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iMYgranti

Hlavný predstavený saleziánov don 
Ángel Fernández a ďalší predstavení 
saleziánskej  rodiny na sviatok 
narodenia Panny Márie vyzývajú svoje 
komunity urobiť konkrétne kroky v 
ústrety utečencom.
„Ak pomôžeš jednému človeku, 
pomôžeš tým celému svetu“ 
(Talmund). Paradoxne, mnohí sa 
obávajú pomôcť utečencom. Je to z 
pochopiteľných dôvodov strachu a 
neistoty, avšak nepochybne sa medzi 
utečencami nachádzajú ľudia v núdzi 
bez prostriedkov, bez možností, 
hladní, smädní, odkázaní na pomoc 
druhých. 
Pápež František nás pri modlitbe 
Anjel Pána vyzýva k rozmýšľaniu ale i 
ku konkrétnym krokom pomoci, aby 
sme tvárou v tvár tragédii desiatok 
tisícov utečencov, ktorí utekajú 

pred smrťou, vojnou a hladom, 
boli blížnymi tým najmenším a 
opusteným. Aby sme im dali skutočnú 
nádej, nielen jednoducho povedali: 
“Odvahu, trpezlivosť…!” Kresťanská 
nádej je bojovná, s húževnatosťou 
tých, ktorí idú za istým cieľom. Pápež 
vyzýva každú farnosť, každú rehoľnú 
komunitu, každý kláštor, každé 
pútnické sanktuárium v Európe, nech 
prijme jednu rodinu, počnúc Rímskou 
diecézou.“ Čokoľvek ste urobili 
jednému z týchto mojich najmenších 
bratov, mne ste urobili” (Mt 25,40).

Animátorské plánovanie

Ako každý rok, ani tentokrát sme my, 
animátori, nenechali nič na náhodu a 
ešte počas prázdnin sme sa pustili do 
plánovania nového školského roka. 
Dopodrobna sme preberali všetky 
akcie od najmenších až po najväčšie. 
Pribudlo mnoho nových nápadov a 
riešení. Okrem riešenia jednotlivých 

akcií sme ale privítali aj novú generáciu 
animátorov, ktorá sa pomaly, ale isto 
začína angažovať v našom stredisku. 
Ťažiskovou témou plánovania nebolo 
však len vymýšľať, vylepšovať a 
zväčšovať strediskové akcie. Bolo 
to predovšetkým prehodnocovanie 
vnútornej motivácie animátorov 
a vzbudzovanie túžby byť naozaj 
dobrými a príkladnými animátormi 
pre deti a mládež, ktoré ku nám 
prichádzajú. Zaumienili sme si rásť 
v zodpovednosti, byť vzorom pre 
deti, ale aj mladších animátorov, no a 
hlavne sa všetkým týmto približovať 
Bohu. Lebo len to nám umožní, ako 
vraví naše heslo „ ÍSŤ DO VECÍ S 
NOVÝM NASADENÍM!“
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Maxistretko

Máme otvorené! 
Pre každého!
Aj takto by 
sme si mohli 
povedať po 
ďalšom ročníku 
otvorenia nášho 
saleziánskeho 
strediska. Téma 
Maxistretka 
totižto znela: 
„Vitaj doma“ a 

mala vyjadriť, že sa tu všetci môžeme 
naozaj cítiť ako v pohodlí svojho kresla. 
Rodinka Laffersovcov nás privítala 
v „ich obývačke“ vytvorenej v bare. 
Kým Katka chystala mini občerstvenie, 
deti plnili úlohy na stanoviskách, kde 
sa mohli rovno zapisovať na stretká 
a krúžky. Novinkou bolo, že spolu 
s nimi sa mohli rodičia zúčastniť 
oddychových aktivít – k dispozícii boli 
masáže, vlasové a nechtové štúdium 
pre mamičky, či posedenie pri pivku 
a hot-dogoch pre oteckov. Chceli sme 
tak vytvoriť atmosféru prijatia, ktorá 

počas roka patrí malým i veľkým. 
Za splnenie úloh na stanoviskách si deti 
otláčali svoje ruky do farby a následne 
na papier, čím vytvorili spoločný obraz 
do „našej obývačky“ – ten teraz visí v 
stredisku spolu s fotkami z Maxistretka. 
Deti za splnené úlohy získali odmeny, 
ako napríklad zlaňovanie, maľovanie 
na tvár, strieľanie z luku, prehliadku 
kamiónu a mnohé iné. 
Na záver sa už len chceme poďakovať 
každému, kto svojim kúskom prispel 
ku krásnemu spoločnému poobediu. 
Všetci ste vítaní po celý rok, kde takúto 
atmosféru môžete zažiť stále. 

