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 Nič nie je nemožné, ak sa na Boha obrátime v 

téma: Don Bosco

Úvodník

Tohoročná oslava sviatku sv.Jána 
Bosca sa nesie v duchu dvoch silných 
tém. Tou prvou je novoročné heslo 
hlavného predstaveného saleziánov 
don Angela Fernandeza Artimeho, 
ktorý nás na jeseň poctil svojou 
návštevou na slovensku. Heslo- 
strenna na rok 2017 znie „Sme jedna 
rodina, každý dom, škola života a 
lásky“ Hlavný predstavený v tomto 
hesle zdôrazňuje význam rodiny, ktorá 
sa aj napriek ťažkým okolnostiam má 

stať školou života a lásky. Rodina je 
vzácne miesto v ktorom sme dostali 
meno a dôstojnosť. Priestor života v 
ktorom sme sa cítili milovaní a zažili 
nežnosť v ktorom sme sa naučili prosiť 
o odpustenie a poďakovať.
Druhou silnou témou je blížiace sa 
blahorečenie saleziána  don Titusa 
Zemana, mučeníka z čias komunistickej 
éry 50 rokov 20 storočia. Don Titus 
zeman obetoval svoj život za záchranu 
saleziánskych povolaní na Slovensku. 
Z jeho vlastných slov vyplýva obrovské 
odhodlanie. „Aj keby som stratil 
môj život, nebolo by to márne, ak by 
sa aspoň jeden z tých, ktorým som 
pomohol, stal kňazom namiesto mňa“.  
Svedectvo Titusa je pre nás všetkých 
znamením a výzvou prežívať svoj život 
radikálne ako veľký dar, ktorý sme 
dostali od Boha, ale ktorý sa ma stať 
veľkodušným darom pre druhých.

„Čo dáš, dvakrát sa ti vráti.“ Animátori zažili spoločnú vianočnú 
večeru

Tento rok prináša mnohé novinky. 
Zmenám sa nevyhol ani Animátorský 
čin roka 2016. Po úspešnom minulom 
roku, kedy v banskobystrickom 
Salezku začala nová tradícia 
oceňovania výnimočných animátorov, 
sa v nej teraz pokračovalo s ďalšími 
zaujímavými zmenami.
Animátori zo sásovského strediska 
sa v deň pred Vianocami stretávali 
na spoločnej večeri už od nepamäti. 
Tento rok sa k nim pridali aj viacerí 
dobrodinci, ale aj starší animátori, ktorí 
už nepôsobia v Salezku pravidelne, 
a nechýbali samozrejme hostitelia – 

saleziáni a sestry FMA. Dokopy sa tak 
zišlo v herni strediska asi sto ľudí, aby 
si spoločne vychutnali čaro Vianoc.
Animátorský čin roka 2016 sa niesol 
v znamení odovzdávania cien pre 
najlepšiu animátorku a animátora. V 
kategórii animátorka roka sa druhýkrát 
po sebe z ceny tešila Terézia Fiľová, 
ktorá neskrývala obrovskú radosť:
„Rada  by som svoju vďaku zhrnula 
do myšlienky: „Čo dáš, dvakrát sa ti 
vráti.“ Mám pocit, že sa mi to vracia 
tisícnásobne. Nie je nič krajšie, ako 
keď vidím úsmev na tvárach detí a 
mladých. Vďaka vám som dnes tam, 
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modlitbe. Všetci môžme byť tvorcami pokoja.

kde som.“
Medzi chlapcami dominoval Marek 
Vigaš, ktorý svojou neúnavnou prácou, 
viditeľnou, či skrytou, pravidelne 
pomáha v činnosti strediska:
„Myslím si, že animátorsky čin roka 
nie je len o jednom animátorovi a 
animátorke. Bez ostatných ľudí by 
som to sem nedosiahol, preto veľká 
vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom. 
Aj keď vás a vašu prácu možno nie 
je vždy navonok vidieť, bez nej by 
sme tu neboli. Stále som iba na ceste 
animátora a ďakujem saleziánom a 
sestrám, že ma na tejto ceste vedú 
správnym smerom.“
Okrem odovzdávania cien mali 
prítomní možnosť zažiť aj kúsok 

kultúry, keď bratia saleziáni a sestry 
zaspievali prítomným pár kolied 
a zavinšovali požehnané sviatky. 
Magdalénka Mikulová následne 
zaspievala vianočnú pieseň od Jany 
Kirschner.
Po spoločnej večeri potešilo 
všetkých rozdávanie darčekov, 
ktorými si dobrovoľníci chcú urobiť 
navzájom radosť. Akciu napokon 
animátori zakončili spoločnou 
fotkou a záverečným upratovaním 
už len dokázali, že všetci tvoria toto 
krásne dielo spoločne, nech už ide o 
akúkoľvek príležitosť.

Ivan Bernát

Dievčatá z celého Slovenska si prišli zmerať sily vo floorballe

Takmer 60 dievčat prišlo do Banskej 
Bystrice počas druhého januárového 
víkendu. Po registrácii a ubytovaní 
nasledovala mládežnícka svätá omša, 
ktorou sa otvoril floorbalový turnaj. 
Nasledovalo večerné oratórium 
spojené s otváracím programom 
turnaja. Dievčatá si zatancovali, 
zacvičili a zoznámili sa medzi sebou.
V sobotu sa prebudili do zasneženého 
rána a začali deň svätou omšou. 

Zápasy sa odohrávali v dvoch 
základných skupinách. Boj v nich bol 
od začiatku napínavý a o gólové šance 
nebola núdza. Tímy sa navzájom 
povzbudzovali a vznikla priateľská 
atmosféra.
“Dievčatá z ostatných stredísk boli 
veľmi priateľské, vytvorili sme peknú 
saleziánsku rodinu,” zhodnotila 
organizátorka Mária Dancsová.
Po obednej prestávke sa telocvičňa 
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 Božie kráľovstvo je už medzi nami ako skryté 

opäť zaplnila súťažiacimi. Aj keď hrali 
s veľkým zápalom, nedošlo našťastie k 
žiadnym zraneniam. Z každej skupiny 
postúpili dva týmy. Hralo sa o piate, 
tretie miesto a nakoniec finále. V boji 
o bronzové medaily prehrala Banská 
Bystrica s výberom z Dolného Kubína. 
Do finále sa prebojovali Dubnica nad 
Váhom spolu s Námestovom. Finálový 
zápas bol veľmi napínavý a vyrovnaný, 
aj keď zo začiatku prehrávala Dubnica 
2:0.
“V prvom polčase sme už vskutku 
behali z posledného, ale kontaktný gól 
nás vyhecoval a boli sme odhodlané 
veriť až dokonca,” poznamenala 

hráčka Daniela Oremová.
Dubnica rýchlo otočila skóre vo svoj 
prospech na 3:2. Keď sa už zdalo, že 
majú víťazstvo vo vrecku, desať sekúnd 
pred koncom hráčky Námestova 
zápas vyrovnali na 3:3. Ten sa nakoniec 
rozhodol až v nájazdoch, kde zvíťazila 
Dubnica nad Váhom.
“Turnaj vnímam ako veľmi férový a 
naozaj priateľský, aj keď vo finálovom 
zápase sa prirodzene striedali všetky 
emócie.” skonštatovala na záver 
Daniela.

Marek Vigaš

Katarína na blate, karneval na ľade

Aj tento rok nám počasie doprialo tú 
správnu mrazivú atmosféru potrebnú 
pre tradičný karneval na ľade. Deti i 
dospelí si pripravili mnohé nápadité 
kostýmy a vyrazili na korčuliach na 
zamrznutú plochu Don Bosco arény.
Hneď pri vstupe sa všetky masky 
zaregistrovali a dostali účastnícke 
číslo. Traja porotcovia v zastúpení 
animátorov Alice Voskovej, Andreja 
Jazbeca a saleziánky Ali Badačovej 
si potom všetky masky starostlivo 
prehliadli, aby mohli vybrať tie 

najnápaditejšie. Od fúzatých mačičiek, 
myšičiek či zajačikov, banditov a 
indiánov, čarovných víl, nebezpečných 
bojovníkov a rozprávkových 
princezien až po smetiara či poľovníka 
– všetky masky postupne predstavil 
moderátor Števo Masič. 
“Veľmi sa mi páčilo, že na ľade boli 
s maskami celé rodiny aj s rodičmi,” 
ocenil Števo. “Vyzdvihol by som aj 
rodičov bývalých IMOS-ákov, ktorí 
vytvorili malý bufet, kde sa mohli ľudia 
občerstviť,” dodal. 
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semienko. Kto má čistý pohľad, môže vidieť, ako klíči.

