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SPIRITUALITA SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO

Milí spolupracovníci, bratia a sestry v donovi Boscovi,
aj tento rok sa vám z provinciálnej rady chceme prihovoriť, upriamiť pozornosť
na nové heslo hlavného predstaveného a ponúknuť vám zopár myšlienok na
uvažovanie, podnetov na konanie, vytvoriť priestor na reflexiu aj nadýchnutie
sa pre nový rok, ktorý nám klope na dvere.
Pri pohľade dopredu sa však ešte krátko obhliadnime za minulosťou
a ďakujme za ňu. Vďačnosť je pamäťou srdca. Ďakujme za dar viery,
povolania saleziána spolupracovníka, za spoločenstvo, za konkrétnych
bratov a sestry, za saleziánsku rodinu, za návštevu Svätého Otca, za dar
zdravia, za lásku, za úsmev, za prácu, za všednosť , za kríž, za dar rúk a nôh,
ktoré môžu konať dobro, za dar slova, ktoré pohladí... a ešte za mnoho
iných darov vzdávajme vďaky.

„Aby láska prinášala ovocie, nezabudnite
na korene. A aké sú vaše korene?
Rodičia a najmä starí rodičia.“
PÁPEŽ FRANTIŠEK

A aké sú teda naše saleziánske korene?
Prinavracia sa k nim náš hlavný predstavený don Artime
v Hesle na rok 2022.
V roku 2022 budeme sláviť 400 rokov od smrti svätého
Františka Saleského, a tak našou témou bude spiritualita
tohto svätca. Ona je prameňom saleziánskeho ducha dona
Bosca, z ktorého náš otec a zakladateľ čerpal a nad ktorým
neustále meditoval.

Na dona Bosca hlboko zapôsobila výnimočná postava svätého
Františka. Bol pre neho autentickou inšpiráciou, najmä preto,
že bol skutočným pastierom, učiteľom lásky a neúnavným
pracovníkom pre spásu duší. Ako mladý seminarista si Ján
Bosco pred svojou kňazskou vysviackou dal toto predsavzatie:
„Nech ma vždy vedie láska a dobrota svätého Františka
Saleského.“
Najlepším vyjadrením a zárukou vernosti zakladateľovi je
ustavičné vracanie sa k prameňom, vďaka čomu možno
preverovať a oživovať špecifický evanjeliový spôsob vlastnej
identity a konania, teda života a zároveň praxe.
(Spiritualita dona Bosca)

Akým konkrétnym
spôsobom ma svätý
František pozýva
oživiť môj spôsob
života podľa
evanjelia?
(Prostredníctvom šiestich
čŕt jeho duchovnosti)

1. Byť úplne Boží, žiť naplno prítomnosť
vo svete a úlohy svojho stavu
Výzva pre nás laikov, ktorú dosvedčuje Druhý vatikánsky koncil
a spiritualita našej doby, spočíva v harmónii medzi činnosťou
vo svete a modlitbou, medzi svetským stavom
a hľadaním dokonalosti s pomocou Božej milosti.
Je to pozvanie k svätosti, pravej zbožnosti, povolaniu
k dokonalosti.

Ako môže byť pre mňa táto spiritualita
zdrojom inšpirácie a pastoračným
a duchovným návrhom?

2. Ústredné postavenie srdca
V znaku, ktorý si František zvolil, možno vidieť, ako je srdce
najvýstižnejšou črtou celého jeho ľudského a duchovného odkazu
– srdce prebodnuté dvoma šípmi – láskou k Bohu a láskou
k blížnemu.
Srdce naplnené:
- humanizmom,
- túžbou a schopnosťou nadviazať dialóg s každým,
- vyznávaním hodnoty priateľstva, ako dôležitý základ pre
osobné sprevádzanie.

„Pán nás vidí spolu. Všetkých. A vidí nás ako deti:
má pohľad Otca, pohľad zaľúbenia
v každom dieťati. Ak prijmem tento pohľad
na seba, naučím sa vidieť dobre ostatných: zistím,
že mám vedľa seba ďalšie Božie deti
a uznávam ich ako bratov a sestry.“
PÁPEŽ FRANTIŠEK

3. Medzi Prozreteľnosťou a láskavosťou
Svätý František Saleský píše: „Dôverujem Božiemu srdcu bez
výhrad, a to mi umožňuje prijať všetky detaily, ktoré mi sled
udalostí a okolností deň čo deň prináša. Nemám ‚čo žiadať
a čo odmietnuť‘ vzhľadom na vedomosť, že v každom prípade
som v Božích rukách.“
„Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú
povolaní podľa jeho rozhodnutia.“ (Rim 8, 28)