Púte k Sedembolestnej sa zúčastnil aj zbor STAGG

Bohoslužobný program tohtoročnej 
púte k Sedembolestnej Panne 
Márii v Šaštíne sa začal v piatok 
11. septembra. Na pondelok bol 
pripravený mládežnícky program pod 
názvom Agapé, ktorého súčasťou 
bol muzikál o Chiarre Luce Badano, 
koncert skupiny Spektrum či „rehoľná 
kaviareň“, kde mladí mohli stretnúť 
viacerých rehoľníkov. O polnoci 
sa konala svätá omša, na ktorú bol 
pozvaný zaspievať zbor STAGG a 

mohol sa tak spolu s pútnikmi priblížiť 
k milostivej soche a prispieť svojím 
spevom k oslavám Sedembolestnej. 
Po svätej omši si účastníci mohli 
vypočuť skúsenosti exorcistu, 
program ukončila adorácia a modlitba 
Korunky k Božiemu Milosrdenstvu. 
Púť vyvrcholila 15. septembra, na 
sviatok Sedembolestnej Panny 
Márie, za účasti prezidenta a ďalších 
štátnikov. Arcibiskup Cyril Vasiľ v 
homílii, ktorá zarezonovala veriacimi 
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Päť jazykov lásky pre deti

Napadlo vás niekedy, že ako rodič 
môžete robiť chyby v spôsobe, akým 
svojmu dieťaťu prejavujete svoju 
lásku? A to nie preto, že by ste boli 
zlou matkou alebo zlým otcom, ale 
preto, že jazyk, ktorým dieťaťu svoju 
lásku dávate najavo, nekorešponduje 
s jazykom vášho dieťaťa. Pre takéto 
nedorozumenia sa potom dieťa necíti 
byť dostatočne milované a vy, rodičia, 
budete jeho reakciami zarmútení. 
Dvojica kresťanských poradcov Gary 
Chapman a Ross Campbell ponúka vo 
svojej publikácii z oblasti rodinného 
poradenstva spôsob ako objaviť 
primárny jazyk lásky vášho dieťaťa a 
naučiť sa mu efektívne vyjadriť vašu 
lásku. Dieťa tak nadobudne istotu, 
že ho milujete a prejaví sa to na jeho 
postoji a správaní. Akými jazykmi 
lásky teda môžeme hovoriť so svojimi 

deťmi? V tomto čísle predstavujeme 
prvý z nich - Fyzický kontakt.
Najobvyklejším spôsobom ako hovoriť 
týmto jazykom lásky sú objatia a 
bozky, ale existujú aj ďalšie spôsoby: 
Ocko svojho dvanásťmesačného syna 
vyhadzuje do vzduchu. Mama má 
svojho trojročného syna na kolenách 
a číta mu rozprávku. K podobným 
činnostiam medzi rodičmi a deťmi 
nedochádza tak často, ako by sa dalo 
očakávať. Výskumy naznačujú, že 
mnohí rodičia s a dotýkajú detí len keď 
je to nutné. Keď ich obliekajú, usádzajú 
do auta, ale nesú do postele. Zdá sa, 
že si mnoho rodičov neuvedomuje ako 
veľmi ich deti fyzický kontakt potrebujú 
a ako rýchlo by tento prostriedok 
mohli využiť. Prijímať lásku dotykom 
potrebujú rovnako chlapci ako 
dievčatá. Chlapcom sa samozrejme 

i médiami, pomenoval sedem bolestí 
Slovenska a vyjadril sa k pálčivým 
problémom utečeneckej krízy či stavu 
súdnictva. Nielen pútnikom adresoval 
záverečnú myšlienku: „Slovensko má v 
znaku tri vrchy a kríž. Jeho vrchy nám 
pripomínajú, že máme vystupovať do 
výšky, morálnej i duchovnej. Kríž je 
ukazovateľom, smerovníkom, anténou 
zachytávajúcou signál z výsosti.“ Po 
slávnostnej svätej omši sa konala 
ďakovná bohoslužba východného 
obradu, takzvaný akatist k 
Bohorodičke. 16. septembra program 
ukončila Púť seniorov a chorých.  
Oficiálna história šaštínskej púte 
siaha do roku 1732, kedy bola 
socha Sedembolestnej Panny Márie 
vyhlásená za milostivú. Stalo sa tak na 