Na zahriatie zamrznutých prstov a 
úsmevov bol pripravený teplý čaj a 
občerstvenie. 

Popri predvádzaní si všetci zatancovali 
pri hudobnej súťaži. Po porade 
porotcovia zvolili desať masiek, 
ktoré ocenili fidorkovými medailami. 
Najviac ich zaujali kostým cigánky, 
zbojníka Jurošíka, Batmana, myšky, 
čarodejnice, ľadovej princeznej a 
ježibabky. V kategórii skupinových 
kostýmov to bola babička s vlkom a 
dvojica indiániek. Napokon odovzdali 
tri trofeje pre úplne najlepšie masky – 
získali ich kuriatko, Mojžiš a rodinka z 
Divokého západu.

“Napriek zime prišlo naozaj veľa 
detí a bolo vidieť, že si užívajú byť 
na dve hodiny prezlečené za svojich 

obľúbených hrdinov,” myslí si Andrej 
Jazbec. A ako hodnotí úlohu porotcu? 
“Je to trochu nevďačná úloha posúdiť, 
ktorá maska je krajšia a ktorá menej 
pripravená. Ale myslím, že s dievčatami 
z poroty sme sa vedeli rýchlo zhodnúť 
na výbere,” uzatvára. 
Ešte pred odchodom do teplých 
domovov si korčuliari mohli zahrať 
hokejový zápas. Všetkým účastníkom 
ďakujeme a tešíme sa opäť o rok!

Alica Vosková

Trojkráľový koncert priniesol do nášho chrámu svetové diela

“Želáme vám všetko dobré do nového 
roku, veľa zdravia a šťastia vo vašich 
rodinách!” 
Týmito slovami otvoril ôsmy ročník 
Trojkráľového koncertu v sásovskom 
kostole Panny Márie Pomocnice 
dirigent Pavol Tužinský. Za sprievodu 
tympan zaujal svoje miesto pred 
orchestrom a odštartoval podmanivé 
predstavenie, ktoré v mene hudby 
symbolicky ukončilo vianočné 
obdobie. 

Koncert ponúkol rozmanitú skladačku 
orchestrálnych, sólových i zborových 
kúskov v podaní Orchestra Camerata 
Novisoliensis a hostí. Zazneli známe 
kúsky ako Air z Bachovej Suity D-dur 
či Zima z cyklu Štyri ročné obdobia 
od A. Vivaldiho. Pavol Tužinský však 
uviedol aj skladby v banskobystrickej, 
či dokonca svetovej premiére, 
medziiným Alma Redemtoris Mater 
od M. Sch. Trnavského v podaní 
sólistky Ľubice Vargicovej, ktorá si 
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 Nádej dáva klíčiť novému životu, ako keď rastlina 

za ňu vyslúžila dlhotrvajúci potlesk. 
V komornejšom zoskupení zaznela 
španielsko-slovenská skladba Padre 

Nuestro – Otče náš či Päť maďarských 
ľudových piesní pre flautové kvarteto. 

Času máme veľa, len ho málo využívame

„Mať čas je dôležité. Pre seba, pre 
druhých, pre Pána Boha.“ Tieto slová 
boli úvodom prvej duchovnej obnovy 
animátorov v tomto roku, ktorá sa 
uskutočnila 21. Januára.
Krásne slnečné sobotňajšie ráno 
sa začalo stretnutím pri chutnej 
káve. Po nej už tradične nasledovala 
úvodná modlitba a prednáška. Jej 
cieľom bolo zamyslieť sa nad časom, 
ktorý vlastníme. Práve začiatok 
roka je vhodný na zastavenie sa a 
uvedomenie si toho, čo sme prežili. 
Často krát je potrebné nechať veci 
doznieť v tichosti, pred Božou tvárou, 

aby sa premenili na bohatstvo, 
ktorým neskôr môžeme obohacovať 
ostatných.
„Opäť som sa presvedčila, že aj malé 
stíšenie dokáže posilniť osobnosť, 
vnútro človeka. Samozrejme aj 
prítomnosť ľudí, s ktorými sa nemáte 
možnosť vidieť tak často. Toto sú 
hodnoty na nezaplatenie. Preto si 
vážim čas, ktorý si môžem nájsť pre 
seba a ostatných. Hoci plynie rýchlo, 
neznamená to, že musí byť naším 
nepriateľom, “ opísala svoje dojmy 
animátorka Jožka Kašovská.
Koniec prednášky bol ukončený 
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pučí zo semena padnutého do zeme.

hlbokými slovami sestry Moniky 
Méryovej. „Určite už každý z vás počul 
o spytovaní svedomia. Je skvelým 
nástrojom na zhodnotenie toho, ako 
využívame svoj čas. Je to chvíľa, keď 
sa postavím do Božej prítomnosti. Je 
akousi oslavou prežitého dňa. Ten, kto 
svoj deň nezasvätil, nemá čo sláviť.“
Po prednáške mali animátori opäť 
možnosť výberu z „duchovného 
baru“. Svoj čas mohli prežiť v tichosti, 
poklonou pri Sviatosti oltárnej 
či počúvaním audio prednášok. 
Samozrejme, nechýbala ani možnosť 
svätej spovede či spoločná modlitba 

svätého ruženca. V závere sa všetci 
stretli pri slávení svätej omše.
„Som rád, že po dlhšom čase sa 
nám opäť podarilo stretnúť za týmto 
účelom. Najviac ma potešilo, koľko 
veľa ľudí využilo možnosť duchovne 
sa obnoviť,“ vyjadril svoje pocity 
animátor Štefan Masič.
Bodkou za duchovnou obnovou bolo 
posedenie pri spoločnom obede v 
podobe guláša, ktorý pre animátorov 
s radosťou a láskou uvaril salezián 
Juraj Kovaľ.

Terka Fiľová

Laura Vicuña – pani víťazstva

Ešte stále si pamätám na deň, 
keď nám katechéta v druhom 
ročníku rozdával sväté obrázky.
Všetci sme dostali rôzne obrázky, 

takže ako by ste mohli čakať od sedem 
či osemročných detí, hneď sa začalo 
obchodovať. Úroveň hluku v triede 
sa rýchlo zvýšila, keď moji spolužiaci 
našli svätých, ktorých meno nosili. 
Starostlivo som prešla hŕbu obrázkov, 
ale bola som si istá, že tam Laura 
nebude. Nikdy som o takej nepočula. 
Bola som prekvapená a nadšená, keď 
mi kamarát dal takýto obrázok na lavicu.
Blahoslavená Laura Vicuna. Životopis 
na zadnej strane obrázka mi nič 
nehovoril, ale aj tak som ju mala rada. 
To viem s istotou, lebo som zabudla 
všetko o Laurinom živote, len čo 
som to dočítala. Tento obrázok bol 
však pre mňa vzácny – podobne ako 
myšlienka, že niekto v nebi nosí moje 
meno – a mala som ho po zvyšok roka.
Až pred pár rokmi som pozornejšie 
preskúmala jej životný príbeh. 
Hoci Laura je mladá svätica, 
je veľkým svedkom odvahy, 
ktorá pochádza z viery v Krista.
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Pokoj je aktívna cnosť, ktorá si vyžaduje úsilie a spoluprácu 

Moje celé ja
Laura sa narodila v Chile 5. apríla 
1891 len tri mesiace po vypuknutí 
občianskej vojny. Rodičia sa obávali 
o bezpečnosť – ich príbuzný bol 
dôležitou postavou v konflikte – a 
odišli z Chile do pokojnejšieho 
domova v Andách. Druhá dcéra sa 
narodila už tam, ale pán Vicuna zomrel 
do troch rokov po presťahovaní.
Laurina matka Mercedes žialila a bola 
bez príjmu. Vzala svoje dcéry do 
pohraničného mesta v Argentíne, kde 
dúfala, že nájde prácu ako kuchárka 
alebo slúžka. Tam sa stretla s Manuelom 
Morom, majiteľom ranča, ktorý veľmi 
pil a bol panovačný. Súhlasil, že prijme 
túto malú rodinku, ak s ním Mercedes 
bude žiť. Súhlasila. Takéto spôsoby 
neboli v tejto oblasti nezvyčajné. 
Ako vdova na nízkom stupni 
spoločenského rebríčka nemala veľa 
iných možností, ako uživiť svoje deti.
Keď mala Laura osem rokov, 
Mercedes presvedčila Moru, aby 
zaplatil dcéram internátnu školu, ktorú 
viedli saleziánske sestry. Tam Laura 
nadobudla hlbokú lásku k Ježišovi v 
Najsvätejšej sviatosti – v „Ježišovom 
domčeku“, ako nazývala svätostánok. 
O dva roky neskôr, keď išla na prvé 
sväté prijímanie, sa vo svojom denníku 
zdôverila: „Ó, môj Bože, chcem ťa 
milovať a slúžiť ti po celý svoj život. 
Dávam ti svoju dušu, srdce, celé ja.“
Laura obdivovala saleziánske sestry, 
ktoré sa starali o jej intelektuálny 
a duchovný rozvoj. Chcela byť ako 
jedna z nich. Požiadala biskupa o 
dovolenie zložiť sľuby chudoby, 
čistoty a poslušnosti, ale on ju 
vysmial. Povedal, že je príliš mladá 
– a naozaj, na jedenásťročné dievča 

to bola nezvyčajná požiadavka. 
Laurin spovedník však videl, že jej 
túžba je zrelá a trvalá. Pochopil, že 
správne rozlíšila svoje povolanie, a 
dovolil jej zložiť sľuby súkromne, kým 
nebude dosť stará na to, aby vstúpila 
do saleziánskeho spoločenstva.

