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ADMA V SALEZIÁNSKEJ 
RODINE

Milí priatelia v Združení ADMA,

začali sme nový rok a verní našej tradícii v januári  
prežívame Dni spirituality saleziánskej rodiny, 
stretnutie pre všetkých členov našej rodiny, ktorého 
sa od 12. do 15. januára na Valdoccu zúčastnilo 
viac ako 250 ľudí. Zvoláva ho náš drahý otec Angel 
Fernández Artime, hlavný predstavený,  a v tomto 
roku nás pozval rozjímať o téme “Byť kvasom v dnešnej 
ľudskej rodine”, ktorá nás pozýva k spoločnému 
uvažovaniu a modlitbe o laickom rozmere našej 
Saleziánskej rodiny.

Toto podujatie nám ako členom ADMA ponúka 
príležitosť obnoviť si našu príslušnosť k saleziánskej 
rodine. 

Táto rodina je predovšetkým saleziánska, pretože 
odkazuje na svätého Františka Saleského, ktorého 
si don Bosco vybral ako vzor a patróna.  Saleziánsky 
humanizmus neignoruje ľudskú slabosť, ale je 
založený na neochvejnej dôvere v dobrotu človeka, 
ktorý je milovaný Bohom a povolaný ním ku 
kresťanskej dokonalosti v každej životnej situácii. 
Oceňuje všetko pozitívne, čo má korene v živote 
ľudí, vo vytvorených skutočnostiach, v udalostiach 
histórie.

Naša rodina je teda aj, charizmatická, pretože 
má svoje najhlbšie korene v trojičnom tajomstve, 
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v nekonečnej Láske, ktorá spája Otca, Syna a 
Ducha, zdroj, vzor a cieľ každej ľudskej rodiny. Táto 
spiritualita zahŕňa: 1) Umiestnenie Boha do centra 
svojho života pestovaním intenzívneho a trvalého 
vzťahu lásky s ním, aby sme v každodennom živote 
prežívali “zjednotenie s Bohom”.  2) Zostať včlenený 
do Krista na základe krstu, postaviť do centra svojho 
duchovného života a apoštolského pôsobenia 
hlbokú oddanosť Ježišovi prítomnému v Eucharistii 
a nechať sa ním preniknúť. 3) Byť poddajný Duchu: 
žiť spiritualitu každodenného života s veľkorysosťou 
a bezodplatnosťou v konkrétnom nasadení pre 
dobro ľudí. Táto príslušnosť nás zaväzuje uctievať 
si Máriu pomocnicu a matku Cirkvi, a podieľať sa na 
mládežníckej a ľudovej misii dona Bosca, najmä v 
jej aspekte rozširovania a obrany kresťanskej viery 
medzi ľuďmi.”

Naša rodina je apoštolská aj preto, že v nej Duch 
Svätý vytvára vnútorný dynamizmus, ktorý poháňa k 
daru a službe pre dobro duší. Členovia saleziánskej 
rodiny žijú “misijné spoločenstvo”, ktoré podporuje 
preventívny systém, zhutnenie pedagogickej 
múdrosti dona Bosca: 1) Rozum, ktorý zdôrazňuje 
hodnoty kresťanského humanizmu (hľadanie 
zmyslu, práca, štúdium, priateľstvo, radosť, 
zbožnosť, sloboda neoddelená od zodpovednosti, 
harmónia medzi ľudskou a kresťanskou múdrosťou). 
2) Náboženstvo, ktoré znamená vytvoriť priestor 
pre milosť, ktorá zachraňuje, pestovať túžbu po 
Bohu, podporovať stretnutie s Kristom Pánom. 3) 
Láskavosť, ktorá vyjadruje potrebu mladých ľudí 
nielen byť milovaní, ale aj vedieť, že sú milovaní, aby 
sa mohol začať účinný výchovný vzťah; je to osobitný 
štýl vzťahov a je to láskavosť, ktorá prebúdza 
silu mladého srdca a spôsobuje, že dozrieva až k 
obetavosti. Privilegovanými príjemcami sú mladí, 

Boží dar saleziánskej rodine a pole, ktoré Pán a Mária 
určili donovi Boscovi, robotnícka trieda a rodina.

