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KVAS BRATSTVA
Drahí priatelia združenia ADMA,

začali sme prvú polovicu roku 2023, intenzívne sme 
prežili sviatok svätého Františka Saleského v závere 
400. výročia jeho smrti, sviatok nášho otca svätého
Jána Bosca a teraz sa pripravujeme na prežívanie
pôstneho obdobia; obdobia rozjímania, púšte a
prípravy na tú udalosť, na ten prísľub, ktorý navždy
zmenil našu existenciu: Ježišovo zmŕtvychvstanie.

A práve tento pôstny čas je pozvaním na to, aby 
opäť zazneli slová Hesla na rok 2023, aby nezostali 
izolovaným pozvaním, ale aby vstúpili do hĺbky, 
sprevádzali našu cestu a stali sa pokrmom, ktorý 
živí naše malé každodenné ľudské vzkriesenia.

Bolo by pekné zamyslieť sa v tejto chvíli nad 
potrebou byť vo svete, jeden pre druhého, tým malým 
zrnkom kvasu, niekedy takým nepostrehnuteľným 
ako prach, ktoré sa neviditeľne stráca v niečom príliš 
obrovskom. Nikdy to však nie je zbytočné, naopak, 
je to živé a má to schopnosť pohybovať sa a tiež 
tajomne a ticho konať.

Tak ako Božie kráľovstvo, ktoré, ako hovorí Písmo, 
“...neprichádza tak, aby upútalo pozornosť, a nikto 
nepovie: Tu je, alebo tamto je. Veď Božie kráľovstvo je 
uprostred vás.” (Lk 17,20-21)

Byť malým, ale byť schopným dávať život, kvasiť, 
premieňať. V modlitbe by sme mohli všetci spoločne 
prosiť o milosť a odvahu zaujať takýto postoj.
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A v tomto pôstnom období sa ako združenie 
zaväzujeme žiť tak, aby sa opäť mohol uskutočniť 
zázrak kvasenia Božieho kráľovstva:

1. Mať pokoru uznať, že “byť kvasom” je
predovšetkým dar, o ktorý treba prosiť. Nie sme
kvasom sami od seba, ale len vtedy, ak nás ním
urobí Duch Svätý;

2. Pamätajte, že kvas je ako prach z tisícich
zrniek alebo ako mäkké cesto, ktoré sa môže
rozpadnúť. Nikdy nebudeme kvasom jednotlivo,
ale len spoločne, spájaním sa a spoluzodpovednou

spoluprácou, aby sa vrátil mier, odstraňovala 
chudoba a aby stvorená príroda bola rešpektovaná;

3. Vieme, že ak kvások zostane kváskom, pokazí
sa; aby sa to nestalo, kvások sa zmieša s múkou.
Len ak budeme mať odvahu miešať sa medzi
ľudí bez predsudkov a predpojatosti, vedomí si
problémov, ktoré trápia ľudstvo, budeme mať a
budeme tým voňavým chlebom, ktorý sa láme.

4. Napokon, vedzte, že najlepší chlieb si vyžaduje
čas čakania a jemnosť odpočinku. Buďme
poddajní a pokojní v tom, že vždy odovzdávame
svoje aktivity, svoje úsilie, svoje zámery Pánovi,
že vieme čakať ako Mária, nestrácať nádej,
pestovať radosť, vnímať krásu a prijať, že iba Božie
načasovanie nám umožní vidieť, ako múka rastie.

Šťastnú cestu v očakávaní vzkriesenia nášho Pána 
Ježiša.

FORMAČNÝ PROJEKT

PRVENSTVO MILOSTI: RADOSTNÝ DAR DUCHA SVÄTÉHO 
(TEOLOGICKÉ CNOSTI)

“Musíme sa naučiť prebývať vo svojej slabosti, ale 
vyzbrojení hlbokou vierou prijať, že sme vystavení 
svojej slabosti a zároveň ponechaní Božiemu 
milosrdenstvu. Len vo svojej slabosti sme otvorení 
voči Božej láske a moci.” (A. Louf)

Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte čo je 
hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Myslite na to, 
čo je hore, nie na to, čo je na zemi! Veď ste zomreli a 
váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví 
Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve.
Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, 
nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo 
je modloslužba! Neluhajte si navzájom vy, čo ste si 
vyzliekli starého človeka s jeho skutkami  a obliekli 
ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé 
poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Potom 

už niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, 
barbara, Skýta, otroka, slobodného, ale všetko a vo 
všetkom je Kristus. (Kol 3,1-5.9-11).

Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte 
sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. 
Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo 
všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky 
prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý 
prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a 
vaše mysle v Kristovi Ježišovi. (Flp 4, 4-7). 

1. Žiť v Kristovi

“Ak ste teda spolu s Kristom vstali z mŕtvych,
hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po Božej
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pravici; myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je 
na zemi.” 