základe doloženia mnohých zázrakov, 
ktoré sa udiali na jej príhovor. Dôležitým 
medzníkom bol rok 1927, v ktorom 
bola Sedembolestná Panna Mária 
vyhlásená za patrónku Slovenska. 
Priemerne sa púte zúčastňuje okolo 20 
tisíc veriacich, v minulom jubilejnom 
roku Sedembolestnej to bolo až 50 
tisíc pútnikov. 
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často dostáva menej dotykov než 
dievčatám. Najbežnejším dôvodom 
sú obavy rodičov, že dotyky chlapca 
zženštia. To samozrejme nie je pravda. 
Pravdou je, že čím plnšiu citovú nádrž 
dieťaťa budú rodičia udržovať, tým 
zdravšie bude jeho sebavedomie a 
sexuálna identita.
Keď dieťa začne chodiť do školy 
ešte stále potrebuje fyzický kontakt. 
Každodenné ranné objatie na cestu 
môže dieťa ochrániť pred pocitmi 
neistoty a obnoviť v ňom vedomie 
bezpečia.

Všetky deti potrebujú počas celého 
detstva i dospievania fyzický kontakt. 
Mnoho chlapcov prechádza vo veku 
sedem až deväť rokov obdobím, kedy 
odmietajú láskyplný dotyk a predsa 
fyzický kontakt stále potrebujú. 
Všeobecne sú otvorení voči živším 
formám kontaktu ako je súťaženie, 
postrkovanie, ťapnutie vlastnej dlane 
o dlaň druhého na oslavu úspechu, 
hravé údery a tak podobne. Dievčatám 

sa tento druh fyzického kontaktu tiež 
páči, ale nebránia sa ani jemnejším 
dotykom, pretože na rozdiel od 
chlapcov neprechádzajú obdobím 
odmietania fyzického kontaktu. 
Ďalšie obdobie, kedy je dotyk dôležitý 
nastávajú, keď je dieťa choré, telesne 
či citovo zranené, unavené, alebo keď 
sa prihodí niečo neobvyklé alebo 
smutné. 
Keď je dieťa na základnej škole, 
je nutné mať na pamäti, že ho 
pripravujete na najťažšiu časť detstva 
– na dospievanie. Keď vaše dieťa 
dospej do veku medzi trinástym a 
devätnástym rokom, je dôležité, aby 
ste mu prejavovali lásku pozitívnymi 
spôsobmi a tiež na správnom mieste a 
v správny čas.  Matka by nikdy nemala 
objímať syna v prítomnosti jeho 
vrstovníkov. On sa snaží rozvinúť svoju 
vlastnú nezávislú identitu a podobné 
správanie ho uvádza do rozpakov a 
môže stať terčom posmechu. Avšak 
v súkromí domova, keď sa večer 
vráti z vyčerpávajúceho futbalového 
tréningu, syn možno matkine objatie 
skutočne prijme ako výraz lásky. 
Niektorí otcovia sa zdráhajú objímať 
a pobozkať svoju dospievajúce 
dcéru, mysliac si že je to v tomto 
období nevhodné. Opak je pravdou. 
Dospievajúce dievča potrebuje objatie 
svojho otca. Pokiaľ si otec drží odstup, 
bude jeho dcéra pravdepodobne 
dotyky hľadať u iného muža, často 
nezdravým spôsobom. Znova však 
platí, že záleží na čase a mieste. 
Pamätajte si, že ste pre svoje deti 
vzorom. Budú sledovať ako sa jazykom 
fyzického kontaktu vyjadrujete vy. V 
ďalšom čísle predstavíme druhý jazyk 
lásky vášho dieťaťa: Slová uistenia.
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Rady skúseného diabla

