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EŽIŠ KRISTUS nás v evanje-
liách viac krát vyzýva, aby sme
sa učili od neho, aby sme ho

nasledovali, aby sme sa stali jeho
nasledovníkmi. To, že sa to dá, nám
ukázal sv. Ján Don Bosco, ktorý vo
výchove dosiahol mimoriadne úspe-
chy a jeho výchovný systém je pre
nás vzorom v uplatnení Božských
princípov v ľudskej praxi.

V čom je ukryté tajomstvo ohro-
mných úspechov sv. Jána Bosca vo
výchove? Toto tajomstvo je ukryté v
jednom slove : dobrota. Sv. Ján Bos-
co bol vskutku vtelenou dobrotou a
láskavosťou. V jeho dobrote, láska-
vosti a otcovskej starostlivosti nebolo
nič falošného alebo slabošsky povo-
leného. Nezatváral oči nad chybami
chlapcov a neustúpil od toho, čo žia-
dala povinnosť. Jeho dobrota bola
spojená s múdrou prísnosťou, lás-
kavosť spojená s odpustením a prís-
nosť so súcitom a trpezlivosťou.

Na láskavosti sa zakladá aj preven-
tívny saleziánsky výchovný systém, kto-
rého zakladateľom bol sv. Don Bosco.

Sám zakladateľ o ňom hovorí: Tento
systém je založený na : rozume, ná-
boženstve a láskavosti. Preto vylučuje
každý hrubý trest a prihliada k tomu,
aby odstránil trest aj ten najmenší.
Kritizuje s trpezlivosťou a láskou,
pamätajte na zásadu sv. Františka
Saleského...: Je treba milovať to, čo
sa páči mládeži, a mládež bude
milovať to, čo sa páči predstaveným.

- bez priateľstva sa neukazuje
láska a bez lásky nemôže byť dôvera,
táto vzájomná dôvera spája chovan-
cov s predstavenými, čo umožňuje
zasiahnuť vo výchove  do hĺbky sŕdc

- vychovávateľ, ktorý si získal
srdce svojho zverenca, bude môcť
vždy mocne vplývať, upozorňovať ho,
radiť mu, dokonca ho opravovať a to
aj vtedy, keď bude pracovať v rôz-
nych oblastiach občianskeho života

- Don Bosco za základ svojho vý-
chovného systému pokladá - rodinný
duch, jediné puto ktoré „robí“ rodinu
rodinou je láska

- Píše, že vychovávatelia majú byť
„láskaví otcovia“

- Saleziánsky preventívny systém
odporúča vychovávateľovi, ak chce si
získať vážnosť musí sa stať spoľa-
hlivým dirigentom - vodcom, a nie ty-
ranom; ďalej mal by poznať povahu a
charakter detí, disponovať všetkými
informáciami, ktoré potrebuje, aby
urobil dobrú prácu a o tieto informá-
cie sa deliť s osobami, ktoré vedie,
čiže deťmi

- Vedúcim heslom sv. Dona Bosca
bola : miernosť, láska a trpezlivosť

Preventívny výchovný systém spo-
číva v tom, že chovancom sa pravidlá
a predpisy ústavu vysvetlia, a potom
sa na nich dozerá takým spôsobom,
že nad sebou stále cítia bedlivé oko
direktora alebo asistentov, ktorí sa
s nimi rozprávajú, radia im a láskavo
ich napomínajú, ako milujúci otcovia.

Ak sa budeme usilovať o dôsledné
uplatňovanie princípov, ktoré používal
Don Bosco, určite sa dostavia úspe-
chy vo výchove. Mali by sme sa o to
pokúšať a to vždy, aj cez prázdniny,
keď si myslíme že by sme sa nemali
venovať výchove, ale možno práve
teraz je ten najvhodnejší čas, keď
môžeme dosiahnuť viac, ako cez
školský rok. – bl –

PREVENTÍVNY VÝCHOVNÝ SYSTÉM SV. DON BOSCA -
ZÁKLADNÉ PRINCÍPY A CHARAKTERISTIKA

ERIŤ V JEŽIŠA je pre nás
ľahšie ako pre ľudí z Nazareta,
aspoň kým veríme iba vo vzdia-

leného Ježiša. V blízkosti je to už
ťažšie. Povedať amen pri prijímaní
to ešte ide..., ale povedať amen
človeku vedľa mňa, v kostolnej
lavici, v spoločnosti, vo vlastnom
dome a veriť, že je to Kristus - na
tom sa to zvrtne.