Niet väčšej lásky
Laura okrem radosti z duchovného 
rastu prežívala počas návštev doma 
skutočné problémy. To, čo sa v škole 
naučila o kráse sviatosti manželstva, 
jej otvorilo oči, aby pochopila pravdu 
o vzťahu Mercedes a Moru. Hoci 
Laura bola mladá, znepokojovalo ju, 
že ich životný štýl je proti Božiemu 
plánu. A aby to bolo ešte horšie, Mora 
bol alkoholik a keď bol opitý, často 
ubližoval druhým. Keď Laura dozrela do 
puberty, začal ju sexuálne obťažovať.
Laura urobila všetko, čo mohla, aby 
sa vyhýbala Morovi a odmietala jeho 
vyhrážky. Bola odhodlaná chrániť 
si čistotu a často sa modlila o silu 
a odvahu. Hoci sa Laura bála sama 
o seba, bála sa aj o matku. Pred 
svätostánkom v škole sa modlila: 
„Ježišu, chcem, aby ťa mamka 
lepšie poznala a bola šťastná.“
Lauru veľmi oslovili Ježišove slová: „Nik 
nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí 
svoj život za svojich priateľov“ (Jn 15, 
3). Možno toto ju motivovalo, aby 
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každého jednotlivca a spoločenstva ako celku.

istom týždni prijala sviatosť pokánia.
Hoci nevieme veľa o ďalšom 
Mercedesinom živote, zdá sa, že 
sa v plnej miere a natrvalo obrátila 
a oslobodila sa od Moru a žila 
dôstojne. Vďaka svojej dcére 
Mercedes zakúsila Kristovu lásku 
a našla odvahu začať odznova.

Dôležitá patrónka
Laura Vicuna zomrela 22. januára 
1904 len pár mesiacov pred 13. 
narodeninami. Pápež Ján Pavol II. 
ju 3. septembra 1988 blahorečil 
a jej život nazval „básňou o 
čistote, obeti a dcérskej láske.“
Je to „báseň“, vďaka ktorej je Laura 
dôležitou a nádejeplnou patrónkou 
pre ženy, ktoré boli sexuálne 
zneužívané. A je ich veľa. Odhaduje 
sa, že asi jedna zo štyroch žien zažila 
vo svojom živote domáce násilie.
Laurin príklad je silný, pretože hoci 
bola vo svojej spoločnosti zraniteľná 
a bezmocná, našla spôsob, ako sa 
povzniesť nad svoju situáciu. Vďaka 
modlitbe bola blízko pri Pánovi a našla 
odvahu i prostriedky, ako sa brániť. 
Laura nebola pasívna ani zbabelá, ale 
postavila sa voči svojmu útočníkovi. 
Nasledovala Kristov príklad a rozhodla 
sa obetovať svoj život, aby Mercedes 
mohla uniknúť zo strašnej situácie v 
rodine a nájsť pravú slobodu. Laura 
nám ukazuje, že dvere k uzdraveniu 
možno často nájsť správnym 
pohľadom, hoci okolnosti sú proti.

Pani víťazstva
Už predtým, ako nám katechéta rozdal 
tie sväté obrázky, zistila som, že moje 
meno Laura znamená „korunovaná 
vencom“ alebo „pani víťazstva“. Na 

počas Veľkonočného obdobia v roku 
1902 urobila rozhodnutie. Už niekoľko 
rokov videla, v akom úbohom stave je 
jej matka. Laura sa o ňu veľmi bála a 
bola presvedčená, že tu pomôže len 
najvyššia obeta: Poprosila Ježiša, aby 
prijal jej mladý život ako obetu za spásu 
matky. Samozrejme, o tejto prosbe 
matke Mercedes nepovedala nič.

Môžem mať túto radosť?
Keď bola Laura v škole v zime roku 
1903, ochorela. Vrátila sa domov, 
aby sa o ňu starala matka, ale jej 
stav sa nezlepšoval. Keď Mercedes 
videla, že zdravotný stav Laury sa 
zhoršuje a Morove žiadostivé návrhy 
sa množili, mala taký strach, že 
vzala svoje dcéry a odsťahovala sa 
do malého bytu. Možno si myslela, 
že nová situácia zlepší Laurino 
zdravie alebo Morovo správanie.
Nanešťastie, oboje sa zhoršovalo. 
Mora jedného dňa navštívil rodinu a 
povedal im, že ostane na noc. Laura 
sa bála a povedala, že odíde, ak on 
ostane. Potom utiekla z domu so 
všetkou silou, ktorá jej ešte ostala. 
Mora šiel za ňou a na ulici ju chytil. 
Zúril a veľmi ju zbil. Bičoval ju a kopal 
do nej, pokým nezasiahli susedia.
Laura ešte vydržala asi týždeň, ale 
vedela, že je to koniec. Jej spovedník 
ju vyspovedal a dal jej posledné 
pomazanie. Keď bolo dievča samo s 
matkou, odhalila jej tajomstvo: „Mami, 
obetujem za teba svoj život. Požiadala 
som o to Pána. Skôr, než zomriem, 
môžem mať tú radosť, že ťa uvidím, ako 
konáš pokánie?“ Mercedes plakala. 
Toto nečakané odhalenie a hlboká 
láska dcéry k nej ju prekvapila. Sľúbila, 
že bude konať pokánie. A ešte v tom 
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Nikdy nebude existovať skutočný mier, dokiaľ sa bude 

Slúži na prehĺbenie úcty a vďačnosti 
voči svätému, skrze ktorého obraciame 
svoje  srdcia k Bohu. Predkladáme mu 
svoje potreby a prosíme ho o pomoc 
a ochranu, keď si pripomíname, ako 
veľmi nás Boh miluje.
Deviatnik obsahoval jeho životné 
myšlienky, pripravené saleziánom 
Františkom Kubovičom. Don Bosco 
mladých učil obracať sa na Pána a 
prežívať svoju vieru. Prostredníctvom 
pravidelnej sviatosti zmierenia a 
sviatosti Eucharistie si tak očisťujú 
srdce a posilňujú sa v čnostiach. Za 
vzor im predkladá Pannu Máriu, ktorá 
mladým pomáha prežívať vieru.
U nás sme sa deviatnik pomodlili 
každý deň po večernej svätej omši v 
kostole Panny Márie Pomocnice počas 
deviatich dní pred samotnou Don 
Bosco Show. Pridať sa bolo možné 
aj sledovaním stále dostupných 
videí deviatnika k donovi Boscovi 
zverejňovaných na Facebooku.

Tomáš Slepčan

Aj tento rok si naše saleziánske 
stredisko v Banskej Bystrici uctilo 
pamiatku dona Bosca za jeho službu 
mladým a založenie rehole saleziánov. 
Pred vrcholnou oslavou, ktorou 
bola už tradične Don Bosco Show, 
prebehol deviatnik. Modlieval sa 
počas deviatich dní pred sviatkom 
dona Bosca.
Výraz deviatnik pochádza zo slova 
novéna, ktoré je z latinského „novem“, 
čo znamená „deväť“.  Novéna 
alebo deviatnik predstavuje súvislú 
deväťdňovú pobožnosť na jeden 
úmysel a zväčša k jednému svätému. 