Kniha Rady skúseného diabla je 
kresťanským románom od C S. Lewisa. 
Je napísaná v satirickom štýle a zatiaľ 
čo formát je fiktívny, zápletka a postavy 
sú vymyslené na to, aby kresťanom 
poukázali na teologické problémy, 
predovšetkým tie, čo majú čo 
dočinenia s pokušením a odolnosťou 
voči nemu. Autor poskytuje rad lekcií 
vyobrazením typického ľudského 
života – so všetkými jeho pokušeniami 
a pádmi – z diablovho uhla pohľadu. 
Príbeh nesie formu série 31 listov od 
„skúseného“ pokušiteľa Krutodlaka 
svojmu synovcovi Svrabomilovi – 
menej skúsenému diablovi. Strýkove 
mentorstvo sa týka synovcovej 
zodpovednosti pre zaistenie zatratenia 
jedného britského muža, známeho 
pod prezývkou „Pacient“.
Ústrednou myšlienkou prvého listu je 
strýkova rada o nutnosti odradenia 
ľudí od samotného myslenia a 
presvedčenia, že zmyslové zážitky 
tvoria skutočný život. 

Drahý môj Svrabomil!
Rád by som sa pozastavil pri Tvojej 
otázke, či by si mal viesť svojho pacienta 
k tomu, aby veľa čítal, a čím častejšie 

sa stretával so svojím materialistickým 
priateľom. Zdá sa mi, že si trochu 
naivný! Hádam si len nemyslíš, že 
ho rozumovými dôvodmi vytrhneš 
z pazúrov Nepriateľa? Tvoj človek 
je už odmalička zvyknutý, že sa mu 
hlavou preháňa tucet nezlučiteľných 
filozofií. Udržať ho mimo Cirkvi sa ti 
podarí najlepšie pomocou fráz, nie 
argumentov. Aj on vie argumentovať, 
no v otázke skutočne praktickej 
propagandy, o akú mi ide, už storočia 
povážlivo zaostáva za Naším Otcom v 
Hlbinách. Argumentovaním preberáš 
k životu pacientov rozum, a keď 
raz začne myslieť, ktovie, čo všetko 
z toho môže vzísť? Ak by sa ti aj 
podarilo prekrútiť určitý myšlienkový 
pochod v náš prospech, zistíš, že 
si vo svojom pacientovi len posilnil 
zhubný zvyk zaoberať sa všeobecnými 
problémami, namiesto toho, aby 
sa sústreďoval na bezprostredné 
zmyslové zážitky. Tvojou úlohou je 
upriamovať jeho pozornosť práve na 
tieto zážitky. Uč ho nazývať zážitky 
skutočným životom a nedovoľ mu 
zamýšľať sa nad tým, čo vlastne pod 
pojmom „skutočný“ myslí. Nezabudni, 
že on nie je len duch. Keďže  si nikdy 
nebol človekom, neuvedomuješ si, 
ako ich zotročuje tlak všedných vecí. 
Vďaka procesom, ktoré sme v ľuďoch 
pred storočiami spustili, sa im dnes zdá 
nemožné veriť v niečo neobvyklé, keď 
majú pred očami veci obyčajné. Stále 
mu zdôrazňuj všednosť vecí. Radšej 
mu podsuň veľkolepú fixnú ideu, že 
už všetko vie, a že všetko, čo náhodou 
pochytil v bežných rozhovoroch alebo 
si prečítal v časopisoch, je výsledkom 
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Výňatok z knihy Rady 
skúseného diabla od C. 
S. Lewisa (vydavateľstvo 
Porta libri, 2007, 2013)

Pokračovanie 
nabudúce...

„moderného bádania“. Nezabúdaj, 
že Tvojou úlohou je ho zmiasť. Podľa 
rečí vás mladých diablov by mal jeden 
pocit, že chcete ľudí vzdelávať!
Objíma Ťa Tvoj strýc
Krutodlak

Mária Mazzarellová na výlete v Ríme

generálna predstavená niesla plnú 
náruč chleba a ovocia. Zostávajúce dni 
naplnili návštevou rímskych bazilík a 
kresťanských pamiatok. V Lateránskej 
bazilike sa dokonca zúčastnili svätenia 
biskupov a na gregoriánskej sv. omši.“ 
Mária Mazzarellová myslela viac na 
druhých. Tak ozajstne.
(Zdroj: Kronistória II.)

