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Úvodník

Veľkonočný príbeh je ako kresba 
vyrytá do skla. Môžeme sa dívať skrze 
toto sklo do ďalekej minulosti a vidieť 
celé dejiny ľudstva, celé biblické dejiny 
cez optiku Veľkonočných udalostí. 
Môžeme sa zamerať na samotnú 

kresbu a pozrieť sa na tento príbeh tak, 
ako nám ho predkladajú evanjelisti, 
tak ako sa vo svojom čase historicky 
stal. Môžeme však v tomto skle zazrieť 
aj vlastnú tvár. Seba samých na pozadí 
Veľkonočného tajomstva Ježiša Krista. 
A práve to je ten najpodstatnejší 
moment, aby sme sa stali súčasťou, 
protagonistami tohto príbehu. 
Prajem všetkým, aby sme sa v tomto 
príbehu lásky, obety a záchrany našli. 
Nebuďme len nestranní pozorovatelia, 
ale buďme jeho súčasťou. Jedine 
vtedy budú mať pre nás tieto udalosti 
premieňajúci charakter.

Každá z nás je jedinečná

Víkendom plným kreatívnych, 
duchovne hodnotných a spoznávacích 
aktivít vrcholí príprava na sviatosť 
birmovania v našej farnosti. Dievčatá 
z troch stretiek sa spoločne zišli na 

chate v Banskej Belej.
Tretí februárový víkend patril téme 
sebaspoznávania a váženia si svojej 
vlastnej osobnosti. Formou rôznych 
outdoorových aktivít si birmovanky 
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vyskúšali svoje schopnosti 
a kolektívne dovednosti. 
Príkladom môže byť hra 
stonožka, kde dievčatá 
museli preukázať skuto-
čného tímového ducha 
pri obchádzaní pňa bez 
toho aby sa roztrhla ľudská 
reťaz.
„Bolo to úplne super. 
Užila som si každú chvíľu 
strávenú v tejto úžasnej 
partii dievčat, ktorá sa 
na chate zišla. Páčili sa 
mi všetky aktivity, ktoré sme robili. 
Boli naozaj tvorivé a zábavné,“ 
skonštatovala Simona Sedileková.
Duchovnou náplňou celej chaty bolo 
svedectvo manželov Gyulaiovcov, 
ktorí spomínali na začiatky a priebeh 
svojho vzťahu. Po ňom nasledovala 
spoločná diskusia, ktorá všetkých 
povzbudila k čistým vzťahom. Vyvr-
cholením boli sväté omše a možnosti 
spovede u direktora Jozefa Špaleka.

Spoločná akcia birmovaniek ponúkla 
priestor na zábavu, ale i spoločne 
strávený čas. „Mne sa najviac páčili 
aktivity vonku, najmä lezenie po 
lane. Nečakala som, že niečo také sa 
vyskytne aj na dievčenskej chate,“ 
uviedla Alžbeta Širáňová. „Určite 
by som si niečo podobné rada 
zopakovala,“ doplnila Simona.

Agáta Macková

Bojujeme až do konca

Sedemnásť nadaných chalanov 
z banskobystrického oratória sa 
zúčastnilo nultého ročníka Malého 
floorballového turnaja (MFT) v 
saleziánskom stredisku na Troch 
Hôrkach v Košiciach.  Súťaž sa niesla v 
duchu hesla „Bojujeme až do konca“. 
Reprezentantov sprevádzali don Pavol 
Pillár a animátor Peter Phanvan.
Poslednú februárovú sobotu tak o titul 
bojovalo hneď niekoľko tímov z celej 
republiky. Bystrická výprava dorazila 
do metropoly východného Slovenska 
už v piatok večer. Niekoľkí z tímu túto 
udalosť brali veľmi zodpovedne a v 

deň turnaja vstali už o šiestej ráno, aby 
sa rozohrali.
Turnaj bol rozdelený na dve skupiny. 
V kategórii mladších nastúpili žiaci 
štvrtého až šiesteho ročníka, kde 
súťažili 4 družstvá. Dokopy päť tímov 
poskladaných študentmi siedmeho 
a ôsmeho ročníka bojovalo o titul. 
Starší začali úspešne výhrou 6:1 nad 
Košicami – Kalvária, mladší prehrou 
2:5 v súboji s tímom z toho istého 
strediska.
Mladší reprezentanti sa neskôr 
vzchopili a dostali sa až do semifinále, 
no zápas nanešťastie skončil remízou 
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a pre nedostatok bodov sa nedostali 
do finále a umiestnili sa na konečnom 
treťom mieste. Starším sa napriek 
veľkej snahe a mnohým gólovým 
šanciam nepodarilo prebojovať ani 
do finále a skončili na štvrtom mieste. 
Takéto umiestnenie ich veľmi sklamalo, 

