoň SDB
Foto: autor

Čo sa dá vidieť vo Vajnoroch

V krátkom čase sa do života uvedie ,,apka“ PrimGuide, ktorá bude  
vo viacerých jazykoch informovať o pútnickom mieste blahoslaveného 
Titusa Zemana vo Vajnoroch. A keďže možno aj vy sa tam vyberiete  
a ,,apku“ nemáte, tak niečo z nej vyberáme.
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Dostali sme tam od otca biskupa k dis
pozícii veľký pozemok, na ktorom je 
zatiaľ iba škola. Pozostáva iba z nie
koľkých tried a tie nestačia pre množ
stvo detí, ktoré sa v nej chcú učiť. Preto 
má momentálne väčšina žiakov vyučo
vanie pod stromami, kde sa aspoň  
trochu chránia pred horúcim slnkom 
v období sucha. V období dažďov sa vy
učovanie zruší.
Plány sú rozsiahle: postaviť veľký kostol, 
pastoračné centrum, ubytovanie pre 
saleziánov, ale najmä rozšíriť kapacitu 
školy. Škola nevyhnutne potrebuje roz
šírenie. To je bod, z ktorého chcú angol
skí saleziáni začať. Dúfame, že aj s vašou 
pomocou sa im to podarí. Veď aj z vlast
nej histórie vieme, že u nás vzdelanie 
po mnohé storočia zabezpečovala Cir
kev. Nie je to inak ani v súčasnej Ango
le. Bez Cirkvi by mnohé oblasti Angoly 
a mnohé skupiny obyvateľstva boli úpl
ne bez možnosti vzdelávania.
Za rozvoj tohto nového diela je zodpo
vedný salezián otec Santiago, ktorý 
v auguste 2022 navštívil aj Slovensko. 
Keďže pozná mnohých našich misijných 
dobrovoľníkov, ktorí boli na svojej roč
nej misijnej službe v Angole, využil svo
ju návštevu v Európe na stretnutie 
s niektorými z nich. Navštívil viacero 
krajín, pretože takýto začiatok nového 
diela si vyžaduje aj materiálnu podporu.
Naša misijná a veľkonočná zbierka Teh
lička 2023 bude teda zameraná na po
moc s rozširovaním tejto školy, ale aj na 
skvalitnenie vyučovania. Pretože nieke
dy vyučovanie pod stromom môže byť 

dokonca lepšie než v triede. O tom roz
hodujú dobrí učitelia a snaživí žiaci.
Počas Pôstu a Veľkej noci, keď sa táto 
naša zbierka robí, nás bude sprevádzať 
brožúra. Je vytvorená pre tých, čo sa 
zapájajú do zbierky, aby spoznali život 
detí v Angole, ich každodenné radosti 
aj problémy. Tie sú v niečom iné ako 
naše a v niečom zase úplne rovnaké. 
Všetky deti sveta, hoci žijú v rôznych 
podmienkach, majú totiž tú istú detskú 
dušu, ktorá má rada hry a kamarátstvo. 
Všetky deti na svete sa rady učia zaují
mavé veci, rady sa smejú a pomáhajú.
Začali sme od Popolcovej stredy, od 22. 
februára, ale zapojiť sa dá kedykoľvek 
až do 19. apríla 2023. Na každý pôstny 
týždeň a potom aj na týždne po Veľkej 
noci sú v brožúre rôzne zaujímavé akti
vity, výzvy a poznatky zo života detí 
v Angole. A, samozrejme, súťaže, ktoré 
sú odmeňované. Brožúru si môžete ob
jednať cez stránku venovanú Tehličke 
www.tehlicka.sk alebo si ju môžete 
listovať aj priamo na tejto stránke. 

