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Úvodník

Vianoce máme úspešne za 
sebou, koláče zjedené, stromčeky 
odzdobené, darčeky rozbalené... A 
predsa ešte jeden darček na nás čaká. 
Ani nie darček, ale obrovský dar. Tým 
darom je don Bosco, ktorého sviatok 
sa chystáme osláviť 31.1.
Nebeský Otec nám skrze tohto 
svätca dal ubezpečenie, že mu 
záleží na osude každého mladého 
človeka. Ubezpečuje nás, že mu nie je 
ľahostajné utrpenie a nespravodlivosť, 
ktorá sa vo svete deje a odpovedá na 

to tým, že daruje svetu charizmu don 
Bosca. 
Don Boscova charizma, tento Boží 
dar, je naďalej prítomná vo svete, vo 
všetkých saleziánoch a saleziánkach, 
spolupracovníkoch, skrátka v celej 
saleziánskej rodine a v mladých. Každý 
jeden z nás má účasť na tomto dare a 
aj zodpovednosť za jeho zveľadenie.
Nástupca don Bosca, don Angel 
Fernandez Artime, nás slovami 
strenny pozýva vydať sa osobne, spolu 
s ostatnými členmi našej saleziánskej 
rodiny, spolu s mladými – vždy s nimi 
a pre nich – na cestu viery, v ktorej 
oživíme náš vzťah s Ježišom.

Prijmime preto pozvanie a oslávme 
sviatok don Bosca úprimnou 
vďačnosťou Bohu a pevným 
odhodlaním vykročiť na túto 
dobrodružnú cestu viery a „S Ježišom 
zažime spolu dobrodružstvo Ducha“ 
(Strenna 2016).

Karneval na ľade odštartoval fašiangy v Salezku 

Po niekoľkých rokoch novoročného, 
rýdzo slovenského „odmäku“, ľad na 
Don Bosco aréne konečne poriadne 
primrzol. Nič tak nestálo v ceste 

všetkým, ktorí chceli začať fašiangovú 
sezónu karnevalom na ľade. 
Teplo a pohodu domova vymenilo za 
rýchlosť ľadového ostria asi päťdesiat 
účastníkov. Neodradila ich ani nie 
celkom dokonale upravená ľadová 
plocha a atmosféru si napriek tomu 
vychutnali. 
„Bolo to pekné spríjemnenie 
popoludnia, zabavili sme sa. Niektoré 
deti sa ešte len zoznamovali s ľadom 
a korčuľami. Náš Aďko šiel rovno za 
hokejistu, puk a hokejka nemohli 
chýbať. Bol nadšený,“ pochvaľovala si 
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mladá mamička Grétka Patková. 
„Bolo to skvelé, samé nápadité masky,“ 
ohodnotil moderátor karnevalu Jakub 
Masič a jeho moderátoská kolegyňa 
Žofka Lukáčová doplnila: „Páčilo sa 
mi, že aj dospelí mali kostýmy.“ 
Po niekoľkých súťažiach na zahriatie 
bolo vyhlásených päť víťazných 
masiek, ktoré si odniesli sladkú 
odmenu a vstupenku na pripravovaný 
muzikál o don Boscovi. Celkovým 
víťazom pre tento rok sa stal ručne 
vyrobený kostým zebry, ktorej 
identita však ostáva utajená. Koniec 

koncov, presne tak to má na karnevale 
byť. :-)