Deviatnik k Donovi Boscovi

hľadala lásku až na smrť. V spojení 
s Ježišom, ktorý jej dal odvahu, jej 
utrpenie – nezmyselné a strašné – 
malo veľkú vykupiteľskú hodnotu.
Náš svet je plný bolesti a stačí, keď 
sa pozrieme do svojho vlastného 
života, aby sme ju videli. Ježiš čaká, 
že mu svoje utrpenie zložíme k 
nohám – aby sme ho obetovali pre 
svoje dobro a pre dobro iných. 
Laura Vicuna to urobila pokorne a 
odvážne. Teraz sa raduje v nebi spolu 
s ním. Naozaj je to Pani víťazstva!

svedectvo Laury Mitchelovej, 
prevzaté z www.smn.sk

základnej škole som si myslela, že si 
túto prezývku niekedy zaslúžim – keď 
som vyhrala spor alebo som dostala 
najvyššiu známku v triede. Ale Laura 
Vicuna nám ukazuje, čo toto meno 
môže znamenať vo svetle víťazstva, 
ktoré nám prináša Kristov pokoj.
Víťazstvo? Niektorí ľudia si vypočujú 
Laurin príbeh a vidia len podriadenosť: 
podriadenosť zneužívaniu, chorobe, 
smrti. Ale keď sa pozrieme bližšie, 
Laurina tichá vytrvalosť odhaľuje 
hrdinskú odvahu. Laura hľadala Boha, 
aj keď sa jej posmievali; usilovala sa o 
čistotu, hoci ju chceli fyzicky zneužiť; 
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pošliapavať osobná identita čo i len jedného človeka.

Bez vás to nešlo

spomienok na minuloročné akcie, ako 
aj príhovor nástupcu don Bosca, don 
Angela o význame rodiny. Celá Don 
Bosco Show sa niesla v duchu rodiny 
a hesla „Bez Vás to nejde“.
„Tohtoročná Don Bosco Show mala v 
sebe naozaj silné posolstvo. Scénky 
aj celý program bol výborný, zábavný. 
To však nebolo to hlavné. Hlavnou 
bola myšlienka rodiny a toho, že 
všetci tvoríme salezko,“ zhodnotila 
animátorka Mária Jánošíková.
Záverečné slová Boha, v ktorých 
povedal, o čom všetkom sníva, 
nenechali chladnými mnohých z 
publika.

„Na konci predstavenia, keď Boh 
napísal smsku Albertovi, som mala 
zimomriavky a takmer som zabudla, 
že to nie je skutočné,“ opísala diváčka 
Eva Lukáčová.
Posledná veta „Snívam, aby sa tu 
každý cítil doma,“ bola záverečnou 
myšlienkou, ktorú si v sebe odniesli 
domov nielen diváci, ale aj účinkujúci.
„Stredisko pre mňa vždy veľa 
znamenalo a naozaj sa v ňom cítim ako 
doma. Don Boscove dielo naplnilo 
životy mnohých ľudí a za to mu budem 
vždy úprimne vďačná,“ dodala Mária.

Každé saleziánske stredisko žilo v 
posledný januárový víkend sviatkom 
ich zakladateľa. Oslavu narodenín 
takého svätca, akým je don Bosco, si 
nenechalo ujsť ani naše stredisko.
Pred rokom mal na sviatok svätého 
Jána Bosca premiéru muzikál Bez 
matky to nejde. Tohtoročná Don 
Bosco Show sa prinavrátila k tomuto 
príbehu. Hlavná postava muzikálu, 
anjel Albert spolu s jeho pomocníčkou 
predstavili Bohu saleziánske dielo 
v Banskej Bystrici. V programe sa 
predstavili rôzne zložky saleziánskej 
rodiny, od prvoprijímajúcich detí, cez 
birmovancov, rodinky až po komunitu 
saleziánov a saleziánok. Zaznelo 
mnoho vtipných, ale aj dojemných 
piesní, zábavných scénok či tancov. 
Program obohatili aj videá plné 
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 Každý môže prispieť ku kultúre milosrdenstva, v 

Don Boscov biret

inšpektora don Costamagnu. Zaklopal.                                                        
“Ďalej!” Len čo don Costamagna videl 
pred sebou toho biedneho chlapčeka, 
nevediac, že je tak veľmi chorý, usmial 
sa na neho a spýtal sa ho: 
-No, čo si praješ?                                                                                                                                        
–  Chcem umrieť v ústave.                                                                                                                                          
–  Umrieť v ústave? Ale veď tu sme, 
aby sme žili a nie, aby sme umreli.                                                                                       
– Viem to, otče, ale doktor povedal 
prefektovi, že mám túto noc zomrieť, 
lebo ma hrozne bolí hlava. Povedal, 
aby ma hneď poslali domov.
Ošetrovateľ ma obliekol a prefekt už 
šiel po koč. Prosím vás, neposielajte 
ma domov. Nechajte ma umrieť tu.                                                                                                                
Don Costamagna otvoril skriňu, 
vzal starý ošúchaný biret a povedal  
Pietrovi:   
- Vidíš, toto je don Boscov 
biret. Máš rád Pannu Máriu?                                                                                                                                           
– Áno.                                                                                                                                             
– Sľúb, že sa jej navždy zasvätíš.                                                                                                                                        
– Áno, sľubujem. 
                                                                                                                                                             
“Dobre, teraz buď pokojný. Ak budeš 
veľkodušný k Pánu Bohu, aj on bude 
veľkodušný k tebe.” Keď to hovoril, 
položil ten 
biret Pietrovi 
na havu 
a dodal. 
“Sadni si do 
tohto kresla.” 
Znova začal 
písať na 
stole, ako 
keby sa nič 
nebolo stalo. 
Malý Pietro 
zostal sedieť 

Stalo sa to v Buenos Aires v roku 
1894, u saleziánov v Ústave Pia 
IX.  Pietro sa odrazu cítil zle.                                                                                                                                         
Veľmi prudké bolesti v hlave, kŕčovité 
chvenie, blúznivá horúčka. Keďže sa 
zdalo, že ide o vážnu vec, pohotovo 
zavolali lekára. Ten pokrútil hlavou a 
predpísal lieky.  - “O niekoľko hodín sa 
vrátim”, dodal. Pietrovi položili na hlavu 
veľké vrecko s ľadom. Cítil, že choroba 
sa zhoršuje, zdalo sa mu, že všetko 
okolo sa závratne krúti. Vzdychá, 
narieka, ale v mysli si pripomína slová, 
ktoré nedávno povedal direktor pri 
obnove: „Treba byť vždy pripravený. 
Smrť môže prísť z chvíle na chvíľu...“ 
Už bol po dobrej spovedi, a tak sa 
cítil pokojný, i keď ho veľmi bolela 
hlava. Lekár sa vrátil. Skúmal mu 
pulz, počúval srdce, zažal zápalku a 
hýbal ňou hore dolu pred očami. Čo 
to má znamenať? Do izby sa vrátilo 
ticho. Ale Pietro i tak počul, čo šepkal 
lekár okolostojacim. “Je veľmi vážne 
chorý, veľmi vážne! Zápal mozgových 
blán. Oči už nereagujú na svetlo. Kde 
bývajú jeho rodičia? Je lepšie zaviesť 
ho domov, aby zomrel doma. Je veľmi 
pravdepodobné, že neprežije noc…”                                                                                                                         
„Zomrieť doma,” myslel si Pietro. „Ale 
doma nieto kňaza... to je tak krásne 
zomrieť s kňazom vedľa seba. Chcem 
zomrieť v ústave! Direktor nedovolí, 
aby ma poslali preč...” 
Medzi tým, čo  prefekt zišiel zavolať 
kočiar na prevoz chorého, ošetrovateľ 
obliekol Pietra a pomohol mu 
zošmyknúť sa z postele. Vo chvíli, keď 
sa ošetrovateľ šiel pozrieť, či už prišiel 
kočiar, Pietro potácajúc sa zabočil do 
úzkej chodby, ktorá viedla do pracovne 
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ktorej nikto nepozerá na druhého s ľahostajnosťou.

konštatovali jeho mimoriadne 
uzdravenie. Ten chlapec sa skutočne 
stal saleziánom kňazom, bol 
direktorom toho istého ústavu,                  
kde ochorel, a dlho pracoval v 
tej miestnosti, kde na pohovke s 
kňazským biretom na hlave vzýval               
don Bosca a bol uzdravený. On 
asistoval don Costamagnovi (ktorý 
sa stal biskupom) v posledných 
hodinách života a takisto utešoval v 
posledných chvíľach života prefekta, 
ktorý ho chcel poslať umrieť domov.                                                                                                                                       
(Svetlo, 5/94)

                               
                                                                                          

Spracovala: Matejová J.

pokojne s don Boscovým biretom na 
hlave. Zatiaľ ho prefekt, ktorý objednal 
voz, zúfalo hľadal po všetkých izbách. 
Keď don Costamagna skončil s písaním 
listu, vstal od stolíka, sňal s úctou don 
Boscov biret z hlavy mladíka, vložil ho 
do skrine, dal chorému požehnanie 
Panny Márie Pomocnice a dodal:  “Ty 
budeš kňazom. Saleziánom.  Dobre si 
obzri dvor, kde budeš veľa rokov behať 
a skákať. Teraz sa vráť do študovne. 
Buď spokojný, nikto ťa nepošle 
domov.” Pietro sa vrátil do študovne. 
Bolesti hlavy úplne zmizli.      
                                                                                                                                                                                                                                                                  