V brožúre je vždy iba začiatok informá
cií. Potom je potrebné cez QR kód alebo 
cez odkaz navštíviť na tej istej webovej 
stránke celé aktivity k danému týždňu.
Novou aktivitou je možnosť všetko, čo 
ste sa o deťoch v Angole dozvedeli po
čas Pôstu, porozprávať svojim známym 
a kamarátom na veľkonočnej šibačke. 
Prípadne ak by ste to chceli spojiť ešte 
aj so zbierkou pre školu v Huambo, mô
žete si podľa návodu z webu a brožúry 
spraviť škatuľku – alebo v našom prípa
de lepšie „tehličku“, do ktorej vám 
„kúpači“ môžu prispievať. Takže toto nie 
je aktivita iba pre šibačov chlapcov, ale 
aj pre dievčatá, ktoré tiež môžu krátko 
a zaujímavo oboznámiť s nejakým 
zvykom angolských detí svojich náv
števníkov a tak ich motivovať k tomu, 
aby si nielen pýtali darčeky od dievčat, 
ktoré vyšibali, ale aj sami niečím pris
peli.
Ak by nejaká farnosť, škola či mládež
nícke stredisko mali záujem vypočuť si 
priamo svedectvo od našich misijných 

Saleziáni v Angole otvárajú novú prítomnosť v meste Huambo. 
Je to miliónové mesto, 600 km 
od Atlantického oceánu 
vo vnútrozemí Angoly.

2023 
Angola, HuamboAngola, Huambo

Autor: Štefan Kormančík SDB
Foto: misijné oddelenie SDB
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dobrovoľníkov, ktorí strávili v Angole 
rok počas svojej služby, dajte nám ve
dieť takisto cez túto stránku. Pokúsime 
sa, po vzájomnej dohode, zariadiť u vás 
ich návštevu, pretože osobné svedec
tvo je predsa len najsilnejší spôsob spo
znávania.
Angola by vďaka svojim prírodným 
zdrojom mohla patriť k najbohatším 
štátom Afriky. Ale pre dlhotrvajúcu 
oslobodzovaciu a potom občiansku 
vojnu, ktorá sa skončila iba v roku 1991, 
má rozvrátenú ekonomiku.
Nádejou na lepšie časy by sa mohli stať 
vzdelaní mladí ľudia. Preto veríme, že 
pomoc s rozšírením školy a so zlepšo
vaním vyučovania je tou najdôležitej
šou vecou, ktorú Angola potrebuje.
Tu je prehľad tém, ktorým sa v jednot
livých týždňoch Pôstu a Veľkej noci bu
deme venovať:

Starostlivosť o mladších súrodencov  – 
dôvod, prečo mladšie deti nemôžu cho
diť do školy a prečo saleziáni majú aj 
materské školy.
Cesta do školy – niektoré deti bývajú 
ďaleko od škôl, musia bývať u rodiny 
(nie s rodičmi), ale aj učitelia to mávajú 
ďaleko.
Učitelia – snažia sa dávať čo najlepšie 
vzdelanie, ale sami neboli dobre formo
vaní, a tak vyučovanie nie je veľká zá
bava, ale len drina – dôvod, prečo majú 
saleziáni VŠ pedagogickú.
Jedlo v škole – neexistujú žiadne škol
ské jedálne, len niekde dostanú decká 
„fundži“, ale väčšinou sú odkázaní na 
svoje zásoby, čo je v lepšom prípade 
banán, väčšinou však nič.
Spolužiaci a aktivity mimo školy – ten, 
kto nemá povinnosti doma, sa môže ísť 
hrať s kamarátmi, a preto, aby deti ne
museli byť na uliciach, ktoré sú v mes

tách nebezpečné,  
ma jú saleziáni stále 
otvo rené oratká a or
ganizujú rôzne krúžky, 
výlety a iné aktivity.
Učenie sa s rodičmi –
alebo skôr učenie rodi
čov? Mnohí dospelí  
v Angole ešte stále ne
vedia čítať. Rodičia sú 
tiež často dlho do noci 
zaneprázdnení, 8hodi
nový pracovný čas sa to
tiž nezachováva a pre