Alica Vosková

Don Bosco pred bránou neba

V živote akosi nerátame s tým, že 
ľudia, ktorých milujeme, raz zomrú. 
Myseľ a srdce nepripustia, že by 
raz mohli odísť. Veď v čase núdze u 
nich nachádzame posilu a svetlo - čo 
by sme robili, keby s nami neboli? 
Počas posledných januárových 
dní v roku 1888 vládla v Oratóriu 
práve takáto smutná nálada. Donovi 
Boscovi sa prihoršilo 20. januára, v 
deň, keď začínala novéna k svätému 
Františkovi Saleskému. V tom čase 
sa liturgicky slávil 29. januára. Rozum 
ešte dúfal v zázrak, a tak keď nastal 
sviatok svätého Františka, dvanásť 
saleziánov ponúklo svoj život Pánovi 
ako výmenu za ten don Boscov: „Ježiš 
v Najsvätejšej sviatosti, Panna Mária, 
Pomocnica kresťanov, svätý František 
Saleský, náš patrón, títo úbohí 
dolupodpísaní s úmyslom vyprosiť 
milosť zachovať pri živote nášho 
milovaného Otca a predstaveného 
dona Bosca, ponúkame svoj život na 

výmenu za ten jeho. Prosíme vás, aby 
ste prijali našu obetu a vypočuli nás.“ 
Don Berto položil prosbu na oltár 
pod korporál na oltár svätej Anny v 
bazilike a odslúžil za don Bosca svätú 
omšu. Miništroval mladý Luigi Orione. 
Pán určite požehnal veľkodušnosť a 
svätý úmysel svojich synov. 
Don Bosco nemal vôbec síl, ale bol 
pri vedomí. Bol veľmi spokojný, že 
je sviatok svätého Františka. Lekári 
upovedomili prítomných, že už je 
takmer pri konci. Večer ešte požehnal 
grófa Incisa, čestného patróna osláv 
svätého Františka v Oratóriu a Mons. 
Rosaza, biskupa zo Suse, ktorý 
zomrel tiež v povesti svätosti. Potom 
povedal svojmu sekretárovi: „Keď si 
niekto príde po požehnanie a ja by 
som už nevládal, zdvihni mi ruku a 
žehnaj, ja tam vložím úmysel.“ Don 
Bosco sa prebral už len vtedy, keď sa 
rozprávalo o nebi alebo keď sa niekto 
nahlas pomodlil, potichu vyslovoval 
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slová aj on. Najviac opakoval: „Ježiš 
a Mária, vám darujem svoje srdce a 
dušu! Matka, otvor mi brány neba!“ A 
po chvíli opakoval svoj obľúbený citát 
z Písma: „Milujte,... milujte svojich 
nepriateľov, robte dobre tým, čo vás 
prenasledujú.... usilujte sa o Božie 
kráľovsto... a očisť ma od môjho 
hriechu.... do tvojich rúk, porúčam 
svojho ducha....“ Na zvonenie 
zvonov na Anjel Pána ho don Bonetti 
povzbudil, nech pozdraví Pannu 
Máriu. Nežným hlasom povedal: 

„Nech žije Mária.“ Posledné slová, 
ktoré povedal donovi Ruovi boli: 
„Snaž sa, aby ťa mali radi.“ (MB XVIII) 

ANKETA: Don Bosco a ja

Páči sa mi, že sa nevzdával, aj keď ho 
všetci odpisovali a išiel za tým svojim 
snom z deviatich rokov, i keď sa to 
niektorým ľuďom zdalo hlúpe. Ďalej 
ma oslovil svojou láskou k mladým. 
Samuel, 18 r.

Pomáhal ľudom, bol skromný. Libor, 9 
r.

Bol veľký človek, s Božou vôľou 
dokázal aj neprekonateľné veci. My by 
sme sa už vzdali, ale on nie. Páči sa mi, 
že vybudoval také obrovské dielo. Vo 
svojej mame Margite mal veľkú oporu. 
Jaroslav, 53 r.

Bol milý človek, priateľský, ochotný… 
Páči sa mi, že sa staral o chlapcov. 
Agnes 11 r.

Viedol mladých k dobrému, dal im 
priestor aj na zábavu aj na učenie, to 
ma oslovilo. Roger, 17 r.

Spomínam si na dona Bosca, keď 

prišiel do nášho kostola - relikvie. 
Mali sme stretko a išli sme sa na neho 
pozrieť. René, 13 r.
 
Je pre mňa otec a kamarát. Cez jeho 
prácu som spoznala svojho manžela, 
inak by som sa do Banskej Bystrice 
nikdy v živote nedostala… Zuzka, 27 r.

