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Úvodník
Milí priatelia,
v rukách držíte ďalšie výnimočné dvojčíslo 
nášho spoločného časopisu, pre ktoré sme 
zvolili za hlavnú tému slovo nádej.
Cítime, že slovo nádej obsahuje dôležité 
posolstvo v  časoch, ktoré prežívame. Je 
dôležité pozerať sa do budúcnosti s nádejou... 
s nádejou, ktorá sa nám dostáva v Bohu Otcovi. 
Na takúto nádej nás upozornil v tohtoročnej strenne hlavný predstavený 
saleziánov don Artime: „Hľa, všetko robím nové.“ (Zjv. 21,5). K takejto nádeji 
nás pozýva pápež František počas svojich príhovorov, kde upozorňuje, aby 
nádej dnešného ľudstva nezostala zakotvená len v dôvere v seba samých, 
ale aby sme počítali s Božím faktorom a dôverovali. Posolstvo nádeje 
priniesol rímsky biskup priamo medzi nás počas svojho putovania po 
Slovensku a aj jeho návšteva a jeho posolstvá boli inšpiráciou pri tvorbe 
aktuálneho čísla nášho časopisu.
Nádej je slovom, ktoré nás sprevádza aj pri spomienke na nášho priateľa, 
môjho predchodcu, Mareka Slezáka, ktorý odišiel veľmi skoro od svojich 
najbližších a zanechal v životoch mnohých prázdne miesto. S nádejou sa 
pozeráme na jeho odchod a Nádej zapĺňa naše srdcia pri pohľade na jeho, 
ale aj našu budúcnosť...

Róbert Mruk 
prezident
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Z  R E G I Ó N O V

letná katechéza  
vo veľkom Bieli
Po nútenej prestávke v konaní pravidelných duchovných 
obnôv exallievov z Čiernej Vody sme s radosťou privítali 
možnosť zúčastniť sa katechézy pod vedením don Pavla 
Gracha s názvom Tajomstvo cirkvi (Evanjeliá a skutky), 
ktorá sa konala začiatkom júla vo Veľkom Bieli. Približne 
dvadsiatka účastníkov si pozorne vypočula hlavnú 
prednášku, po sv. omši a malom občerstvení sme zostali 
spolu až do zotmenia. Osobný sociálny kontakt nám bol 
po dlhšom čase veľmi vzácny. Karol Posluch

Zbierka na nové auto  
pre saleziánov
Vzhľadom na informácie, že dom saleziánov vo Veľkom 
Bieli disponuje už značne opotrebovaným osobným 
autom, ktoré naviac časť života prežilo v neľahkých 
podmienkach na cestách Ukrajiny, sa exallievi z Čiernej 
Vody rozhodli usporiadať zbierku na kúpu novšieho 
vozidla. Dobrá vec sa podarila a po vyzbieraní sumy  
5200 € sme v máji tohto roka mohli odovzdať don Jozefovi 
Luscoňovi zánovné sedemmiestne auto, ktoré určite 
poslúži na pastoračné aktivity saleziánov z Veľkého Bielu. 

Karol Posluch

Ženská chata – inšpiratívna 
akcia Bardejovčaniek
Prvý novembrový víkend z piatka na sobotu (5. 11. – 6. 11. 
2021) sa na chate na Brezovke stretli dve desiatky žien 
zo strediska v Bardejove, aby na chvíľu zanechali svoje 
problémy a starosti a v nerušenej atmosfére sa mohli 
porozprávať a zároveň sa navzájom podeliť s ostatnými 
o svoje zručnosti. Akciu sme začali, ako inak, svätou 
omšou, keďže bol prvý piatok a zároveň aj dušičková 
oktáva. Nasledovala návšteva cintorína a potom sme 
sa už mohli naplno venovať pripravenému kreatívnemu 
programu.

Keďže sme už boli všetky hladné, hneď sme sa pustili 
do pečenia kváskového chleba a výroby nátierok. Ako 
to všetko urobiť rýchlo, chutne a nápadito nás naučila 
Monika Mochnacká. Po výbornej večeri už nasledoval 
voľný program, ktorý sa niesol v  duchu modlitieb 
a spoločných rozhovorov.

Nasledujúci deň nás čakal bohatý program. Kým niektoré 
ženy v  kuchyni varili voňavú mačanku, vo vedľajšej 
miestnosti si mohli ostatné vyskúšať výrobu náušníc, 
náramkov a  vianočných ozdôb pod vedením Danky 
Holubovej. Popri tejto relaxačnej a zároveň inšpiratívnej 
činnosti nás zaujalo aj Dankine rozprávanie o prírodnej 
kozmetike, ktorú si sama vyrába a tak sme neváhali 
a vyskúšali si zopár receptov aj „na vlastnej koži.“ 

Po spoločnom obede sme upratali chatu a plné nových 
nápadov, inšpirácií, zážitkov a tiež obohatené o príjemne 
strávený čas sme sa pobrali domov. 

Táto akcia prebiehala v  duchu hesla, ktoré nám 
zanechala naša saleziánska spolupracovníčka Katka 
Polka Žarnovská: „Žite s radosťou.“ Veríme, že táto akcia 
nebola posledná a  že sa bude konať pravidelne. Za 
realizáciu Ženskej chaty ďakujme Gabike Fottovej. 

Veronika Dvorčaková
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rodinný tábor exallievov z Bardejova
Tábor na Sninských jazerách sa niesol v rodinnom duchu 
v znamení dobrej atmosféry, pohody a dobrej nálady. 
V dňoch od 27. júla do 1. augusta 2021 sme prežili päť 
krásnych spoločných dní. O program sa postaral bazén  
v ubytovacom areáli, ktorý zožal veľký úspech, ale nielen 
on. Aj naše najstaršie deti boli k dispozícii mladším 
deťom, neváhali použiť svoju fantáziu pri tvorbe hier 
a aktivít na spestrenie dní na spoločnom tábore. 
Vyvrcholením programovej časti tábora bol posledný 
večer, kedy súťažili deti spolu s rodičmi. Tento večer zožal 
veľký úspech, zažili sme veľa vtipných situácií, kde deti 
maľovali mamky, alebo kŕmili ockov detskou výživou so 
zaviazanými očami. No jedna mini expertka sa rozhodla, 
že má chuť na výživku a preto zmenila smer svojej lyžičky 
s detskou výživou do svojej pusinky. 

O duchovné vyžitie sa postarali naši otcovia saleziáni, 
boli nám k dispozícii vysluhovaním sviatosti zmierenia, 
pri duchovných rozhovoroch a slávení svätých omší.  

Sväté omše nám spestrili svojím spevom väčšie aj 
menšie deti, ktoré sa vďačne pripojili. 

Prostredie nášho táborenia bolo podnetné, každý si 
vedel nájsť priestor aj na svoj vlastný relax. V okolí sa 
rozprestierala nádherná príroda - Chránenej krajinnej 
oblasti Vihorlat. Neďaleko bola aj vodná nádrž Starina 
- zásobáreň pitnej vody pre celé východné Slovensko. 
Voda je priezračne čistá, keďže ide o chránený zdroj 
pitnej vody, je tu zakázané kúpanie aj rybolov. A zopár 
kilometrov na východ si niektorí z nás boli obzrieť aj 
domček deduška Večerníčka v obci Nová Sedlica.

Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným, ktorí svojou  
prítomnosťou obohatili tých druhých a tiež organizáto-
rom, ktorí si vedia odkrojiť zo svojho času pre prípravu 
a zorganizovanie tábora. Bol to vzácny rodinný čas, 
priestor pre vzájomnú podporu, aby ľudia Bardejova 
vedeli, kde sú ich korene.

Markéta Grajzingerová

Bardejovské stredisko sa rozrástlo o nových členov
Presne pred tromi rokmi (15. augusta 2018), na sviatok 
Nanebovzatia Panny Márie, začalo v  bardejovskom 
oratku rásť nové dielo saleziánskej rodiny – Združenie 
exallievov. Don Boscova rodina sa aj cez túto saleziánsku 
zložku rozrastá u nás i naďalej. Presne po troch rokoch 
sme opäť v tento krásny sviatok v nedeľu 15. augusta 
2021 počas sv. omše na Vinbargu v Bardejove prijali 
nových členov združenia. Pred vyznaním viery direktor 
Viliam Riško SDB a náš predseda exallievov Ján Mihaľ 
odovzdali dvanástim novým členom odznak, pamätný 
rámček a modlitbu exallieva, ktorú sme sa v závere sv. 
omše spoločne pomodlili. Nie vždy máme odvahu začať 
v našom živote niečo nové. No počas kázne zazneli 
slová povzbudenia pre nás všetkých, cez ktoré nám o. 
direktor Vilo pripomenul, že Pán Boh si nepovoláva 
dokonalých, ale zdokonaľuje povolaných. A preto sa 
netreba báť odovzdávať ďalej to, čo nám bolo cez don 
Boscovu rodinu sprostredkované. Po sv. omši sme to ako 
veľká saleziánska rodina spoločne oslávili malým agapé 
v priestoroch altánku nášho oratka.

Tak ako v  túto slávnostnú nedeľu sv. otec František 
povedal: „Pozerajte hore, nebo je otvorené; nevyvoláva 
strach, už viac nie je ďaleko, lebo na prahu neba nás 
čaká Matka,“ tak aj s pomocou našej Nebeskej Mamky 
a orodovaním nášho patróna dona Bosca spolu kráčajme 
a pomáhajme kráčať aj iným na ceste do neba. Buďme 
soľou zeme a svetlom sveta. Mária Varmusová
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Memoriál Mareka slezáka – 
splav ako spomienka na  
dlhoročného organizátora
Posledný augustový víkend sa uskutočnil tradičný splav 
exallievov, tentokrát aj pod názvom Memoriál Mareka 
Slezáka. Všetky tri dni sa niesli v duchu spomienok na 
nášho kamaráta a veľkého propagátora rybolovu, lodí 
a Malého Dunaja celkovo. V piatok na úvod splavu prišiel 
stanujúcich v táborisku v Novej Dedinke podporiť aj don 
Jozef Luscoň. Po splavení prvej etapy, v Táborisku pod 
Krížom v Eliášovciach čakal účastníkov skutočne skvelý 
guláš, ktorý už niekoľko hodín pripravoval Michal Klč 
z Piešťan, aj so svojím kolektívom pomocníkov. Uvarili 
taký veľký kotol, že zostalo nielen na druhú večeru, ale 
mnohí ho aj v nedeľu raňajkovali. Podvečer sa niesol 
taktiež v spomienke na Mareka, ktorú podčiarkla sv. omša 
slúžená don Ivanom Žitňanským a don Pavlom Grachom. 
Obaja vyzdvihli osobnosť Mareka, najmä jeho schopnosť 
rozdávať sa iným. Po omši, počas rozhovorov pri ohni 
zostal čas aj na degustáciu skvelých vín prezentovaných 

na duchovných cvičeniach 
opäť pookriala duša i telo
Tak ako každý rok, aj tento júl sa podarilo don Ivanovi 
zariadiť výdatné duchovné cvičenia pre rodiny exallievov. 
Keďže o deti sa starali šikovné animátorky, okrem 
hlbokého prednáškového a modlitbového programu 
sme mohli tradične prežívať spoločenstvo pri športových 
aktivitách, večernom zdieľaní spomienok či veselých 
zážitkov z prostredia školských lavíc, zdravotníckych 
zariadení, úradníckych, právnických a exekútorských 
kancelárií alebo pri nespočetných lapajstvách našich 
detí. A ako ťažko sa nám z Donovalov odchádzalo, tak 
veľmi sa už teraz tešíme na ďalšie stretnutia s drahými 
exallievmi  na duchovných cvičeniach alebo iných 
spoločných akciách. Ďakujeme Bohu, don Ivanovi, 
kuchárom, animátorkám  a  všetkým účastníkom za 
reštart ducha i tela. 