kračuje sa, keďže väčšina ľudí nie je 
formálne zamestnaná.
Domáce povinnosti, prístup k elek-
trine, internetu a mobilnému pokry-
tiu – tam, kde je nižšia miera rozvoja 
priamo závislá od prístupu k stabilné
mu zdroju elektriny a mobilným for
mám komunikácie, sú aj domáce práce 
nepomerne náročnejšie a pri podieľaní 
sa na nich neostáva deťom veľa času na 
učenie.
Slávnosti, hry a radosť – napriek ťaž
kým životným podmienkam je prítom
ná medzi deťmi, ale aj dospelými veľká 
radosť. Radi tancujú, spievajú, trávia čas 
spolu. Vidíme to aj pri sviatočných svä
tých omšiach, ktoré sú plné spevu, tan
ca a radosti. Naši animátori zo začiatku 
mávali obavy, ako pripravia zaujímavé 
hry pre 500 detí v oratku, no angolské 
deti je omnoho ľahšie zabaviť než tie 
naše.
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saleziánski svätí

Fascinovala ho charizma  
dona Bosca
Jozef Augustín Arribat sa narodil  
v Trédou v kraji Aveyron vo veľkej, ale 
skromnej roľníckej rodine 17. decem
bra 1879. Chudoba rodiny dovolila 
mladému Augustínovi nastúpiť na 
strednú školu v saleziánskom oratóriu 
v Marseille až vo veku 18 rokov.
Augustín, ktorého zaujala charizma 
dona Bosca, požiadal o vstup do sa
leziánskeho noviciátu. Prijal klerický 
habit z rúk blahoslaveného Michala 
Ruu. Saleziánom sa stal vo veku 25 ro
kov.
Po návrate do Francúzska začal, ako 
všetci jeho spolubratia, aktívny 
saleziánsky život v polouta
jení, najskôr v Marseille  
a potom v La Navarre. Za 
kňaza bol vy

svätený v roku 1912. Počas prvej sveto
vej vojny ho odviedli do armády, kde 
pomáhal prenášať ranených na nosid
lách.

  

Svätý z údolia
Po vojne don Arribat pokračoval 
v intenzívnej práci v La Navarre 
v oživovaní náboženského ži
vota mladých až do roku 1926, 

potom odišiel do Nice, kde zostal 
až do roku 1931.

Poslušnosť ho v roku 1931 povolala 
do služby direktora domu v La Navarre. 
Zverili mu aj Farnosť svätého Izidora  
v údolí Sauvebonne. Jeho farníci ho na
zývali „svätý z údolia“. Augustín bol 
dobrý a bolo potešením byť v jeho blíz
kosti. Mladí i dospelí k nemu chodili vo 
veľkom na spoveď, pretože vedeli, že 
dosiahnu pochopenie, odpustenie, po
vzbudenie a nie odsúdenie.

V regióne svätého Františka 
Saleského
Na konci tretieho roka bol poslaný do 
Morges v kantóne Vaud vo Švajčiarsku. 
Potom bol tri po sebe nasledujúce 

šesťročia direktorom, najprv v Millau, 
potom vo Villemur sur Tarn v kraji 
HauteGaronne a nakoniec v Thono
ne v diecéze Annecy.

Riaditeľ školy počas druhej 
svetovej vojny
Najnebezpečnejšie, ale aj milosťou 
najviac naplnené obdobie bolo 
pravdepodobne obdobie jeho pôso
benia vo Villemure počas druhej sve
tovej vojny. Don Arribat tu 1. októbra 

1942 založil Ecole Saint Pierre, internát
nu školu pre chlapcov. Do tejto školy 
napriek riziku prezradenia, či dokonca 
udania neváhal prijať šiestich židov
ských tínedžerov, ktorí na konci roka 
1942 hľadali útočisko v tomto kraji. Ro
dičia, chlapci a ďalšie židovské rodiny 
boli ubytovaní 2 alebo 3 kilometre od
tiaľ na izolovanej farme patriacej škole.
Keď divízia nemeckej armády Das Reich 
v apríli 1944 zrekvirovala školu, aby  
z nej urobila veliteľstvo a kasárne, otec 
Arribat tvrdo rokoval s jednotkami SS, 
aby škola mohla pokračovať. Nemci mu 
pod dojmom jeho zmyslu pre povin
nosť pridelili niekoľko priľahlých hospo
dárskych budov, ktoré akotak upravil 
na triedy pre svojich študentov.