Na don Boscovi sa mi páči, že sa 
venoval mladým, bol im blízky… Dano, 
16 r.

Fascinuje ma to, čo tu dokázal urobiť 
(saleziáni) a že to funguje 200 rokov, a 
tak dlho to vytrvalo a vďaka tomu tu 
môžem rozvíjať svoj hudobný talent. 
Andrej, 12 r.

Je pre mňa vyvolený Boží, ktorý v 
skorom detstve stratil otecka, bol 
pastierom, aby pomohol svojej 
rodine. Pastier - to je predobraz 
Ježiša, ktorý je dodnes Pastierom nás 
všetkých... I našich duší. A záleží mu 
na každej jednej stratenej ovečke... 
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Vtipy

Učiteľka nadáva žiakom: „Ak sa z 
matematiky nezlepšíte, prisahám, 
že vás nechám 80% prepadnúť!“ Zo 
zadnej lavice sa ozve smiech: „Cha 
cha, veď toľko nás tu ani nie je.“

Pýta sa slimák s domčekom iného 
slimáka bez domčeka. „Prečo sa tak 
šťastne usmievaš?“ „Lebo som utiekol 

z domu.“

„Počúvaj, včera sme sa s manželkou 
pohádali, ale aj tak som mal ja 
posledné slovo“ „A čo si jej povedal?“ 
„Tak si to kúp.“

Hádanka: Rastie to a nevidno to. Čo je 
to? Životná úroveň. 

Don Bosco tiež v každom „uličníkovi“ 
hľadal dobro. To dobro, ktoré je sama 
LÁSKA a teda BOH, môžeme i my 
prežívať vďaka Don Boscovi a jeho 

bratom saleziánov, lebo aj naše veľké 
sídlisko je jeho jeden košiar. Vďaka 
Bohu za to. Katka, 43 r.

Vaše 2 % - 100 % našej práce s mladými

Aj vaše 2 % môžu pomôcť pri práci 
v Saleziánskom mládežníckom 
stredisku. Ak ich venujete organizácii 
DOMKA - Združenie saleziánskej 
mládeže, podporíte tým plány na 
nasledujúci rok. 
Venované peniaze pomôžu pri 
organizácii akcií, pri nákupe pomôcok, 

športového vybavenia či renovácii 
priestorov strediska. A možno práve 
vďaka vám sa podarí splniť aj sen 
našich hokejbalistov a obnoviť povrch 
hokejbalového ihriska. Tlačivá nájdete 
v Saleziánskom mládežníckom 
stredisku alebo na webe www.sbb.sk. 

Objav Krista - kurz pre animátorov

Animátori začínajú vo februári kurz 
Objav Krista. Ide o prehĺbenie a 
oživenie ich vzťahu k Pánovi počas 

intenzívnych stretnutí po dobu dvoch 
mesiacov. Prosíme vás o modlitby, aby 
tento kurz naplnil očakávania. 
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S Ježišom začíname spolu dobrodružstvo Ducha

je v strede všetkého. Lebo to bol On, 
včera i dnes, kto sa zadíval na každého 
jedného zo svojich prvých učeníkov. 
On si ich vyvolil a povolal ich na cestu 
spolu s ním. 