Napokon, naša rodina je mariánska, pretože celá jej 
spiritualita a starostlivosť nachádza v Márii žiarivý 
príklad sebadarovania. Láska k Márii bola - spolu s 
láskou k Ježišovi v Eucharistii a k pápežovi - jednou 
z troch lások, ktoré charakterizovali duchovný a 
apoštolský život dona Bosca. Celá saleziánska 
rodina je a cíti sa ako mariánska rodina, zrodená z 
materskej starostlivosti Nepoškvrnenej Pomocnice 
kresťanov. ADMA v saleziánskej rodine má za úlohu 
zdôrazňovať osobitnú eucharistickú a mariánsku 
úctu, ktorú žil a šíril svätý Ján Bosco a ktorá vyjadruje 
základný prvok saleziánskej charizmy. V tejto 
perspektíve sa ADMA podieľa na mládežníckej a 
ľudovej misii, ktorá je vlastná saleziánskej charizme, 
na angažovanosti v starostlivosti o vieru, na jej 
šírení a obrane medzi Božím ľudom a v súčasnosti 
vidí rodinu ako privilegovaného príjemcu.
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Od stvorenia sveta a počas celých dejín spásy Boh 
odovzdáva svoju lásku ľudstvu prostredníctvom 
pôsobenia svojho Ducha a spásonosného príchodu 
svojho Syna. Spasiteľná milosť, ktorá nám bola 
udelená, má v Márii dôstojnú predstaviteľku; Mária, 
zastupujúca celé ľudstvo, s veľkorysosťou svojho 
FIAT prijala do svojho srdca Boží plán a pôsobením 
Ducha počala vo svojom lone Spasiteľa. Pri 
rozjímaní nad textom Zvestovania sa ocitáme pred 
tajomstvom Božej zmluvy s ľudstvom; Boh nekoná 
svoje diela náhodne, nevtrhne náhle do dejín, aby 
uskutočnil svoje plány. Je to Boh, ktorý rešpektuje 
našu slobodu; jeho štýl nie je vnucovanie, ale láska, 
ktorá pohýna a víťazí nad ľudskou vôľou.

Máriino “fiat” teda zostáva úplné a bezpodmienečné. 
Je spontánne porovnať toto “fiat”, ktoré vyslovila Mária, 
s “fiat”, ktoré zaznieva v iných kľúčových momentoch 
dejín spásy: s Božím “fiat” na začiatku stvorenia a s 
Ježišovým “fiat” pri vykúpení. Všetky tri vyjadrujú akt 
vôle, rozhodnutie (Cantalamessa, 1990, s. 11).

Máriino áno je pokračovaním a obnovou zmluvy. 
Skôr než sa zázrak vtelenia uskutoční biologicky v 
jej tele, Mária slobodne prijíma a podriaďuje sa Božej 
vôli. Takto svojou poslušnosťou vo viere vstupuje do 
Božej zmluvy lásky s ľudstvom. “Máriino ‘áno’ nie je 
len ľudským, ale aj božským činom, pretože ho v hĺbke 
Máriinej duše podnietil sám Duch Svätý” (tamže), 
hovoríme, že je Nevestou Ducha Svätého, pretože 
sa nechala podmaniť Božou láskou a v tejto logike 
slobodného sebadarovania plne prijíma jeho vôľu.

Na Máriinom príklade sa učíme štýlu kresťanskej 
učenlivosti (docibilitas). Každý, kto prijíma účasť na 
zmluve s Bohom, vstupuje do dynamiky viery, ktorá 
nevylučuje používanie ľudského rozumu. Mária sa 
pýta anjela, ako sa uskutoční Boží plán; uvedomuje 
si, že podľa toho, čo jej oznámil, sa v nej stane niečo, 
čo nie je v ľudských silách. Mária je konkrétna a 
realistická žena, jej postoj nie je postojom niekoho, 
kto sa pýta neveriacim a nekonformným spôsobom, 
ale pýta sa a uvažuje, aby lepšie vstúpila do 
Božieho plánu; napriek tomu, stojac pred božským 
tajomstvom, ktoré možno úplne nechápe, uznáva, 

že Pán, ktorému obetovala svoj život, od nej žiada 
hlbokú dôveru a vieru zakorenenú v láske.

Pohnutý láskou

Pôsobenie Ducha Svätého napĺňa Máriino srdce, 
oblieka ju svojou milosťou a robí z nej príbytok pre 
Spasiteľa. V spoločenstve lásky, ktoré ju spája s 
Trojicou, je Mária pohnutá, aby sa obrátila k iným. 
Návšteva Alžbety, ktorá je symbolom služby a 
dobročinnosti, sa interpretuje ako vyjadrenie a 
pokračovanie Máriinho veľkorysého áno. Láska, 
ktorá prebýva v Máriinom lone nie je intímnou 
skúsenosťou, je to milosť, ktorá sa dáva a odovzdáva 
v hlbokej radosti.

Keď sa Mária dozvie, že jej príbuzná Alžbeta čaká 
dieťa napriek svojmu pokročilému veku, číta tieto 
fakty s vierou a vidí, že pre Boha naozaj nie je nič 
nemožné; a tiež si uvedomuje, že hoci je Božia moc 
veľká, on počíta s tým, že sa budeme držať jeho plánu. 
Mária vycíti, že Alžbeta, podobne ako ona, tiež dala 
veľkodušnú  odpoveď, ktorá pravdepodobne zahŕňa 
v sebe tiež určitú obetu. Preto sa veľmi ponáhľa za 
svojou príbuznou.