Posledné roky života v Navarre
Do La Navarre sa don Arribat vrátil  
v roku 1953 a zostal tam až do svojej 
smrti.
Zomrel na sviatok svojho patróna svä
tého Jozefa 19. marca 1963. Pochovaný 
je v La Navarre. Pápež František ho vy
hlásil za ctihodného 8. júla 2014.

Spracoval: Ondrej Miliczki SDB
Foto: archív

Ctihodný Jozef Augustín Arribat

Nebol nikdy ďalej ako 500 kilometrov od svojho rodiska,  
a predsa všade rozdával úsmev a pokoj.

Miesto narodenia – Trédou

Jozef Augustín Arribat

Modlitba
Bože, náš Otče,

ty si dal svojmu služobníkovi 

Jozefovi Augustínovi Arribatovi,

učeníkovi dona Bosca,

žiarivé srdce, oduševňované 

kňazskou nábožnosťou,

prekypujúce dobrotou  

a zabudnutím na seba,

ducha pokoja a vždy usmiatu, 

pokornú a prívetivú tvár.

Rozhodni sa urýchliť deň, keď 

Cirkev

verejne uzná svätosť jeho života,

nech jeho príklad podnieti 

bratov, aby ťa oslavovali.

O to ťa prosíme skrze tvojho 

Syna, Ježiša Krista, nášho Pána.

Amen.
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sedem hlavných hriechov

V súčasnej spoločnosti sa lenivosť po
važuje takmer za čnosť: ničnerobenie, 
záhaľčivosť, chytráckosť vošli do nášho 
štýlu života ako postoje šikovnosti 
a prešibanosti, pričom škodia nielen 
druhým, ale aj samotnej osobe. Šikovný 
je ten, kto vie svoju prácu delegovať na 
iných, čím sa zbaví námahy, zodpoved
nosti a akejkoľvek nepríjemnosti! Leni
vec takto ušetrí svoju energiu a čas, aby 
zadosťučinil svojim egoistickým 
chúťkam, zotročuje tým druhých 
a myslí len na svoj voľný čas, ako si 
sadnúť do kresla a byť spokojný 
v ničnerobení. Francúzsky spisova
teľ Jules Renard vtipne hovorí:  „Le
nivosť je zvyk odpočívať skôr, ako 
sa človek unaví!“
Dnešná doba napomáha leniv
com, aby nemuseli vyliezť zo svo
jich brlohov: nákupy cez internet, 
rozvoz pizze do domu, predpripra
vené jedlá, bufety na každom 
rohu, hry na mobile... Majú naozaj šťas
tie! Nehovoriac o „svätej lenivosti“ mno
hých kresťanov, ktorí si radšej pozrú 
svätú omšu v televízii s aperitívom, ko
láčikmi a slaninou na stole namiesto 
toho, aby sa aktívne zúčastnili na jej 
slávení. Samozrejme, nevzťahuje sa to 
na chorých, starých alebo na iné osobi
té situácie.
Zlý duch lenivosti (acedia lat. – nedban
livosť, ťarbavosť, znechutenie) je zlo, 
ktoré škodí tak v osobnom, ako aj  
v spoločenskom živote. Lenivec sa totiž 
uspokojí aj so zle vykonanou hocakou 
prácou a to ho vedie k povrchnosti a ne
čestnosti. Unavený životom prežíva čas 
v nude, rutine, v znechutení a frustrácii, 
čo ho vedie k vnútornej nestabilite 

a hľadaniu stále nových podnetov 
(práca, partner, priatelia...), aby oklamal 
nudu a naplnil vnútorné prázdno. To sa 
nevzťahuje len na rodinný a osobný ži
vot, ale aj na duchovný: chodí od jed
ného spovedníka k druhému, z jedného 
spoločenstva do druhého, od jednej 
knihy k druhej. Stáva sa z neho „duchov
ný turista“ a nedokáže byť vytrvalý 
v kresťanských povinnostiach. Lenivec 