„Boh sa stal blízkym nášmu životu, má súcit s osudom
zraneného ľudstva a prichádza odstrániť každú
prekážku, ktorá nám bráni žiť vzťah s ním, s druhými
i sami so sebou.
Stal sa blízkym... Blízkosť. Zapamätajte si dobre toto
slovo, blízkosť. Súcit: Evanjelium hovorí, že Ježiš,
vidiac malomocného, mal s ním súcit. A neha. Tri
slová, ktoré ukazujú Boží štýl: blízkosť, súcit, neha.“
PÁPEŽ FRANTIŠEK

Čo by som teraz mohol/-la začať robiť,
alebo naopak s čím by som mal/-a
prestať, aby moji blízki zažili Boží štýl
v mojom konaní?

4. Da mihi animas dona Bosca
a „eucharistická pedagogika“
Kto žije z Eucharistie stáva sa skrytým spôsobom prítomnosťou
Ježiša medzi ľuďmi. K tým, ktorí boli predtým nepriateľskí sa
približuje a získava si ich ako priateľov jedného po druhom.
S Eucharistiou je ústredným bodom kríž a dôvera v Máriu.
To všetko nám hovorí o výchovnom a evanjelizačnom nadšení
dona Bosca, ktorý v prítomnosti Pána v Eucharistii a v silnej
prítomnosti Márie, uprostred svojich chlapcov, nachádzal denne
silu uskutočňovať Da mihi animas, caetera tolle.

„Kráčať za Ježišom znamená rozhýbať dennodenne
naše kroky v ústrety bratovi. K tomu nás pohýna
Eucharistia – cítiť sa byť jedným Telom, rozdávať sa
pre iných. Drahí bratia a sestry, dovoľme, aby nás
stretnutie s Ježišom v Eucharistii premieňalo, ako
premieňalo veľkých a odvážnych svätcov, ktorých si
uctievate.“
PÁPEŽ FRANTIŠEK

5. Majster komunikácie.
Ale ako komunikovať?
František Saleský, patrón novinárov, je majstrom komunikácie
pre všetkých, veľkým ohlasovateľom cez prostriedky, ktoré mal
a v podmienkach, v ktorých žil.
Stojí za to pochopiť jeho charizmu v komunikácii. Jeho schopnosť
prepájať lásku a záujem o reflexiu, kultúru s propagovaním
a podporovaním dialógu.
Je to pre nás posolstvo nanajvýš aktuálne a skutočná výzva
v dnešnom svete, kde je komunikácia stredobodom reality.

„Ikona dobrého samaritána, ktorý obväzuje rany
zbitého človeka a leje na ne olej a víno, nech nás
vedie. Naša komunikácia nech je voňavým olejom na
bolesť a dobrým vínom pre radosť. Naša schopnosť
zasvietiť nech nepochádza zo špeciálnych trikov
a efektov, ale z našej schopnosti stávať sa blížnym
tomu, koho stretáme zraneného na našej ceste,
s láskou, s nežnosťou. “
PÁPEŽ FRANTIŠEK

Predstav si, že máš zázračný prútik,
vďaka ktorému sa môžeš naučiť lepšie
komunikovať, počúvať, porozumieť
druhému. Čo by sa zmenilo?

6. Ako František Saleský ovplyvnil dona
Bosca v sprevádzaní mladých
Je správne rásť v umení sprevádzať na ceste viery mladých , ktorí
nepoznajú Boha. Je veľmi saleziánske cítiť a skutočne veriť, že
každý človek potrebuje „priateľa duše“, u ktorého môže nájsť
radu, pomoc, sprievodcu a priateľstvo.
Svätý František Saleský je príkladným svedkom kresťanského
humanizmu a totálnou pastoračnou obetou v starostlivosti
o duše. Svedectvom svojho života nám pripomína, že každý
človek nosí hlboko vo svojom vnútri nostalgiu po Bohu a že iba
v ňom nachádza skutočnú radosť a svoje plné realizovanie sa.

Ak by som mal/-a tento týždeň jednu
hodinu navyše, akým dobrom by som
ju naplnil/-a?

„Všetko robte
z lásky, nič nasilu.“

(sv. František Saleský)

Prajeme nám všetkým i celej saleziánskej rodine nech je Heslo a rok 2022
príležitosťou a časom, keď naše konanie i slová budú viac preniknuté duchom
svätého Františka Saleského v láskavosti, blízkosti, súcite, nehe. Príležitosťou
spoznať a nájsť sa v spiritualite svätého Františka Saleského a ešte viac oceniť
nádherné charakteristiky saleziánskeho ducha dona Bosca, ako aj vzácne
hodnoty saleziánskej spirituality.
Modlitbou vás sprevádza
vaša provinciálna rada ASC