Prečo spolu?
Je to pre nás veľmi dôležité! Najprv 
pre to, že v Cirkvi niet takej cesty čo 
by nebola komunitná. A potom, lebo 
my chápeme, že všetko, čo robíme, 
robíme spoločne s mladými. Teda 
táto cesta dobrodružstva s Duchom 
nie je len pedagogickou prácou. My 
chceme kráčať spoločne tou istou 
cestou. Cestou, ktorá je predovšetkým 
vnútornou skutočnosťou. Je to oveľa 
viac než len dosiahnuť istý stupeň 
vyrovnanosti. Je to cvičenie, ktoré 
sa dotýka najhlbšieho vnútra každej 
osoby. Lebo ako veriaci vieme, že 
práve tam Boh pôsobí. K tomu vás už 
odteraz pozývam. Pozývam vás čítať 
obsah komentára k heslu. Všetko čo 
som vám tu povedal je len ochutnanie. 
Toto čítanie vám pomôže ešte hlbšie 
pochopiť túto tému, ktorá je oveľa 
hutnejšia. Táto cesta kráčania pod 
vedením Ducha, je cestou, ktorou 
šli mnohí v dejinách. A osobite ten, 
ktorý je v strede našich dejín. Ježiš 
z Nazareta, ktorý sa nechal viesť 
Duchom, ktorý sa naučil vo svojom 
živote objavovať ako ho Otec volá. 
Naučil sa byť skutočne Synom Otca 
vedený Duchom. Tu má začiatok celá 
cesta, ktorou kráčal a hľadal Otcovu 
vôľu. Mária, mladé dievča z Nazareta, 
ktorá hoci celkom nechápala, o čo 
ju Boh žiada, odpovedala: „ Áno, 
dôverujem nechám sa viesť Božím 

Rok 2016 bude pre saleziánsku 
rodinu rokom spoločného kráčania, 
spoločného napredovania na ceste, 
ktorá je nám ukázaná v načúvaní Duchu 
Svätému. V nedeľu 27. decembra 
hlavný predstavený saleziánov don 
Ángel Fernández Artime predstavil 
Heslo 2016. V naplnenom auditóriu 
v hlavnom dome sestier saleziánok v 
Ríme bola prítomné nielen generálna 
matka Dcér Márie Pomocnice sestra 
Yvonne Reungoat, ale aj členovia iných 
reholí a zložiek saleziánskej rodiny.

Heslo 2016 má znenie: „S JEŽIŠOM 
zažime spolu dobrodružstvo Ducha.“
Vo svojom druhom Hesle ako hlavný 
predstavený don Ángel F. Artime 
dal do popredia niekoľko bodov: 
predovšetkým činnosť Ducha 
Svätého, ktorý koná v slobode a klope 
na dvere každého človeka. Potom 
skúsenosť putovania, kráčania po 
ceste, keď každý človek rozvíja svoj 
život. Tiež význam dobrodružstva, 
lebo na ceste – či vnútorného alebo 
duchovného života – „niet istôt“, ale 
napred sa kráča s vedomím, že Duch 
vie prekvapiť a viesť nás ďalej, než sú 
naše očakávania.

Don Ángel F. Artime: „ Moja drahá 
saleziánska rodina a drahí mladí, s 
ktorými stále sme. Som veľmi rád, 
že vás môžem pozdraviť a predstaviť 
vám heslo pre rok 2016, ktoré znie: „S 
Ježišom zažime spolu dobrodružstvo 
Ducha!“ 

Prečo s Ježišom?
Lebo týmto menom hovoríme, že On 
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Duchom.“ A tiež apoštoli ako Peter a 
Pavol. Peter, tak veľmi presvedčený 
o svojich ideách, pevne istý vo svojej 
predstave o Mesiášovi, musel ju 
neustále meniť a obrátiť sa. Prečo? 
Lebo tam, kam kráčal, to nebola 
cesta, čo chcel Ježiš. (Peter: „Striebro 
a zlato nemám, ale čo mám, to ti 
dávam.“) Pavol, horlivec, zo začiatku 
prenasledovateľ prvej komunity, sa 
stretáva so Zmŕtvychvstalým Ježišom. 
Dotknutý Bohom necháva sa viesť 
Duchom a premieňa sa vo veľkého 
apoštola. (Pavol: „Už nežijem ja, ale 
vo mne žije Kristus!“) A náš drahý 
don Bosco, ktorý hľadal cestu svojho 
života, rozlišuje, pýta sa Pánovho 
svetla a rozhodne sa stať kňazom, 
ktorý sa odovzdá mladým. Celý jeho 
život bude odovzdávanie sa Božiemu 
vedeniu, Bohu, ktorý ho povedie 
skrze prítomnosť Ducha. (don Bosco: 
„ Až do posledného dychu, všetko 
je pre vás.“) A don Bosco dobre 
vedel, že toto povolanie žiť cestu 
svätosti, cestu vyznačenú Duchom, 
nie je len pre zopár privilegovaných. 
Bola pre všetkých chlapcov, ktorí 
prichádzali do oratória. A toto sú 
naše prekrásne dejiny. So všetkými 
dospelými, ktorí sa nechali 
viesť Duchom a ten ich niesol 
veľmi ďaleko na ceste života. A 
chcem spomenúť našich veľmi 
mladých: Dominik Savio, Laura 
Vicuňa, Zeferín Namuncura a 
toľkí ďalší. Nechcem zabudnúť 
ani na Alberta Marvelliho, veľmi 
aktuálneho a blízkeho. Mladý 
animátor, ktorý objavil, ako 
ho Boh žiada slúžiť druhým v 
ťažkých situáciách, a ktorý prosí 
od Ducha, aby ho viedol tam 