je na každú vec unavený a hľadá spô
sob, ako ju neurobiť, ako od nej 
utiecť. Nakoniec znervóznie a stratí tr
pezlivosť. Nestálosť a nevytrvalosť ško
dia ľudskému charakteru, ktorý je ovlá
daný lenivosťou.
Zvlášť mladých ľudí, ktorí sú bez práce 
alebo v kríze, veľmi pokúša lenivosť 
a ničnerobenie. Svätý František nám 
dáva rady, aby sme neprepadli duchu 
lenivosti: „Pozdvihnite často svoje srdce, 
zamestnajte ho čítaním dobrých kníh, 
nikdy sa nepovaľujte len tak, ale stále vy-
konávajte nejaké dobré skutky, duchovné 
alebo telesné. Mládež a lenivosť sú dvaja 
zlí kamaráti, lebo druhý ničí a zrádza pr-
vého.“ Pokiaľ „nič nerobíme“, naša fantá
zia blúdi tu i tam a práve mnoho poku

šení prichádza cez otvorenú bránu 
lenivosti. Usadia sa, a ak nie sú rýchlo 
odohnané, tak ich bude potom veľmi 
ťažko ovládať.
Nesmieme zabudnúť, že lenivosť sa 
prejavuje otrávenosťou srdca, po
chmúrnym duchom, znechutením, 
smútkom, nedostatkom stálosti a vytr
valosti, nezáujmom voči veciam aj voči 
Božej prítomnosti. To môže viesť na 

jednej strane k aktivizmu alebo  
k nechuti ako úniku voči duchov
nej realite. Pre svätého Františka sa 
lenivosť u nábožných duší snaží 
prezliecť do smútku, znechutenia 
a otupuje dušu. Ako liek ponúka 
„uniformitu duše“ a pripomína: 
„Nech nezblúdi naša duša, nedajme 
sa odpútať nestálosťou povahy, kaž-
dodenných udalostí, ale ostaňme 
podriadení rozumu, ktorý nám da-
roval Boh. Zostaňme pevní, vytrvalí 
a stáli v rozhodnutiach, ktoré sme 

prevzali v službe Bohu so stálosťou, od-
vahou bez nejakého prerušenia.“
Naše slabosti nemajú byť motívom zne
chutenia, ale naopak, máme v dôvere 
nasledovať Boha a vložiť do svojich 
skutkov všetku dobrú vôľu. Prekonať sa 
a urobiť zo seba dar Bohu a pre dru
hých. Pán nám pomôže nájsť dôveru 
v seba samých, vo svoje schopnosti, 
a tak budeme môcť s odvahou preko
nať svoju zdráhavosť. „Treba pracovať 
buď s pracovným elánom, alebo všetko 
nechať tak, lebo v dome spravodlivého 
neexistuje nič záhaľčivé“ (svätý František 
Saleský).

Autor: František Kubovič SDB
Foto: Barbora Kullačová

Čo robiť, ak vo svojom živote objavíme zlozvyk odkladať veci na neskôr, nebyť za nič 
zodpovední, jednoducho, ak zistíme, že sme leniví?

Lenivosť
 alebo „duchovný smútok“
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svedectvo

Tak toto hovorí za všetko. Vyrazilo nám to dych. Jakub vtedy 
netušil, kto sú saleziáni a don Bosco, a ja som tak trochu 
vedela o donovi Boscovi a veľmi málo o saleziánoch. Už vte
dy sme cítili, že sme na správnom mieste, ale to, že sa nám 