Evanjelium nám jasne poukazuje na dôverný vzťah 
medzi zážitkom zvestovania a cestou, na ktorú 
sa Mária v “náhlivosti”, vydala, aby navštívila a 
poslúžila svojej príbuznej Alžbete. Tento dôverný 
vzťah nespočíva len v tesnej časovej následnosti 
týchto udalostí ako to prezentuje text evanjelia, ale 
je tu niečo  viac: totiž “znamenie”, ktoré anjel Gabriel 
dáva Panne Márii, nie je ani tak presvedčivým 
teoretickým potvrdením, ktoré by dokázalo posilniť 
jej dôveru v Boha, ako skôr pozvaním k misii, aby sa 
“vydala na cestu”, aby priviedla Alžbetu a jej rodinu 
(vrátane nenarodeného Jána Krstiteľa) k tomu, kto 
prináša radosť, k Ježišovi (Chávez, 2012).

Mária sa vkladá do jediného pohybu lásky: k Bohu 
a k blížnemu. Uvedomuje si, že rovnako ako od nej, 
Pán žiada aj od každého človeka, aby sám prispel k 
dejinám spásy. Láska Matky Božej je zakorenená vo 

FORMAČNÝ PROJEKT

MÁRIA, NEVESTA DUCHA SVÄTÉHO, NÁS UČÍ ROBIŤ 
VŠETKO Z LÁSKY
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viere a premieta sa do konkrétnych gest nádeje.

V texte o navštívení je pozoruhodný detail: “Mária sa 
ponáhľala”. Toto vyjadrenie nás núti myslieť na silu 
a intenzitu lásky, ktorá prebýva v Máriinom srdci a 
ktorá ju nielen vnútorne poháňa, ale aj pobáda, aby 
vyšla v ústrety iným. Je to pripravenosť ženy, ktorá 
miluje, jej aktívna pripravenosť na to, čo od nej Pán 
žiada je chápaná v tejto perspektíve: miluje, pretože 
verí, a verí, pretože miluje.

Istota Božej lásky je vyjadrená v radostnom 
ohlasovaní Magnifikátu. Vďaka, ktorú vyslovuje 
ústami, je v súlade s veľkorysosťou jej každodenného 
Fiat. Mária chváli Boha, pretože sa pozrel na jej 
jednoduchosť, pretože v nej videl poddajnú a plodnú 
pôdu, na ktorej môže uskutočniť spásu.

Všetko z lásky, nič nasilu.

Rozjímali sme nad príkladom Márie, ktorá sa nechala 
zahrnúť Božou milosťou a láskou a žila svoj život v 
radostnom nasledovaní Božej vôle.

Toto presvedčenie o Láske, ktorá sa dotýka a 
premieňa životy, dobre vyjadril svojimi slovami 
a svedectvom svätý František Saleský. Keď 
oslavujeme 400. výročie jeho odchodu do neba, 
využime múdrosť jeho posolstva na obohatenie 
našich úvah. S rovnakou istotou, že Boh pokračuje 
a aktualizuje svoju zmluvu s ľudstvom, poukazuje 
František Saleský na východiskový bod.

“Na to, aby sme urobili prvý krok do Božej lásky, je 
potrebné, aby On, ktorý sa zjavuje človekovi ako 
Boh-Láska, ho pritiahol ku sebe a požiadal ho o jeho 
slobodnú odpoveď. To však nie všetko, Boh ide ešte 
ďalej. On sa neuspokojuje s tým, že pozýva naše 
srdce, aby uskutočnilo svoju voľbu, ale v tejto voľbe 
mu pomáha. Voľba lásky človeka je aktom ľudského 
srdca a Božieho srdca.”  (František Saleský).

V miere, v akej nás priťahuje Božia láska, rastie v 
nás túžba objavovať to, čo od nás žiada, a čoraz viac 

si osvojovať evanjeliový životný štýl. Každý človek, 
ktorý sa cíti byť osobne milovaný, si slobodne vyberá 
lásku v štýle, ktorý je vlastný jeho konkrétnemu 
povolaniu. Práve preto, že vernosť je trpezlivo 
utkávaná v každodennom živote a nie je vždy 
ľahké žiť v skutočnom súlade s Božou vôľou, naša 
odpoveď Bohu stojí na základoch viery a v neustálej 
obnove lásky.

František Saleský nám pripomína, že duch slobody, 
vlastný tým, ktorí milujú a dôverujú Bohu, je kritériom, 
ktoré inšpiruje našu poslušnosť a robí nás skutočne 
poslušnými pre poslanie: “Všetko musíme robiť s 
láskou a nič násilím. Je lepšie milovať poslušnosť ako 
sa báť neposlušnosti. Zanechávam vám ducha slobody, 
ducha, ktorý vylučuje nátlak, škrupule a nepokoj.”