Andrej Dolnák

Exallievi v Taliansku 
pokračovali v tradícii 
spoločnej dovolenky
Napriek protipandemickým opatreniam sa v posledný 
júlový týždeň stretlo viacero rodín exallievov na pobyte 
pri mori v Duna Verde v talianskom Caorle. Výnimočne 
po prvýkrát nebol pobyt objednaný centrálne, ale každá 
rodina komunikovala s hotelom Soggiorno Marino Don 
Bosco priamo. Zmena bola aj v tom, že tento rok sme 
boli prvýkrát bez slovenského kňaza, omša teda bola 
v taliančine, avšak so slovenskými čítaniami a prosbami, 
čo bola veľmi zaujímavá kombinácia. Môžeme teda 
vyhlásiť, že tradícia spoločnej dovolenky exallievov 
bola dodržaná, počasie nám prialo, more bolo teplé 
a k talianskej gastronómii je zbytočné čokoľvek dodávať. 
Každý exalliev pribral aspoň dve kilá. Už teraz sa tešíme 
na budúci rok. Karol Posluch
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Marekovou rodinou. V nedeľu skoro ráno sme dostali 
požehnanie od don Ivana Žitňanského v rámci rannej 
omše konanej v tesnej blízkosti Malého Dunaja. Cieľ 
splavu sa nachádzal tradične v Jelke, pri vodnom mlyne. 
Treba zvýrazniť jednu zaujímavú okolnosť, že hoci v okolí 

splavu niekoľkokrát intenzívne pršalo a prognóza SHMÚ 
bola veľmi nepriaznivá, na účastníkov splavu nespadla 
ani kvapka dažďa, sprevádzalo nás iba polooblačné až 
slnečné počasie. Ďakujeme Marek, za všetko!

Karol Posluch

Z O  S V E T A

svetová konfederácia exallievov má nového prezidenta
V  dňoch od 26. do 28. novembra 2021 sa konalo 
Generálne valné zhromaždenie svetovej konfederácie 
exallievov dona Bosca, ktoré sa kvôli pandemickej 
situácii uskutočnilo on-line.

Týmto spôsobom sa stretnutia mohli zúčastniť nielen 
zástupcovia jednotlivých krajín – prezidenti a delegáti, 
ale aj všetci členovia, ktorí mali takto možnosť vypočuť 
si povzbudivé príhovory hlavného predstaveného 
saleziánov dona Ángela Fernandeza Artimeho, ale taktiež 
príhovory delegátov a prezidentov z rôznych kútov sveta.

Odchádzajúci svetový prezident, Slovák Michal Hort, 
sa lúčil po šiestich rokoch so svojou službou a počas 
príhovoru rekapituloval a taktiež predstavoval svoju 
víziu o tom, ako by mal vyzerať exalliev 21. storočia. 

Trojdňovým stretnutím sprevádzal divákov aj účastníkov 
španielsky moderátor Ángel Gudiña z bratislavského 
štúdia a príhovory boli prenášané v troch svetových 
jazykoch. Okrem diskusie ohľadom úprav svetových 
stanov čakala prezidentov národných združení voľba 
nového svetového vedenia. Technickú stránku a samotné 
prevedenie volebného systému, vďaka ktorému mohli 
voliť prezidenti od Filipín cez Keňu až po Argentínu, mal 
na starosti člen volebnej komisie a sekretár združenia na 
Slovensku Michal Nemček.

Na obdobie 2021 – 2027 bol za svetového prezidenta 
konfederácie exallievov dona Bosca menovaný hlavným 
predstaveným saleziánov doterajší maltský prezident 
Bryan Magro. Samotné voľby boli veľmi napínavé, 
nakoľko prví dvaja kandidáti dostali rovnaký počet hlasov 
a don Artime sa rozhodol aplikovať staré saleziánske 

pravidlo, že v prípade rovnosti hlasov býva zvolený starší 
kandidát. Kontinuitu zastúpenia slovenských exallievov 
vo svetovom predsedníctve predstavuje Peter Kováč, 
ktorý sa stal sekretárom svetového združenia.

Michal Hort, aj touto cestou Ti ďakujeme za Tvoju 
obetavosť a službu v prospech všetkých exallievov na 
svete, ktorým si sa nezištne venoval počas posledných 
šiestich rokov. A naše poďakovanie rozširujeme aj na 
Tvoju drahú manželku Martinu a deti Terezku, Filipa 
a  Matúša, ktorí stáli počas týchto rokov pri Tebe 
a podporovali Ťa. Vitaj späť doma!.

Róbert Mruk
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Žijeme v  dobe, ktorá každého človeka neúprosne skúša. Celá spoločnosť bola zasiahnutá v citlivých 
oblastiach ako škola, kultúra, mnohé odvetvia práce, ale aj Cirkev a život jednotlivcov. Všetci tvrdo pocítili 
zásahy do bežného života. Medzi touto spleťou opatrení a uvoľnení nás svojou návštevou poctil Sv. Otec 
pápež František. Vníma našu unavenosť, našu frustráciu, nedostatok motivácie či hlad po nádeji. Dáva nám 
jednoduchý recept, ako dať životu chuť: „Prísada, ktorá chýba, je starostlivosť o druhých.“ 

Keď objímeme ježiša,  
znova dostávame nádej

Do tohto obdobia neistôt nám tento rok uštedril ešte 
jednu ranu. Strata dlhoročného prezidenta združenia, 
aktívneho a vždy dobre naladeného exallieva, priateľa 
Mareka Slezáka bolí. Vynárajú sa v nás otázky, o to viac 
cítime potrebu nádeje v opätovné stretnutie v nebi. Aj 
nám smeruje pápež František svoje slová, keď mladým 
v Košiciach odpovedá, ako povzbudiť mladých ľudí, aby 
sa nebáli objať kríž. Hovorí: „Objatie pomáha prekonať 
strach. Keď sme objatí, získame znova dôveru v seba  
a tiež v život. Nechajme sa teda objať Ježišom. Pretože keď 
objímeme Ježiša, znova dostávame nádej.“
Napokon aj pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa 
chudobných 14. novembra pápež František povzbudzuje 
nás kresťanov, aby sme vnášali do sveta pohľad nádeje. 
Hovorí, že „je na nás, obzvlášť na nás, kresťanoch, 
aby sme doslova organizovali nádej“ a „pretavili ju do 
konkrétneho každodenného života, do ľudských vzťahov, 
sociálneho a politického úsilia“. Vyzýva nás k  tomu, 
aby sa naša nádej pretavila do rozhodnutí, do záujmu 
o slabších a chudobnejších, do spravodlivosti, solidarity 
a  starostlivosti. Povzbudení týmito slovami sa tento 
rok už po ôsmykrát chopíme iniciatívy a robíme krok 

smerom k núdznym v projekte Darujme úsmev. Chceme 
svojím kúskom zlepšiť svet „lámaním chleba s hladnými, 
prácou pre spravodlivosť, pozdvihovaním chudobných  
a prinavracaním ich dôstojnosti.“

8
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Opýtali sme sa otca biskupa Mons. Jozefa Haľka, ako byť 
aj v čase pandémia ľuďmi nádeje a aké pozitívne klíčky 
vidí klíčiť v Cirkvi na Slovensku. Bratislavský pomocný  
biskup nás povzbudzuje k zachovaniu si kresťanského 
optimizmu, ktorý vychádza zo Zmŕtvychvstania a pozýva 
nás k individuálnej pastorácii a k tak potrebnej evanjeli-
zácii digitálneho kontinentu.

• • •
Ako ste prežívali obmedzenia cirkevného života 
spoločenstiev?
Samozrejme, že som robil všetko preto, aby som sa 
nenakazil. Nielen kvôli sebe, ale aj preto, že opatrujem 
starých rodičov, ktorí sú ešte ohrozenejší. Dával som si 
veľký pozor, no snažil som sa i o istú rovnováhu, urobiť 
maximum pre to, aby som sa nenakazil, ale zároveň, aby 
som svoje pastoračné povinnosti robil v rámci zákonných 
možností. Prežíval som to ako obdobie opatrnej aktivity 
alebo aktívnej opatrnosti. Snažil som sa udržiavať 
kontakt s ľuďmi cez telefonáty a využiť všetko čo dovoľujú 
sociálne siete alebo elektronické médiá. Tiež som 
udržiaval niekoľko osobných kontaktov pri duchovnej 
službe spôsobom, ktorý bol úplne bezpečný a zároveň 
bol duchovnou pomocou. 
Napriek všetkým obmedzeniam a ťažkostiam, vnímate aj 
nejaké klíčky nádeje uprostred tejto pandémie pre Cirkev 
na Slovensku?
Najviac niečo dokážeme oceniť, keď nám to zoberú alebo 
keď máme k tomu obmedzený prístup. Keď sme nemohli 
chodiť do kostola, uvedomili sme si, ako veľmi nám to 
chýba. Keď sme nemohli nadväzovať osobnú komunikáciu 
v reálnom čase a v reálnom priestore, uvedomili sme si, 
že hoci na obrazovke toho druhého počujeme aj vidíme, 
predsa tomu niečo chýba. Niečo dosť podstatné. Že je 
veľmi dôležité prekonávať aj vzdialenosť, aby sme sa 
stretli osobne. Bolo dôležité si v pokore uvedomiť, že sme 
vďační za to, čo znovu môžeme, že to nie je samozrejmosť. 
Druhú skúsenosť z tejto pandémie pomenoval i pápežský 
kazateľ kardinál Cantalamessa na Veľkú noc 2020, keď 
povedal, že niečo malé a neviditeľné nám zmenilo 
život úplne od základu. Nemôžeme ísť, kam chceme. 
Nemôžeme robiť, čo chceme. Je veľmi pokorujúce, že 
nemáme veci v rukách len my. Musíme ich dávať Bohu, 
lebo my sme príliš slabí na to, aby sme to vedeli zvládať. 
A potom silno vnímam aj to, že najťažší kríž je ten neprijatý. 
Prvou obeťou spirituality, ktorá všade vidí nejakého 
nepriateľa alebo páchateľa, je v konečnom dôsledku ten, 
kto ju hlása a prijíma. Ale my máme základný a zásadný 
kresťanský optimizmus, ktorý vyplýva z toho, že Ježiš bol 
síce ukrižovaný, ale o tri dni vstal z mŕtvych. Preto i tieto 
obmedzenia nás môžu duchovne nejakým spôsobom 
posunúť, možno k  pokore, možno k  aktivite, možno 
k obom. Ako sa hovorí: „čo nás nezabije, to nás posilní“, 
v zmysle kresťanskej nádeje, by som to interpretoval tak, 
že ak ťažkosti prijímame s láskou, lebo práve cez tú lásku 

sa vstáva z mŕtvych, je z toho niečo veľmi užitočné pre 
jednotlivca aj pre celú komunitu. 
Stretli ste sa v  tomto období s nejakými povzbudivé 
príkladmi či už kňazov alebo veriacich? 
Určite ma povzbudila túžba po Eucharistii mnohých 
ľudí. Zaniesť niekomu Eucharistiu zakázané nebolo. Keď 
môže prísť kuriér s pizzou a doniesť jedlo pre brucho, 
prečo by nemohol prísť Boží kuriér s Eucharistiou, ktorý 
prinesie pokrm pre srdce. Tiež ma povzbudili kňazi, ktorí 
preukázali naozaj veľkú tvorivosť. Určite mnohí museli 
prekonať odstup od sociálnych sietí, ktorí je pre ich riziká 
pochopiteľný, ale dokázali to, aby mohli slúžiť ľuďom. 
A takisto mnohí kňazi nachádzali najrôznejšie spôsoby, 
ako byť s ľuďmi v kontakte a pritom dodržiavať všetky 
predpisy.
Ako byť ľuďmi nádeje? Aké charakteristiky budovať 
v kresťanskej spiritualite?
Nádych a výdych. Nádych – v ňom rozumieme to, kedy 
načerpávame. To je modlitba, svätá omša, ruženec, 
adorácia. Jednoducho všetky prostriedky, v  ktorých 
prijímame Božie dary a Božie impulzy. Spolu s ním aj 
výdych – to je to, čo ja odovzdávam, vyžarujem na ľudí, 
ktorí sú okolo mňa. Je dôležité hľadať aj za sťažených 
okolností spôsoby, ako môžem slúžiť druhým. Napríklad 
len jednoduchým telefonátom alebo správou, ak sú 
zakázané osobné stretnutia. To je stopercentne bezpečná 
vec. Človek však musí prekonať sebaľútosť. Poznám 
benediktína, ktorý bol 10 rokov v  gulagu a povedal: 
„Prvá podmienka k tomu, aby som to prekonal a zostal 
v  identite kňaza, je neľutovať sa. – Neľutovať sa. Ale 
mať citlivé srdce, empatické srdce a istú ľútosť voči tým 
druhým.“ A najlepšie riešiť svoju situáciu než začnem 
riešiť situáciu tých druhých.