saleziáni stanú rodinou, sme naozaj nepredpokladali. Zača
lo sa to misiou. Naša túžba vycestovať k biednym a opuste
ným a darovať im svoj čas a námahu sa stala skutočnosťou. 
V roku 2012 – 2013 sme sa počas saleziánskej misijnej prí
pravy dozvedeli, že našou destináciou bude Keňa. Vtedy ti
eto prípravy viedol salezián Peťo Jacko. O tom, kto sú salezi
áni a čo je ich úlohou v dnešnom svete, o tom, kto a čo robil 
don Bosco, a o celej saleziánskej spiritualite sme sa dozve
deli práve vďaka misijnej príprave. Tu sme pociťovali prijatie, 
lásku, materinskú starostlivosť a otcovskú dobrotu. Počas 
prípravy sme mali možnosť spoznať mnoho saleziánov  
a saleziánok. Nikdy nerobili rozdiely. Vždy sme zažívali príklad 
jednoty. Záležalo im na nás, počúvali nás a neboli sme im 
ľahostajní. A to je to, čo nás dostalo. Keď človek zacíti lásku, 
nechce sa jej vzdať. Tu sme prišli do bodu, keď sme si uvedo
mili, o čo viac nás musí milovať náš skutočný Otec. Ľudská 
láska je vždy obmedzená a tak to aj zostane, veď sme len 
ľudia, ale tá Božia láska, tá, ktorá je dokonalá, verná a neob
medzená, ostane navždy. Táto láska nás sprevádzala na misii 
v Keni, na Sibíri, Slovensku aj v Čechách a taktiež na Malte, 

kde momentálne žijeme. V októbri 2022 sme s Jakubom oslá
vili 10. výročie manželstva. Naša cesta smerovala do Turína. 
Nikdy predtým sa nám nepodarilo navštíviť toto skvelé mies
to, ale už dlho sme pociťovali túžbu ísť sa osobne poďakovať 
donovi Boscovi za dar saleziánskej rodiny. Aj keď máme dob
ré rodiny, táto saleziánska je niečím výnimočná. Nie je ob
medzená počtom ľudí, rasou, kultúrou, vzdialenosťou... Pros
te je. Je kdekoľvek, kde človek otvorí srdce tomu druhému. 
Vďaka saleziánom a ich príkladu stále pracujeme s deťmi  
a mladými. Vieme, že oni boli a sú pre nás tým veľkým hnacím 
motorom, ktorý nás poháňa vpred a učí nás vychádzať  
a otvárať sa pre druhých ako pre bratov.

S deťmi a mladými sme pracovali už aj predtým, ako sme 
stretli saleziánov, ale keď sme sa zoznámili so saleziánskou 
spiritualitou, naša práca dostala úplne iný rozmer. Nie vždy 
to je ľahké, práve naopak. Nikdy neprestaneme obdivovať 
dona Bosca za to, akú zložitú cestu k svätosti si vybral. Či už 
sme sa venovali deťom ulice v slumoch, alebo to boli základ
né a stredné školy, rôzne pastoračné centrá, saleziánske stre
disko na ďalekej Sibíri, alebo momentálne detský domov  
a oratórium tu na Malte, vždy nás to učilo a stále učí vy
chádzať zo seba. Stále vidíme ideál, ku ktorému máme veľmi 
ďaleko, a neustále si lámeme hlavu, ako to ten don Bosco 
zvládol. Jeho preventívny systém je úžasný, ale aj veľmi ná
ročný na osobu vychovávateľa. To je asi dôvod, prečo sa  
o ňom neučí ani na pedagogike (Jakubova skúsenosť). Nie
kedy si hovoríme, že radšej pôjdeme rúbať drevo a predávať 
do potravín, než robiť vychovávateľov, ale potom sa pozrie
me na saleziánov a povieme si, že nie, že to predsa má ob
rovskú cenu a zmysel a že vzdať sa by znamenalo vybrať si 
ľahší variant. Niekedy sme veľmi unavení, ale vízia dona Bosca 
na lepšiu budúcnosť a lepší svet je veľká motivácia. Tlačí 
vpred a nedovolí uspokojiť sa s myšlienkou, že lepšie to už 
aj tak nebude.
Práca s donom Boscom je úžasné dobrodružstvo. Vyhrnieme 
rukávy a potom sa už len čudujeme, ako to ide samo. Vy
skúšali sme si toľko profesií a činností, že by sa to do tohto 
článku určite nevmestilo. Žili sme na rôznych miestach  
a v rôznych kútoch sveta. Zažili sme množstvo kultúr a ná
boženstiev. Stretli sme veľa ľudí. Snažíme sa nedať zabloko
vať problémami malého sveta, do ktorého patríme: Ľudstvo 

Autor: Jakub a Barbora Hendrychovci
Foto: archív autorov

Bolo to v roku 2011. Naša prvá saleziánska skúsenosť sa začínala presne touto vetou: 
„Jakub, Baška, ja som Andy a ja Elen, vitajte doma!“

Keď nájdeš otvorenú
náruč...