Skúsenosť pocitu, že Boh nás osobne miluje, a 
neustála pozornosť voči tomu, čo od nás žiada, nás 
uvádza do dynamiky obetavosti a lásky. Odtiaľto 
sa začína úloha ľudského naplnenia, skutočnosť, v 
ktorej sa napĺňa autentická duchovná cesta. Láska 
“je pohyb, pochod a smerovanie srdca k dobru” 
(František Saleský); ak nás Boh miluje, môžeme svoju 
lásku k nemu najlepšie vyjadriť konkrétnym konaním 
dobra, neustálym prejavovaním lásky k blížnemu. 
Budeme môcť slúžiť, vychovávať a žiť svoje poslanie 
vo svete, ak sa s poslušnosťou otvoríme jeho vôli, 
inšpirovaní tým, ako nás miluje sám Boh.

Podľa Máriinho príkladu a čerpajúc z prameňov 
našej saleziánskej spirituality sme pozvaní 
znovu si premietnuť svoj život a zamyslieť sa nad 
odpoveďou lásky, ktorú sa snažíme každý deň 
dávať Pánovi. Naše každodenné FIAT je slobodnou 
voľbou, ovocím skúsenosti lásky, ktorá premohla 
našu vôľu a stáva sa tak  viditeľným znamením 
pre svet, ktorý hľadá Pánovo svetlo.

Na osobnú modlitbu a meditáciu
1) Cítim sa osobne milovaný Božou láskou?
2) Konám konkrétne skutky lásky podľa Máriinho 
príkladu?
3) Otváram sa s poslušnosťou Božej vôli a beriem 
si príklad z toho, ako ma miluje?
4) Je moja každodenná odpoveď Pánovi ovocím 
pocitu, že ma hlboko miluje? 

Mesačné predsavzatie
Budem sa snažiť každý večer poďakovať za nejakú 
malú, alebo veľkú dobrú vec, ktorá sa dnes stala.
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Pápež Ján Pavol II. zdôraznil, že don Bosco je

“šíriteľom osobitnej úcty k Márii Pomocnici kresťanov a Matke 
Cirkvi (...) je vznešeným spôsobom vzorom prednostnej lásky k 
mladým, najmä k tým najnúdznejším”.

Náš milovaný zakladateľ odpovedal na Božie volanie, aby dal 
vzniknúť novým formám apoštolátu. Tak sa stalo, že presne 
desať rokov po vzniku saleziánskej Kongregácie, 18. apríla 
1869, založil Združenie ctiteľov Márie Pomocnice kresťanov. 
Slová, ktoré napísal don Bosco, sú krásne: “Panna Mária 
pokračuje z neba omnoho účinnejšie v poslaní ako Matka Cirkvi 
a Pomocnica kresťanov, ktoré začala už tu na zemi.“ Hovorí nám 
o prítomnosti Matky, ktorá žije medzi nami a pokračuje vo 
svojom materinskom poslaní sprostredkovateľky milosti pre 
všetky svoje deti v priebehu storočí.

Don Bosco žil svoj život a dokončil svoje dielo v istote Máriinej 
“osobnej”, každodennej a konkrétnej prítomnosti. Niekoľkokrát 
potvrdil, že je “zakladateľkou” a “udržiavateľkou” saleziánskej 
kongregácie.

“Je “zakladateľkou” 
a “udržiavateľkou” 
saleziánskej kongregácie.”

ODOVZDAJ, DÔVERUJ A USMIEVAJ SA

LIST HLAVNÉHO PREDSTAVENÉHO DONA ÁNGELA FERNÁNDEZA ARTIMEHO
150 ROKOV CESTY

Hlavný predstavený nám opisuje toto vedomie Dona Bosca (že je Božím nástrojom prostredníctvom 
Márie) a ponúka niektoré črty cesty viery, ktorú don Bosco prešiel.

V roku 1862 don Bosco pocítil potrebu väčšieho kostola, pretože kostol svätého Františka Saleského bol 
už pre saleziánov a chlapcov z Valdocca príliš malý; v tom istom roku sa stretol s Máriou  Mazzarellovou, 
čo bol konkrétny začiatok vstupu saleziánskej charizmy do ženského sveta;  a o niečo neskôr sa zrodila 
ADMA a Saleziáni spolupracovníci.

Aktívnu prítomnosť Panny Márie zažil Don Bosco pri stavbe baziliky, kde si napriek nepriaznivým situáciám 
Mária vybudovala “svoj dom”.

Je dojímavé čítať rozprávanie o týchto udalostiach: Don Bosco, ako dobrý Piemonťan, zabezpečil 
finančné prostriedky od niektorých vplyvných ľudí, ktorí, ako sa často stáva, nedodržali svoje sľuby. Ani 
pri tejto príležitosti nezostal don Bosco sám, ale v tej chvíli len spontánne obety veriacich umožnili niečo 
nepredstaviteľné.