Takto sa predstavuje apoštol v liste Kolosanom, 
keď nám pripomína naše radikálne povolanie, 
ktoré nám bolo dané krstom, a to byť “pochovaní s 
Kristom, aby sme s ním vstali z mŕtvych (...) vyzliekli 
sme starého človeka, obliekli sme si nového, ktorý sa 
obnovuje, aby sme sa plne pripodobnili obrazu svojho 
Stvoriteľa”.

Sme povolaní znovu objaviť silu krstu, ktorá sa 
prejavuje v prvenstve milosti: Svätá Trojica sa 
zmocnila našej existencie a prebýva v nás. Veľmi 
dobre to vyjadruje sám apoštol v I Kor 6, 19-20:

“Či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, 
ktorý je vo vás a ktorého máte od Boha a že nepatríte 
sami sebe? Veď ste boli draho vykúpení, preto 
oslavujte Boha na svojom tele i na svojom duchu, 
ktoré patria Bohu.”

Duchovný život je Kristus žijúci v nás 
prostredníctvom Ducha Svätého. To, že Kristus žije 
v nás skrze svojho Ducha, nie je zbožné želanie, ale 
jediná šanca ako byť spokojní. Potom pochopíme, 
že nestačí žiť “pre” Krista, ale musíme prejsť k životu 
“s” Kristom, aby sme mohli žiť “v” Kristovi. Na to, 
aby sa to mohlo uskutočniť, je nevyhnutné vrátiť sa 
späť. Ježiš hovorí, že pre neho a pre evanjelium je 
potrebné stratiť život (porov. Mk 8, 34 a ďalej).  Ale 
ako? A čoho sa vzdať? Úryvok z 1. listu Korinťanom 
nám to odhaľuje: “V ňom ste v Kristovi Ježišovi, ktorý 
sa nám stal múdrosťou skrze Boha, spravodlivosťou, 
posvätením a vykúpením, lebo ako je napísané: Kto 
sa chváli, nech sa chváli Pánom “ (1 Kor 1, 30-31). 
Múdrosť, spravodlivosť, posvätenie, vykúpenie. 
V týchto bodoch je potrebné sa vrátiť späť. Keď 
sa zrieknem toho, že som sám sebe múdrosťou, 
spravodlivosťou, posvätením a vykúpením, Kristus 
sa z pozície “so mnou” stáva “vo mne”.

Keď človek pochopí,  že Kristus je celé jeho 
bohatstvo, nemá potrebu hrať sa na boha alebo 
sa tváriť ako sluha. Buď som v Kristovi, alebo 
som jedným z mnohých smrteľníkov, ktorí sú - 
nedobrovoľne - pozvaní na karneval pominuteľného 
sveta. Krásne,  ako sa vám páči, ale stále 
obmedzené. Ak sa rozhodneme nasledovať ho, ale 
nedovolíme Duchu, aby nás posvätil, zostaneme 
uprostred brodu, stratení medzi nudnou vierou 
a svetom, ktorý sledujeme z diaľky s nostalgiou. 

Absurdné je, že by bolo lepšie, keby sme Krista 
nepoznali.

Radosť spočíva v teple jeho prítomnosti “v” nás, 
nie len pre nás alebo s nami. Takto napísal Izák 
Sýrsky: “Toto vedz, môj milovaný: kdekoľvek je radosť 
z Boha, pochádza z horlivosti a všade je príčinou 
radosti horlivosť; lebo kde nie je horlivosť, tam nie je 
ani radosť.”

2. Život viery, nádeje a lásky

Duchovný človek, teda ten, kto prijíma prvenstvo 
milosti, kto v sebe nechá prebývať Krista, má čisté 
srdce a preto vidí Boha, má účasť na jeho múdrosti 
a dokáže nadprirodzenou intuíciou interpretovať aj 
tie najťažšie situácie života a ukázať správnu cestu. 
Môžeme si spomenúť napríklad na blahoslavenú 
Eusébiu Palomino, veľmi jednoduchú rehoľnú 
sestru, ktorá pracovala v kuchyni a ku ktorej chodili 
kňazi, seminaristi a mladé dievčatá hľadať rady na 
ceste viery. Hĺbka jej zjednotenia s Bohom bola 
tajomstvom múdrosti, ktorej sa možno naučiť len 
tak, že ju čerpáme zo zdroja láskyplnej intimity s 
Pánom. 

Keď teda svätý Pavol hovorí, že “máme Kristovo 
zmýšľanie” (1 Kor 2, 6), vyjadruje tým veľmi silné 
tvrdenie.

Viera a duchovná skúsenosť sa stávajú princípom 
nového poznania, ktoré rozširuje obzory rozumu 
a otvára ich účasti na poslaní vzkrieseného 
Ukrižovaného. Mať Kristovo zmýšľanie neznamená 
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len mať nové “myšlienky”, ale spôsob myslenia, 
ktorý je spojený so spôsobom konania, cítenia, 
bytia. Aby sme si to uvedomili, stačí si spomenúť na 
veľmi tvrdú výčitku, ktorú Ježiš adresoval Petrovi v 
Mk 8, 33: “Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel 
pre Božie veci, len pre ľudské!.” Peter aj po tom, čo 
vyznal svoju mesiášsku vieru v Krista, ukazuje, že 
stále nerozmýšľa podľa Krista, ale uvažuje podľa 
logiky, ktorá je prekážkou na Ježišovej ceste. 