Nasledujúci deň dvaja špecialisti, 
ktorých pozvali, aby ho prezreli, 

Svätec pre dnešnú mládež - Carlo Acutis

Leva XIII. v Miláne, spravovaného 
otcami jezuitmi. Mal priateľov, bol 
nadaný na  počítače, programoval  
na vysokej úrovni, vytváral webové 
stránky a denne sa venoval strihu 
videa.
Láska k Eucharistii.
Ale Carlo bol zároveň chlapcom, 
v ktorom sa naplno prejavovala 
Božia milosť. Modlieval sa 
denne ruženec a denne chodil 
na svätú omšu, prinášal obety.                                                                                                                        
On, syn zo zámožnej rodiny, sa 
staral o tých, ktorí ostali bez strechy 
nad hlavou a núdznych, ktorých 
stretával na svojich cestách. Často 
chodieval adorovať Krista v Oltárnej 
sviatosti. Svedkom jeho vzťahu  k  
Eucharistii je aj živé svedectvo - 
Výstava eucharistických zázrakov, 
ktorú pripravil a sprístupnil, a ktorá sa 
stretla s úspechom doma i v zahraničí.                                                                                                                            

Krátky život Carla, ktorý sa narodil v 
roku 1991, ukončila náhla, neliečiteľná 
leukémia v nemocnici San Gerardo v 
Monze 12. októbra 2006. 
Carlo bol obyčajný chalan - taký, ako 
všetci okolo neho. Normálny chlapec, 
ktorý bol radostný, pokojný, úprimný 
a ochotný, miloval spoločnosť a 
priateľov. 
Študoval v poslednom ročníku lýcea 



téma: Don Bosco

informačník Sfidi téma: Don Bosco14

Nemôže nastať skutočný pokoj, ak sa každý dovoláva vždy 

aktivity s deťmi alebo staršími. Hral 
na saxofón, hral futbal i vdeohry. Sám 
ale hovorieval, že naším kompasom 
má byť Božie slovo,  ku  ktorému sa 
máme neustále obracať. A na to, aby 
sme dosiahli tak vysokú métu, akou 
je nebo, potrebujeme aj špeciálne 
prostriedky - sviatosti a modlitbu. 
Bol nespokojný s priemernosťou.
Carlo spravil Eucharistiu centrom 
svojho života. Eucharistiu nazýval   
„mojou diaľnicou do neba“. Známymi 
sa stali i jeho výroky, “Večnosť je naša 
vlasť. Našou métou nemá byť koniec, 
ale večnosť. Už od počiatku sme v 
nebi očakávaní. Všetci sa rodíme ako 
originály, ale mnohí zomierajú ako 
fotokópie“.  (Carlo Acutis)
Tento mladík bol sám tajomstvom 
Milánskej diecézy. Ešte pred smrťou 
ponúkol obetovať svoje utrpenie za 
pápeža a celú Cirkev. Vyjadril svoje 
prianie pred smrťou ísť nie do očisca, 
ale rovno do neba. Keď sa ho lekár, 
ktorý ho liečil, opýtal, či veľa trpí, 
Carlo odpovedal: „Existujú ľudia, 
ktorí trpia oveľa viac ako ja!“  
Dvadsiateho štvrtého novembra 2016 
arcibiskup z Milána, Angelo Scola, za 
prítomnosti kardinála Amata, oficiálne 
ukončil diecéznu fázu blahorečenia 
Božieho služobníka Carla Acutisa. 
Teraz bol jeho spiszaslaný do Ríma, kde 
po skončení prvej fázy blahorečenia 
začne druhá fáza, v ktorej sa budú 
skúmať niektoré detaily, ktoré by 
mohli byť vyhodnotené ako zázraky. 
Vatikán naznačuje, že tento chlapec, 
narodený v ére internetu, môže byť 
uznaný skôr alebo neskôr za patróna 
internetu.

Spracovala:  Matejová J.

Hoci sa Carlo nenarodil do 
náboženskej rodiny, od svojich 
siedmich rokov, kedy prvýkrát prijal 
Krista, nevynechal svätú omšu a 
dennú modlitbu ruženca.                       
Pre svoj život našiel veľmi skoro dva 
základné piliere: Eucharistiu  a Pannu 
Máriu. 
Moderný život a Carlova aktuálnosť 
sa dokonale spojili s jeho hlbokým 
eucharistickým životom a mariánskou 
úctou. Isto i to z neho robilo 
špeciálneho a všetkými obľúbeného 
mladého muža.  Mal strach  o 
svojich kamarátov, ktorých rodičia sa 
rozvádzali a pozýval ich do svojho 
domu, aby ich podporoval. V triede 
vždy bránil tých, ktorí mali ťažkosti 
začleniť sa. Obhajoval osoby so 
zdravotným postihnutím, s veľkou 
odvahou obhajoval  kresťanské 
hodnoty, aj keď mu to niekedy 
prinieslo nedorozumenia. V triede 
bol  Carlo  jediný, ktorý bol proti 
potratom. Bol znepokojený z toho, 
ako jeho spolužiaci plytvajú talentami, 
ktoré im Boh dal . 
„Zvesť o jeho svätosti sa tajomným 
spôsobom rýchlo rozšírila do celého 
sveta,“ vyjadril sa Mons. Ennio Apeciti, 
zodpovedný za Úrad pre kauzy svätých 
Milánskej arcidiecézy. “V jeho živote 
sa udialo niečo veľké, pred čím sa sám 
skláňam.“ INFORMATIKA A SLUŽBA 
NÚDZNYM  IDÚ  DOKOPY. Carlo 
bol tak zanietený pre informatiku, že 
jeho priatelia, ba dokonca i dospelí 
inžinieri, ho považovali za génia. V 
úžase a nechápavo pozerali na to, 
ako rozumie tajomstvám, ktoré mali 
byť odhalené len tým, čo študovali 
informatiku. Jeho záujmovou oblasťou 
nebololen programovanie, ale aj 
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a len svojich práv, bez toho, aby dbal o dobro iných. 

V dnešnom čísle nám na otázky bude 
odpovedať farník Michal Fiľo, majster 
ľudovej umeleckej výroby. 

Čo bolo vaším prvým podnetom 
cesty umeleckého výrobcu? 
Na úvod musím povedať, že som 
vyrastal v prostredí, kde sa žilo denne 
folklórom: krstiny, svadby, pohreby, 
fašiangy, stavanie májov, v piatky sme 
vždy s partiou spievali... A keď som 
sa presťahoval z Heľpy do Bystrice, 
zrazu som nevedel, čo s časom. 
Popri práci elektrikára v nemocnici 
som chodieval rozvážať tovar alebo 
vykladať vagóny, lebo zárobok nebol 
veľký. Popritom som sa začal venovať 
výrobe črpákov. Je to taký drevený 
hrnček na pitie žinčice. Má rôzne 
motívy, rozličné figúry či geometrické 

tvary. Chodil som za majstrami, zháňal 
som veci, navštevoval som festivaly. A 
svokor ma raz nakopol: skús urobiť 
aj tú píšťalku. Predtým som stretal 
majstrov, ktorí vyrábali píšťalky či 
fujary, ale obával som sa toho. Tá 
prvá píšťalka sa mi akosi vydarila. Keď 
vydala tón, keď zahralo to drievko, 
niečo sa vo mne zlomilo, naštartovalo 
ma to a už to išlo. Vydal som sa cestou 
výroby nástrojov. 

Urobme takú zátvorku na začiatok 
a povedzte nám aj o iných vašich 
koníčkoch. 
Za mlada som bol športovec. Dlhé 
roky som hral futbal a chodieval som 
na vysokohorskú turistiku. Venoval 
som sa i jaskyniarstvu, chodievali sme 
do neprebádaných jaskýň. Ale keď 

Michal Fiľo: Darmi, ktoré máme od Boha, robíme radosť ďalším
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  Nech láska a nenásilie usmerňujú 

skúsenosti? 
Pri hľadaní informácií a skúseností o 
výrobkoch som natrafil na majstrov, 
ktorí ma ako mladého pustili k sebe, 
aby som sa mohol niečo naučiť. To ma 
veľmi potešilo, lebo ako 25-ročný som 
sa mohol učiť u 60-ročného majstra. 
Pre mňa to veľa znamenalo. Počul som 
aj o majstroch, ktorí svoje tajomstvá 
nechceli prezradiť, niektorí si ich 
zobrali až do hrobu. Vtedy vo mňa 
dozrela myšlienka, že ja chcem všetky 
svoje skúsenosti odovzdávať ďalej. 
Dary, ktoré máme od Boha, nech 
robia radosť ďalším. A to sa dá krásne 
robiť cez moju prácu v Regionálnom 
centre remesiel. Ide nám o zachovanie 
a odovzdávanie remesiel, a preto 
máme rozličné prednášky, kurzy a 
vydávame aj letáky. 