najťažší kríž je ten neprijatý 

Mons. Jozef Hoľko
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Vy ste aj mediálne činný, aktívny na webe, blogu, 
sociálnych sieťach. Čo nám pandémia a situácia s ňou 
spojená ukázala v tejto oblasti? Aké odporúčania by ste 
dali kresťanským laikom pre túto oblasť a aké sú z vášho 
pohľadu nebezpečenstvá online sveta?
Čo sa zmenilo oproti minulosti je neuveriteľne ľahký 
prístup k informáciám, tým pádom aj neuveriteľne široká 
ponuka informácií, čo práve prináša i nebezpečenstvo. 
Hovoríme o takzvanom digitálnom kontinente, ktorý má 
svojich obyvateľov, ktorí už nie sú charakterizovaní časom 
a priestorom, ale len pripojením, ktoré je determinované 
záujmom o nejakú platformu. Aj toto je kontinent, ktorý si 
žiada evanjelizáciu. To znamená ísť medzi ľudí, a priniesť 
im do všetkej špiny, ktorá tam je aj pozitívne podnety. 
O tom je evanjelizovaný kontinent. Aj prví misionári 
stretávali na miestach kam prišli tú ťažkú situáciu aká 
tam bola. Ľudia hladujú po týchto veciach.
Ako by mohli kresťanské spoločenstvá, saleziánska 
rodina i konkrétne exallievi čo najlepšie komunikovať 
nádej pre ľudí na Slovensku?
Základný spôsob komunikácie je osobné stretnutie, 
pokiaľ je to možné. Pokiaľ to možné nie je, sú tu rôzne 
platformy, cez ktoré sa možno stretnúť, napríklad aj 
obyčajný telefonát. Ak staršej osobe, ktorá žije sama, 
pravidelne v  určitý deň a  určitú hodinu do týždňa 
zatelefonujem, ona z toho žije. Pol hodina rozhovoru môže 
byť pre ňu majákom. Môže to byť stará mama, susedka, 
ktokoľvek. Dopriať im ten pocit, že je niekto k dispozícii 

a môžem mu zavolať. To je individuálna pastorácia 
alebo teda individuálna evanjelizácia. Druhá dôležitá 
činnosť je združovať ľudí. Akonáhle je to možné, tak 
poďme, sadnime si, pozerajme sa na seba, rozprávajme 
sa, zdieľajme, ponúkajme sa. Stôl je symbolom, kusom 
nábytku, ktorý nás núti si sadnúť a pozerať sa na seba 
v širšom zmysle slova.
Otázka na záver, otec biskup, ako vnímate saleziánsku 
rodinu na Slovensku a čo by ste odkázali saleziánskym 
odchovancom?
So saleziánmi som v  kontakte, chodím birmovať do 
saleziánskych spoločenstiev. Vždy som veľmi rád, keď 
funguje dobrá spolupráca medzi nimi a farármi, o to viac 
pri starostlivosti o mládež. Vnímam don Boscov odkaz 
v dvoch dimenziách – jednou je záujem o duše – podľa 
don Boscovho „daj mi duše“. To znamená kňaz, ktorý 
je telom aj dušou zapálený pre spásu duší. Je to zápal 
kňazský, ale i zápal laický. Don Bosco je pre kňazov aj pre 
laikov. Čiže zaujímať sa o dušu toho druhého človeka vo 
všetkých dimenziách tohto záujmu. Druhou dimenziou je 
Panna Mária Pomocnica kresťanov. Panna Mária, ktorú 
dostávame z kríža – „Hľa, tvoja matka“ – ja odchádzam, ja 
zomieram, si tu jediný, ostatní sa rozpŕchli. A Ježiš im dáva 
Matku, ktorá je s nimi potom vo večeradle a je jednotiacim 
elementom. Panna Mária v tej prvej komunite ako Matka 
víťazného Ježiša nadobudla špeciálne postavenie medzi 
učeníkmi. A keďže je matka, tak je najlepšia pomocnica. 

Pýtal sa: don Pavol Grach SDB

PaedDr. SLLic. Pavol Zvara, PhD., rektor Pápežského slo-
venského kolégia v Ríme, v rozhovore približuje pande-
mickú situáciu v jeho pôsobisku i celkovo v Taliansku. 
Upriamuje nás na to, že je dôležité pozerať vpred 
a sústrediť sa na obsah Evanjelia a ten zrozumiteľným 
jazykom ponúknuť svetu. 

• • •
Aké boli vaše pocity pri obmedzeniach života cirkevných 
spoločenstiev? 
Keďže žijem v  Taliansku, kde v  severných regiónoch 
bola vlani situácia naozaj kritická, tak som mal aj obavy. 
Myslím, že je to prirodzené. Pri stretnutí celej komunity 
sme si však povedali zásady a nastavili pravidlá, ktorými 
sme sa riadili. No a ostatné sme zverili do rúk Nebeského 
Otca. Asi všetci z komunity sa zapojili do modlitieb novén, 
ruženca a iných duchovných iniciatív, ktoré v tom čase 
prebiehali, alebo prebiehajú dodnes. Modlitba má svoju 
silu za každých okolností a to sa potvrdilo aj v týchto 
časoch. 
Prešli dlhé mesiace úplne obmedzeného života 
spoločnosti, Cirkev prežila aj druhé Veľkonočné sviatky 
v takýchto podmienkach. Aké snahy vyrovnať sa s touto 
situáciou ste zaregistrovali v Taliansku či vo svete? 
Veľkonočné sviatky v  minulom roku, keď bol prvý 
lockdown, boli naozaj iné ako obvykle. Pozerali sme 
obrady Veľkého piatku v televízii a prázdne Svätopeterské 

Ľudia neprestali hľadať  
odpovede na svoje otázky  
a to je veľká výzva

PaedDr. SLLic. Pavol Zvara, PhD.
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námestie a modliaci sa Svätý Otec boli mimoriadne 
silným zážitkom po všetkých stránkach. My ako komunita 
sme slávili tieto dni naozaj v uzobraní a modlitbe. Tento 
rok, to už bolo trochu inakšie, nie že by sme poľavili 
v modlitbe, ale predsa len sme sa za tie mesiace trochu 
vycvičili ako postupovať, aby sme neohrozili seba ani 
iných. A to aj do liturgie a života komunity vnieslo viac 
pokoja. Tu v Taliansku bola našťastie na Veľkonočnú 
nedeľu povolená svätá omša za účasti veriacich, čo 
mnohí využili. Aj ostatné obrady bolo možné absolvovať 
za určitých podmienok vo farských kostoloch. Farnosti, 
ktoré sa usilovali ostať v kontakte so svojimi veriacimi 
urobili pre nich neoceniteľnú službu, lebo takto sa ľudia 
mohli nielen povzbudiť Božím slovom, ale aj sa stretnúť, 
aj keď len na pár metrov od seba. Prenos sv. omší online, 
ale aj osobné telefonáty či modlitbové stretnutia na 
diaľku sa ukázali ako dobrý nástroj ako si uchovať dar 
viery a povzbudiť sa. 
Máte z tohto obdobia nejaké povzbudivé príklady kňa-
zov, veriacich, spoločenstiev či diecéz, ako sa vyrovnali 
s pandémiou?
Áno, iniciatívy boli podobné ako na Slovensku. 
Služba kňazov a  rehoľníkov v nemocniciach, starosť 
o osamotených, alebo iniciatíva farských charít, ktoré 
pri nákupných centrách robili pravidelné potravinové 
zbierky. Mnoho ľudí tu prišlo o prácu, v dôsledku dlhého 
uzatvorenia reštauračných a turistických služieb, takže 
sa razom zvýšil záujem o potravinovú pomoc. Stredné 
a južné Taliansko nemá temer žiadny priemysel a veľká 
časť obyvateľstva závisí od turizmu, takže mnohí 
akúkoľvek pomoc naozaj potrebovali. Teraz sa situácia 
zlepšuje a aj v Ríme opäť vidno prítomnosť pútnikov  
a turistov. 
Ako bude charakterizovaná Cirkev po covide? Predpo-
kladáte veľké zmeny?
Myslím, že zatiaľ je predčasné robiť komplexné uzávery. 
Pandémie tu boli aj budú. Len my sme si v poslednom 
storočí prestali uvedomovať ich reálnu možnosť. A týka sa 
to aj života cirkevného spoločenstva. Myslím, že je nutné 
pozerať dopredu a sústrediť sa na to, čo je obsahom 

Evanjelia – radostná zvesť o Ježišovom zmŕtvychvstaní 
a spáse sveta. Našou úlohou je, aby sme zrozumiteľným 
jazykom ponúkli túto zvesť svetu. Na tomto fakte sa 
nič nemení. Ľudia neprestali hľadať odpovede na svoje 
otázky a to je veľká výzva. Rovnako ani svet po pandémii 
nekončí a v tom máme vidieť príležitosť. Sila Evanjelia je 
nevyčerpateľná, ono má naozaj moc meniť ľudské duše: 
liečiť, uzdravovať, dávať nádej, zmierovať a zmierňovať, 
očisťovať, dávať zmysel životu. A to všetko nám dal Boh 
s jediným cieľom: spasiť ľudské duše. Boh celé svoje dielo 
vykonal kvôli tomuto. 
Ako vidíte mediálny svet po tejto skúsenosti, aké nádeje, 
popri známych ohrozeniach vidíte v tejto oblasti? Aké 
odporúčania by ste dali kresťanským laikom pre túto 
oblasť? 
V dnešnej mediálnej ponuke nie je ľahké zorientovať sa. 
Ale aj my máme svoje inštitúcie a média, ktoré sa snažia 
naozaj informovať objektívne, treba sa ich pridŕžať. Vidím 
v tom veľký význam a prínos. A tiež si myslím, že nezaškodí 
ani zdravý sedliacky rozum a v prípade pochybností sa 
spýtať skúsenejších.
Ktoré z výrokov alebo gest pápeža Františka vzhľadom  
na túto situáciu vám najviac znejú v srdci?
Ako som už naznačil vyššie, veľmi intenzívne som vnímal 
obrady Veľkého piatku minulého roku na Svätopeterskom 
námestí. Bol to akoby výkričník do celého sveta: sústreď 
sa na to, že Boh je a že je dobrý a keď budeš na toto 
pamätať vo svojom živote, všetko ostatné nadobudne 
svoju pravú mieru a zmysel. 
Napokon, aký je Váš odkaz saleziánskym odchovancom  
a saleziánskej rodine dona Bosca na Slovensku? 
Chcel by som nás všetkých povzbudiť, aby sme dôverovali 
Panne Márii, veď Pán Ježiš nám ju dal za mamu a zobral si ju 
do neba aj s telom, aby sme chápali, ako ju má nesmierne 
rád. Boh naozaj miluje človeka. Veríš? A druhou vecou, 
s ktorou by som sa chcel podeliť sú slová don Ernesta 
Macáka potvrdené vlastnou životnou skúsenosťou: 
„Nezabúdajte, že cez všetko sa dá premodliť.“ 

Pýtal sa: don Pavol Grach SDB
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Delegát pre saleziánsku rodinu don Pavol Grach SDB vidí 
v online svete veľký potenciál pre budovanie kresťanských 
komunít. V rozhovore približuje, čo by malo saleziánsku 
rodinu v čase pandémie najviac zamestnávať i to, ako 
sme ako spoločnosť podcenili silu pravdy a čestnosti. 