Cnosť viery ma vedie k tomu, aby som namiesto 
toho “myslel na Krista” a potom viem (a prežívam), 
že Boh ma miluje a že Kristus z lásky za mňa zomrel. 

Pápež František nám vo svojej prvej encyklike 
Lumen fidei, ktorej prvý návrh nesie podpis 
Benedikta XVI., ponúka mimoriadnu pozornosť 
tejto problematike. Konkrétne v čísle 18 tohto textu 
si môžeme prečítať tieto poučné výrazy

“Vo viere nie je Kristus len tým, v ktorého veríme, 
maximálnym zjavením Božej lásky, ale aj tým, s kým 
sa spájame, aby sme mohli veriť. Viera nielenže 
pozerá na Ježiša, ale sa aj pozerá z Ježišovej 
perspektívy, jeho očami: je účasťou na jeho spôsobe 
videnia. Máme dôveru k architektovi, ktorý stavia 
náš dom, k lekárnikovi, ktorý nám ponúka liek, aby 
sme sa uzdravili, k advokátovi, ktorý nás obhajuje 
pred súdom. Potrebujeme aj niekoho, kto by bol 
skúsený a dôveryhodný v Božích veciach. Ježiš, 
Boží Syn, sa predstavuje ako ten, kto nám vysvetľuje 
Boha (porov. Jn 1, 18). Kristov život, spôsob, akým 
pozná Otca a ako žije plne vo vzťahu k nemu, to 
všetko otvára nový priestor ľudskej skúsenosti, do 
ktorej môžeme vstúpiť.”

Nádej je teda viera, že na dne všetkého, čo existuje, 
sa skrýva dobro, a samotná nádej je neoddeliteľne 
spojená s vierou, ako sa uvádza v liste Hebrejom: 
“Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, 
čo nevidíme.” (Hebr 11, 1). Kresťanskú nádej dobre 
vystihuje tento výrok: “Na konci je začiatok”. Nádej 
je založená práve na Kristovom konci, na jeho smrti, 
ktorá bola jeho skutočným začiatkom vo vzkriesení. 
Vyzdvihuje nás z toho, čo sme vždy prežívali ako 
“koniec”. Boh nádeje vždy vytvára nový začiatok 
v živote, zatiaľ čo v smrti nás prebúdza k novému 
životu vo svojom budúcom svete. Nádej je “viera 
vrhnutá vpred”. Veľký francúzsky spisovateľ a 
konvertita Charles Peguy si vo svojej knihe “Portikát 
(stĺporadie) tajomstva druhej cnosti” predstavuje 

nádej ako malé dievčatko, ktoré podáva ruku svojim 
dvom starším sestrám, viere a láske, a

malá nádej postupuje ďalej. A uprostred svojich 
starších sestier sa necháva strhnúť. Ako dieťa, ktoré 
nemá silu chodiť. A že sa na tejto ceste ťahá sama 
napriek sebe. A v skutočnosti je to ona, kto núti 
ostatných chodiť. A kto ich ťahá. A kto všetkých núti 
chodiť. A kto ich ťahá. Pretože nikdy nepracujeme 
tak ako pre deti, tie nás vedia pohnúť. A tie dve veľké 
čnosti kráčajú  len kvôli tej malej ... Nádej však nikdy 
nechodí sama. Aby sme mohli dúfať, dievčatko 
moje, musíme byť veľmi šťastní, je potrebné dostať 
a prijať veľkú milosť.

Opäť vidíme, ako úzko súvisia teologické cnosti s 
radosťou! Aby bola táto nádej možná, človek musí 
byť veľmi šťastný a zažívať, že je milovaný. Život 
milosti je v podstate jednoducho toto: nechať sa 
milovať a milovať.

V láske - - agapé, sú všetky cnosti, ako to krásne 
uvádza hymnus svätého Pavla na lásku: “A tak teraz 
ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich 
je láska.” (1 Kor 13, 13). Viete prečo? Pretože jediné, 
čo si Boh Otec a Syn pre nás prajú, je priniesť nám 
svoju lásku, teda Ducha Svätého, svoju milosť! 
Inak je všetko prázdne, všetko je sterilné, všetko 
je šedivé, neprináša nám to žiadnu plnosť, žiadne 
šťastie.

Keď ide o osobnú a komunitnú obnovu, 
východiskovým bodom musí byť vždy toto: naše 
rodiny, naše spoločenstvá, naše vzťahy, môj 
vlastný život je buď založený na láske, alebo nie 
je. Východiskom je nechať to na Bohu, ktorý nás 

“Na 
konci je 
začiatok”
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stvoril, vykúpil vo svojom Synovi a zostáva s nami 
v Cirkvi so svojím Duchom. 