S Božou mocou a Božou pomáha-
júcou láskou sa stretávame v našej
každodennosti. V chlebe a víne pre-
bieha „tajomstvo viery“. Ježiš Kris-
tus posilňoval mnohých,
mnohým vrátil zdravie. Iba
vo svojom meste, Nazare-
te, uzdravi len niekoľ-
kých... Pred príchodom
do Nazareta uzdravil
Petrovu testinú, ženu
trpiacu na krvotok,
vzkriesil z mŕtvych Jai-
rovu dcéru. Iste, nie každému vrátil
zdravie. On vie, čo kto potrebuje, a
každému dáva to, čo je pre neho
najlepšie. Všimnime si apoštola

Pavla, ktorý je plný zápalu za Božiu
slávu, a ktorého ustavične trápi „sa-
tanov posol“. Pavol prosí s vierou
Boha, aby bol tento osteň odňatý od
neho. A Boh mu odpovedá: „Stačí ti

moja milosť...“ Nedostal to, o
čo prosil Boha, lež dostal

posilu a jeho sila sa
zdokonaľuje v slabosti.

Vlastná slabosť ho drží v
ustavičnej bdelosti a
núti ho k vytrvalej práci
na sebe.

Aj dnes je Kristus
pripravený uzdravovať,
ale stretáva sa s
neverou svojich
najbližších, preto je je-
ho moc akoby spútaná.

Od krstu patrím aj ja
ku Kristovi, prichádza
ku mne ako do svojho
domu, pripravený uz-

draviť ma a posilniť, ochotný dať mi
to, čo je pre mňa najlepšie.

Božie dielo nespočíva na ľudskej
sile a veľkosti.  – jg –

UZDRAVIL  CHORÝCH



Sväté omše – kaplnky
Nemocnica Po, St, Pi o 16.00  – Ústav Ut, Št, So, Ne o 11.00

SVÄTÉ OMŠE V TREBIŠOVE
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ÈÍTANIA NA NEDE¼U

OZNAMY

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS POZNÁMKA

Sv. Antona Márie Zaccariu, kň. 6.45
Gn 28,10-22a; Ž 91; Mt 9,18-26 11.30

V tebe mám dôveru, Pane, Bože môj. 17.00

6.45
Gn 32,22-32; Ž 17; Mt 8,32-38 11.30

Ja v spravodlivosti uzriem tvoju tvár, Pane. 17.00
Sv.Augustína Zhao Rong,kň.a spol.,mč. 6.45

Gn 41,55-57;42,5-24a; Ž 33; Mt 10,1-7 11.30
Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad 

nami, ako dúfame v teba. 17.00

6.45
Gn 44,18-29;45,1-5; Ž 105; Mt 10,7-15 11.30 + začiatok adorácie

Pamätáme, Pane, na divy, čo si učinil. 18.00 záver adorácie

Sv. Benedikta, op. 6.45
Prís 2,1-9; Ž34; Mt 19,27-29 11.30

Pána chcem velebiť v každom čase. 18.00
Gn 49,29-32;50,15-24; Ž 105; Mt 10,24-33 6.40

Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám oživne. 18.00

7.00

9.00

10.30
15.00 vešpery

Am 7,12-15; Ž 85; Ef 1,3-14;Mk 6,7-13 18.00

St     
9. 7.

Št     
10. 7.

Po     
7. 7.

Ut     
8. 7.

15. nedeľa v období cez rok

So     
12. 7.

Ne     
13. 7.