Don Egidio Viganò, siedmy nástupca dona Bosca, to zhrnul takto:
“Od existencie tejto svätyne je Mária Pomocnica kresťanov mariánskym prejavom, ktorý bude vždy 
charakterizovať ducha a apoštolát dona Bosca: v jeho apoštolskom povolaní sa mu bude všetko javiť ako 
dielo Márie Pomocnice kresťanov a jeho mnohé a veľké iniciatívy, najmä Spoločnosť svätého Františka 
Saleského, Inštitút FMA a veľká saleziánska rodina, budú ním vnímané ako základ, ktorý si želá a o ktorý sa 
stará Mária Pomocnica kresťanov.”

Andrea a Maria Adele Damiani
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ADMA je združenie laikov, ktorí sa, verní 
charizme dona Bosca, zaväzujú žiť svoj 
každodenný život napodobňovaním Márie a 
vkladať sa ako deti pod jej plášť. Cesty 
kresťanskej formácie, modlitby, apoštolátu a 
služby, ktoré ponúka združenie, sú jednoduché, 
charakterizované rodinným štýlom a otvorené 
pre všetkých. Zdieľanie týchto ciest môže 
postupne viesť ľudí, ktorí sa k nim priblížia, k 
rastu ich túžby vstúpiť do združenia, čo by sa 
nemalo chápať ani tak ako “prijatie záväzku”, ale 
skôr ako “prijatie daru”, teda prijatie Márie domov, 
aby s jej pomocou a v jej škole prežívali cestu 
viery a nasledovania Ježiša.

Aby prijatie nebolo niečo formálne alebo povrchné, 
ale niečo hlboké a jasne zvolené, ašpirantom 
sa ponúka obdobie prípravy, ktoré má v rôznych 
miestnych realitách sveta rôzne formy a časové 
horizonty.

Ako Materská ADMA z Turina Valdocco by sme 
vám radi predstavili sériu mesačných článkov, 
ktoré sú zhrnutím cesty formácie, ktorú sme si 
osvojili a o ktorú sa chceme podeliť, aby z nej 
mohla každá miestna skupina čerpať nápady, 
ktoré by mohla uplatniť vo svojom vlastnom 
kontexte. Cieľom navrhovaného materiálu je 
najmä zdôrazniť podstatné veci, ktoré by sa 
členovia mali snažiť konkrétne prežívať vo svojej 
skúsenosti viery.

Jednotlivé kapitoly vzdelávacieho kurzu sa 
zameriavajú najmä na duchovné aspekty 
združenia, pričom sa len v nevyhnutnej miere 
pripomínajú tie, ktoré sa týkajú organizácie. 
Zameriava sa predovšetkým na život viery 
jednotlivých členov, pretože hlavným cieľom 
združenia je podľa vôle dona Bosca obrana 
viery ľudí a podpora cesty svätosti. Cesta je 
rozdelená do 8 etáp, ktoré kopírujú články 
pravidiel združenia. Hneď na úvod navrhujeme 
prvú z týchto etáp.

1) ODKIAĽ POCHÁDZAME

Východiskový bod formačnej prípravy sa vzťahuje 
na článok 1 Pravidiel združenia, ktorého témou je 
zakladajúca listina ADMA.

Bol to sám don Bosco, kto 18. 
apríla 1869 založil združenie 
a dal mu prvé pravidlá. Túto 
udalosť treba posudzovať v 
úzkej súvislosti s výstavbou svätyne Panny Márie 
Pomocnice kresťanov, ktorá bola posvätená a 
slávnostne otvorená necelý rok predtým, 9. júna 
1868. V bazilike sa doslova uskutočnil jeho slávny 
sen z roku 1844, v ktorom mu Panna Mária v podobe 
pastierky ukázala “ohromný a vznešený kostol”, v 
ktorého interiéri bola “biela páska, na ktorej bolo 
veľkými písmenami napísané: HIC DOMUS MEA, INDE 
GLORIA MEA”. Mnohí ľudia, najmä z ľudu, prispeli 
na výstavbu svätyne ako prejav vďaky za milosti, 
ktoré dostali od Márie Pomocnice kresťanov. Keď 
sa don Bosco ocitol tvárou v tvár tejto skutočnosti, 
rozhodol sa spojiť ľudí, ktorí spontánne vyjadrovali 
svoju mariánsku úctu, do združenia, ktorého cieľom 
bolo “podporovať slávu božskej Matky Spasiteľa, 
získať jej ochranu v živote a najmä v okamihu smrti”.

Názov, ktorý dal Don Bosco združeniu - ADMA - 
znamenal Združenie ctiteľov Márie Pomocnice 
kresťanov. Preto je potrebné sa na chvíľu zastaviť 
pri význame slova “zbožní”. František Saleský učí, 
že “pravá zbožnosť” súvisí predovšetkým s láskou k 
Bohu, ba nie je ničím iným ako autentickou láskou, 
ktorú dostávame od Boha (milosť) a ktorá nás 
robí schopnými odpovedať na jeho dary (láska). 
Preto sú “zbožní” tí, ktorí “letia” na ceste svätosti, 
pretože “pravá zbožnosť” v nich zdokonaľuje každý 
čin a každú prácu, od najmenšej po najväčšiu, robí 
ich priateľskejšími a súcitnejšími, odvážnejšími a 
pripravenejšími darovať sa, každého podľa jeho 
povolania a poslania v Cirkvi.