no treba poznamenať, že sa snažili, ako 
len mohli a ich tréneri boli s podaným 
výkonom nadmieru spokojní. Na 
prvom mieste sa v mladšej kategórií 
umiestnil tím Košice – Kalvária a v 
staršej kategórií Prešov. Cesta do 
Banskej Bystrice sa už niesla vo 
veselšom duchu. Chalani sa rozprávali, 
smiali, hrali všemožné slovné hry, 
prípadne dojedali posledné zvyšky. 
Na železničnej stanici sa floorbaloví 
bojovníci navzájom rozlúčili a domov 
sa vrátili s novým zážitkom v srdci.
Viac fotiek a info na facebooku: 
Saleziáni 3hôrky

Peter Phanvan

Zbor STAGG sa pripravoval na Kvetný víkend na sústredení

Posledný februárový víkend strávili 
členovia zboru STAGG na sústredení v 
Banskej Belej. Zišli sa tam nielen utužiť 
priateľské vzťahy, ale aj nacvičiť nové 
piesne, ktorými doplnia svoj repertoár. 
V pozadí nezostával ani oddych a 
zábava a na sobotný večer pripravili 
niekoľkí zboristi pre svojich priateľov 
program v znamení “Milujem STAGG”. 

Súťažiaci sa v štyroch tímoch popasovali 
s rôznymi hudobnými hádankami, 
vyskúšali svoju všímavosť pri sledovaní 
videí, zaspomínali si na históriu zboru či 
vyskúšali orientáciu na mape, kde mali 
označiť rôzne saleziánske strediská na 
Slovensku. Najviac bodov získal tím 
dirigentky zboru, Betky Ondrejkovej, čo 
je neklamným znakom, že miluje Stagg 

rovnako ako speváci 
pod jej vedením.
“STAGGovská chata 
je dobrý variant 
oddychu. Fascinuje 
ma, že si takto vieme 
navzájom spríjemniť 
čas trochou hudby. 
Nehovoriac o skve-
lom programe, pri 
ktorom sme sa zaiste 
všetci dobre pobavili,” 
zhodnotila víkendové 
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sústredenie Monika Ondrejková. 
Zbor sa okrem bežnej činnosti vo 
farnosti zapája aj do diecézneho 
diania. Je každoročne pozývaný robiť 
službu na najväčšej akcii našej diecézy 
– Kvetnom víkende. Tentokrát spievali 
na večernej adorácii spolu 
so speváčkou Dominikou 
Gurbaľovou, na ktorú sa 
intenzívne pripravovali 
práve na februárovom 
sústredení. Hosťom večera 
bol okrem Pána Ježiša aj 
otec biskup Mons. Marián 
Chovanec, ktorý sa snažil 
mladým odpovedať na 
rozličné otázky. Témou 
bolo Božie milosrdenstvo, 
a celá miestnosť tak bola 

ponorená v atmosfére úprimnej ľútosti 
a odpustenia. Bol to nádherný zážitok, 
po ktorý sa náš zbor určite bude chcieť 
vrátiť aj o rok.

Alica Vosková, Alžbeta Ondrejková

Farby lásky - duchovné cvičenia dievčat

Na konci jarných prázdnin sa dievčatá 
zo stretka NP Chvíľu zúčastnili 
4-dňových duchovných cvičení na 
Banskej Belej a povedali tak ÁNO 
tichu, modlitbe a predovšetkým Bohu. 
Témou „Farby lásky“, prednáškami, 

silenciom a rôznymi duchovnými 
aktivitami dievčatá sprevádzali sestra 
Pauli a sestra Monika. Odznelo tu 
mnoho zaujímavých myšlienok, pilierov 
lásky, ako napríklad sloboda v láske, 
sila slova, záujem o druhého a pod.
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„Na duchovné cvičenia sa vždy veľmi 
teším. Je to taký únik z ruchu mesta 
do ticha, v ktorom najlepšie počujeme 
Boží hlas,“ vyjadrila sa o duchovných 
cvičeniach Mária Jánošíková.
Priblížiť sa k Bohu im pomáhal aj don 
Juraj Kovaľ, ktorý dievčatám poskytol 
možnosť generálnej spovede a slúžil 
sväté omše. Avšak okrem duchovnej 
stravy sa počas týchto dní staral aj o tú 
telesnú, a to vynikajúcim kuchárskym 
umením. Pomáhal mu v tom Andrej 
Leitner, ktorý taktiež v kuchárskom 
umení nezaostával.
Dievčatá trávili väčšinu času na chate a 
v prírode v jej okolí, no okrem toho sa 
vybrali aj na výlet na kalváriu v Banskej 