• • •
Aké boli vaše pocity pri obmedzeniach života cirkevných 
spoločenstiev?
Asi ako každý, najprv som si myslel, že to bude otázka pár 
mesiacov. Prvú vlnu som prežil pomerne pokojne a tešil 
som sa, že Slovensko bolo ušetrené od najhoršieho. 
Potom prišli ďalšie mesiace a  obmedzenia i  prudký 
nárast vážnych prípadov a to sa mi už neprijímalo tak 
ľahko. Napokon som sám preležal s  covidom 10 dní 
a musím povedať, že to nebolo jednoduché. Priebeh 
našťastie nebol ten najhorší, ale ani ten najlepší. To, čo 
spôsobovalo najhoršie okamihy bol strach z neznámeho, 
nepopísaného priebehu choroby a tiež správy o ťažkých 
stavoch i úmrtiach podľa nevyspytateľného kľúča. Táto 
situácia ma priviedla k väčšej hĺbke porozumenia výrazu 
dôverovať v Boha.
Prešli dlhé mesiace úplne obmedzeného života spo-
ločnosti, Cirkev prežila aj druhé Veľkonočné sviatky 
v takýchto podmienkach. Aké snahy a aké iniciatívy ste 
robili, aby ste sa vyrovnali s touto situáciou? 
Hneď od začiatku, keď sa konkrétna pastoračná činnosť 
obmedzila, som hľadal možnosti ako komunikovať na 
sociálnych sieťach. Podnikol som viac pokusov, to, čo 
ma niekedy pribrzdilo boli technické obmedzenia, slabý 
zvuk. Ale celkovo, aj podľa počtu pozeraní a ohlasov, 
som spokojný. Zaiste, aj v tejto oblasti, ako v každej inej 
to človeka láka, aby sa porovnával, pozeral štatistiky, 
očakával odozvy – nuž, aj v  tomto vidím, že človek 
musí neustále rásť. Pápež František to krásne povedal: 
evanjelizácia nie je nejaký strategický firemný plán, kde 
sa neustále sleduje rast ukazovateľov, ani divadlo, kde sa 
všetko meria počtom predaných lístkov...evanjelizácia, 
oslovenie, by malo byť vždy niečo slobodné a veľkodušné, 
čo nehľadí na výsledky, ale na úmysel srdca. V druhej 
vlne som mal možnosť aj vysielať omše online – v nich 
vidím do budúcnosti veľký potenciál. Keď sa situácia 
trochu upokojí a pominie presýtenosť online svetom, 
myslím, že ponúknu veľmi dobrý priestor pre budovanie 
kresťanských komunít.
Zachytili ste v tomto období povzbudivé príklady kňa-
zov, veriacich, spoločenstiev či diecéz, ako sa vyrovnali 
s pandémiou?
Bol som veľmi povzbudený z  kňazov, ktorí neváhali 
stáť pri ľuďoch, ponúknuť oveľa väčšie množstvo omší 
počas obmedzení, vysluhovať sviatosti. Potešili ma aj 
rôzne nápady a iniciatívy saleziánskych komunít. Nedá 

Evanjelizácia nehľadí  
na výsledky, ale na úmysel 
srdca

sa tu všetko menovať, ale pevne verím, že sa to ešte raz 
dozvieme a všetko to zužitkujeme. Ešte ma pobavilo, že 
mnohí členovia saleziánskej rodiny si prostredníctvom 
kanála Youtube urobili online návštevy v  rôznych 
komunitách, videli saleziánov, ktorých dlho nevideli, 
videli celé komunity. Aj to svedčí o tom, že sme jedna 
rodina, ktorá na seba nezabúda.
Ako bude charakterizovaná Cirkev po covide? 
Predpokladáte veľké zmeny?
Myslím, že staršiu a strednú generáciu to až tak neovplyvní. 
Otázkou však je svet mladých, dospievajúcich. V ňom je to 
oveľa delikátnejšie. Mnohí si rýchlo zvykli na dišpenz od 
sv. omší a nebude to pre nich jednoduché vrátiť sa späť. 
Mnohí si zvykli bez školy, bez spolužiakov, na neskoršie 
vstávanie. Myslím, že ako saleziánov a saleziánsku rodinu 
by nás mal tento problém najviac zamestnávať. Ale nech 
by sa dialo čokoľvek, v každom prípade je tu len jedna 
cesta: myslieť na mladých, venovať sa im, hľadať cesty 
ako ich priblížiť ku Kristovi a k jeho spoločenstvu. Ani pred 
covidom to nebolo ružové. Ak covid niektoré skutočnosti 
ešte umocnil, jediné pozitívum, čo v tom vidím, je to, že 
nás to azda viac zmobilizuje.
Ako vidíte mediálny svet po tejto skúsenosti, aké nádeje, 
popri známych ohrozeniach vidíte v tejto oblasti? 
Ako som už spomenul, mediálny svet som sa snažil 
využívať. Mnohí znalci hovoria, že sa tu otvorili nové 
možnosti. Ja osobne som však počas pandémie vnímal, 
žiaľ, veľa negatívnych javov. To nechcem hovoriť ako 
pesimista a vôbec nechcem prehlásiť, že sociálne siete 
nie sú úžasná vec. Prostredníctvom nich sa však ukázalo, 
ako sme ako spoločnosť podcenili silu pravdy a čestnosti. 
Výsledkom je, že sa na sociálnych sieťach premieľajú 
všelijaké pochybné a  zbytočné informácie, ktoré 

don Pavol Grach SDB
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vzbudzujú strach a podnecujú nedôveru. Výsledkom je 
zmätok a náznaky absolútnej nedôvery vo všetko – a to 
je podľa mňa väčšie nebezpečenstvo ako pandémia. 
Zostal som veľmi smutný aj z toho, že naše noviny a tlač 
nedokážu vytvoriť na Slovensku úctivú a konštruktívnu 
atmosféru. Často mám dojem, akoby hovorili: musíme 
kritizovať a odhaľovať, aby tu nebola totalita. Ale na 
druhej strane nechcú vidieť, že bežní človek potrebuje 
aj jednotu a spoločnú orientáciu. Kresťanským laikom 
by som v oblasti médií odporučil len jedno: skromne 
komunikovať pravdu za akúkoľvek cenu a podnecovať 
dialóg o sociálnej úlohe médií. Po vražde novinára sa 
totiž žurnalisti začali pasovať za hrdinské osobnosti 
spoločnosti. Bol by som však rád, keby túto tézu premenili 
aj na drobné a začali viac – s všetkou demokratickosťou 
a kritickosťou – budovať jednotu národného cítenia 
a získali si dôveru občanov predkladaním pevnejších 
hodnôt. Potom im budú ľudia veriť aj napríklad v otázke 
očkovania.  

Ktoré z výrokov alebo gest pápeža Františka vzhľadom  
na túto situáciu vám najviac znejú v srdci?
Na prvé miesto dávam spomienku na 27. marec 2020. To 
bola chvíľa, posolstvo, na ktoré by sme nemali tak ľahko 
zabudnúť a prostredníctvom sociálnych sietí sa k nemu 
často vracať, k textu, ale aj k obrazu.
Napokon, aký je Váš odkaz saleziánskym odchovancom  
a saleziánskej rodine dona Bosca na Slovensku? 
Nebojme sa ťažkostí a istého zdržania sa, pozastavenia 
bežného chodu života. Nech nás pandémia a jej dôsledky 
povzbudia k horlivejšiemu konaniu dobra, všímajme si 
dôsledky na mladých, na rodiny a na ľudí vôbec. Ak nás 
to prebudí k väčšej horlivosti, k spojeniu síl, k väčšej 
citlivosti a k hľadaniu odpovedí na nové problémy – tak 
Pán Boh zaplať. Lebo dôležitejšie než ťažkosti je náš vzťah 
k Bohu a naša schopnosť spojiť sa s ním a odpovedať na 
výzvy.

Pracujem v exercičnom dome v Prešove v kuchyni. Pred 
návštevou Sv. Otca sme mali ubytovaných biskupov  
z celého sveta, ktorí sa zúčastnili liturgie v Prešove  
a po liturgii mali u nás pripravený obed. Bolo ich asi 130, 
no pápež mal, žiaľ, obed rezervovaný na inom mieste. 
Napriek tomu sme ho všetky túžili stretnúť. Klamala 
by som, keby som zaprela, že sme pociťovali smútok  
a sklamanie, že v taký veľký deň sa nemôžme zúčastniť 
liturgie so Sv. Otcom kvôli povinnostiam v práci. Keďže 
naši traja pátri jezuiti mali v Bratislave stretnutie  
s pápežom, nechali sme ho pozdraviť so slovami, že 
ho máme veľmi rady, modlíme sa za neho, ale kvôli 
neodkladným povinnostiam sa nám nedá zúčastniť 
na liturgii. Naši pátri odkaz odovzdali, predniesli 
naše sklamanie a dokázali niečo veľkolepé. Pápež nás 
navštívil priamo v kuchyni. Jeho program som nemohla 
sledovať v TV, ani počúvať v rádiu, tak som si vyhľadala 
jeho príhovory, ktoré vo voľných chvíľach čítam. Najviac 
má oslovujú jeho slová o láske, pokore, skromnosti, 
službe iným, obeti, ako milovať blížnych, slová ako 

daniela Jurašková, ADMA, Prešov hľadať nové cesty evanjelizácie, ako byť otvorený pre 
vieru a formovať sa k slobode a vzťahu k Bohu. A môj 
najsilnejší dojem a čo si odnášam v srdci? O desiatej 
ráno v okolí kuchyne začal silný ruch. Psovodi a kukláči 
začali kontrolovať terén nielen zvonku, ale aj celé 
priestory v budove, nad domom lietali helikoptéry  
a my sme sa v danú chvíľu dozvedeli o vzácnej návšteve. 
Potom pápež vstúpil do kuchyne zadným vchodom 
pre zamestnancov a všetkých pozdravil zo slovami: 
„Bongiorno, nemohli ste prísť vy za mnou, tak som 
prišiel ja za vami.“ Pristúpil ku každej, uklonil sa, podal 
ruku a poďakoval za obetavú prácu a každej dal do ruky 
ruženec. Dojalo ma, koľko pokory nesie zástupca Krista, 
keď sa uklonil pred obyčajnými pracovníkmi, ktorí sa 
podieľali na príprave jedál a úprave prostredia pred 
príchodom návštevníkov liturgie. Boli to neopísateľné 
chvíle šťastia. Po jeho odchode sme sa všetci od dojatia 
rozplakali a v kuchyni zavládlo trojminútové ticho  
a neuveriteľný pokoj. Máme sa čo od neho učiť, rozmýšľať 
a skúsiť ho nasledovať. Pre mňa je to nezabudnuteľný 
zážitok na celý život. Ďakujem ti, Pane, za tieto dni.

exallievi v službách pápeža
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exallievi v službách pápeža
Okrem možnosti osobnej účasti na programe Sv. Otca na Slovensku počas stretnutí s  verejnosťou, mali 
niektorí exallievi možnosť priblížiť sa k  nemu aj o  čosi bližšie, podieľať na organizácií návštevy, prispieť 
dobrovoľníckou službou, či napríklad podieľať sa na mediálnom pokrytí návštevy. Opýtali sme sa niektorých 
z nich tri otázky, aby sme sa mohli spoločne s nimi vrátiť k atmosfére vzácnej návštevy a inšpirovať sa tým, čo 
si z nej v srdci odnášajú.
1. Akou formou ste sa na návšteve pápeža Františka na Slovensku podieľal/čo bola Vaša úloha?
2. Čo Vás najviac oslovilo z pápežových slov počas programu na SVK?
3. Čo si z návštevy odnášate, resp. čo vo Vás zanechalo najsilnejší dojem?

A N K E TA

Priamo som sa organizačne na 
návšteve pápeža Františka na 
Slovensku nepodieľal, v rámci 

mojej práce v rozhlase som bol pri 
niektorých rozhodnutiach mediálneho 
pokrytia kľúčových udalostí návštevy, ako 
aj reflexie pontifikátu pápeža Františka 
či histórie návštev pápežov na Slovensku  
v špeciálnych rozhlasových reláciách.