Don Egidio Viganò, siedmy nástupca dona Bosca 
na čele saleziánskej kongregácie tiež vysvetľuje, 
že zbožnosť sa premieta do životných postojov a 
apoštolskej činnosti, a vyzýva nás:

“Vezmime si Pannu Máriu domov! Takto budeme 
“milovanými učeníkmi”, pretože sa budeme lepšie 
starať o svoje krstné synovstvo a konkrétnejšie 
pocítime blahodarné účinky Máriinho materstva”.

Chrám Panny Márie Pomocnice kresťanov 
nepredstavoval pre dona Bosca len výstavbu 

FORMÁCIA AŠPIRANTOV ADMA

ADMA: ODKIAĽ POCHÁDZAME?
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“Ďakujem ti, Mária!
Postarali ste sa o nás.”

Formácia ašpirantov ADMA

SKRZE PRIJATÚ MILOSŤ

väčšieho kostola pre stále rastúci počet chlapcov 
oratória, ale zásadnú etapu jeho duchovného 
a charizmatického rastu, skúsenosť, ktorá 
rozhodujúcim spôsobom prispela k tomu, že sa stal 
“veľkým apoštolom Márie Pomocnice kresťanov” 
na celom svete. Vedľa svätyne sa zrodila ADMA 
ako jednoduché a praktické vyjadrenie zverenia sa 
Dona Bosca Márii, uznávanej najmä ako Pomocnice 
kresťanov. Don Bosco navrhuje spolupracovníkom 
úctu k Panne Márii ako nástroj na upevnenie a 
ochranu katolíckej viery kresťanského ľudu a na 
jeho zapojenie do apoštolskej a výchovnej činnosti, 
pričom oceňuje ľudovú zbožnosť a smeruje ju k 
evanjeliovej múdrosti. Takto sa spolupracovníci 
stávajú znamením lásky Boha a Márie, schopným 
šíriť pokoj a lásku medzi ľuďmi. Viera v Ježiša 
Krista a zverenie sa Márii Pomocnici kresťanov 
ich nabádajú, aby podporovali evanjelizáciu vo 
výchove mladých ľudí, v rodinách a vo všetkých 
oblastiach života, s nasadením a svedectvom 
života, bez toho, aby sa nechali oklamať logikou 

ľahostajnosti a sebectva. Štýl sa vyznačuje 
prívetivosťou, jednoduchosťou (podstatné veci 
prístupné všetkým) a praktickosťou v duchu Dona 
Bosca: dotýkať sa Máriinej pomoci v Cirkvi a v 
každodennej skúsenosti.

To všetko je možné len vtedy, keď si uvedomíme, 
že Ježiš a Mária žijú a sú prítomní a aktívni v 
konkrétnosti nášho života, ako pripomína páter 
Viganò:

“Zmŕtvychvstanie je konkrétna skutočnosť, ktorá 
sa doteraz realizovala len v dvoch osobách nášho 
ľudského rodu: Ježišovi a Márii! [...] My, navrhujúc 
napodobniť obľúbeného učeníka ktorý si “vzal 
Máriu domov”, máme v úmysle s vážnosťou prehĺbiť 
silný realizmus Zmŕtvychvstania [...] podľa štýlu 
konkrétnosti, ktorý tak veľmi zodpovedá duchu 
Dona Bosca a je taký charakteristický pre jeho úctu 
k Panne Márii pod názvom Pomocnica kresťanov.

Gian Luca a Mariangela Spesso

Často sme počuli, ako Don Bosco opakoval svojim 
mladým: “Dôverujte Márii Pomocnici kresťanov a 
uvidíte, čo sú to zázraky”. Je možné, že táto fráza 
je už trochu ošúchaná a stratila svoju pôvodnú 
silu. Možno sa to stalo aj mne. Ale ona sama mi 
pripomenula, aká je mi blízka.

Láska k Márii sa okamžite premieta do plnej lásky 
k Ježišovi. Autentický kresťan je Máriin a naopak. 
Cieľom nie je ona, ale Kristus, jej syn. Aká pokora! 
Napriek tomu nám aj dnes ukazuje, tak ako Donovi 
Boscovi a mnohým iným, že jej láska k Ježišovi sa 
premieta do lásky k nám. Neustále sa prihovára za 
svoje deti, s láskou sa na ne pozerá, trpezlivo ich 
počúva a pomáha im v nebezpečenstve.