V jeho láske sú ukryté tri veci, po ktorých všetci 
túžime: príslušnosť, zmysel a cieľ.

En su amor se ocultan tres cosas que todos 
deseamos: pertenencia, significado y destino.

Príslušnosť: len láska nás núti odpovedať na 
základnú otázku, ktorá sa tiahne celým naším 
životom: pre koho som? Človek sa môže tešiť zo 
života len vtedy, keď cíti, že k niekomu patrí.

Zmysel: jedine láska napĺňa náš život zmyslom. 
Väčšina duchovných a psychologických patológií, 
ktoré prežívajú mnohí ľudia, najmä mladí, je 
spôsobená tým, že sa necítime byť milovaní.

Cieľ: je to tretia vlastnosť. Láska nám dáva cieľ. 

Čo je cieľom každého z nás? Vrátiť sa domov, k 
Nemu.  Vedieť, že ste milovaní, znamená vedieť, že 
máte domov tam, kam idete. Aby ste mali dôvod sa 
zobudiť. Cítiť, že všetko, čo robíte, má svoj smer. 

Láska nás priťahuje a to je prvenstvo milosti, ale 
vyžaduje si aj angažovanosť našej slobody, ktorá 
sa rozhoduje rásť v tých čnostiach, bez ktorých by 
láska nenašla možnosť realizácie a zostala by na 
úrovni sentimentu alebo, čo je horšie, emócie.

3. Ktorej ovocím je radosť

Ovocím života vo viere, nádeji a láske je radosť, ktorá 
sa tak stáva charakteristickým znakom kresťana. 
Pápež František to dobre vyjadril na začiatku 
svojho programového textu Evangelii gaudium

“Radosť evanjelia napĺňa srdce a celý život tých, 
ktorí sa stretávajú s Kristom. Tí, ktorí sa ním nechajú 
zachrániť sú oslobodení od hriechu a smútku, od 
vnútorného prázdna a izolácie. S Ježišom Kristom 
sa stále rodí a znovuzrodzuje radosť. (...)

Veľkým nebezpečenstvom v dnešnom svete, 
poznačenom rôznorodou a vtieravou ponukou 
konzumizmu je sebecký smútok, ktorý vyviera z 
pohodlného a skúpeho srdca, z horúčkovitého 
vyhľadávania povrchných radostí, z izolovaného 

svedomia. Keď sa vnútorný život uzavrie do 
vlastných záujmov, nezostane v ňom miesto pre 
druhých, chudobní tam už nemajú priestor, Boží hlas 
nepočuť, ustane sladká radosť z jeho lásky, vyhasne 
entuziazmus pre konanie dobra. Aj veriacim 
hrozí vážne a trvalé riziko. Mnohí mu prepadnú 
a premenia sa na hnevlivých, nespokojných ľudí 
bez života. Toto nie je cesta plného a hodnotného 
života; toto nie je Božia vôľa pre nás; toto nie je život 
v Duchu, ktorý vyviera zo srdca vzkrieseného Krista.  
Pozývam každého kresťana, nech už sa nachádza 
na akomkoľvek mieste a v akejkoľvek situácii, na 
nové osobné stretnutie s Ježišom Kristom alebo 
aspoň ochotne nechať sa stretnúť; na každodenné, 
neprestajné hľadanie Krista. Niet dôvodu na to, aby 
si niekto myslel, že takéto stretnutie nie je preňho, 
pretože „nikto nie je vylúčený z radosti, ktorú daruje 
Pán“.(č. 1-3).

Spojenie medzi životom založeným na teologických 
cnostiach a radosťou je nádherne vyjadrené v 
Božskej komédii, keď sa Dante nachádza blízko 
vrcholu raja (Spev XXIV). Na konci jeho neobyčajnej 
cesty sa ho traja apoštoli pýtajú na tri teologické 
cnosti. O viere ho skúša svätý Peter, ktorý sa 
ho po otázke, čo je viera a či je ňou obdarený, 
pýta Danteho, odkiaľ ju získal. Knieža apoštolov 
formuluje otázku takto: “Táto drahá radosť, / na ktorej 
je založená každá cnosť, / odkiaľ sa k vám dostala?”. 
Je jasné, že “drahá radosť”, o ktorej sa tu hovorí, je 
vzácna perla - radosť / o ktorej hovorí evanjelium, je 
ten drahokam, pre ktorý sa oplatí obetovať všetko 
ostatné. Nemožno si nespomenúť na ďalší úryvok 
z Komédie. Hneď na začiatku cesty, v prvom speve 
Pekla sa Dante stratí v temnom lese, uvidí človeka 
a požiada ho o pomoc. Je to Vergílius, ktorý sa ho 
pýta, prečo sa nerozhodne vystúpiť na “Očistcovú 
horu, / ktorá je začiatkom a príčinou všetkej radosti”. 
Nemôže, pretože v ceste mu bránia tri šelmy a preto 
bude musieť florentského básnika sprevádzať na 
“ďalšej ceste”. Presne to, čo ho zavedie na Námestie 
svätého Petra. Cesta, ktorej cieľom je radosť alebo 
lepšie povedané šťastie, do ktorého môžu vstúpiť 
len tí, ktorí našli perlu/radosť viery.