V roku 1877 don Bosco spolu s 
bratmi prvýkrát vyslal na misie aj 
sestry saleziánky. Pred odchodom 
do Uruguaja, don Cagliero s Máriou 
Mazzarellovou boli so skupinou prvých 
misionárok  na audiencii u svätého 
Otca Pia IX., ktorý im zablahoželal a 
požehnal. Popoludní sa všetci vybrali 
do katakomb svätého Kalixta. Bol 
november a dokonca aj v Ríme bola 
zima. Keď boli dole v katakombách, 
všimla si, že klerik salezián Karol Pane 
sa triasol od zimy, pretože už mesiace 
ho trápila malarická horúčka. Mária 
Dominika mu ponúkla svoj šál a hoci 
sa bránil, rád ho potom prijal. Keď sa 
večer vrátili do ubytovne, vybrala sa so 
sestrou Janou Borgnovou na nákupy 
a postarali sa aj o raňajky. Rímske 
uličky tak boli svedkom toho, ako 

Káva s don Boscom

teda nie!“ Ale potom predsa len šiel. 
Neochotne sa opýtal: „Čo by ste 
chceli?“
„Drahý chlapče, prosím si šálku kávy,“ 
povedal don Bosco veľmi láskavo a 
zadíval sa na neho, „ale mám aj ďalšie 
želanie.“
„Aké?“ spýtal sa chlapec.
„No aby si mi ju priniesol ty!“
Chlapca dostal pohľad a štýl dona 

V jeden jesenný deň si don Bosco 
sadol do kaviarne v Turíne, aby si pri 
kávičke v pokoji prečítal nejaké listy. 
Všimol si chlapca, ktorý obsluhoval. 
Volal sa Giovanni Paolo Cotella, mal 
asi 13 rokov a odišiel od rodičov, 
ktorí k nemu neboli práve najlepší. 
Šéf kaviarne mu prikázal, aby sa dona 
Bosca opýtal, čo si dá.
„Čo? To mám ísť za tým kňazom? To 
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Pápež František sa prihovára aj cez internet

Svätý Otec v tvíte pozýva byť 
nablízku chudobným rodinám
„Pane, pomôž nám byť veľkodušnejšími 
a byť vždy viac nablízku chudobným 
rodinám.“
Svätý Otec tvítuje: Dovoľme Božej 
láske zakoreniť sa v nás
„Dovoľme, aby sa Božia láska 
zakorenila v nás, tak budeme schopní 
darovať sa pre druhých.“

Tvít pápeža Františka: Keď sa 
všetko rúca, Božia láska nás podrží
„Keď sa všetko rúca, našu nádej 
udržiava len jedno: Boh nás miluje, 
miluje každého z nás!“
Svätý Otec na Twitteri: Učme sa 
odvahe od mučeníkov dneška
„Dnešná Cirkev je cirkvou mučeníkov: 
mnohých hrdinských svedkov. Učme 
sa od nich odvahe.“

Bosca a povedal si, že to nebude 
hocikto. Priniesol mu kávu a pritom 
cítil, že sa od neho nevie odtrhnúť. 
Don Bosco sa s ním pekne rozprával o 
jeho rodine, veku, zamestnaní a najmä 
prečo odišiel z domu, a potom ho 
pozval do Oratória. 
„Giovanni, toto miesto nie je pre teba. 
Chceš ísť so mnou do Oratória?“
„A čo tam budem robiť?“
„Môžeš študovať, ak chceš.“
„Ale je tam dobre?“
„Dobre? Je tam kopec zábavy.“
„A kedy?“
„Príď už dnes večer.“
Giovanni na Valdoccu vychodil 
gymnázium, našiel si zamestnanie a žil 
ako dobrý kresťan. Patril medzi prvých 
odchovancov a pomáhal donovi 

Boscovi s reklamou novín Katolícke 
čítanie. Pri jeho smrti v roku 1908 boli 
don Rua a jeho profesor z gymnázia 
don Cerruti. 
Ako veľa môže znamenať jedna 
kávička, ak sme pozorní na druhých.
(Zdroj: MB 7)
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téma: Máme otvorené!

_téma: Máme otvorené!