Nie nadarmo Don Bosco so svojimi chlapcami 
zdôrazňoval vzývanie “Pomocnice kresťanov” a 
v modlitbe sa s dôverou hovorí, že je “hrozná ako 
vojsko zoradené v boji”. Koľko lásky sa premenilo 

“NIKDY SA NEUNAVÍ MILOVAŤ NÁS”
       Brandon Figueroa, sdb.

https://www.admadonbosco.org/?lang=en
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Skrze prijatú milosť

na silu a ochranu! A, bohužiaľ, často v nás môže 
zostať povrchnou láskou. Ale napriek tomu nás 
miluje naplno, pretože miluje Ježiša. Ježiš ju miluje 
naplno, pretože miluje nás. Niekto by si mohol 
myslieť, že prílišná láska k Márii je na úkor našej 
lásky k Ježišovi... ale opak je pravdou! Milujeme ju, 
pretože ju miluje Ježiš, a kto môže milovať viac ako 
Ježiš?

V posledných dňoch som prežíval túto veľkú lásku, 
ktorú má Mária k svojim deťom. V centre CEDES 
Don Bosco v Kostarike je zvykom, že mladí ľudia 
chodia každoročne na rekolekcie mimo inštitútu, 
ako je to vo väčšine našich domovov. Dňa 12. mája, 
sme cestovali so skupinou mladých ľudí zo školy a, 
bohužiaľ, mali sme nehodu: autobus nezastavil pri 
zjazde z kopca a vodič, aby zabránil ďalším škodám, 
sa rozhodol zabočiť na krajnicu, čím sa autobus 
prevrátil. Keď sme si v autobuse uvedomili, že vodič 
nemôže zabrzdiť, napadla mi len jedna vec: “Mária 
Pomocnica!” A myslel som na každé z detí vzadu. 
Ako najlepšie som vedel, chytil som sa rúrky pred 
sedadlom a zvyšok sa udial v priebehu niekoľkých 
sekúnd. Visel som na sedadle, nad hlavou som 
mal rúrku, obrátený hore nohami a na ruke som 
mal miernu ranu. Myslel som na chlapcov. Rýchlo 
som sa usadil a uistil sa, že učitelia vedľa môjho 
miesta sú v poriadku. Vstali a spoločne sme sa 
začali pýtať, či sú všetci v poriadku. A boli. Všetci 
študenti začali vstávať, pomáhali si navzájom a 
odstraňovali kúsky skla.

Okamžite nám prišli na pomoc nejakí murári, ktorí 
boli nablízku, a my sme sa začali dostávať von 
cez strechu autobusu. Potom sa spustil celý prúd 
sanitiek, polície a výsluchov. Žiadne ťažké rany, 
žiadne zlomeniny, všetci boli v poriadku - s menšími 
pomliaždeninami a natrhnutiami, ale v poriadku.

Uprostred náhlenia sa na pomoc najviac 
postihnutým som opäť uvidel autobus: bol hore 
nohami... ako to, že sa tak prevrátil? A potom som 
uvidel deti: bolo ich takmer štyridsať a nič vážne sa 
im nestalo.... Ako sme sa odtiaľ dostali živí? Mohol 
som len zadržať slzy a v duchu povedať: “Ďakujem 
ti, Mária! Postarali ste sa o nás.”

Vybavili sme, čo bolo potrebné, išli sme do 
nemocnice a čakali, kým všetci študenti pôjdu 
domov. Ostatné deti v sprievode iných učiteľov 
odišli do inštitútu, bolo o ne dobre postarané a 

postupne začali odchádzať domov. Bol to ťažký a 
vyčerpávajúci deň.

Doma som s obväzmi a liekmi zašiel do kaplnky a 
začal som plakať. Premýšľal som o tom, čo všetko 
sa mohlo stať a ako sa táto cesta mohla zmeniť 
na veľkú tragédiu. Záver, ku ktorému som vždy 
po každej myšlienke dospel, bol: zázrak! Všetci sa 
máme dobre! Bol to zázrak od Panny Márie! Pozrel 
som sa na svoje rany a videl som znaky Božej 
lásky, Máriinej lásky. Odteraz mi bude každá jazva 
pripomínať ten krásny deň, keď nás naša nebeská 
matka chránila a prosila Boha, aby nám dal ďalšiu 
šancu. Otázka a výzva teraz znie: prečo nám 
vyprosila ďalšiu šancu? Odpoveď je na každom z 
nás na tejto ceste.

Keď sa pozrieme na kontext tejto udalosti, niet 
pochýb, že sa všetko odohralo v čisto mariánskej 
atmosfére: v mesiaci máj, v predvečer osláv stého 
výročia zjavení Panny Márie vo Fatime, takmer na 
začiatku novény k Márii Pomocnici kresťanov... 
Všetko ma nútilo myslieť na toto: Mária je naša 
pomoc! Nasledujúci pondelok som sa spolu so 
všetkými študentmi pomodlil Zdravas Mária s 
pobožnosťou, ktorú som predtým robil len zriedka: 
videl som tváre tých, ktorí boli v autobuse, a prosil 
som Máriu, aby ich naďalej viedla v ich živote, 
aby im pomohla pochopiť, že Ježiš ich nekonečne 
miluje.