Našli ste medzi nimi aj “majstra s 
veľkým M”? 
Áno. Volal sa Lacko Libica, to bol 
majster majstrov. Bol dobrý ku 
každému, nepovedal zlé slovo, 
neskritizoval. Predať sa síce nevedel, 
ale svojou dobrotou sa mu to nakoniec 
podarilo. 

Keď ste spomínali odovzdávanie 
darov a skúseností, máte nejaké 
ponuky aj pre deti? 
Deti sa môžu zúčastňovať kurzov a 
učia sa tak trpezlivosti, lebo dnes by 
chcel mať každý všetko a hneď. Ale 
pri našich kurzoch treba pracovať 
pomaličky a postupne. Povzbudzujem 
ich, aby sa nevzdávali, pýtam sa, 
pre koho to robia, pre mamičku, pre 
otecka - tak to treba urobiť pekne. Ale 
nakoniec majú z toho veľkú radosť a 
keď robia niečo ďalšie, darí sa im ísť 

prišli detičky, skončil som s tým.
 
Vráťme sa k vášmu terajšiemu 
koníčku. Čo všetko ste vyrábali alebo 
vyrábate? 
Vyrábal som spomínané črpáky, 
píšťalky a prešlo to až k hlavnému 
nástroju fujare. A vďaka aktivitám 
ÚĽUV-u som bol nútený rozširovať 
sortiment: vahance, lyžičky, vylievanie 
s cínom, pastierske palice, lyžičníky 
na odkladanie lyžíc do kuchyne...

Ako ste sa dostali od „normálnej“ 
roboty do ÚĽUV-u?
ÚĽUV znamená Ústredie ľudovej 
umeleckej výroby. U nás v Bystrici 
je to Regionálne centrum remesiel. 
Keď som pracoval ešte v nemocnici, 
urobil som si doma v pivnici dielničku. 
Neskôr mi jeden známy majster 
ponúkol priestory. V tom čase som 
dostal aj miesto majstra vo Zvolene 
na Drevárskej priemyslovke v odbore 
hudobných nástrojov a trochu som 
už aj začal spolupracovať s ÚĽUV-om. 
Keď ma prepustili zo zamestnania, 
napadlo mi zavolať riaditeľovi ÚĽUV-u, 
s ktorým som sa už predtým poznal. 
Veľmi sa potešil so slovami: beriem ťa, 
už si zamestnaný, otvárame centrum 
v Banskej Bystrici. Bolo to v roku 
2005. Riaditeľ sníval, aby v tom centre 
remesiel niekoho stále našli aj mimo 
pracovnej doby, tak sme sa dohodli, 
že si budem používať ich dielňu 
ako svoju. Doteraz tam pracujem 
a mám takú kumulovanú funkciu: 
som výrobca, vediem kurzy, ale som 
aj šofér, správca budovy, údržbár - 
vlastne všetko.

Od koho ste čerpali znalosti a 
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spôsob, akým sa správame jeden k druhému.

trpezlivo a postupne. Organizujeme 
aj týždenný denný tábor s názvom 
Prázdniny s remeslom. Každý deň sa 
tam menia remeslá: rezba, maľba na 
sklo, hlina, textil a drôt. Nakoniec sa 
robí vyhodnotenie, môžu si pozvať 
rodičov, kamarátov a niektorí získajú 
aj diplomy tovarišov. Ktorým sa to 
zapáči, pokračujú v tom aj cez rok. 

Prejdime teraz k najhodnotnejšiemu 
nástroju - fujare - a k najkrajšiemu 
zážitku s ňou. 
Raz za mnou prišiel jeden chalan a 
hovorí, že už vyrobil 100 fujár. To 
musí robiť vo veľkom. Ja ich vyrábam 
už 25 rokov, ale toľko som ešte 
neurobil. Snažím sa ich vyrábať ako 
kedysi, ako nám to naši starí otcovia 
odkázali. Fujara musí mať dušu a tú 
jej vtláča jej výrobca - majster tým, 
koľko sa jej venuje. Dušu jej dáva 
aj samotné prostredie, lebo drevo 
prijíma vlhkosť, prispôsobuje sa 
teplu, zime. Je to ručná práca. Chodil 
som fujaru prezentovať po celom 
svete: Anglicko, Belgicko, Holandsko, 
Francúzsko, Maďarsko, Poľsko, Čína. 
Ale neprekonateľným zažitkom bolo 
pre mňa vítať s fujarou tu, v Bystrici, 
svätého Jána Pavla II. To bola taká sila, 
že sa to nedá opísať. Prichádzal so 
svojim sprievodom za zvuku zvonov a 
fujár.
Svoje dary odovzdávate aj tu, vo 
farnosti. Povedzte nám niečo o 
svojich podujatiach. 
Prvým podujatím pre mňa je festival 
v Čičmanoch. Je to celoslovenské 
stretnutie fujaristov. Organizujem ho s 
celou svojou rodinou a zabezpečujeme 
úplne všetko. Druhým podujatím 
sú  v Sásovej už známe Pastierske 

Vianoce. Vždy som túžil niečo také 
zorganizovať. S Pohroncami sme 
sa zamerali na pastiersku kultúru a 
našim repertoárom boli koledy, vinše 
vianočné a neskôr aj z iného obdobia 
cez rok. S pásmom, kde sa išli pastieri 
pokloniť Ježiškovi, sme začali v Heľpe 
veľmi úspešne: plný kostol, dobrá 
akustika, atmosféra, ďakovačky. V 
Sásovej sa ukázala dobrá konštalácia 
u poslancov aj u saleziánov a cez 
posledné vianočné sviatky sa 
odohralo takéto podujatie jubilejne 
už piatykrát. Veľmi rád robím radosť 
svojimi darmi a darilo sa to veľakrát aj 
pred polnočnou svätou omšou, keď 
sme so synom prišli zahrať na píštalke 
a fujare. 
 
Darí sa Vám slúžiť folklórnymi 
darmi aj ľuďom, ktorí sú na okraji 
spoločnosti? 
Je to úžasné myšlienka, že Pastierske 
Vianoce sú prepojené s chudobnými. 
Jedlo, ktoré zostane, odnášame 
chudobným, bezdomovcom. Takto 
ich nasýtime telesne a popritom 
im aj niečo zahráme, zaspievame, 
prinesieme radosť. Sú veľmi vďační. 
Inokedy sme učili bezdomovcov 
vyrábať napríklad lyžičky. Chodievame 
aj na onkológiu robiť deťom tvorivé 
dielne, aby sa trošku odreagovali. 
Pýtal som sa raz sestričky, či tam 
niektoré deti zostávajú aj cez Vianoce. 
Vraj áno. Preto pre nich už 7 rokov 
vymýšľame taký vianočný koncert a 
podarujeme im aj nejaké drobnosti. 
Aspoň takto im spríjemníme ten čas. 
Chlapi ani raz nepovedali že ich to 
otravuje, ba naopak, chodia tam s 
veľkou láskou a občas aj nejaká slzička 
vypadne.
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 Nech sa nenásilie stane charakteristickým 

Bohatstvo Cirkvi. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

20.1. ... reformovaných evanjelických 
kresťanov, s ktorými nás spája viera 
v Božiu spravodlivosť, aby sme boli 
jedno v Kristovej Cirkvi. 

21.1. ... kresťanov bratskej cirkvi, s 
ktorými nás spája viera v jedného 
Učiteľa, aby sme naozaj boli bratmi a 
sestrami v Kristovej Cirkvi. 

22.1. ... kresťanské zbory metodistov, 
s ktorými nás spája viera v Krista, 
Božieho Syna, aby sme všetci spoznali, 
že Kristus je naša jediná cesta, pravda 
a život. 

23.1. ... kresťanov baptistov, s ktorými 
nás spája jeden krst, aby sme v Cirkvi 
vytvorili plnú jednotu. 

24.1. ... kresťanov adventistov, aby sme 
všetci v jednej nádeji očakávali nášho 
Pána Ježiša Krista. 

25.1. ... kresťanov apoštolskej cirkvi, 
aby sme boli živými členmi v jednej, 
svätej, katolíckej a apoštolskej Cirkvi.