Viera je skutočne “vzácna radosť”, šťastie, ktoré 
je nám drahé, “nad ktorým sú založené všetky 
ostatné čnosti”. Ak by totiž viera nebola pravdivá, 
nemohli by sme mať plnú nádej, pretože svet by 
bol odsúdený na smrť, ale nemohli by sme mať 
ani plnú lásku, schopnú úplného odpustenia, ktoré 

Formačný projekt

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


- 6 -

Otázky na osobné zamyslenie

1) Čo konkrétne znamená vo vašom živote žiť
z viery, nádeje a lásky?

2) Čo vám v živote najviac pomohlo rásť v
týchto cnostiach, ktoré sú predovšetkým
darom z neba, ale vyžadujú si vklad vašej
slobody?

3) Čo vás v tomto období vášho života brzdí
vo viere, nádeji a láske?

4) Prežívate hlbokú radosť alebo žijete na
vlne svojich emócií?

Záväzok na tento mesiac

Každý večer v modlitbe ďakujte za krásnu vec, 
ktorú ste dostali a vychovávajte sa k úsmevu 
aj v ťažkostiach.

nám daroval iba Kristus zo svojho kríža. Každá iná 
cnosť sa zakladá na radosti z viery, každá túžba 
rásť v našom človečenstve a na každej ceste 
životom. Dnes je však pre nás, kresťanov žijúcich 
v duchu Dona Bosca, viac ako kedykoľvek predtým 
podstatné, že najkrajším ovocím nášho života 
v milosti je radosť z rozdávania radosti! Toto je 
cesta ku kresťanskému šťastiu. Dnes, viac ako 
kedykoľvek predtým, je ešte potrebnejšie, aby sme 
ako kresťania a ako kresťania , ktorí žijú ducha 
dona Bosca, svojím životom dokázali túto pravdu: 
šťastný môže byť len ten, kto sa usiluje o to, aby boli 
šťastní iní. Len ten, kto sa snaží vytvárať podmienky 
pre život v radosti, môže zakúsiť radosť. Iba tí, ktorí 
sa usilujú o to, aby spokojnosť kolovala v existencii 
druhých, môžu zažiť autentickú spokojnosť.

Naše uvažovanie môžeme zakončiť realistickou 
poznámkou, ktorú nám ponúkol svätý František 
Saleský:

“Choďte s radosťou a otvoreným srdcom, ako len 
môžete; a ak nejdete vždy s radosťou, choďte vždy 
s odvahou a dôverou.

Formačný projekt

VZÁJOMNE SPOZNÁVANIE SA

Najprv by sme chceli, aby ste nám o sebe niečo 
povedali

- Odkiaľ pochádzate?
Pochádzam z Madagaskaru.

- Niečo o vašej histórii, životných skúsenostiach a
viere?

Som kňazom saleziánskej kongregácie dona Bosca. 
Pokrstený som bol len mesiac po svojom narodení. 
Prijal som sviatosti v našej katolíckej cirkvi. Bol 
som členom združenia v Cirkvi a pretože som chcel 
oveľa viac žiť svoju vieru, v roku 2006 som vstúpil 
do rehoľného života.

- Ako dlho ste členom SDB/FMA?
Do našej kongregácie SDB som vstúpil v roku 2006
a svoje prvé povolanie som zložil 10. septembra
2010.

ADMA NA MADAGASKARE

- Ako dlho ste vedúcim združenia?
Dva roky som bol facilitátorom ADMA v našej
viceprovincii MDG.

https://www.admadonbosco.org/?lang=en
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Vzájomne spoznávanie sa

- Čo a s kým ste predtým robili?
Predtým som bol zodpovedný za združenie CMB. 
Ako kňaz pracujem s tými, ktorí to potrebujú.
 

A teraz Adma...

- Ako a kde vzniklo združenie vo vašej provincii/
regióne?

V našej provincii pôsobí združenie ADMA v 
troch regiónoch: Antananarivo, Betafo-Antsiabe 
a Mahajanga. Náš bývalý provinciál Armand 
RANDIMBISOA začal o ADMA hovoriť v roku 2019 a 
odvtedy sa asociácia rozrástla, pretože mnoho ľudí 
sa zaujímalo o spiritualitu ADMA.

- Môžete nám dnes povedať, koľko je miestnych 
skupín a koľko členov?

Ako som už uviedol, skupina je rozdelená do troch 
regiónov. Dospelí sú teraz početnejší. Nemám 
presný počet členov, ale je tu asi 25 ľudí, ktorí sa už 
prihlásili. Celkový počet členov je však viac ako 40.