Absolvoval  som tri „stretnutia“ s pápežom. 
Prvým bolo jeho privítanie na letisku vďaka 
môjmu synovi Matúškovi, ktorý je žiakom ZŠ  

s MŠ Jána Pavla II. vo Vajnoroch a táto škola dostala túto 
možnosť. Na druhé stretnutie ma pozvala pani prezidentka 
do záhrady Grasalkovičovho paláca. Tretím bola omša  
v Šaštíne, na ktorú som išiel sám, ako pútnik. To, čo 
ma zaujalo, bol jazyk. Akoby sa pápež otváral v dialógu  
k ostatným voľbou jazyka, výrazov, syntaxe podľa toho, 
komu sa prihovára. Iný jazyk zvolil, keď sa prihováral 
politikom a občianskej spoločnosti, iný cirkevným 
predstaviteľom, iný židovským spolubratom, iný, až 
mystický slovník volil v homílii na omši v Šaštíne či  
v Prešove. Univerzálnosť evanjelia akoby sa tlmočila  
v univerzálnosti jej podania. Bez podmienok rozumenia, 

ale otvorením sa dialógu aj tým, ktorí  
z akéhokoľvek dôvodu rozumieť nechcú, 
nemôžu či nevedia. Pápež František ako 
hlava univerzálnej, všeobecnej, katolíckej 
cirkvi, ktorý sa chce prihovoriť každému.  

Súvisí to z predchádzajúcou 
odpoveďou. Aby sme sa neuzatvá-
rali do get a špeciálnych komunít, 

s pocitom majiteľov pravdy, ale aby sme prinášali  
evanjelium tam, kde nás Pán posiela každý deň. 
Je to ťažká a náročná výzva, lebo často je to 
kríž. A práve ten treba prijať a nasledovať Ježiša.  
A keď treba, tak aby sme evanjelium šírili aj slovom, 
ale ktoré je otvorením sa v dialógu, a nie podmienkou 
– buď rozumieš tomu, čo a ako hovorím, alebo s tebou 
nechcem rozprávať. Pre mňa ako folkového a gospelo-
vého pesničkára je to veľká inšpirácia napríklad vrá-
tiť sa k svojej tvorbe pred obrátením, pretože je tam  
niekoľko piesní, ktoré majú Pánov podpis, alebo nechať 
v tvorbe priestor piesňam, v ktorých jeho meno nemusí 
explicitne zaznievať, a pritom tematicky komunikujú 
Radostnú zvesť. V harmónii s komunikačnou situáciou, 
ktorej som súčasťou, byť otvoreným evanjeliovým posol-
stvom.

Peter Janků, exallievi Čierna Voda
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Asi mesiac pred návštevou pápeža 
Františka na Slovensku sme boli 
mailom povzbudení ísť do služby 
dobrovoľníkov na Luníku IX  

v Košiciach, kde pôsobia medzi rómskou 
komunitou saleziáni. Ani chvíľku som 
neváhal, prebrali sme to s manželkou, 
ktorá súhlasila, a tak som sa zaregistroval 
do služby dobrovoľníka. V minulosti som už bol  
v kontakte s miestnymi saleziánmi a prostredie 
Luníka som poznal, aj keď iba  „spoza plota“ oratka. 
Asi dva týždne pred návštevou som bol oslovený stať 
sa lídrom skupiny dobrovoľníkov. Pozvanie som prijal,  
a tak počas návštevy sme ešte s priateľom Jurajom mali 
na starosti skupinku 16 dobrovoľníkov. Dostali sme za 
úlohu kontrolovať vstupenky pri vstupe do jedného zo 
sektorov, každému účastníkovi nalepiť na ruku pásik, tiež 
sme mali na starosti toalety, dezinfekciu a rôzne iné úlohy, 
ktoré sa počas dňa ukázali ako potrebné. Najdôležitejšou 
úlohou (osobnou misiou) všetkých dobrovoľníkov 
bolo rozdávať radosť, pokoj, emóciu prijatia ľudí, ktorí 
prichádzali na stretnutie z rôznych kútov Slovenska.

Všetky príhovory boli inšpirujúce, silné, adresné. 
Nádherne, jednoduchým spôsobom dokázal 
pápež František prerozprávať evanjeliové slová 

na dnešnú dobu, pre konkrétnu skupinu ľudí. Napríklad 
v príhovore na Luníku sa ma dotkli slová: „Nesúďte.“ 
Koľkokrát sa ja považujem za spravodlivého, keď som 
prísnym sudcom druhých. Na Lokomotíve, v príhovore pre 
mladých, to boli slová povzbudenia, pohľadu na sv. spoveď. 
Opýtal sa mladých: „Sú hriechy centrom spovede?“ Nie! 
Centrom spovede je Otec, ktorý odpúšťa všetky hriechy. 

Povedal: „A Otec nás dvíha v každej situácii, 
odpúšťa nám každý hriech.“  Uvedomil 
som si tiež, aké dôležité je pri výchove 
dospievajúcich detí nebyť iba prísnym 
a kritickým, ale viac sa spoliehať na 
dobrotivého Otca, ktorý nás nenechá len tak  

a každú našu modlitbu vypočuje. Práve 
v tejto oblasti si ja uvedomujem svoje 

obmedzenia, slabosti a snažím sa dôverovať.  

Svätého Otca sme mali možnosť spoznať ako 
Otca pre všetkých. Na to, koľko má rokov, ma 
prekvapil svojou vitalitou, rozdával radosť, 

pôsobil veľmi skromne, pokorne. Páči sa mi, že si 
nepotrpí na špeciálne noblesné maniere, myslí na 
najslabších, najzraniteľnejších, s ktorými sa aj chcel 
stretnúť. Nezabúdajme sa za neho modliť.

Jozef Pekľanský, exallievi Prešov

Dva týždne pred príchodom Sv. Otca 
Františka som sa presťahoval na 
Luník IX a tam som spolu so 

spolubratmi privítal pápeža. Za ten čas 
v Košiciach som z Luníka v podstate 
nevystrčil pätu. Denne sme prijímali 
niekoľko slovenských, českých ale aj 
inojazyčných novinárov, prípadne sme im 
poskytovali materiály. Vedeli sme, že Luník 
bude novinársky atraktívny, preto sme sa 
patrične pripravili. Dlhodobú prípravu riešili miestni 
bratia pod vedením don Petra Bešenyeia, zodpovednosť 
za novinárske výstupy mal don Rasťo Hamráček.

Vzhľadom na priamu zaangažovanosť počas 
návštevy pápeža, prvý príhovor, ktorý som si 
vypočul bol ten na Luníku IX, naživo. Tam ma 

oslovila jednoduchá myšlienka a uistenie, že Cirkev je 
domom pre všetkých. Pápež to miestnym obyvateľom 
(ani raz ich nenazval Rómami) zvýraznil: „Áno, Cirkev je 

domov, je to váš domov. Preto – chcel by som 
vám zo srdca povedať – ste vítaní, vždy sa 

cíťte v Cirkvi ako doma a nikdy sa nebojte  
v nej žiť. Nech nikto nenecháva mimo 
Cirkvi vás alebo niekoho iného!“

Okrem osobných dojmov  
z Luníka IX, mi asi najsilnejšie 
zarezonovali slová o novej abe-

cede viery pre ľudí dnešných čias. Sv. Otec sa  
s touto výzvou obrátil na biskupov, kňazov, rehoľ-

níkov a rehoľnice, katechétov v Katedrále sv. Martina  
v Bratislave. Rozprával o tvorivosti a kreativite sv. Cyrila 
a Metoda, o ich schopnosti viesť dialóg s rozmanitou  
a vôbec nie priateľskou spoločnosťou deviateho sto-
ročia. Zarazilo ma, že to nehovorí nejaký úspešný 
influencer, výrečný kňaz alebo biskup. Boli to slová  
starčeka z druhej strany sveta, v ktorého ruke horela 
fakľa Evanjelia. 

Marián Peciar sdB, Bratislava – Miletičova 



Mnohí novinári, komentátori, jednoduchí veriaci, ale aj 
viacerí kňazi si pred návštevou Sv. Otca na Slovensku kládli 
dookola otázku: „Prečo si pápež vybral práve Slovensko?“ 
Pokusov o odpoveď bolo viacero, nikto sa však nespýtal 
priamo pápeža. Aj keby sa niekto na to podujal, neviem, 
či by bol spokojný s Františkovou odpoveďou. Očakávania 
sa preto pred 12. septembrom, nedeľou, kedy malo 
v Bratislave pristáť lietadlo s pápežskými vlajočkami, 
veľmi silno rôznili. 
Z nášho pohľadu, nakoniec všetko dobre dopadlo, ak 
to tak možno povedať. Neboli žiadne veľké organizačné 
trapasy, nakoniec sa aj celkom dosť ľudí zbehlo pozrieť 
na pápeža z konca sveta. Nová vlna kovidových ochorení 
prišla až neskôr a  preto si ju nikto nemohol spojiť 
v návštevou hlavy Katolíckej Cirkvi. Novinári z celého 
sveta si vychutnali lahôdku v podobe pápežovej návštevy 
na Luníku IX v Košiciach. Pomerne veľa priestoru venoval 
pápež aj osobe emeritného otca arcibiskupa Róberta 
Bezáka, hoci jeho situáciu nateraz nevyriešil.
Potom, ako sa bez slávnostného šaštínskeho púťového 
obeda opäť vzniesol k vatikánskym záhradám, prišla 
ďalšia, nie menej nástojčivá otázka: „A čo nám vlastne 
chcel povedať?“ A znovu sa rozkrútila ruleta pokusov 
o odpoveď, tentokrát už nielen so slepými nábojmi. Ako 
vravieval don Ernest Macák, „všetko je milosť,“ a preto 
dosah pápežovej návštevy na srdcia a životy obyvateľov 

FrantišeK, pútniK na slovensKu, 
poKračoval v preKvapeniach

DUCHOVNO

„Bola to púť modlitby, púť ku koreňom, púť nádeje.“
„Prosím, aby semienka zasiate počas tejto cesty, priniesli dobré ovocie. Modlime sa za to. Ďakujem.“