Tento krát sa pozrieme do liturgického 
modlitebníka, kde sme objavili na 
podnet jedného saleziána, veľkú 
túžbu Cirkvi po jednote. Ekumenizmus 
vyjadruje v konkrétnych prosbách 
deviatnika v Týždni modlitieb za 
jednotu kresťanov spoločné prvky, 
ktoré majú katolíci s inými kresťanmi. 
Je to veľmi krásne, ako sa hľadá nie 
to, čo nás rozdeľuje, ale naopak to, 
čo máme spoločné. Týždeň modlitieb 
za jednotu kresťanov sa uskutočňuje 
pravidelne každý rok od 18. do 25. 
januára. 

18.1. Nebeský Otče, dnes ťa 
osobine prosíme za našich bratov 
pravoslávnych kresťanov, s ktorými 
nás spája veľká úcta k Božej Matke, 
aby sme všetci boli v jednom ovčinci, 
pod jedným pastierom. 

19.1. ... evanjelikov, s ktorými nás spája 
veľká úcta k Svätému písmu, aby sme 
všetci boli jedno, ako sa modlil za nás 
sám náš Spasiteľ pri Poslednej večeri. 

Titus Zeman: od narodenia po proces o mučeníctve

Titus Zeman sa narodil 4. januára 
1915 vo Vajnoroch pri Bratislave: je 
prvým z 10. detí. Keď mal 10 rokov, 
po detstve, ktoré bolo poznačené 
častými zdravotnými problémami, 
sa na príhovor Panny Márie, ktorú 
slovenský ľud osobitne uctieva ako 
„Sedembolestnú Pannu Máriu“, ako 
Bolestnú Matku, náhle uzdraví. V ten 
deň jej Titus v tajnosti svojho srdca, 

„Aj keby som stratil môj život, 
nebolo by to márne, 
ak by sa aspoň jeden z tých, ktorým 
som pomohol, 
stal kňazom namiesto mňa.“ 
(Don Titus Zeman, porov. Summarium 
Documentorum, Doc. 28)
„Bol svätý a zomrel ako mučeník“.
(Summarium Testium, Test. XVI, § 322)
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štýlom pre naše rozhodnutia, vzťahy a skutky.

prisľúbil, že „bude navždy jej synom“, 
dajúc do tohto vyjadrenia pevné 
predsavzatie zasvätiť sa. Do národnej 
svätyne, ktorá jej je zasvätená, len 
krátko predtým prišli synovia dona 
Bosca. Titus sa vtedy rozhodne 
stať sa saleziánom kňazom. Dva 
roky vzdoruje opozícii rodiny (príliš 
chudobnej na to, aby mu mohla platiť 
štúdiá), tiež miestneho farára ba aj 
samotného direktora saleziánskeho 
diela v Šaštíne, dona Jozefa Bokora, 
(ktorý má obavu vzhľadom na jeho 
mladý vek): „Tu nemáme takých 
malých ako si ty. Čo urobíme, keď 
budeš plakať a budeš sa chcieť vrátiť k 
mamičke?“, pýta sa Titusa don Bokor. 
Ale Titusa to nepopletie: odpovie, 
že mamou mu bude Svätá Panna 

Pomocnica a presvedčí dona Bokora 
týmito slovami: „Robte čo chcete, 
ale prijmite ma sem“. Bolo nemožné 
vyhovoriť mu to. Rodine povedal: „Ak 
by som zomrel, peniaze by ste použili 
na môj pohreb. Prosím vás, aby ste ich 
použili pre moje štúdiá“. Rodina teda 
predala malé pole, pomohli jej niektorí 
dobrodinci a podporovali Titusa 
počas dlhých rokov štúdií smerom 
ku kňazstvu. Ako dvanásť ročný Ježiš, 
aj Titus sa v r. 1925-1927 zlaďuje s 
prvenstvom Kráľovstva a objavuje 
vlastné povolanie, cvičiac svoju ochotu 
zanechať všetko a nasledovať svojho 
Pána. Bol novicom v r. 1931, prvé 
sľuby skladal 6. augusta 1932 a večné 
7. marca 1938; za kňaza bol vysvätený 
23. júna 1940 v Turíne. Titus Zeman v 
tých rokoch študoval aj v Taliansku, v 
Ríme a v Chieri pri Turíne. Keď sa v r. 
1940, pred zatvorením hraníc, vrátil 
do vlasti požiadali ho, aby študoval 
chémiu a prírodné vedy. Vyučoval v 
rozličných slovenských inštitútoch, 
zatiaľ čo v pastorácii podporoval aj 
diecézny klérus a stal sa kaplánom 
jednej ženskej rehoľnej kongregácie. 
Človek silnej vôle, pevného zdravia, 
pokorného a diskrétneho charakteru, 
radostný, schopný vytvárať pevné 
vzťahy spolupráce a priateľstva. Don 
Titus Zeman je však predovšetkým 
salezián kňaz. Tak keď v r. 1946 – po 
dráme Druhej svetovej vojny a ťažkých 
rokoch prechodu, ktoré nasledovali – 
komunistická moc, ktorá sa vo vlasti už 
zakoreňovala, žiada odstránenie krížov 
zo školských tried, Titus, ako profesor v 
Trnave, sa s niektorými inými postavia 
proti: doplatí na to prepustením, no 
z celého Slovenska mu prichádzajú 
blahoprajné listy a pohľadnice za to, 
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Nechajme, aby sa nás dotkla nežnosť, ktorá zachraňuje. 

že sa postavil na obranu Kristovho 
kríža. Rovnakou pripravenosťou sa 
vyznačil niekoľko rokov po tom – na 
Slovensku, stále viac kontrolovanom 
režimom, ktorým bola Cirkev tvrdo 
prenasledovaná, aj prostredníctvom 
núteného väznenia rehoľníkov 
v koncentračných konventoch, 
„vykonštruovaných“ procesoch, ktoré 
zasahovali predovšetkým biskupov, a 
oddelenie mladých vo formácii od ich 
predstavených – Titus Zeman sa stane, 
spolu s ďalšími, medzi ktorých patrí 
don Ernest Macák, zodpovedným za 
odvážny skutok záchrany povolaní. 
Don Ernest zostal na Slovensku, aby 
pomáhal tým, ktorí tu zostanú, prijímal 
obnovovanie sľubov, animoval 
mladých a nedovolil, aby im bola 
ukradnutá nádej. Don Titus, koľkých 
sa len dalo, sprevádzal do Talianska, 
aby mohli dokončiť štúdiá teológie 
a byť vysvätení za kňazov, ktorí by 
boli pripravení vrátiť sa do vlasti, 
hneď ako by boli minimálne signály 
pádu komunistického režimu. Tak 
sa zorganizujú tri prechody: jeden 
medzi augustom a septembrom 
1950; ďalší na jeseň 1950; a posledný 
na jar 1951. Medzitým sa aktivita 
záchrany saleziánskych povolaní 
stala kanálom, cez ktorý sa pokúsil 
zachrániť aj prenasledovaný diecézny 
klérus. Po tom, ako ho k tomuto 
počinu povzbudil vtedajší hlavný 
predstavený saleziánov don Pietro 
Ricaldone, ktorého stretol v Turíne, 
a po tom, ako prekonal ťažkú chvíľu 
skúšky temnej noci v januári 1951, 
bol Titus Zeman spolu s mnohými 
ďalšími v apríli 1951 dolapený. 
Funkčné obvinenia boli: špionáž a 

velezrada. Prokurátor pre neho žiadal 
trest smrti. Ale Titusova povesť, a 
vôľa režimu „nevytvárať mučeníkov“, 
priniesli zmenu trestu na 25 rokov 
tvrdého väzenia bezpodmienečne, 
so stratou občianskych práv. Trinásť 
rokov Titus znáša väzenie, ťažko 
mučený, zosmiešňovaný, ponižovaný; 
potom asi päť rokov podmienečne 
prepustený na slobodu, stále trápený, 
sledovaný a nakoniec sa s ním jednalo 
ako s pokusným králikom. Bratislava, 
Leopoldov, Ilava, Mírov, Valdice a 
Jáchymov so svojom strašnou „Vežou 
smrti“, kde bol určený na manuálne 
drvenie rádioaktívneho uránu, to boli 
miesta kalvárie Titusa Zemana. Jeho 
osud sa prelína so svedectvami viery 
mnohých iných: blahoslavená sestra 
Zdenka Schelingová, Boží služobník 
Michal Buzalka, Ján Chryzostom 
Korec – neskôr kardinál, don Alfonz 
Paulen, don Ernest Macák (zomrel v 
r. 2016 sprevádzaný chýrom svätosti). 
Titus nebojoval viac ako oni: ale s nimi 
a spolu s nimi, špecifickým spôsobom, 
ktorý sa od neho žiadal. Zomrel 8. 
januára 1969. Niekoľko mesiacov 
potom v procese revízie rozsudku 
padli ako nepravdivé potupné 
obvinenia, ktoré režimu slúžili ako 
nástroj na prenasledovanie. V r. 
1991 ho rehabilitačný proces vyhlásil 
definitívne za nevinného, zatiaľ čo 
aj niektorí z jeho prenasledovateľov 
sa na konci svojho života obrátili a 
priblížili k Cirkvi, žiadali (niekedy 
aj verejne) odpustenie zla, ktoré 
mu urobili. Dnes samotná Cirkev 
číta život Titusa Zemana v pojmoch 
mučeníctva: to najvyššie svedectvo 
dané z lásky na obranu viery, ktorá 
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Priblížme sa k Bohu, ktorý nám chce byť blízko.