Letný tábor v Považskej Bystrici 
pod vedením Jakuba a Bašky
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svedectvo

je oveľa väčšie. To neznamená, že všetko ide hladko a bez 
ťažkostí, to nikto nesľúbil. Ale garancia tu je. Je to NAPLNENIE. 
Naplnenie života niečím, čo má hodnotu. A to don Bosco 
dobre vedel. To je odmena za prácu. Človek má pocit, že dáva, 
ale pritom vlastne dostáva, a to vo veľkej miere. Ako povedal 
hlavný predstaviteľ saleziánov don Ángel Fernández Artime: 
„Laik je kresťan, ktorý posväcuje svet zvnútra, ktorý pracuje 
na vytváraní a budovaní neviditeľného Božieho kráľovstva 
tak, ako sa to deje aj v prípade kvasu.“
Tak priatelia, nebojme sa byť tým kvasom, dobrým kvasom 
pre budovanie Božieho kráľovstva tu na zemi.
Saleziáni, patrí vám naozaj veľké Ďakujem.
Chceli by sme sa ešte aj tak osobne poďakovať Peťovi Jacko
vi za múdrosť a sprevádzanie. Lackovi 
Mikovi za priateľstvo a príklad skrom
nosti. Peťovi Kuchárovi za ten čas  
v Keni a za všetko pekné, ale aj nároč
né, čím sme spolu prešli. Andy, vďaka 
za humor a za VITAJ DOMA, ktorým sa 
to začalo. Gabo (pred tromi mesiacmi 
sme zistili, že to je len tvoja prezývka, 
roky sme žili v omyle), keďže ten syn  
a kňaz neprišiel, tie podmienky na vy
cestovanie do Peru by si mohol upra
viť. Vďaka, že si to bol ty, kto nám odo
vzdal misijný kríž. Maroš Peciar, vďaka 
za priamu, ale láskavú reč, ktorá učí 

človeka zamyslieť sa. Janko Krupa, 
vďaka za priateľstvo, lásku a mnoho, 
mnoho ďalších krásnych chvíľ. Lacko 
Babača – my tú ďalšiu spoločnú misiu 
ešte dáme, vďaka za priateľstvo. Peťo 
Lorenc, vďaka za podporu a priateľstvo. 
Peťo Magura, vďaka, že si prišiel kázať 
pre mladých do Považskej Bystrice a za 
tvoju ochotu slúžiť. Don Jožko Tóth, vy 
ste boli vždy príkladom, ako milovať do 
krajnosti, vďaka. Jožko Komloš, vďaka za 
priateľstvo, klavír a dúfam, že už pracuješ 
na tých večerných slovkách. Igore, tu by 
sa dalo písať, ale v skratke, si super, vďaka 
za všetko od priateľstva až po turistiku 
na Goze. Peťo Lukáčik, taktiež vďaka za 

priateľstvo a mnoho krásnych chvíľ, ktoré sme spolu zažili.
To ĎAKUJEM patrí ešte mnohým ďalším ako Jankovi Holubčí
kovi, Štelovi, Vladkovi, Paľkovi, Ferkovi, Cyrilovi, Nikolajovi, 
Jožkovi a všetkým, ktorí síce neboli vymenovaní, ale sú  
v srdci.
Jedno veľké Ďakujem tiež patrí saleziánke Elen a všetkým 
sestrám saleziánkam za ich lásku, starostlivosť a priateľstvo.
Tak, toto je naša skúsenosť o tom, ako Boh koná, keď sa mu 
dáme celí. On nás ani vás nikdy nesklame a nenechá samých.
A ak preto, aby sme odhalili a milovali svojich bratov, je po
trebné prekračovať moria a lietať nebesami, potom misia 
znamená odísť až na kraj sveta.