z príhovoru Svätého Otca na audiencii 22. septembra 2021
krajiny pod Tatrami si ani nedokážeme predstaviť. 
František naozaj dokázal veľa toho povedať bez slov. 
Okrem zážitku Božieho muža v bielom si mnohí odniesli 
zo stretnutia s ním aj silnú emóciu, rozostrenú fotku 
v mobile, hlbokú spomienku či príležitostný suvenír. 
Príklady priťahujú, slová hýbu. František zanechal 
Slovensku temer 40 strán textu so svojimi myšlienkami 
a prejavmi. Zdá sa, že práve po jeho odchode prišiel čas 
na rozhýbanie. Tých 40 strán je pre nás všetkých výzvou 
rozhýbať možno strnulý, možno niekedy kŕčovitý život 
viery. Výzvou je nie to, aby sme to dali, aby sme si slová 
Sv. Otca (aspoň) prečítali. Výzva spočíva v niečom úplne 
inom.
Mnísi pri meditácii nad Božím slovom používali techniku, 
ktorú spozorovali...áno, v maštali. Všimli si totiž, ako 
spokojne a dôsledne prežúvali trávu ich kravičky po 
výdatnej hostine na lúke. Tento moment v meditácii 
mnísi nazvali „ruminatio“, čo prekladáme ako prežúvanie. 
Myslíme si, že nás dnes čaká niečo podobné. Poctivé 
a  vytrvalé prežúvanie pápežových slov. Ešte chvíľu 
v maštali pri tých kláštorných kravičkách zostaneme. Ak 
prežúvanie z rôznych príčin neprebiehalo, tak po istom 
čase bolo potrebné prizvať veterinára, aby zdutú kravu 
oslobodil od tráviacich ťažkostí a prebytočného vzduchu. 
A to zvyklo dosť bolieť. 
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František sa po týždni k návšteve Budapešti a Slovenska 
ešte raz vrátil. Počas generálnej audiencie okomentoval 
to, čo zažil a videl. Svoje prežívanie zhrnul do vety: „Bola to 
púť modlitby, púť ku koreňom, púť nádeje“. Ďalej túto púť 
priblížil v spomienkach na jednotlivé momenty návštevy 
Slovenska. Boli to akoby fotografie, ktoré mu zostali 
vryté v pamäti: tváre prenasledovaných počas obdobia 
ateizmu, tváre židovských bratov a sestier pri spomienke 
holokaustu, svedectvo emeritného arcibiskupa Alojza 
Tkáča, postavy hrdinských biskupov Mindszentyho, 
Korca a Gojdiča, liturgické spevy počas gréckokatolíckej 
liturgie, radostné stretnutie s početnými viacdetnými 
mladými rodinami v Košiciach, obrana čistoty v príbehu 
blahoslavenej Anky, hrdinská služba bezdomovcom 
v podaní sestier Matky Terezy, blízkosť k Rómom, ako ju 
žijú saleziáni na Luníku IX.
Desiatou fotografiou, alebo ešte presnejšie, akoby 
červenou niťou návštevy bolo pripomenutie nositeľov 
našej viery, svätých Cyrila a Metoda. Pápež sa o nich 
vyjadril, že to boli práve oni, ktorí „sprevádzali túto 
cestu, boli stálou prítomnosťou“. Ich evanjelizačné dielo 
z deviateho storočia označil František ako „živé korene“ 
našej viery. Nehovoril o nich ako o historických postavách 
alebo významných svätcoch, ale ako o  „vzoroch 
a učiteľoch, od ktorých sa môžeme učiť duchu a spôsobu 
evanjelizácie, ako aj občianskej angažovanosti.“
V Bratislave pápež František spomenul solúnskych bratov 
takmer pri každom stretnutí. Zástupcom Ekumenickej 
rady pripomenul ich „snahu o zosúladenie rozdielností 
v  Duchu Svätom.“ V  prezidentskej záhrade zazneli 
slová o bratstve a jednote, ktoré sú našim národným 
dedičstvom a „ktorého ovocie sme povolaní v tejto chvíli 
zbierať, aby sme boli aj v tomto čase znakom jednoty.“ 
A  aby sv. Cyril a  Metod nezostali iba kdesi hlboko 
v učebniciach dejepisu, bez povšimnutia v texte ústavy 
alebo vysoko na oltároch našich chrámov, pápež aj 
pred biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi, rehoľnými sestrami 
a katechétmi tretí raz za jeden deň rozprával o „žiarivých 
osobnostiach sv. Cyrila a Metoda.“ Konkrétne keď rozprával 
o tvorivosti a dialógu. Bolo takmer až dojímavé sledovať, 
ako 85-ročný Argentínčan s ohňom v očiach rozpráva na 
kedysi misijnom území sv. Cyrila a Metoda o tom, že „sme 
deťmi veľkej tradície.“ Ďalej už slová samotného Františka, 
tak ako zazneli v Katedrále sv. Martina:
„Cyril a  Metod kráčali spolu po týchto končinách 
európskeho kontinentu a zapálení túžbou po ohlasovaní 
evanjelia vymysleli novú abecedu, aby mohli preložiť 
Bibliu, liturgické texty a kresťanskú náuku. Tak sa stali 
apoštolmi inkulturácie viery tu u vás. Vymysleli nové 
jazyky na šírenie Evanjelia; boli tvoriví v pretlmočení 
kresťanského posolstva; boli tak blízko ľudu s ktorým sa 
stretali, že sa naučili rozprávať ich jazykom a prijali ich 
kultúru. 
Nepotrebuje toto isté aj dnešné Slovensko? Pýtam 
sa. Nie je snáď toto najurgentnejšou úlohou Cirkvi 
pri dnešných európskych národoch: vymyslieť nové 

„abecedy“, aby zvestovala vieru? V pozadí máme bohatú 
kresťanskú tradíciu. V mysli mnohých ľudí je žiaľ táto 
tradícia dnes len v  spomienkach na minulosť, ktorá 
už nehovorí a  neposkytuje orientáciu pri životných 
rozhodnutiach. Zoči voči strate zmyslu pre Boha a radosti 
viery nepomôžu náreky; neosoží nám zabarikádovať sa 
v pevnosti obranného katolicizmu, súdiť a obviňovať 
zlý svet. Potrebujeme tvorivosť Evanjelia. Dajme pozor! 
Evanjelium ešte nie je uzavreté, je otvorené! Je v platnosti, 
je v platnosti, pokračuje. “

PS: Fakt, že sv. Cyril 
a  Metod sprevádzali 
Františka na púti na 
Slovensku dokumentujú 
aj zábery z  bratislav-
skej nunciatúry. Hneď po  
prílete sa pápež presu-
nul do Horského parku. 
Po privítaní zamestnan-
cami zašiel do kaplnky, 
priniesol kvety pred 
obraz Panny Márie na 
hlavnom oltári, uctil si 
relikvie a  pomodlil sa 
pri drevorezbe sv. Cyrila 
a Metoda.

Trpezlivé a Duchom Svätým vyrušované ruminatio vám 
praje don Marián Peciar SDB, 
dočasne delegát pre spoločenskú komunikáciu a médiá 

v Slovenskej provincii Saleziánov don Bosca
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Táto návšteva bola trochu nezvyčajná a náročná na 
prípravu, ale aj pre účastníkov, pre prebiehajúcu 
pandémiu. Vďaka otcovi arcibiskupovi Oroschovi, ktorý 
ma na čas tejto návštevy uvoľnil z pastorácie, som sa 
aj ja mohol zúčastniť, aspoň v malej miere prípravy 
tejto apoštolskej cesty a dočasne posilniť zabehnutý 
profesionálny tím pri kancelárii KBS a TKKBS. 
Svätý Otec predniesol na Slovensku celkovo 9 príhovorov, 
ktoré sú príznačne jednoduché, ale obsahujú v sebe 
hlboké teologické posolstvá, ktoré sú typické práve pre 
jeho pontifikát. Každý z nich bol unikátny a veľavravný. 
Napríklad aj ten, keď sa ako prvý pontifik v našich 
dejinách stretol samostatne so židovskou komunitou na 
Rybnom námestí, na mieste kde kedysi stála Židovská 
synagóga uprostred životom pulzujúcej židovskej štvrti. 
Pripomenul nám aj našu pohnutú minulosť, jej tienisté 
stránky a aj krivdy, ktorých sme sa ako národ dopustili 
na iných. 

FrantišeK – svedoK a posol 
jednoty, Ktorá pramení 
zo slávenia eucharistie

Možno máme stále v živej pamäti návštevu Svätého Otca Františka, ktorá sa uskutočnila 12. – 15. septembra 
2021. Nie je stále úplne jasné, prečo sa Sv. Otec rozhodol navštíviť práve našu krajinu. Hovorí sa o viacerých 
možných motiváciách, určite počul aj o výzvach, ktorým musíme čeliť, ale jednou z nich bolo aj to, že sme mu 
skrátka sympatickí a vníma nás ako malý, v histórii skúšaný národ, ktorý je mu blízky.

Povedal: „Tu bolo Božie meno zneuctené, lebo najhoršie 
rúhanie, akého sa mu môže dostať, je použiť ho na vlastné 
účely, namiesto rešpektovania a milovania druhých. Tu, 
pred dejinami židovského národa, poznačenými touto 
tragickou a neopísateľnou konfrontáciou, sa hanbíme 
to priznať: koľkokrát bolo použité nevysloviteľné meno 
Najvyššieho na neopísateľné činy neľudskosti! Koľko 
utláčateľov vyhlásilo: „Boh je s nami“; ale pritom oni 
neboli s Bohom.“ 
Veľavravným bolo tiež gesto návštevy segregovanej 
komunity sídliska Luník IX. Táto návšteva vzbudila aj 
medzinárodnú pozornosť, Sv. Otec tiež poukázal na 
fakt, že cirkev tvoria všetci, aj tí najposlednejší zo 
segregovaných komunít majú v Božích očiach takú 
istú hodnotu a miluje ich takou istou láskou, ako tých 
najúspešnejších a najbohatších. Oba tieto príhovory 
obsahovali aj momenty, keď sa hlava všetkých katolíkov 
ospravedlnila priamo alebo nepriamo za všetky krivdy, 
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odstrkovanie na okraj spoločnosti a poníženie, ktorým 
sa dostalo od nás obom týmto komunitám. Toto nám 
pripomína aj svojou teológiu periférií. Nehovorí len 
o materiálnych perifériách, ale aj o tých existenčných. 
V zložitých životných situáciách, na rôznych úrovniach 
povzbudzuje k inklúzii trpezlivosti a spoločnému, aj keď 
pomalému, no istému kráčaniu k cieľu, ktorým je večný 
život. Pozýva nás všetkých, úspešných aj skrachovaných, 
silných aj slabých v ignaciánskom duchu duchovného 
sprevádzania a alfonziánskej teológie k neustálemu 
kráčaniu, ku kroku, ktorý je možný dnes. Zajtra bude 
možný azda aj iný krok, ale každý deň má predsa dosť 
svojho trápenia. Dnes treba spraviť krok správnym 
smerom... zajtra k nemu pomaličky pridať iný. 
Rád by som v tomto článku spomenul myšlienky ešte  
z troch iných príhovorov, ktoré sú istým spôsobom 
dôležité pre nás exallievov a naše rodiny a pomocou nich 
by som rád priblížil teológiu pápeža Františka. 
V príhovore po stretnutí s prezidentkou Zuzanou 
Čaputovou hovoril Svätý Otec o našich dejinách ako 
o dejinách krajiny, ktorá nebola po dlhé storočia 
samostatná a bola tiež ťažko skúšaná. Svätý Otec nám 
pripomína: „Naozaj sa nachádzam v „strednej zemi“, cez 
ktorú už toľkí prešli.“ Krátkou vetou nám pripomína dlhé 
obdobie nesamostatnosti a ťažkostí, ktorými si museli 
naši predkovia prejsť na ceste ku slobode. Pozýva nás 
zamyslieť sa nad našimi ťažkosťami, ale neumárať sa  
v nich, zodvihnúť hlavu a opustiť zameranosť na seba  
a nariekanie nad ťažkým údelom. Pozýva nás mať súcit 
a neodmietať ľudí, ktorí sa nachádzajú aktuálne v ťažkej 
situácii. Bolo nám veľa odpustené a aj my sme povolaní 
odpustiť. Bola nám poskytnutá pomoc a aj my sme 
pozvaní ako národ v tejto etape našej histórie, keď je nám 
to konečne možné, pomáhať. 
Svätý Otec nám v tomto príhovore predstavuje aj 
niekoľko myšlienok zo svojej encykliky Fratelli tutti – 
Všetci bratia. Hovorí: „Je naliehavé práve teraz, vo chvíli, 
keď po tvrdých mesiacoch pandémie očakávame, spolu 
s mnohými ťažkosťami, vytúžený nový štart ekonomiky, 
ktorému napomáhajú plány obnovy Európskej únie. Je 
tu však riziko unáhlenia sa a podľahnutia pokušeniu 
zisku, vyvolávajúcich prechodnú eufóriu, ktorá namiesto 
spájania rozdeľuje. Naviac samotné oživenie ekonomiky 
nie je dostačujúce vo svete, kde sme všetci prepojení, kde 
všetci obývame strednú zem. Kým na rôznych frontoch 
pokračujú boje o nadvládu, nech táto krajina naďalej 
potvrdzuje svoje posolstvo integrácie a pokoja a Európa 
nech sa vyznačuje solidaritou prekračujúcou jej hranice, 
ktorá by ju mohla dostať späť do centra dejín.“ 
Varuje nás, aby sme sa vyhli skratkám k úspechu v podobe 
korupcie a kompromisov vo svedomí. Hovorí tu o zápase 
svetových mocností o hegemóniu, na ktorý doplácajú 
menšie štáty, ako napríklad v minulosti Slovensko, 
tak podobne môžeme sledovať takýto zápas za našimi 
východnými hranicami. Doplácajú naň najviac radoví 
občania, ktorých rodinní príslušníci zomierajú vo vojne, 