Minulú nedeľu sa v Bratislave konal 
dlho plánovaný Národný pochod za 
život. Podľa odhadu organizátorov 
sa ho zúčastnilo okolo 70 až 85 tisíc 
ľudí zo všetkých kútov Slovenska. Aj v 
našom stredisku bola táto akcia silne 
podporovaná a do hlavného mesta 
sa vybrali mladí i celé rodiny z našej 
farnosti. Niekoľko dní žila saleziánska 
facebooková stránka len tým, aby sa 
našlo v autách miesto pre každého, 
kto by sa naň chcel dostať.
Samotnému pochodovaniu v 
uliciach predchádzal dvojhodinový 
program. Na viacerých bratislavských 

námestiach vystúpili hudobníci ako 
Kapucíni&Stanley, Peter Bažík či 
Mária Čírová. Po hudobnom bloku 
dali moderátori priestor svedectvu 
viacdetnej rodiny a zástupkyne 
mimovládnych organizácií predstavili 
projekty, ktoré majú za úlohu pomôcť 
tehotným ženám v núdzi. Na pódiu sa 
stretli tiež zástupcovia náboženských 
organizácií, ktorí spoločne hovorili o 
význame života.
„Našim cieľom je rovnosť v ochrane 
života všetkých ľudí bez rozdielu, 
vrátane nenarodených detí – tak v 

legislatíve ako aj v praxi. Zároveň 
sme presvedčení, že tehotné matky 
v kritickej situácii majú dostať od 
spoločnosti pomoc a podporu,“ 
povedal hlavný koordinátor pochodu 
Marek Michalčík.
Po skončení programu účastníci 
vyrazili z Kamenného námestia na 
asi dva a pol kilometrový okruh, 
ktorý sa končil na Námestí SNP. Prví 
pochodujúci sa tam dokonca stretli 
s ešte stále čakajúcim koncom davu. 
Medzi tisícami ľudí s úsmevmi na 
tvárach boli mladí, mnohé rodiny s 
deťmi, ale i starší a seniori. Všetci prišli 

v pokojnej atmosfére vyjadriť radosť, 
ktorú život prináša. „Pokojná radostná 
atmosféra, ktorá sa niesla ulicami 
hlavného mesta sú dôkazom, že ľuďom 
v našej krajine záleží na ochrane života 
od jeho počatia až po prirodzenú 
smrť,“ dodal Marek Michalčík.
Animátor Peťo Phanvan sa po návrate 
vyjadril: „Pochod za život je akcia pre 
každého, komu záleží na pravých 
hodnotách. Každý má právo na 
ochranu života, hlavne tí najslabší.“
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Čo som zažil ako dobrovoľník v Turíne

téma: Máme otvorené!

_téma: Máme otvorené!

„Prvé dva dni sme bývali u saleziánov 
v Bergame, kde nám každý deň na 
raňajky prichystali veľkú hostinu a 
jeden z nich pre nás odslúžil svätú 
omšu. Len čo sme sa presunuli do 
Turína, vedeli sme, že to nebudeme 
mať ľahké. V prvé dni nás vedúci 
oboznámili s tým, že sme prišli slúžiť 
druhým a program je prichystaný pre 
účastníkov. My sme im mali spríjemniť 
a uľahčiť tento týždeň. Počas prvých 
dvoch dní bol prichystaný program pre 
nás, mohli sme sa zúčastniť katechéz 
alebo prechádzok po Turíne. Mali sme 
aj možnosť stretnúť sa s dobrovoľníkmi 
z vojnou sužovanej Sýrie, ktorí nám 
priblížili ako ťažko momentálne žijú. Na 
tretí deň nášho pobytu v Turíne začali 
prichádzať prví účastníci, ktorých sme 
mali ubytovať. Ešte predtým ich však 
bolo treba zaregistrovať – to nás hneď 
preverilo, lebo sa tam nahrnulo naraz 
asi dvetisíc ľudí z rôznych krajín sveta. 
Počas týždňa sa nazbieralo dokopy 
osemtisíc mladých a každý deň 
prebiehali slávnostné ceremoniály v 
športovej hale neďaleko Valdocca. 
Tam sme vydávali raňajky, obedy i 
večere a usmerňovali ľudí. V strede 
týždňa bola v parku pri hale oslava, na 