- Ako je združenie štruktúrované na provinčnej a 
miestnej úrovni?

V súčasnosti prebieha proces vytvárania organizácie 
na provinčnej úrovni. Je tu duchovný animátor (SDB 
alebo FMA) a miestny vedúci ADMA. Zatiaľ sme v 
tejto štruktúre zostali. Uvažovali sme o zriadení rady 
a vedúceho ADMA na národnej úrovni. Doteraz sa 
v každej lokalite organizovalo mesačné stretnutie, 
vždy 24. deň v mesiaci.

- Môžete nám povedať o svojom živote a svojej 
ceste v združení?

Keď som študoval teológiu, podrobne som 
študoval život Panny Márie. Okrem toho som 

vďaka vzdelávaniu, ktoré som absolvoval v našej 
kongregácii, najmä ako kňaz, oboznámený so 
životom a cieľom združenia.

- Ako prežívate vzťahy s ostatnými skupinami 
saleziánskej rodiny?

Vždy sa konajú spoločné výmeny a aktivity, ako 
sú napríklad saleziánske rodinné rekolekcie, 
saleziánska slávnosť a školenia...

- Ak sa pozeráte do budúcnosti, aké nápady a 
projekty máte na zachovanie viery medzi ľuďmi a 
na podporu lásky k Ježišovi v Eucharistii a dôvery 
v Máriu?

Našou výzvou je dobre žiť svoju spiritualitu a vydávať 
dobré svedectvo. Trváme na každodennej modlitbe 
a bratskom živote. Svoju vieru sa musíme vždy učiť 
prostredníctvom katechézy a iných vyučovaní.

- A pre mladých ľudí?
EPre mladých ľudí je dôležité pozvať ich, aby sa 
stali súčasťou združenia a predovšetkým, aby 
spoznali vieru prostredníctvom katechézy a rôznych 
vzdelávacích kurzov.

- Máte nejaké návrhy pre primárnu Admu , aby 
pokračovala vo svojom úsilí o globálnu animáciu a 
napomáhala zdieľanie  a dialóg medzi skupinami?

Podľa môjho názoru je dôležité, aby ADMA 
pokračovala v oblasti animácie a komunikácie. 
Zdieľanie noviniek je veľmi dôležité a povzbudzuje 
členov

Don Solonirina Berthin,
Duchovný animátor ADMA-MDG.

https://www.admadonbosco.org/?lang=en
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V posledných rokoch Cirkev venovala rodine a mladým ľuďom dve biskupské 
synody. Pápež František k tomu poznamenáva:

“Vďaka tejto skúsenosti si účastníci synody uvedomili význam synodálnej formy 
Cirkvi pre ohlasovanie a premenu viery. Účasť mladých ľudí prispela k “prebudeniu” 
synodality, ktorá je konštitutívnym rozmerom Cirkvi”.

Synodálny rozmer od všetkých vyžaduje, aby venovali čas komunikácii, pokore pri počúvaní a odvahe 
pri hovorení, aby zanechali predsudky a stereotypy a priniesli svetu novú nádej.

Aby bola synodálna cesta počúvania a rozlišovania skutočne cirkevná a účinná, musí sa vždy snažiť 
byť spoločná.

Spoločenstvo viery a charizmatickej spolupatričnosti medzi rôznymi životnými stavmi zasvätených 
osôb, kňazov a laikov živí cirkuláciu darov a modlitby, hlbokú výmenu, ktorá každému pomáha nájsť a 
upevniť vlastnú identitu.

Tento spôsob vzájomného vzťahu prispieva k väčšej cirkevnej a komunitnej dynamike v saleziánskom 
duchu.

ADMA povzbudzuje laikov k prevzatiu zodpovednosti aj v iných cirkevných a sociálnych oblastiach. 
Svätý Otec píše v liste adresovanom Pápežskej komisii pre Latinskú Ameriku:
”Medzi zasvätenými osobami a laikmi sa vytvára spoločenstvo života, ktoré pomáha a obohacuje identitu 
každého z nich, uľahčuje vzájomné uznanie, ocenenie a podporu, a to nielen na prevádzkovej a funkčnej 
úrovni, ale aj na bratskej a duchovnej, podľa ich špecifík.”

Spolupráca medzi tromi životnými stavmi Cirkvi si vyžaduje zmenu pastoračnej mentality, ktorá má dosah 
na všetky povolania: laici nie sú len “spolupracovníkmi”, ale “spoluzodpovednými” za bytie a činnosť Cirkvi.