ale aj následkami vysokej inflácie, na choroby, ktoré je 
možné liečiť dostupnými liekmi z nášho ekonomického 
bloku, ktoré sa stávajú príliš drahými. Nehovoriac o strate 
pracovných miest a krachu rôznych firiem. Svätý Otec 
nás pozýva, aby sme videli trošku ďalej od nášho nosa. 
Nemusí to byť snáď až tak ďaleko, ak na to nemáme síl, 
stačilo by možno za naše vlastné hranice. Spomína tu tiež 
súčasné vnímanie sveta, kde vidíme, že všetko so všetkým 
súvisí. Tak, ako sa znečisťovanie prostredia netýka len 
znečisťovateľa a jeho bezprostredného okolia, ale celého 
ekosystému, tak ani ľahostajnosť k nespravodlivosti 
a utrpeniu druhých sa netýka len jednotlivca, ale celej 
spoločnosti. Celé ľudstvo poníma ako jednu veľkú 
heterogénnu rodinu, napriek odlišnostiam, ktoré by nás 
mohli spájať. Pre nás kresťanov, je to aj viera v jedného 
Otca, od ktorého všetci pochádzame a ku ktorému sa 
vraciame. Svätý Otec formuluje túto svoju nádej takto: 
„Slovenské dejiny sú nezmazateľne poznačené vierou, 
ktorá, dúfam, pomôže prirodzeným spôsobom udržiavať 
úmysly a pocity bratstva. Drahí priatelia, nech z vašich 
sŕdc nevymizne toto povolanie k bratstvu, ale nech 
vždy sprevádza sympatickú autentickosť, ktorá vás 
charakterizuje.“ 
Príhovor Svätého Otca pozýva k súcitu, ktorý sa v teológii 
alebo politológii nazýva aj solidarita, zostáva však veľmi 
vyrovnaný, podobne ako jeho predchodcovia, zdôrazňuje 
aj dôležitosť poctivej práce. Hovoril aj o dôležitosti 
ochoty obetovať sa pre druhých, podobne, ako sa za nás 
obetoval náš Spasiteľ. „Aby sa spolužitie stalo ľudským, 
nestačia organizované a efektívne štruktúry, treba chuť, 
treba chuť solidarity. A ako soľ dáva chuť len vtedy, keď sa 
rozpustí, tak aj spoločnosť nájde chuť cez nezištnosť toho, 
kto sa stravuje pre druhých.“ 
Myšlienkou nám pripomína aj teológiu Jána Pavla II. „Ako 
bez chleba nie je obživa, tak bez práce nie je dôstojnosť. 
Základom spravodlivej a bratskej spoločnosti je právo, 
aby každému bol vyplatený chlieb práce, aby nikto nebol 
marginalizovaný a donútený zanechať rodinu a rodnú 
zem, aby hľadal lepšie príležitosti.“ Prácou sa človek 
pripája k Božej tvorivej činnosti. Práca nie je výsledkom 
prvotného hriechu, avšak námaha a utrpenie, ktoré 
musíme podstupovať áno, ale všetci sme pozývaní 
pracovať a prácou si zarábať na chlieb. Niektorým to 
ale nie je umožnené. Na tomto svete neexistuje rovnaký 
prístup k zdrojom, vzdelaniu alebo možnostiam dostať sa 
z ťažkej životnej situácie. 
Príhovor Svätého Otca v bratislavskej Katedrále svätého 
Martina by sme mohli nazvať kľúčovým, preto by som 
určite odporúčal sa k nemu aj s odstupom času vrátiť  
a znovu si ho prečítať. Zaznelo v ňom veľa myšlienok. 
Svätý Otec sa venoval trom nosným témam: slobode, 
kreativite a dialógu. Rád by som sa pristavil pri dvoch. 
O téme slobody Svätý Otec na Slovensku nehovoril po 
prvýkrát. O tomto veľkom dare, ktorý definuje ľudského 
ducha, ale tiež pozýva k zodpovednosti a solidarite, 
hovoril aj na stretnutí Ekumenickej rady cirkví. Tak 
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s nimi, ako aj v katedrále hovoril o pokušení stať sa 
opäť otrokmi, nie viac komunistického režimu, ale „ešte 
horšieho otroctva, toho vnútorného“. Sv. Otec si ako 
príklad zvolil klasiku, brilantnú Dostojevského pasáž  
o Veľkom inkvizítorovi z Bratov Karamazovovcov: „Ježiš sa 
vrátil na zem a je uväznený. Inkvizítor vysloví tvrdé slová: 
obviní ho, že prikladá príliš veľký význam slobode ľudí. 
Hovorí: „Chceš ísť do sveta a ideš s prázdnymi rukami,  
s prísľubom slobody, ktorú si oni vo svojej jednoduchosti 
a vrodenej neusporiadanosti nevedia ani predstaviť, 
ktorej sa boja a z ktorej majú strach, pretože nič nikdy 
nebolo pre človeka neznesiteľnejšie ako sloboda!“ Pasáž 
pokračuje sériou obvinení, že obyčajní ľudia vo svojej 
jednoduchosti slobodu nedokážu zvládnuť, a v podstate 
o slobodu ani nestoja, ide im hlavne o chlieb a zábavu. 
Preto sa skupina „vyvolených nadľudí“ rozhodla zobrať 
spravodlivosť do vlastných rúk, jednoduchým ľuďom 
skrátka nadiktovať pravidlá a zabezpečiť chlieb a ešte 
niečo navyše a neváhajú pritom obviniť Boha, že to vedia 
robiť lepšie ako on. Dostojevský nám rozpráva mrazivý 
príbeh totalitnej formy rozmýšľania, kde sú tí silní čo 
diktujú a plebs sa uspokojí s „chlebom a hrami“. Svätý 
Otec odvolajúc sa práve na tento príklad nás varuje pred 
obomi. „Pomôžme si, aby sme neupadli do pasce, že sa 
uspokojíme s chlebom a s málom iného. Pretože toto riziko 
vzniká, keď sa situácia normalizuje, keď sa stabilizujeme 
a usadíme a snažíme sa zachovať pokojný život,“ dodal. 
Slobode sa treba učiť, nestačí len tá vonkajšia, ale aj 
vnútorná. V katedrále dodáva: „Sloboda nás priamo volá 
k zodpovednosti za svoje rozhodnutia, k rozlišovaniu,  
k tomu, aby sme rozvíjali životné procesy. Toto je náročné 

a máme z toho strach. Niekedy je jednoduchšie nenechať 
sa vyprovokovať konkrétnymi situáciami a kráčať 
ďalej tak, že opakujeme minulosť, bez srdca, bez rizika 
voľby: radšej sa vliecť životom a robiť to, o čom druhí 
rozhodujú za nás – možno dav alebo verejná mienka, 
alebo veci ktoré nám médiá predávajú. To nie je dobré.“ 
Boh nás stvoril slobodných, ale aj zodpovedných za 
naše skutky. Týmito a nasledovnými slovami nás pozýva 
na spoločné objavovanie jeho teológie rozlišovania  
a sprevádzania duchovným životom, ktoré opisuje aj  
v jeho apoštolskej exhortácii Amoris laetitia. V katedrále 
pozýva aj kňazov, zasvätené osoby a katechétov k pravej 
evanjeliovej slobode, ktorú sprevádza misijný nepokoj. 
„Niekedy nás táto predstava ohrozuje aj v Cirkvi: radšej 
mať všetko vopred stanovené, zákony, ktoré treba 
dodržať, bezpečnosť a uniformnosť, než byť zodpovední 
a dospelí kresťania, ktorí myslia, pýtajú sa vlastného 
svedomia a vedia aj spochybniť svoje predstavy. Mať 
všetko regulované je začiatkom kazuistickej morálky.  
V duchovnom a cirkevnom živote máme pokušenie hľadať 
falošný pokoj, ktorý nám zaručuje bezproblémový stav, 
namiesto evanjeliového ohňa, ktorý nás znepokojuje, 
ktorý nás premieňa. Bezpečná egyptská cibuľa je 
pohodlnejšia ako neznáme púšte.“
Toto pozvanie pre Cirkev, ktorá horí misijným zápalom 
ohlasovania nádeje a večnej spásy sme mohli počuť aj  
v úvode tohto príhovoru. Vízia Svätého Otca pre Cirkev nie 
je byť pevnosťou, ani mocenskou štruktúrou či hradom, 
z ktorého sa pozeráme na svet s odstupom spoza múrov. 
František hovorí: „Tu v Bratislave hrad už je a je krásny. 
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Ale Cirkev je spoločenstvo, ktoré túži pritiahnuť ku Kristovi 
cez radosť Evanjelia – nie je hrad; je kvasom, z ktorého sa 
vytvára Kráľovstvo lásky a pokoja v ceste sveta. Prosím 
vás, nepodľahnime pokušeniu okázalej nádhery a svetskej 
veľkoleposti! Cirkev musí byť pokorná, ako bol pokorný 
Ježiš, ktorý sa zriekol všetkého a stal sa chudobným, 
aby nás obohatil (porov. 2 Kor 8,9): prišiel, aby prebýval 
medzi nami a vyliečil naše zranené človečenstvo.“ Cirkev 
ako hrad alebo pevnosť je narážka na istý ekleziologický 
model, ktorý sa používal pred Druhým Vatikánskym 
koncilom, keď sa teologická aktivita prevažne sústredila 
na apológiu, odsudzovanie nesprávnych postojov a veľký 
dôraz na pompéznosť liturgického slávenia. Nepochybne 
mal tento model v histórii svoje opodstatnenie  
a význam, ale Druhý Vatikánsky koncil spolu s pápežom 
nás pozývajú k novému zápalu pre ohlasovanie radostnej 
zvesti, nielen v rámci „societas perfecta,“ ale aj ľuďom 
stojacím na okraji. Svätý Otec nás pozýva k dospelej viere, 
ktorá vie prekonávať aj prekážky, v ktorej sa môžeme 
tešiť aj v ťažkostiach života, pretože je sprevádzaná 
istou nádejou, ktorá nesklame, pretože to, čo nás čaká 
vo večnosti môžeme zakúsiť už čiastočne aj tu. Ďalším 
kľúčovým slovom je vzťah. Ide o odkaz vnímania človeka 
nie ako izolovanej jednotky, ale ako bytosti v neustálom 
vzťahu na rôznych úrovniach, stvorenej na obraz Božej 
Trojice.
Pre mňa osobne a určite aj pre všetkých nás exallievov 
dona Bosca, bola veľmi emotívna svätá omša, ktorú 
Svätý Otec celebroval spolu s našimi otcami biskupmi 
pri nohách našej matky Sedembolestnej Panny Márie 
v Šaštíne. Svätý Otec prišiel ako pútnik, poďakovať sa 
do našej národnej svätyne za uzdravenie po náročnej 
operácii, ale prišiel zároveň aj ako svedok a posol jednoty, 
ktorá pramení zo slávenia eucharistie, prameňa a vrcholu 
duchovného života Cirkvi. Predstavil nám našu Nebeskú 
Matku ako vzor viery, ktorá nie je statická, ale poháňa nás 
vydať sa na cestu aj ťažkým chodníkom hornatého kraja. 
Poďakoval sa aj všetkým, čo v našom národe vydávali a aj 
vydávajú svedectvo. Naša lokálna Cirkev sa stala známou 
nezlomným duchom, ktorý poháňal pastoráciu a život  
v duchu evanjelia aj počas prenasledovania v totalitnom 
režime. Svätý Otec nás prosí, aj keď sa môže zdať, že sme 
unavení, aby sme sa nezastavovali a hľadali stále nové 
spôsoby, ako prinášať staré pravdy našej spoločnosti  
a tomuto svetu: „Takto je Panna Mária vzorom viery pre 
tento slovenský národ: viery, ktorá sa vydáva na cestu, 
vždy pobádaná jednoduchou a úprimnou zbožnosťou, 
vždy na púti, v hľadaní Pána. Kráčaním premáhate 
pokušenie statickej viery...“ Varoval nás zároveň aj pred 
pokušením robiť kompromisy vo svedomí a redukovaním 
viery a stratou prorockého mandátu, ktorý Cirkev má: 
„Nezabudnime na to, že nesmieme redukovať vieru 
na cukor, ktorý osladzuje život. To nesmieme. Ježiš je 
znamením, ktorému budú odporovať. Prišiel, aby priniesol 
svetlo tam, kde bola tma, čím sa temnota dostala na 
svetlo a musela ustúpiť. Preto proti nemu temnoty stále 
bojujú.“ 

Svätý Otec nám pripomína aj obraz trpiacej matky, 
patrónky nášho národa, ktorá je plná súcitu. „Matka, 
ktorá zbiera naše slzy a zároveň nás utešuje a pripomína 
nám, že v Kristovi je konečné víťazstvo.“ Utrpenie zostáva 
veľkým tajomstvom. Boh a ani Cirkev nám neponúka 
lacné riešenia. Ubezpečuje nás ale, že nás nikdy neopustí, 
podobne, ako ani Panna Mária neopustila svojho syna 
pribitého na kríži zo zloby a ľudskej slabosti, za všetky 
hriechy sveta. Svätý Otec nám pripomína: „Mária, 
Bolestná Matka, jednoducho zostáva pod krížom. Stojí 
pod krížom. Neutečie preč; nesnaží sa zachrániť si život; 
nepoužíva ľudskú lesť ani duchovné anestetiká, aby sa 
vyhla bolesti. Toto je dôkaz súcitu: zostať pod krížom. 
Zostať s tvárou plnou sĺz, ale s vierou človeka, ktorý vie, že 
vo svojom Synovi Boh premieňa bolesť na radosť a víťazí 
nad smrťou.“ 
Návšteva Svätého Otca Františka priniesla určite veľa 
silných momentov a pozvaní k úvahe, ale aj povzbudenia 
a radosti. Slová prednesené v Šaštíne môžu byť aj veľkým 
duchovným povzbudením v ťažkých časoch, ktoré teraz 
prežívame. Aj napriek utrpeniu a ťažkostiam, môžeme 
mať istotu, že náš Pán nás nikdy neopustí a ani choroba, 
dokonca ani smrť nad nami nebudú panovať, pretože On 
porazil smrť.