Štiavnici. A nakoniec nezabudli ani na 
svoju občiansku povinnosť a zúčastnili 
sa volieb na Obecnom úrade v Banskej 
Belej. Duchovné cvičenia sú časom 
zastavenia, hľadania Boha a taktiež 
seba. Svojich darov, dobrých vlastností, 
no zároveň aj chybných krokov, nerestí. 
Dúfame, že tento čas dievčatá využili 
naplno a pomôže im vidieť farby lásky 
jasnejšie ako predtým.
A na záver ešte jeden citát z duchovných 
cvičení, nad ktorým stojí za to zamyslieť 
sa: „Mali by sme milovať ľudí takým 
spôsobom, aby mali slobodu milovať 
iných viac ako nás.“

Lucia Baníková

Kurz Objav Krista: Spoločne budujeme hlbší vzťah s Bohom

Tak ako každý iný vzťah, aj vzťah s 
Bohom je potrebné neustále rozvíjať 
a oživovať. Práve preto sa v našom 
stredisku organizuje kurz Objav 
Krista. Cieľom tejto sedemtýždňovej 

evanjelizačnej formácie je nazrieť do 
hlbín vlastnej duše a prehĺbiť svoj 
vzťah k Bohu. 
Kurz pozostáva zo siedmich stretnutí 
a jednodennej duchovnej obnovy. 
Každé stretnutie má štyri časti. Začína 

večerou, pri ktorej sa účastníci môžu 
v neformálnej atmosfére postupne 
spoznávať. Po večeri nasleduje mo-
dlitba a po nej prednáška. Tematicky 
jednotlivé stretnutia sledujú líniu od 

zamyslenia sa nad zmyslom života, 
cez rôzne stránky vzťahu človeka k 
Ježišovi, postavenie Ducha svätého až 
po úlohu kresťana, ktorý je súčasťou 
Cirkvi. Po prednáške nasleduje 
diskusia. “Vnímam to ako zaujímavý 
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komunitách. “Možno ani mnohí 
účastníci netušia, že počas každého 
stretnutia sa v kaplnke bez prestania 
modlí skupina ľudí, ktorí odovzdávajú 
Ježišovi všetkých účastníkov i orga-
nizátorov,” zdôrazňuje salezián Juraj 
Kovaľ jednu z osobitostí kurzu. 
Kurz Objav Krista chce v spoločenstve 
veriacich prehlbovať nielen vzťahy 
duchovné, ale aj ľudské. Práve vďaka 
nim tu môže rásť farnosť, v ktorej 
kresťanský duch skutočne žije. 
Celý koncept vznikol v 90. rokoch 
v americkej organizácii Christ Life 
a na Slovensku ho rozšírila rehoľa 
redemptoristov. Teraz môžeme 
prostredníctvom tohto kurzu 
odpovedať na Božie výzvy aj my - 
pretože ponuka objavovať Krista 
nikdy neprestáva byť aktuálna. 

Viac na: www.sbb.sk/objav-krista 

Alica Vosková

projekt, ktorý má veľa spoločných 
znakov s animátorským stretkom - 
ponúka otázky, priestor na diskusiu a 
zdieľanie k podnetnej téme. Napriek 
tomu formulovať v skupine svoj 
názor alebo prežívanie nie je vždy 
jednoduché,” myslí si účastník Lukáš 
Macko.
Účastnícke skupiny majú aj preto 
rozdelené dvojice z radov saleziánov, 
saleziánok a rodičov. „Pre nás 
samotných je obohacujúce počuť 
prednášky, ale hlavne názory mladých. 
Niekedy sme veľmi prekvapení ich 
odpoveďami a sami sa nimi môžeme 
nechať formovať,” zhodujú sa manželia 
Masičovci, ktorí spolu vedú jednu zo 
šiestich skupín kurzu. “Sme vďační, že 
môžeme byť toho súčasťou.“
Do kurzu sa prihlásilo 58 účastníkov, 
50 ľudí pomáha s jeho organizáciou, a 
mnoho ďalších ich všetkých sprevádza 
svojimi modlitbami nielen v Banskej 
Bystrici, ale aj v Bratislave a ďalších 