Andrea a Maria Adele Damiani

ODOVZDAJ, DÔVERUJ A USMIEVAJ SA

LIST HLAVNÉHO PREDSTAVENÉHO DONA 
ÁNGELA FERNÁNDEZA ARTIMEHO

FORMÁCIA AŠPIRANTOV ADMA

2. KTO SME A NA ČO SME
Druhý bod vzdelávacieho kurzu, ktorý turínska 
základná organizácia ADMA Valdocco ponúka 
ašpirantom, odkazuje na článok 2 stanov asociácie, 
ktorého témou je povaha a účel ADMA

Všetci vieme, že existuje mnoho rôznych typov 
združení a preto je veľmi dôležité pochopiť aj niektoré 
aspekty, ktoré sa môžu javiť ako formálnejšie, 
ako napríklad charakter nášho združenia, aby sa 

zachovala jeho identita, zachovala jeho špecifickosť 
a originalita a aby sa v prvom rade zabránilo 
akémukoľvek zasahovaniu alebo prelínaniu 
politického charakteru alebo iných záujmov, ktoré nie 
sú v súlade s jeho cieľmi. Vzhľadom na to, že máme 
za sebou viac ako 150-ročnú históriu, je dôležité, 
aby sa združenie vždy vedelo obnoviť, ale zároveň 
zostalo verné cieľom, ktoré mu dal don Bosco, aby 
sme neriskovali stratu charizmatickej identity, ktorú 

https://www.admadonbosco.org/?lang=en
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Formácia ašpirantov ADMA

si želal náš zakladateľ.

Cirkev uznáva združenie ADMA ako verejné 
združenie veriacich, ktoré má cirkevnú právnu 
subjektivitu a podľa platných právnych predpisov 
jednotlivých štátov môže získať aj občianskoprávne 
uznanie. Združenie je vytvorené najmä ako skupina 
ľudí, ktorých povolala a vedie Mária Pomocnica 
kresťanov, Matka a postava Cirkvi.

Pokiaľ ide o ciele združenia, prvým je ponúknuť 
veriacim cestu svätosti. Pápež František v tejto 
súvislosti pripomína, že “všetci pokrstení kresťania 
majú pred Pánom rovnakú dôstojnosť a spája ich 
rovnaké povolanie, ktorým je svätosť. [...] Svätosť je 
najkrajšou tvárou Cirkvi: je to znovuobjavenie sa v 
spoločenstve s Bohom, v plnosti jeho života a jeho 
lásky [...] každý v podmienkach a v stave života, v 
ktorom sa nachádza”. Svätosť sa u dona Bosca 
identifikuje najmä v pastoračnej láske, v apoštolskej 
a výchovnej angažovanosti, v rodinnom duchu, v 
službe a pomoci, najmä tým najnúdznejším a v 
zbožných praktikách prežívaných v jednoduchosti. 
Z tohto dôvodu je cesta svätosti, ktorú ponúkame 
členom ADMA, po stopách nášho zakladateľa, 
výrazne apoštolská a zameraná na zapojenie ľudí do 
spirituality a poslania saleziánskej rodiny.

Združenie si kladie za cieľ ponúknuť všetkým cestu 
svätosti najmä prostredníctvom dvoch osobitných 
prostriedkov: rozšíriť úctu k Panne Márii a úctu k 
Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti. Inými slovami, 
združenie ADMA môžeme uznať za eucharisticko-
mariánsku skupinu. Eucharistický život a úcta k 
Nepoškvrnenej Panne Márii sú základnými bodmi 
spirituality a života združenia. Ide o odkaz na 
dva piliere saleziánskeho výchovného systému 
a spirituality, ako ich videl don Bosco vo svojom 
slávnom sne. Videl loď, ktorá predstavovala Cirkev, 
vedenú pápežom na rozbúrenom mori a obklopenú 
nepriateľskými loďami, ktoré sa ju snažili potopiť. 
Zrazu “sa z vĺn zdvihnú dva silné stĺpy, veľmi vysoké, 
neďaleko od seba. Nad jedným z nich je socha 
Nepoškvrnenej Panny Márie, pri ktorej päte visí veľký 
nápis:

“AUXILIUM CHRISTIANORUM” (“Pomoc kresťanom”); 
na druhom, ktorý je oveľa vyšší a väčší, stojí OSTIA 
veľkosti primeranej stĺpu a pod ňou ďalší nápis: 
“SALUS CREDENTIUM (“Spása veriacich”)”. Zdalo sa, 
že situácia pre loď Cirkvi sa obracia k najhoršiemu, 
pápež bol zrazený k zemi, ale hneď bol zvolený 

iný a nakoniec: “Nový pápež, prekonávajúc všetky 
prekážky, vedie loď medzi dvoma stĺpmi, potom 
reťazou visiacou z prove ju priviaže ku kotve stĺpa, na 
ktorom stojí Hostia a inou reťazou visiacou zozadu 
ju priviaže na opačnej strane k inej kotve visiacej 
zo stĺpa, na ktorom je umiestnená Nepoškvrnená 
Panna. [...] nepriateľské lode utekajú, rozptyľujú 
sa, zrážajú sa a rozbíjajú [...], zatiaľ čo lode, ktoré 
statočne bojovali s pápežom, sa tiež prichádzajú 
pripútať k dvom stĺpom. Na mori teraz vládne veľký 
pokoj”. Don Bosco sa vyjadril: “Lode nepriateľov 
sú prenasledovania. Pre Cirkev sa pripravujú veľmi 
vážne bolesti. To, čo sa stalo doteraz, je takmer 
nič v porovnaní s tým, čo príde. V takomto zmätku 
zostávajú len dva prostriedky na záchranu: úcta k 
Panne Márii a časté sväté prijímanie.”