kam chce. Toto je to, čo sa stane, keď 
dovolíme, aby Boh viedol náš život. 
Drahí členovia saleziánskej rodiny, 
moji drahí mladí, pozývam vás nemať 
strach zoči-voči výzve tohto Hesla, 
ktoré som vám predstavil. Všetkých 
vás pozývam, kráčať spoločne touto 
cestou. Cestou, na ktorej prijmeme, 
aby Boh viedol náš život na hĺbku, 
dotknutí Duchom, vedení Duchom, 
ako som vám povedal, v skutočnom 
dobrodružstve. A pozývam vás k 
tomu spoločne, bude to užitočné pre 
všetkých. Nám pomôže kráčať ruka v 
ruke s vami, ísť cestou s vami, to nás 
pobáda dať zo seba to najlepšie, dáva 
nám to horizont skutočnej nádeje. 
A vám drahí mladí, ak to prijmete, 
necháte sa nami sprevádzať, nami čo 
sme už prešli kúsok cesty pred vami. 
Vždy máme túto možnosť, kráčať 
spoločne vo vedomí, že to bude 
úžasné svedectvo pre tých, čo sa 
na nás pozerajú. Želám vám všetko 
dobré. A s Ježišom zažime skutočné 
dobrodružstvo Ducha. Boh vás 
žehnaj.“

Ako don Bosco, dnes kráčame spolu s 
mladými po ceste Ducha!
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Máme rande, miláčik!

V podvečernom šere kráčate ruka v 
ruke so svojou polovičkou. Pri dverách 
vás vítajú usmievaví hostitelia. Vojdete 
do miestnosti jemne osvetlenej 
svetlom sviečok. Jeden zo stolov je tu 
len pre vás dvoch. O chvíľu sa podáva 
delikátna večera, neskôr káva, dezert. 
Obsluhujú vás. V pozadí hrá nevtieravá 
hudba. A vy dvaja máte dve a pol 
hodiny iba jeden pre druhého. Nikto 
od vás nič nechce, nikto vám nekladie 
žiadne otázky… 
Že utópia? Že po desiatich rokoch 
manželstva a pri štyroch deťoch to 
vám už nehrozí? Omyl. 
Presne takýto scénar sa odohráva 
počas jesene v našej farnosti, kde 
prebieha kurz Manželské večery. Čas 
pre všetkých manželov, ktorí chcú 
investovať do svojho vzťahu bez 
ohľadu na to, či sú spolu rok, dvadsať 
rokov, majú deti maličké, či odrastené, 
sú katolíci, evanjelici alebo stále 