Dott. ThLic. Peter Juhás
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Marečku,
bol som požiadaný, aby som sa s tebou rozlúčil za 
všetkých exallievov v našom časopise.
Vieš, blíži sa koniec roka a my tu máme stále potrebu čosi 
bilancovať. Dúfam, že sa na mňa nebudú hnevať, ale ja to 
nepojmem ako rozlúčku. Napíšem ti jednoducho list, ako 
kedysi písaval Julko Satinský svojim blízkym a priateľom. 
Aká rozlúčka, veď ty predsa stále si tu len v inej dimenzii 
oveľa krajšej?!  
Pamätáš si, ako sme v Šaštíne po sebe vykrikovali, keď 
sme čosi vyviedli zväčša srandovného? Mali sme v obľube 
takú vetičku: ,,Že by ťa stislo!“
Že by ťa stislo Marečku! Prekvapil si, more! Chýbaš, brat 
môj, a veľmi! 
Ale jedným dychom dodávam, že stále cítim tvoju 
podporu a reaguješ na výzvy o pomoc. Nepočujem už síce 
v telefóne to tvoje: (vždy keď som ti volal, tak si dvihol 
telefón týmito slovami) „Nazdar, Michele, ako ti môžem 
pomôcť?“ Vždy slúžiaci a pripravený nezištne pomáhať. 
Sám si toho mal vyše hlavy, ale nikdy si neodmietol 
podať pomocnú ruku, povedať povzbudivé slovo. A tvoja 
odbornosť v civilnom zamestnaní bola výnimočná! Koľkí 
sme čerpali z tvojej múdrosti a vedomostí. Oveľa väčší 
rozmer tvojej veľkosti bol (je) v tvojom srdci. Milujúci  
a bojujúci.
Prepáč mi všetky tie moje slová, ktoré viac od teba 
vyžadovali ako chápali. Z pozície neviem čoho som si 
akoby privlastnil byť nositeľom pravdy, namiesto toho, 
aby som počúval a ponúkol ti svoje rameno. Prepáč nám 
všetkým. 

Ty si vzor, “bratm“. 
Až mám chuť sa niekedy k tebe modliť, ale bojím sa, že by 
si hneď učinil zázrak a museli by sme začať proces tvojho 
blahorečenia. Vieš čo je s tým roboty?
Buď pokojný tam kde si a ako si! Pre mňa si aj tak svätý. 
Subito santo! Ihneď pripravený pre nebo! Som si istý, že 
sa polovica neba smeje s tebou, lebo ten tvoj hurónsky 
smiech bol tak nákazlivý. Tak sa dokážu smiať len ľudia 
čistého srdca. 
Ozaj, ospravedlň sa tam za mňa všetkým svätým Rómom 
za tie naše cigánske litánie, ktoré sme sa spolu modlievali 
po večierke na izbe…Svätá Džamila, svätý Čerkíz a Lajoš 
Stražanský, nech nám odpustia. Keď ten tvoj smiech bol 
taký nákazlivý, že sa nedalo nemodliť sa to!

zbohom mareK!
S P O M Í N A M E
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Mám na teba tisíc spomienok a jedno krásne priateľstvo, 
ktoré presahuje naše svety.
Pán prezident exallievov, bolo mi cťou byť počas tvojho 
vládnutia ministrom dopravy a hmotných rezerf. Ty vieš 
načo narážam a že sme tie rezervy vedeli pohnúť…
Viedol si naše združenie na samom začiatku a nebyť 
tvojej obetavej práce, vynaloženého úsilia, neviem či by 
dnes existovalo naše združenie a tým aj tento časopis.
Právom ti patrí naša vďaka, obdiv a trhanie ústnych 
kútikov pri spomienke na teba.
Tak čistého, priameho a srdečného človeka ako si ty len 
tak ľahko nenájdeš! 
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha! 
To je tvoj odkaz, ktorý si mi s don Boscom dal naposledy 
v mojom sne ani nie pred mesiacom, keď som ťa prosil  
o pomoc. Stál si vedľa don Bosca, obaja ste sa usmievali 
a boli ste veľmi pokojní. 
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Marečku, ja ti naozaj to nebo doprajem. Ty si vzor na 
dosiahnutie svätosti. Čisté srdce, vždy slúžiaci a bojujúci 
so svojimi nedokonalosťami. 
Prihováraj sa tam k don Boscovi za nás! A pozdrav don 
Ernesta aj Titusa. Vidíme sa, len nie hneď, more!

Michal Klč

S P O M Í N A M E

Marek Slezák sa narodil 12. apríla 1977 v Bratislave 
a prvé roky svojho života prežil v Pezinku. Na jeseň 
v  roku 1985 sa rodina presťahovala do Limbachu. 
Bol najstarší zo 6 súrodencov a jediný syn. Základnú 
školu navštevoval v Pezinku. Počas socializmu sa jeho 
katolíckej výchove venovali výhradne rodičia a aj to 
tajne, pretože mama bola učiteľka. Krst a  1. sväté 
prijímanie prijal v Blumentálskom kostole v Bratislave 
a birmovku v Dóme sv. Martina v Bratislave. Rodina 
takmer všetky sväté omše a slávnosti prežívala práve v 
Blumentálskom kostole, kde sa zoznámili aj s Antonom 
Srholcom. Otec Anton bol vlastne prvý Marekov 
kontakt so saleziánskym hnutím. Marek svoje začiatky 
miništrovania a lektorstva prežil práve v tomto chráme.
Po skončení základnej školy v roku 1991 bol prijatý na 
Gymnázium v Pezinku. Po troch týždňoch strávených 
v jeho laviciach sa dozvedel, že jeho spolužiak Stano 
Guštafík začal navštevovať novootvorené Gymnázium 
Jána Bosca v Šaštíne. Táto myšlienka ho tak oslovila, že 
sa prihlásil a už počas rozbehnutého školského roka 
bol prijatý aj on do Šaštína. 
Vždy inklinoval k  prírode a asi aj to ovplyvnilo 
jeho rozhodnutie pre štúdium prírodných vied. Po 
absolvovaní jedného ročníka na Prírodovedeckej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave sa mu podarilo 
prestúpiť na štúdium farmácie na Farmaceutickej 
fakulte UK v Bratislave. Usilovnosť a vytrvalosť boli 
počas štúdia jeho najsilnejšími zbraňami. Vďaka 
nim v roku 2003 s veľmi dobrými výsledkami ukončil 
doktorandské štúdium, obhájil doktorandskú prácu 
Stanovenie obsahu kyseliny rozmarínovej v Melissae 
folium (v listoch medovky lekárskej) metódou HPLC 
a stal sa doktorom farmácie.
Počas civilnej služby vo Vojenskej nemocnici 
v Bratislave sa zoznámil so svojou budúcou manželkou 
Jankou a v máji roku 2005 sa v Seredi zosobášili. Po 
narodení prvého syna Matúška vo februári 2006 sa 
s manželkou presťahovali do Serede. Postupne sa im 
narodili Evička (2007), Lukáško (2011) a Eliška (2018). 
Marek po skončení civilnej služby najskôr zostal 
pracovať vo Vojenskej nemocnici na oddelení 
farmácie ako najmladší primár. Neskôr pracoval pre 
spoločnosti Mylan a Sandoz. Od roku 2015 pôsobil vo 
Fakultnej nemocnici v Trnave ako primár oddelenia 
farmácie. V roku 2020 absolvoval špecializačnú skúšku 
s výborným výsledkom. 
Krátko po skončení štúdia na šaštínskom gymnáziu 
stál pri zakladaní Združenia exallievov don Bosca na 
Slovensku. Od začiatku boli vzťahy medzi absolventami 
gymnázia veľmi dobré, a to len dopomohlo k rastu 
hnutia, počtu jeho členov a ich aktivít do súčasnej 
podoby. V rokoch 2002 – 2017 Marek Slezák pôsobil ako 
prezident združenia, od roku 2017 ako viceprezident. V 
roku 2019 boli s manželkou ocenení plaketou Alberta 
Marvelliho za rozvoj združenia.



S P O M Í N A M E

Nazdávam sa, že keby som mal sv. Jánovi Boscovi 

poďakovať za všetko, musel by som napísať knihu... 

Týchto zopár viet do nášho časopisu je len strohým 

vyjadrením úprimnej vďaky, za to veľké množstvo 

milostí a darov, ktoré ma vďaka jeho orodovaniu 

sprevádzajú celý môj život. Hlavne sa cítim veľmi 

vďačný za to, že som mohol stráviť úžasné štyri roky 

na jeho gymnáziu v prítomnosti saleziánov. Tieto 

krátke štyri roky ovplyvnili celý môj budúci život, 

vďaka nim som pochopil to, čo má v ľudskom živote 

skutočnú cenu a takisto to, ktorým smerom treba 

kráčať. Svoj život sa preto snažím žiť tak, aby som  

mu “tam hore“ mohol poďakovať aj osobne.

BA MILETIČKA
Andrej Dolnák

mileticka@exallievi.sk

BA MAMATEYKA
Martin Stav
0903 247 878

mamateyka@exallievi.sk

ČIERNA VODA
Martin Dobák
0904 258 401 

ciernavoda@exallievi.sk

TRNAVA
Mária Hajičková

0908 122 888
trnava@exallievi.sk

PIEŠŤANY
Andrej Klapica 
0949 733 042 

piestany@exallievi.sk

NOVÁ DUBNICA
Juraj Hort

0907 749 358
novadubnica@exallievi.sk

DUBNICA N/VÁHOM
Ľudmila Rajcová

0903 773 413
dubnica@exallievi.sk

PARTIZÁNSKE
Tomáš Peciar
0911 340 161

partizanske@exallievi.sk

ŽILINA
Ján Slíž

0903 822 858 
zilinasos@exallievi.sk

NÁMESTOVO
Vladimír Blahút

namestovo@exallievi.sk

PREŠOV
Jozef Pekľanský

0905 766 037
presov@exallievi.sk

SABINOV
Michal Jurko
0907 355 272

sabinov@exallievi.sk

BARDEJOV
Ján Mihal

0903 908 065
bardejov@exallievi.sk

KOŠICE
Jozef Litavec
0940 791 711

kosice@exallievi.sk

ROŽŇAVA
Janka Blahúsová

0904 686 048
roznava@exallievi.sk

REGIONÁLNE STREDISKÁ

Marek Slezák 
pre časopis EDB 02/2020