List hlavného rektora, pátra Angela Fernandeza 
Artimeho, pri príležitosti 150. výročia založenia 
ADMA pripomína, že:

“Podľa skúseností dona Bosca láska k Márii a láska 
k Eucharistii idú vždy spolu, sú to dva piliere, ktoré 
podporujú život a poslanie Cirkvi. V mariánskych 
obrazoch dona Bosca, ktoré môžeme čerpať najmä 
z jeho snov, sa Mária predstavuje ako Pani alebo 
Kráľovná, ktorá očakáva mladých ľudí na konci 
dobrodružnej cesty životom a pozýva ich na nebeskú 
hostinu. Mária ako dobrá hostiteľka privíta hostí, 
pretože všetko starostlivo pripravila. Nebeská 
hostina, ako eucharistická hostina, ktorá ju neustále 
anticipuje a pripravuje, je miestom dokonalého 
spoločenstva. Spoločenstvo s Bohom a medzi 
sebou navzájom je konečným cieľom kresťanskej 
bohoslužby”.

Charta spoločenstva v saleziánskej rodine tiež 
pripomína dôležitosť zotrvávania v jednote s 

https://www.admadonbosco.org/?lang=en
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Formácia ašpirantov ADMA

RODINNÉ SPRÁVY

Ježišom a Máriou, aby sme sa usilovali o svätosť: 
“Eucharistická obeta a sviatosť, Eucharistia, ktorá 
sa prijíma a adoruje, je v živote dona Bosca silou a 
útechou, zdrojom pokoja a ohňom aktivity. Pre neho a 
pre mladých je svätosť nemysliteľná bez Eucharistie. 
[...] Mária Pomocnica kresťanov pripomína univerzálne 
materstvo Márie, ktorá zasahuje do diela založenia 
svojej Rodiny, čím realizuje takmer  spoločné dielo 
oboch. Je to hlboké a neochvejné presvedčenie dona 
Bosca: «Ona urobila všetko». Márii sa dá veriť. Preto 
sa jej môže človek zveriť.” 

Ústredné postavenie eucharistického Ježiša a 
úcta k Márii robia zo združenia ADMA cirkevnú a 
saleziánsku skupinu, keďže don Bosco “nerozlučne 
spojil svoju mariánsku úctu so zmyslom Cirkvi, s 
Petrovou službou, s jednoduchou vierou Božieho ľudu, 
s naliehavosťou potrieb mladých.”

Gian Luca a Mariangela Spesso

Vietnam: Jdeň Saleziánskej Rodiny

Hanoj, Vietnam - január 2023

11. január 2023 - V sídle saleziánskej
delegatúry v severnom Vietname sa
11. januára slávil Deň saleziánskej
rodiny.

V súčasnosti v severnej delegácii 
okrem 48 saleziánov, ktorí pracujú 
v 11 komunitách, pôsobia 4 
skupiny saleziánskej rodiny: Dcéry 
Márie Pomocnice - 38 sestier v 5 
komunitách; stredisko saleziánov 

spolupracovníkov s 25 členmi; 5 dobrovoľníkov Dona Bosca; a dve skupiny Združenia Márie Pomocnice 
(ADMA) so 120 členmi.

Na podujatí sa zúčastnili aj niektorí mladí ľudia zo Saleziánskeho mládežníckeho hnutia (MGS) a zástupcovia 
farností, v ktorých saleziáni pôsobia. Páter John Baptist Tran Van Hao, predstavený severovietnamskej 
delegatúry, odovzdal magistrovi Heslo 2023 a predsedal svätej omši na počesť dona Bosca.

Taliansko, Turín - január 2023

Svätou omšou, ktorej včera, 15. januára, v Bazilike Panny Márie Pomocnice kresťanov predsedal hlavný 
predstavený don Ángel Fernández Artime, sa skončili Dni spirituality saleziánskej rodiny 2023.

Boli to štyri mimoriadne intenzívne dni, počas ktorých sa na Valdoccu stretlo približne 300 členov tejto 
veľkej rehoľnej rodiny s hlavným generálnym predstaveným a hlavnými predstavenými väčšiny z 32 
skupín saleziánskej rodiny.

Taliansko: ADMA sa zúčastnila na Saleziánskych dňoch Spirituality na Valdoccu

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


- 11 -

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

Spoločne sa modlili, zdieľali 
spiritualitu a uvažovali o Hesle 
2023:

“AKO KVAS V DNEŠNEJ ĽUDSKEJ 
RODINE. Laický rozmer v rodine 
dona Bosca”.
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