Pi     
11. 7.
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SV. OMŠE Po Ut St Št Pi So NE

Vojčice 19.00 19.00 9.00

Z.Hradište 10.30

13.7.2003 7.30 9.00 10.30 18.00
1. čítanie K. Balintová D. Gajdošová N. Tomková M. Švagrovská

2. čítanie Ľ. Bajus P. Urban J. Karniš B. Dinisová

prosby H. Magurová A. Potocká
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SVÄTEC TÝZ¡ DÒA
7. JÚL – SV. ANTON MÁRIA
ZACCARIA (1502 - 1539)

1. Po - Pi polhodinu pred každou
sv. omšou – možnosť prijať
sviatosť pokánia.

2. Záujemcovia o púť do Gaboltova
(19. - 20. júla) nech sa nahlásia v
sakristii

3. Záujemcovia, ktorí sa chcú zúčast-
niť sv. omše so Svätým otcom
v Rožňave, nech sa prihlásia v sa-
kristii u p. kostolníčky.

4. Mladí z farnosti pozývajú všetky
deti od 7 do 15 rokov na detský
tábor Škriatok 2003, ktorý sa
uskutoční od 4. do 9. augusta v
kláštore Minoritov v Brehove.
Bližšie informácie sú v prihláškach
umiestnených na stolíku v zadnej
časti kostola.

ZO Z¡ IVOTA FARNOSTI
V sobotu 28. 6. si sviatosť
manželstva vyslúžili Rasti-
slav Jílek a Monika Jakubo-

vá. Na spoločnej ceste životom im
prajeme veľa Božieho požehnania.

ARODIL SA KONCOM r. 1502
v Cremone na Páde (severné
Taliansko). Vychovávala ho

matka, ktorá už ako 18-ročná ov-
dovela. V r. 1520 sa zriekol rodičov-
ského majetku. Už v mladosti zložil
sľub čistoty.

V r. 1520 začal študovať medicínu
na univerzite v Padove. V r. 1524 zís-
kal hodnosť doktora medicíny. Pod
vedením dominikána pátra Marcella,
ktorého pomenoval „duchovným ot-
com“, sa venoval priamemu apošto-
látu. V kostole sv. Vitála vyučoval
ľud katechizmus, čítal a vykladal
state Svätého písma. V r. 1528 prijal
kňazskú vysviacku. Prijal miesto ka-
plána u kontesy Ľudoviky Torelliovej
a v r. 1530 odišiel s ňou do Milána.
V Miláne spoznal oratórium Večnej
Múdrosti u augustiniánok sv. Marty.
V tomto spolku asketického života
sa onedlho stal duchovným vodcom.
Spolok sa na jeho popud rozdelil na
tri nové náboženské družiny. Prvá
družina kňazov sa volala Synovia sv.
Pavla, neskôr Regulovaní klerici sv.
Pavla, ľudovo barnabiti podľa mena
ich prvého kostola, zasväteného sv.
Barnabášovi. Druhá družina boli An-
jelské panny sv. Pavla Obráteného
(angeliky) a napokon Zbožní manže-
lia sv. Pavla.

Hlavným cieľom barnabitov bolo
zasadzovať sa osobným príkladom
svojich členov za mravné pozdvihnu-
tie kňazov a ľudu a obetovať sa mu.
Táto družina „reformátorských“ kňa-
zov prevzala meno a duchovný smer
sv. Pavla. Barnabiti kázali ako mi-
sionári na námestiach, konali verej-
né pokánie a robili skutky uponí-
ženia: s krížom na pleci, s povrazom
okolo hrdla, bosí.

Aj keď barnabiti mali dobré úmys-
ly, niektorí na tieto spôsoby útočili,

odsudzovali ich a obviňovali z blu-
dov. Zaccaria a jeho druhovia boli
obvinení z bludov u pápeža v Ríme,
no súdne procesy jeho rehoľu úpne
očistili od obvinení. Pápež Pavol III.
ich vzal pod ochranu slovami: „Práve
takých mužov potrebuje Cirkev, uči-
teľov a diplomatov má dosť!“

Zaccaria, posilnený týmto potvr-
dením, zintenzívnil svoju apoštolskú
horlivosť. Keď videl, že mu ubúdajú
sily, vrátil sa do rodného mesta, kde
dokonal v náručí svojej matky iba
36-ročný, dňa . júla 1539.

Pochovali ho v Miláne v kostole
sv. Pavla. 27. mája 1897 bol vyhlá-
sený za svätého.

Pokračovateľom Zaccariovej refor-
my bol sv. Karol Boromejský.  – rm –