hľadajúci.
Kurz veľmi ľudsky zastrešuje všetky 
dôležité oblasti manželského 
života. Jedným z najdôležitejších 
odkazov, ktorý si účastníci odnášajú, 
je “nájsť si čas pre manželstvo”. 
Ako to vtipne zhodnotil jeden z 
manželov: “Ak poviem kamarátom, 
že si pôjdeme niekedy zahrať spolu 
futbal, nikdy to nezrealizujeme. Ale 
ak sa dohodneme, že vždy v stredu o 
ôsmej hráme v telocvični, budeme sa 
stretávať pravidelne, lebo všetko je 
jasné.”  Ak dáme nášmu spoločnému 
manželskému času prioritu, ak sa stane 
pevným bodom v našich rozvrhoch 
(rovnako ako pravidelné krúžky detí), 
náš vzťah nemá šancu zomrieť.
V jeseni 2015 prebehol kurz v našej 
farnosti piatykrát a spolu počas piatich 
ročníkov ho absolvovalo už takmer 
50 párov. Ak by ste sa o kurze chceli 
dozvedieť viac, pýtajte sa :-)
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ovládajú nás, ale my ich. 
V pôste nejde o zápas proti telu, ale 
kvôli telu a kvôli duši. 
Zavrhovaním toho, čo je hriešne v 
našej vôli, nenivočíme telo, stvorené 
Bohom, ale uvádzame ho k jeho 
pravej rovnováhe a slobode. Ruský 
kňaz a duchovný mysliteľ Sergej 
Bulgakov to vyslovil: umŕtvujeme 
telesnosť, aby sme získali telo. Ak sa 
v pôste zriekame pokrmov, nejde o 
nijaké vegeteriánstvo, ale robíme naše 
jedenie duchovnejším, sviatostnejším, 
prostriedkom spoločenstva s Bohom, 
Darcom všetkého a Živiteľom všetkých. 
Lebo len tí, čo sa zdržanlivosťou 
naučili ovládať svoje chute (a nielen po 
jedle), sú schopní zakúsiť plnú slávu a 
nádheru toho, čo nám Boh dáva.
Pravý pôst sa deje v srdci a vôli, ako 
návrat márnotratného syna k Otcovi
Sv. Ján Chryzostom (5.st.) píše, že pôst 
značí „nielen zriekanie sa jedla, ale aj 
hriechu“. „Preto sa pôst zacháváva 
nielen ústami, ale aj očami, ušami, 
nohami, rukami, ba všetkými časťami 
tela.“ To značí nielen nehýčkať žalúdok 
jedlami, ale aj neživiť si oči nečistým 
pozeraním, uši počúvaním ohovárania, 
ruky konaním nespravodlivosti. Dnes 
to má svoj nový rozmer vzhľadom 
na televíziu, počítače, diskotéky, 
sebaľúbom prezentovaní „vlastných 
názorov“, ... Sv. Bazil (5.st.) pripomína: 
„Je zbytočné sa postiť od jedla, a 
pritom mať záľubu v krutom kritizovaní 
a urážaní: Neješ mäso, ale požieraš 
svojho brata.“
V jednej z pôstnych modlitieb 
východnej Cirkvi sa píše: „Pravý pôst 
je odhodenie každej zloby, ovládanie 

Sväté Písmo nás učí, že Boh sám 
ustanovil pôst. V Starom zákone 
príprava na mnohé veľké udalosti 
obsahovala modlitbu a pôst (ako 
keď mal Mojžiš na hore Sinaj prijať 
tabule Zákona). Aj Nový zákon často 
spomína pôst: i náš Pán sa postil 40 
dní pred začiatkom svojho verejného 
účinkovania. V Cirkvi je ustanovených 
takmer 180 pôstnych dní (okolo 50 
piatkov, [podľa dávneho zvyku aj 
takmer 50 stried], 4 adventné týždne, 
40 dňový veľký pôst).
Prvotným cieľom pôstu je stať sa 
vedomým svojej závislosti na Bohu. 
Ak máme vždy jedenia a pitia nadostač, 
ľahko sa staneme príliš sebaistými, 
vidiac len svoje vlastné schopnosti, a 
podliehame falošnému pocitu úplnej 
nezávislosti a sebestačnosti, všetko 
nám je samozrejmé. Pôst nás cez 
hlad a únavu teda robí „chudobnými 
v duchu“, vedomými si svojej slabosti, 
bezmocnosti a závislosti na Bohu.
Pôst neznamená zavrhnutie Božieho 
stvorenstva. Veď nič nie je nečisté (Rim 
14, 14) a Boh všetko stvoril dobré (Gen 
1, 31): Zlo neprebýva v stvorených 
veciach ako takých, ale v našom zlom 
vzťahu k nim, teda v našej vôli. Preto 
pôst nie je odvrhovaním Božieho 
stvorenstva, ale je na očisťovanie 
našej vôle. Počas pôstu zapierame 
naše telesné impulzy, napr. chuť k 
jedlu a pitiu. Nie preto, že by tieto 
impulzy boli sami osebe zlé, ale preto, 
že aj oni boli zasiahnuté hriechom a 
uvedené do neporiadku a potrebujú 
byť očistené sebazáporom. Aby 
sme totiž v sebe nastoľovali Kristov 
poriadok vykúpenia, kde nie chute 