ktorej mohla každá krajina rozložiť stan 
a prezentovať svoju kultúru a zvyky. 
Bolo to veľmi zaujímavé a zábavné. V 
strede bolo veľké pódium, na ktorom 
sa striedali účastníci mnohých krajín 
a predvádzali tance, ktoré sme sa 
mohli naučiť tancovať s nimi. Večer 
sme sedeli na lavičke s dvomi ďalšími 
dobrovoľníkmi zo Slovenska a prišiel 
k nám salezián z Buenos Aires. Začal 
nám ukazovať kúzla, čím nám veľmi 
pripomínal don Bosca a hneď si nás 
získal. Spriatelili sme sa a po zvyšok 
osláv sme sa stretávali a zabávali. No 
našli sme si tam mnoho priateľov aj z 
iných krajín. Koncom týždňa sme sa 
presunuli na Colle don Bosco, kde 
sme znova museli všetkých ubytovať 
a snažili sme sa im pomôcť, ak niečo 
potrebovali. V sobotu večer to celé 
vypuklo. Na nádvorí tancoval môj 

kamarát z Nigérie aj s jeho krajanmi a 
spievali pritom africké piesne. Pripojil 
som sa k nim a veľmi sme si to užívali. 
Netrvalo dlho a vytvoril sa okolo 
nás kruh ľudí, ktorí tancovali s nami. 
Oficiálna oslava don Boscových 200. 
narodenín začala koncertom orchestra 
a vyvrcholila polnočným príhovorom 
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STRETKÁ CHLAPCI
Šmecari – Jakub Masič, Matej Košík, 
streda 16:00 – 17:00, 5.-7. ročník ZŠ
Matej Košík – utorok 16:30 – 17:30, 1.-
4. ročník ZŠ
Samo Palaj, Tobiáš Záhumenský, 
piatok 16:30 – 17:30, 6.-9. ročník ZŠ
Peťo Phanvan, Marek Vigaš – nedeľa 
15:00 – 16:30, 4. – 8. ročník ZŠ

STRETKÁ DIEVČATÁ
Anjelikovia - Dominika Bernátová, 
Pauli FMA, utorok 16:45 – 17:45, 6 – 11 
rokov
(PO)imosáčky - Jožka Kašovská, utorok 
16:30 – 17:30, 4. ročník ZŠ
Bláznivé priateľky – Terka Filová, 
Monika FMA, streda 16:00-17:00, 5.- 
6.ročník
Predám psa – Roxy Róthová, Natália 
Lenhardová, streda 16:30 – 17:30, 14 – 
15 rokov
Kamoši a kámky - Žofka Lukáčová, Igi 
Plavá, Monika FMA – nedeľa 17:00 – 
18:00
CHAOS - Jožka Kašovská, SŠ, raz za 
mesiac podľa dohody

KRÚŽKY
Šikovné ruky – Agi Macková, Klára 
Chytilová, Pauli FMA, streda 16:30 – 
17:30
Hokejbalový krúžok – Tomáš Slávik, 
štvrtok 16:00 – 17:00
Futbalový krúžok – Viktor Tóth, nedeľa 
16:00 – 17:00
Floorbalový krúžok  – Rea Šimonová, 
Pauli FMA, dievčatá 3. ročník a vyššie, 
štvrtok 16:00 – 17:00
Gitarový krúžok – Palo SDB, streda 
16:00 – 17:00
Zbor STAGG – Betka Ondrejková, 
piatok 17:30, nedeľa 7:45, SŠ a vyššie
Detský zbor SADETZ, Megy Mikulová, 
Lucka Baníková, piatok 16:00 – 17:00, 
nedeľa 9:00 (omša 11:30), ZŠ

ANIMÁTORSKÉ STETKÁ
NP chvíľa – Monika FMA, štvrtok 
20:00-21:00
Starší animátori a animátorky – Ivo 
SDB, Pauli FMA, štvrtok 20:00-21:00
Next Hope – Kmecko SDB, Jano 
Šakový
Začínajúci animátori – Juraj SDB