Brandon Figueroa, sdb.

https://www.admadonbosco.org/?lang=en
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Východný Timor : ADMA Východného Timoru usporiadala svoj
      tretí národný kongres

Fatumaca, Východný Timor - november 2022 

V dňoch 18. až 20. novembra sa v Národnej 
svätyni Panny Márie Pomocnice kresťanov vo 
Fatumace konal tretí národný kongres Združenia 
Márie Pomocnice kresťanov (ADMA).

Kongres, na ktorom sa zúčastnilo 350 členov 
ADMA bol zameraný na tému “Tak ako Mária 
kráčame s Ježišom”. Prítomných privítali don 
Manuel Da Silva Ximenes, duchovný animátor 
ADMA Východného Timoru, a sestra Lucrécia, 
zodpovedná predstavená saleziánskej rodiny.

Počas týchto troch dní kongresu sa konali 
početné konferencie, medzi nimi aj konferencia sestry Esmeraldy Soaresovej, FMA, o Strenne rektora 
majora a konferencia otca Apolinária Neto, SDB, zameraná na charizmatickú identitu saleziánskej rodiny. 
Tretím rečníkom bol predstavený saleziánskeho vizitátora Východného Timoru (TLS) páter Anacleto Pires, 
ktorý účastníkov vyzval, aby slovami a skutkami podporovali úctu k Márii v každodennom živote.

Počas kongresu sa uskutočnili aj voľby nového vedenia na obdobie 2022-2026. Za predsedu bol zvolený 
João Brito Gusmão Ximenes, za podpredsedníčku Maria Lourdes Sousa, za tajomníčku Ana Mafalda S. da 
Costa a za pokladníka Domingos Belo.

RODINNÉ SPRÁVY

Kostarika: VI. stredoamerický kongres ADMA: “Mária Pomocnica kresťanov, vzor 
kresťanského života”

San José, Kostarika - október 2022 

Združenie Márie Pomocnice kresťanov (ADMA) 
oslávilo 7. a 8. októbra svoj VI. stredoamerický 
kongres na tému “Mária Pomocnica kresťanov, 
vzor kresťanského života” v zmiešanom režime - 
prezenčnom a virtuálnom. Kostarika ako hostiteľ 
zhromaždila svojich členov v chráme Dona Bosca 
v San José. Zvyšné delegácie z regiónu prežívali 
stretnutie prostredníctvom platformy Zoom a naživo 
na stránke Kostarickej saleziánskej rodiny. 

Stretnutie, ktorého cieľom bolo osláviť a podporiť 
úctu k Márii Pomocnici kresťanov ako vzoru 
svätosti pre saleziánsku rodinu, sa začalo privítaním 

a recitáciou ruženca, ktorú viedli členovia z každej zúčastnenej krajiny. Potom účastníci prehĺbili motto 
stretnutia a spoločne sa venovali téme “Mária, veriaca žena”, ktorú predniesol páter Julio Navarro, SDB. 

https://www.admadonbosco.org/?lang=en
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PROSÍME VŠETKÝCH, ABY NÁM ZASLALI ČLÁNOK, FOTO ZO STRETNUTIA FORMÁCIE, PRIPOMIENKY 24. MÁRIJ 
POMOCI KRESŤANOV, VYKONÁVANEJ DOBROVOĽNÍCKU ČINNOSŤ. Článok (formát .doc, max. 1200 znakov bez 
medzier) a maximálne 2 fotografie (digitálny formát .jpg a šírka najmenej 1000 px) s názvom a/alebo stručným 
popisom je potrebné zaslať na adresu  adma@admadonbosco.org. V predmete e-mailu „Rodinné udalosti“ a v 
texte je potrebné uviesť údaje o autorovi (meno, priezvisko, miesto výstrelu, príslušnosť Adma, mesto, krajina).
Odoslaním automaticky oprávňujete Adma na spracovanie, publikovanie, aj čiastočné, a zverejnenie článku a fotografií v akejkoľvek 
forme. Obrázky môžu byť podľa uváženia redakcie zverejnené na webovej stránke www.admadonbosco.org, a/alebo na iných webových 
stránkach Adma spolu s popisom.

Rodinné správy

Nasledovalo plenárne zasadnutie a eucharistická adorácia, ktorú viedol páter Guido Maroto, saleziánsky 
delegát ADMA v Kostarike.

“Saleziánske slovko na dobrú noc” viedol páter Ángel Prado, predstavený Saleziánskej provincie Strednej 
Ameriky (CAM), ktorý zdôraznil potrebu šírenia úcty k Márii Pomocnici kresťanov, vedomý si princípu, z 
ktorého vychádzal don Bosco: “Byť členom združenia ADMA znamená počúvať výzvu pracovať na šírení náuky, 
ktorá od nás žiada, aby sme sa neustále pozerali na Cirkev v jej eucharistickom a mariánskom rozmere.”

https://www.admadonbosco.org/?lang=en
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