Ako prežiť Veľkú noc?

vrhnúť oheň svojej lásky na zem a 
všetkých pritiahnuť k sebe. Celý svoj 
život vyhliadal tú hodinu, kvôli ktorej 
prišiel. Pre nášho Pána bola Veľká 
noc niečím ústredným a podstatným 
v jeho živote. Všetko k nej smerovalo 
a od nej všetko nové začalo. Tak isto 
v našom živote k Veľkej noci všetko 
vedie a všetko z nej má vyrastať. 
Tajomstvo Kristovho vzkriesenia, v 
ktorom zničil smrť, preniká svojou 
mocnou silou náš život, hoci si to 
často ani neuvedomujeme. Preto 
je potrebné, ,aby sme sa vedome 
do tohto tajomstva ponorili a cez 
prostriedky, ktoré nám Cirkev po-

Veľkonočné sviatky nie sú ako ostatné 
sviatky. Je to „sviatok sviatkov“, 
„slávnosť slávností“, ako učí Cirkev 
(porov. KKC 1169). Sú vrcholom 
liturgického slávenia rovnako, ako 
boli vrcholom Ježišovho pozemského 
života. Pán šiel vedome a s túžbou v 
ústrety svojej vlastnej Veľkej noci, 
jeho tvár bola počas celého jeho 
verejného pôsobenia obrátená k 
Jeruzalemu, kde mal dokonať svoje 
dielo lásky. Túžil sláviť s učeníkmi 
veľkonočnú večeru, pri ktorej sa 
úplne vydal ako pokrm každému z 
nás, túžil vypiť kalich utrpenia až do 
dna, aby nás mohol zachrániť, túžil 
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núka, prijali milosť, ktorú nám Pán chce 
dať. Veľká noc sa nielen pripomína, 
ona sa slávi a predovšetkým sa žije. 
My sa ju však musíme učiť prežívať, 
aby sa postupne to podstatné z Veľkej 
noci stalo trvalou súčasťou nášho 
života. To všetko si ale vyžaduje našu 

pozornosť, náš čas, naše rozhodnutie. 
Môžeme Veľkou nocou prejsť bez 
toho, aby sme sa stretli s Kristom, 
môžeme ju však tiež prežiť v jeho 
blízkosti, spolu s ním, doslova na jeho 
hrudi v blízkosti jeho srdca. Veľká 
noc je sviatkom nášho zjednotenia s 

Kristom. 
Ježišovo vzkriesenie 
dáva jedinečnú nádej na 
prekonanie smrti každému, 
kto v neho verí. Nádej 
na život, keď smrť je už 
navždy bezmocná. Snažme 
sa, nech radosť z toho, že 
patríme Kristovi, je pre 
nás niečím, čo utvára náš 
každodenný život. 

P. Vojtěch Kodet

Veľká Noc v rodine

skutky. Máme z tŕňových halúzok 
vyrobenú tŕňovú korunu, a pri 
každom dobrom skutku „vykvitne“ 
na nej papierový kvietok. Staršie 
deti si dávajú aj predsavzatia, čoho 
sa zriekneme, alebo o čo sa chceme 
snažiť. Robievame si tiež biblické hry 
– napr. doplniť chýbajúce slovo, alebo 
nájsť chybu  v niektorom z nedeľných 
liturgických čítaní. Taktiež sa snažíme 
každý týždeň pomodliť krížovú cestu 
– väčšinou sami (alebo s priateľmi) v 
prírode, podobne aj na Veľký Piatok. 
Máme tiež pravidlo, že od zviazania 
zvonov sa u nás nezapína televízor, 
rádio, počítač.
Na nás rodičoch záleží, ako v rodine 
skĺbime zanechanie, zriekanie sa, s 
radosťou zmŕtvychvstania a spásy, 
aby sme pre bolesť Veľkého Piatku 