Pravá podstata pôstu
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jazyka, zdržanie sa od hnevu, zdržanie 
sa žiadostí, urážania, falše, krivého 
svedectva. Keď sa toho zriekame, 
vtedy je náš pôst pravý i Bohu milý. 
Zachovávajme pôst nielen postením 
sa od jedla, no staňme sa cudzincami 
všetkým telesným vášňam.“
Napokon pôst je tým, čo sv. Ján Klimak 
nazýva „radosť plodiaci žiaľ“, lebo ak 
nás pravý pôst vedie k pokániu, potom 
nás pravé pokánie vedie k radosti z 
Božieho odpustenia.
Cirkev putuje k večnosti. A na tejto 
púti má všetko svoj čas: je čas plakať, 
i radovať sa (por. Kaz 3, 4). Pôst je 
na našej púti pripomienkou, „že 

Ženích Cirkvi bol vzatý“, nedele a 
sviatky sú pripomienkou, že Ježiš je 
Zmŕtvychvstalý víťaz. Oboje má svoje 
miesto.

Eva Phanvanová

s manželkou a sám nad tým 
pouvažoval, rozhodol som sa, že 
úlohu akceptujem.

Akú rolu si obsadil v muzikáli? 
Stotožnil si sa s ňou?
Mal by som predstavovať postavu 
svätého Petra, ale zatiaľ nedokážem 
povedať, ako som sa s ňou stotožnil. 

„Keby don Bosco 
sedel v hľadisku, 
určite by sa pobavil,“ 
hovorí jedna z 
hlavných postáv.

Muzikál Bez matky to 
nejde je dielo, ktoré 
si pripravili mladí 
zo saleziánskeho 
strediska pod 
vedením režiséra 
Juraja Kovaľa a 
vedúcej choreografie 
Kataríny Lafférsovej. 
Nemôže sa však zabudnúť ani na 
najdôležitejšiu zložku, hercov. V 
nasledujúcom rozhovore vám priblíži 
svoje pocity z muzikálu jedna z 
hlavných postáv, Ján Šiška.

Ako si sa dostal k práci s muzikálom?
Bol som oslovený na konkrétnu úlohu. 
Po tom, ako som to prekonzultoval 

Rozhovor o muzikáli
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Čas ukáže, či to bude dobré alebo 
nie.
Bol si niekedy súčasťou podobného 
projektu?
Konkrétne takéhoto nie. Aj keď nejaké 
skúsenosti už mám z predchádzajúcich 
Don Bosco show, táborov alebo 
šermiarskych vystúpení, ktorým sa 
venujem vo svojom voľnom čase.

Máš čas aj na svoje aktivity? Ako to 
vníma tvoja rodina?
Času je všeobecne málo, ale keby som 
sa na to pozeral z tohto hľadiska, tak 
by som do toho vôbec nešiel. Skôr to 
beriem ako možnosť poslúžiť tým, čím 
viem, a prispieť tak k dielu. Manželka 
mi to odobrila, to je kľúčové. :-)

Aká atmosféra panuje na nácvikoch?
Myslím si, že dobrá. Je to sranda. 
Zatiaľ je to pomerne zábavné a nesie 

sa to v pohodovej atmosfére. A to je 
dôležité.