 Tanečné večery na ďalekej Sibíri; na fotke Jakub, Baška a miestni obyvatelia

Štedrý deň v Keni; na fotke Jakub a Baška
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Sally Readová
Žiarivá temnota noci

V roku 2010 bola neotrasiteľná  
ateistka Sally Readová označená za 
jednu z najlepších mladých spisovateliek 
britskej básnickej scény. Ako feministka 
s hlbokým protikatolíckym cítením začala 
písať knihu o ženskej sexualite. Počas 
zbierania materiálu sa rozprávala aj s istým 
katolíckym kňazom. A tento rozhovor ju 
priviedol k dramatickému duchovnému 
pátraniu, ktoré sa skončilo priamo vo 
Vatikáne, kde bola prijatá do Katolíckej 
cirkvi. 

Anselm Grün
Žasnime
Objavme zázraky v každodennom živote

Naše šťastie sa živí žasnutím. Táto cesta 
je celkom jednoduchá, a predsa nesmier
ne obohacuje. Nech totiž robíme čokoľ
vek, či už jazdíme autom, čítame noviny, 
raňajkujeme, kosíme trávnik, alebo 
žehlíme, záleží na nás, ako k tomu pristu
pujeme.

Larry Richards
Odovzdaný 
Ako sa odovzdávať Bohu a jeho vôli

Talentovaný kazateľ a strhujúci rečník, 
jezuitský kňaz Larry Richards načrtáva 
konkrétne kroky, ktoré máme urobiť, aby 
sme dosiahli vnútorný pokoj. Vyžaduje si to 
pripraviť plán pre život v súlade s Božou 
vôľou.

Giuseppe Pino Fussaro 
Pellegrino
Od plejboja k pútnikovi

Pôsobivé svedectvo o kľukatej 
životnej púti úspešného norimber
ského gastronóma a modela Pina 
Fussara. Ako medzi dramatickými 
vzostupmi a pádmi našiel zmysel 
života? Príbeh je doplnený množ
stvom autentických fotografií.

Zacharias Heyes
Byť doma sám v sebe

Benediktínsky mních Zacharias 
Heyes poukazuje na spôsoby,  
ako môže človek, vystavený 
dynamickým zmenám dnešných 
čias, nájsť svoj domov – v sebe  
a v Bohu. Čitateľovi dáva podnety  
a pozýva ho, aby každý deň pomo
cou praktických cvičení preberal 
zodpovednosť za svoju dušu a staral 
sa o ňu.

Sam Eldredge a John Eldredge
Zabíjanie levov

Táto kniha sa zrodila zo série 
telefonátov medzi mladým spisova
teľom Samom Eldredgeom a jeho 
otcom, autorom bestsellerov 
Johnom Eldredgeom. Nie je však len 
o otcovských radách. Je pozvaním 
na cestu stať sa synom, ktorý prijíma 
otcovstvo, alebo otcom, ktorý sa učí, 
čo treba synovi povedať.

Naplňte obdobie 40-dňového pôstu 
modlitbou, almužnou aj časom pre seba

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 eshop 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.

Naše saleziánske Vydavateľstvo DON BOSCO pre vás pripravilo výnimočnú ponuku – dva balíky 
citlivo vybraných titulov vhodných na pôstny čas so zľavou 40 %. Každý balík obsahuje novinku 
z edície PO KVAPKÁCH, z edície DO KRESLA a stálicu – knižku, ktorá mala silný ohlas u čitateľov.

Výnimočná ponuka platí od 22. februára do 8. apríla 2023.

Výnimočná 
pôstna ZĽAVA 40 % 

3 knihy len za 21,42 €

Výnimočná 
pôstna ZĽAVA 40 % 

3 knihy len za 22,02 €

Balík 1

12,90 € 12,90 €

12,90 € 12,90 €

9,90 € 10,90 €

Balík 2