Stretká a krúžky v Salezku

hlavného predstaveného don Angela 
Fernandeza Artimeho. Nezabudol sa 
prihovoriť ani nám, dobrovoľníkom a 
poďakovať nám za všetko, čoho sme 
sa zriekli pre druhých. V nedeľu ráno 
sme sa už všetci tešili na záverečnú 
svätú omšu, po ktorej sa nám 
prihovoril aj pápež František. Po omši 
sme si uvedomili, že sa všetko končí 
a lúčili sme sa s priateľmi, ktorých 
sme tam spoznali. Nasledujúce dva 
dni sme oddychovali. Prešli sme si 
Turín a zostali sme na Valdoccu, kde 

sme boli ubytovaní s Chorvátmi, 
Poliakmi a Sýrčanmi. Prežili sme spolu 
krásny večer, počas ktorého sme 
mohli navzájom zdieľať naše zážitky. 
Z Talianska sa nám odchádzalo veľmi 
ťažko, pretože sme tam spoznali veľa 
úžasných ľudí. Všetci však veríme, že 
to budú priateľstvá na celý život.“

Tobiáš Záhumenský
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Naše akcie

Saleziáni Don Bosca, Tatranská 38/A, 97411 Banská Bystrica, sfidi@sbb.sk, www.sbb.sk
Domka Bajnoková, Ivo Bernát, Pauli Mäsiarová, Betka Ondrejková, Pavol Pillár, Peter Phanvan, Evka Phanvanová, 
Jozef Slávkovský, Alic Vosková - redakčná rada

téma: Máme otvorené!

2.3.10. 40-hodinová adorácia
5.10. bl. Albert Marvelli
7.10.  bl. Jozef Toniolo
7.-11.10.  Púť do Turína
11.10.  DO mladých v Salezku
13.10. bl. Alexandra da Costa
17.10.  Duchovná obnova rodín

Vtipy

Prázdninové dni ako každý rok 
naplnili mnohé saleziánske akcie. 
Tento rok však nastalo aj niekoľko 
zmien. Prvý mesiac prázdnin otvoril 
nultý ročník Cyklovýletu. Trasa sa 
začínala v rakúskej dedinke Mallnitz 
a pokračovala vyše 300 km až k moru 
do mestečka Grada. Zúčastnilo sa jej 
pätnásť cyklistov a traja sprievodcovia 
na autách. Táborový cyklus sa začal 
netradične táborom chlapcov na 
Ranči. Dobrodružstvo v čisto mužskom 
zložení si užilo asi 40 chlapcov aj 
so svojimi otcami. Jún pokračoval 
prímestským táborom, ktorý čerpal 
inšpiráciu z filmu Veľká šestka. 
Počas piatich dní sa deti so svojimi 
animátormi naučili vážiť si priateľstvo. 
Päť odvážlivcov sa potom odhodlalo 
prejsť hrebene Malej Fatry. Neskôr 
na animátorskom výlete si mladí 
trochu oddýchli a užili si spoločný 

čas, počas ktorého mohli prehĺbiť 
svoje priateľské vzťahy a pripraviť sa 
na najväčšiu akciu leta – veľký letný 
tábor. Napriek tomu, že v jeho úvode 
nastalo pár komplikácií a účastníci sa 
museli rozdeliť na dve časti, napokon 
všetko dobre dopadlo. Hlavní aktéri, 
súrodenci Peter a Lucia, sa dostali 
za deťmi do Jasenia i Ponikleca. V 
magickej hre precestovali rôzne 
kontinenty a objavili mnoho darov. V 
auguste nastal čas naplánovať nový 
školský rok v Salezku. V Hornej Vsi si 
animátori pripomenuli strediskové 
priority a s novým nasadením sa 
pustili do prvých príprav podujatí. 
Prázdniny vyvrcholili už tradičným 
streetworkovým „Hecni sa!“ pri 
opornom múre. Úplnou bodkou bola 
akcia s príznačným názvom „Bodka za 
prázdninami“ určená pre chlapcov.

17.10. IMOS
18.10. Deň otvorených dverí
24.10. bl. Alois Guanella
29.10.  bl. Michal Rua
29.10.-1.11. Jesenné prázdniny
30.10.-1.11. Sústredenie STAGG

Do firmy prijali nového zamestnanca. 
Hneď v prvý deň si ho vezme do 
parády starý majster a vraví mu:
„Tak mladý, tu máš metlu, pôjdeš 
pozametať tlačiareň!“
„Ale, ja som inžinier!“ protestuje 
nováčik.

„Aha!“ poškrabe sa majster za uchom. 
„Tak poď, ja ti to ukážem...“

- Otecko, čo je to manželský stav?
- To je stav, v ktorom muž prestáva 
kupovať kvety a začína nakupovať 
zeleninu.

Nezabudnuteľné okamihy leta