je príčinou násilného skutku zo 
strany prenasledovateľa z nenávisti k 
samotnej viere až po spôsobenie smrti 
Božieho služobníka, alebo  jasným 
spôsobom vedie k skráteniu života. V 
r. 2010 bol začatý proces blahorečenia 
a svätorečenia Titusa Zemana.
Diecézna fáza procesu „Super 
martyrio“, ktorú viedol vicepostulátor 
don Jozef Slivoň SDB, sa ukončila 7. 
decembra 2012 v Bratislave. Svätá 
stolica Dekrétom uznala platnosť 
diecéznej žiadosti 28. júna 2013. Positio 
super martyrio, ktoré redigovala 
Lodovica Maria Zanet v spolupráci s 
Dr. Helenou Barátovou, pod vedením 

vatikánskeho referenta pátra Zdisława 
Kijasa OFMConv., bolo odovzdané na 
jar r. 2015. V r. 2016 teologická komisia 
sa súhlasne vyjadrili o mučeníctve 
Božieho služobníka. Riadne zasadanie 
kardinálov a biskupov - 21. februára 
2017 - predstavuje poslednú etapu 
tejto procesuálnej cesty, predtým, 
než budú jej výsledky predstavené 
Svätému Otcovi. Uznanie mučeníctva 
Titusa Zemana môže potom 
otvoriť cestu k jeho vyhláseniu za 
blahoslaveného. Dar Titusa, ktorý 
vykvitol na saleziánskej pôde, sa tak 
stane darom pre celú Cirkev.

Hlavný predstavený heslom na tento rok zdôrazňuje, že sme jedna 
rodina

nášho Boha. Je školou života a lásky - 
lebo ako škola života ponúka hodnoty 
a ponúka nádej, a ako škola lásky je 
priestorom pre prijatie v ktorom sa 
usmerňuje, predchádza, koriguje, 
pomáha, uzdravuje. V konečnom 
dôsledku ide o záchranu, lebo rodina 
zachraňuje. 
Činnosti, ktoré budú rozvíjané v 
duchu tohto hesla smerujú na prvom 
mieste k rodinám, ktoré sú blízke 
saleziánskemu prostrediu; a potom k 
poslaniu „saleziánskej rodiny vo svetle 
preventívneho systému dona Bosca: 
urobiť zo sveta dom, akoby veľký dvor 
rodiny, priateľov, zácviku do života a 
stretnutia sa s Bohom“.
Don Artime sa na túto tému prihovoril 
špeciálne aj mladým: “Som si vedomý 
veľkej odlišnosti národov a kontinentov 
na ktorých žijete, kultúrnych rozdielov, 
rozdielov prípravy do života, nech je 

Každoročne vydáva hlavný 
predstavený saleziánov heslo, v 
ktorom sa bude niesť nový rok. Rok 
2017 bude pre saleziánsku rodinu 
rokom spoločného kráčania v duchu 
myšlienky: “Sme jedna rodina, každý 
dom, škola života a lásky”. 
Vo svojom v poradí treťom Hesle don 
Artime dáva do popredia niekoľko 
aspektov. Táto rodina je terénom 
plodnosti iba ak existuje prijatie, 
úcta a nadšenie, s ktorými možno 
prekonávať ťažkosti. Zahŕňa osoby 
rôzneho veku, s rôznymi zvykmi, v 
rôznych aj ďalekých krajinách. Bolesť, 
handicap, rôznosť kultúr... Rodina 
je rôznosť, ktorá vytvára jednotu 
sŕdc, hľadá obohatenie v toľkých 
odlišnostiach, objavuje svoju väčšiu 
celistvosť a šťastie v spoločnom 
putovaní. Rodina mimoriadnym 
spôsobom vyjadruje trojjedinosť 
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to remeselná dielňa alebo univerzita. 
Uvedomujem si odlišnú situáciu tých, 
čo sa môžu spoľahnúť na ľudské a 
ekonomické zdroje pri rozvíjaní svojich 
talentov a tých, čo nemajú takúto 
možnosť. Ale som presvedčený, že 
vaše mladé srdcia majú veľa čo zdieľať 
a navzdory týmto rozdielom sú si 
veľmi podobné, a preto si myslím, 
že vám môžem napísať posolstvo, 

ktoré vás zastihne tam, kde sa práve 
nachádzate. Správa, ktorú vám dnes 
posielam je plne v súlade s tým, o čo 
vás pápež František prosil pri rôznych 
príležitostiach: “Drahí mladí, vkladám 
do vás dôveru a modlím sa za vás. 
Majte odvahu ísť proti prúdu.”

Pripravené podľa: www.saleziani.sk

Museli odísť, aby sa znovu našli (v tichu)

doby. Silencium je doba určená pre 
stíšenie a mladí ju využili k modlitbe v 
kaplnke, prechádzke po okolí alebo k 
čítaniu kresťanskej literatúry.
„Z duchovných cvičení si odnášam 
myšlienku, ktorú sme počuli na 

poslednej prednáške. Keď 
chceme zmenu, musíme spraviť 
krok. Pre Krista tým krokom bol 
návrat do Nazaretu“, zhodnotil 
animátor Tomáš.
„Na duchovných cvičeniach 
po vianočných sviatkoch sa 
mi páčila rodinná a pokojná 
atmosféra“, doplnil salezián 
don Juraj Kovaľ.

Martin Funiak

Partia siedmych animátorov sa 
rozhodla využiť obdobie medzi 
sviatkami na odchod. Odchod od 
uponáhľaného sveta, od hluku, 
obchodov a televízií. Vymenili ich za 
ticho a modlitbu počas duchovných 
cvičení na chate v Banskej Belej.
Kazateľom duchovných cvičení bol 
don Juraj Kovaľ, ktorý si pre mladých 
pripravil tému: „Nechať sa postupne 
premieňať Ježišom“. Večery trávili 
účastníci duchovných cvičení pri 
kvalitných filmoch, pozreli si životopis 
sv. Pátra Pia a sv. Jána XXIII.
Počas ôsmich prednášok prezentoval 
poslucháčom situácie z evanjelia, 
ktoré sú inšpirujúce pre ľudí dnešnej 
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10. 2.  Celodenná adorácia
11. 2.  DO rodín
11. 2.  IMOS 
12. 2.  Rodinné oratko
16. - 18. 2.  Hodnotenie VPK B.Belá
24. - 26. 2.  STAGG chata
2.-5.3.  DC dievčatá B.Belá / DC mladí Ranč
10.3.  Tematická mládežka 
11.3.  DO rodín
11.3.  IMOS
12.3.  Rodinné oratko
17.3.  Tematická mládežka
19.3.  Deň mužov
24.3.  Tematická mládežka
24. - 25. 3.  DO starší Ranč
25.3.  Stredisková škola animátorov
31.3.  Tematická mládežka

Podporte mladých

www.rozhodni.sk

Potvrdenia od zamestnanca
Požiadajte svojho zamestnávateľa 
o vykonanie ročného zúčtovania 
preddavkov na daň z príjmov a o 
vystavenie potvrdenia o zaplatení 
dane.

Vyhlásenie o poukázaní 2% alebo 3% 
z dane
Vyplňte všetky údaje tlačiva.

Odovzdanie vyplnených tlačív
Obidve vyplnené tlačivá doručte 
daňovému úradu alebo do 
saleziánskeho mládežníckeho 
strediska (saleziánom).

Aj tento rok Vás, mladí zo 
saleziánskeho strediska Banská 
Bystrica prosia o poukázanie vašich 2 
alebo 3 percent z dane.
Podľa Zákona o dani z príjmov (§ 
50) môžu fyzické a právnické osoby 
poukázať podiel zo zaplatenej dane 
za predchádzajúci rok organizácii, 
ktorá je zaregistrovaná v zozname 
prijímateľov. Je to mechanizmus, 
prostredníctvom ktorého môžu 
daňoví poplatníci (FO aj PO) rozhodnúť 
o účele použitia časti svojich daní 
priamo na činnosť nejakej organizácie.

Postup krokov pre zamestnancov
Podrobnejší postup pre fyzické a 
právnické osoby nájdete na stránke