A vyskytli sa nejaké ťažšie situácie?
Z môjho pohľadu zatiaľ nie. Možno 
skôr s textami, pretože mám dosť 
monológov, ale to je dané mojou 
úlohou a musím sa s tým popasovať.

Muzikál je vyvrcholením osláv don 
Bosca. Myslíš si, že by bol don Bosco 
hrdý, keby sedel v hľadisku?
Ja si myslím, že by sa určite pobavil. 
Muzikál je veselý a optimistický. Viac 
komický ako dramatický.

Aké sú tvoje pocity pred blížiacou sa 
premiérou?
Stres nemám. Uvidíme. Konkrétna 
premiéra ukáže, ako to celé vypáli.

Terka Fiľová

Trojkráľový koncert prilákal do sásovského chrámu množstvo hudob-
ných nadšencov 

Vďaka podpore Saleziánov don Bosca 
v Banskej Bystrici, Fakulty múzických 
umení spolu so Stredoslovenským 
osvetovým strediskom, sa aj tento rok 
v Sásovej uskutočnil koncert klasickej 
hudby. 
Prítomní si mohli vychutnať 14 
krásnych skladieb v podaní orchestra 
Camerata Novisoliensis s dirigentom 
Pavlom Tužinským. Celkovo siedmy 
ročník ponúkol kompozície takých 
hudobných velikánov, ako sú J. Haydn, 
P. I. Čajkovskij, či G. F. Händel. 
Podujatie sa odohralo tretiu januárovú 
nedeľu o 19:15 v Chráme Panny Márie 
Pomocnice v Banskej Bystrici, pri účasti 

približne 300 poslucháčov. „Žijem 
týmto sídliskom, bývam tu. Saleziáni 
patrili medzi prvých, s ktorými som sa 
v Sásovej spriatelil. Od malička som 
spriaznený s chrámom,“ spomínal 
dirigent Pavol Tužinský. 
„Hudbou, ktorú produkujem, chcem 
ponúknuť aj niečo duchovné. My 
nevieme ako a čím nás Boh osloví. 
Ľudia majú možnosť zažiť dotyk 
s večnosťou a to by som chcel 
odovzdať. Chcem takto pritiahnuť ľudí 
do chrámu. Ten je pre všetkých, nielen 
katolíkov,“ pripomenul pán Tužinský.

Ivan Bernát



12 informačník Sfidi téma: Don Bosco

Naše akcie

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

31.1.  sv. Ján Bosco
31.1. o 16:00 premiéra muzikálu Bez matky to nejde 
31.1. o 18:30 premiéra muzikálu Bez matky to nejde 
2.2.  Obetovanie Pána - deň rehoľníkov
5.2.   Saleziánsky ples
10.2.  Popolcová streda
13.2.   Duchovná obnova - rodiny
13.2.  IMOS
14.2.  Rodinné oratko 
14.2.   Repríza muzikálu Bez matky to nejde
27.2.   Floorballový turnaj v Košiciach
3.-6.2.   Duchovná cvičenia - chalani a dievčatá
12.3.  Duchovná obnova rodín
12.3.  IMOS
13.3.  Rodinné oratko
20.3.  Veľkonočné spovedanie
25.3.  Krížová cesta na Bučičí

Citáty don Bosca

Buďte veselí, ale vaša veselosť nech 
je pravdivá ako veselosť svedomia, v 
ktorom niet hriechu. 

S každým sa zhováraj tak, aby si sa stal 
jeho priateľom. 

Ak sa ocitnete v dajakom 
nebezpečenstve pre dušu alebo pre 
telo, vzývajte anjela strážcu. Uisťujem 
vás, že vám pomôže a vyslobodí vás. 
Prvá láska je láska k vlastnej duši. 
Všetko, čo robíš, rob na slávu Božiu. 

Byť dobrý nespočíva v tom, že sa 
nepreviníme, ale v tom, že sa chceme 
napraviť. 