Život človeka sprevádzajú rôzne rituály. 
Sú rámom nielen pre všetky dôležité 
udalosti života (narodenie i smrť, pri-
jatie sviatostí, oslavy narodenín a pod.), 
ale najmä v rodine môžu dať zmysel 
aj tým najobyčajnejším momentom 
- ranné-mu vstávaniu, rozlúčkam i 
zvítaniu, spoločnému stolovaniu, 
rôznym oslavám, spoločným modli-
tbám i nekonečnému uspávaniu rato-
lestí. Pre rituál nie je najdôležitejšia 
forma, ale to, čo sa skrýva za ním 
- zmysel, význam, presvedčenie o 
hodnote osoby i vzťahov v rodine. 
Pôst väčšinou patrí k menej obľú-
beným obdobiam liturgického roka. 
Avšak spolu s deťmi ho aj vďaka 
rôznym rituálom môžeme prežiť naozaj 
“bohato”.
Cez pôst si deti zapisujú dobré 
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zmŕtvychvstania. Aj s tými najmenšími 
prichádzame k Božiemu hrobu, “aby 
sme videli”. A večer zase ak sa dá, 
radostne spolu spievame “Aleluja.” Ak 
nemôžeme byť spolu na obradoch, 
urobme si radostnú oslavu už večer 
doma - zaspievajme, zatancujme 
si, odkryme kríže, ochutnajme z 
veľkonočných dobrôt…
Na veľkonočnú nedeľu máme 
slávnostný obed. Pri ňom rozkrajujeme 
varené vajíčko na toľko kusov, koľko 
je členov rodiny, aby každý z rodiny 
našiel cestu domov, nech by bol 
kdekoľvek. To je taká tradícia, čo ešte 
moja babička zo svojej rodiny priniesla 
a nám sa to veľmi páči.
Radostné dni Veľkej Noci sa tradíciami 
líšia od rodiny k rodine. Miešajú sa 
tu zvyky náboženské s ľudovými, 
prinesené z rodín matky i otca s 
tými získanými. Nezáleží na umytých 
oknách či desiatich druhoch koláčov. 
Najdôležitejším zostáva prežiť radosť 
Zmŕtvychvstania spolu ako rodina, 
ako spoločenstvo, kde má každý svoje 
nenahraditeľné miesto a v ktorom je 
stále živý Kristus.

Dominika Hajkovská

neprestali vidieť radosť Veľkonočnej 
Nedele. Rodina je pre takúto formu 
pôstu ideálnym prostredím, tu niet 
kam ujsť do ticha či samoty.
Vyvrcholením príprav je Veľkonočné 
Trojdnie. Cirkev nám ponúka množstvo 
rituálov, ktoré sa dajú prispôsobiť 
rodinnému spoločenstvu. Ak sa nám 
pôst nepodarilo uchopiť celkom po-
dľa našich očakávaní, v týchto dňoch 
ešte máme priestor otvoriť srdce 
Veľkonočnému Tajom-stvu. 
Na Zelený štvrtok  sa naše deti 
výnimočne tešia – večera je podobná 
ako Posledná večera. Postupne si 
čítame z Božieho slova, ako to bolo a 
napodobňujeme si to. Ocko všetkým 
umýva nohy, na večeru máme maces, 
ocko ho rozláme, každému podáva a 
deti môžu jedenkrát v roku okúsiť na 
jazyk „ozajstné“ víno – ocko podáva 
svoj pohár dookola stola.
K Veľkému Piatku neodmysliteľne 
patrí krížová cesta. Ideálne je spolu s 
deťmi ňou naozaj v tento deň prejsť. 
Aj keď sa nám asi nepodarí hlboko 
rozjímať, môžeme kríž naozaj niesť, 
naozaj si utrieť tvár ručníkom, naozaj 
spadnúť na tvrdú zem… Deti sú veľmi 
citlivé na utrpenie, aj keď dnešný svet 
ho často odsúva, aby 
nebolo “na očiach.” Ak 
máte vo svojom okolí 
živé spoločenstvo rodín, 
môžete zorganizovať 
spoločnú krížovú cestu 
pre rodiny s deťmi, 
kde nikomu nebude 
prekážať zvýšený hluk či 
nekoordinovaný pohyb 
ratolestí. 
Bielou Sobotou už začína 
prenikať lúč nádeje 
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prvýkrát vyskúšali, aké je odohrať 
predstavenie pred skutočnými 
divákmi. Pri prípravách svoje talenty 
rozvíjali aj členovia mediálneho tímu 
a usilovne fotili, natáčali a strihali. 
Výsledkom ich práce je rozsiahla 
fotogaléria i kvalitná videopozvánka.

Vo vymyslenom príbehu sa celý 
život don Bosca otočil naruby pod 
vedením jeho strážneho anjela 
Alberta. Ten sa rozhodol, že celé 
don Boscove poslanie si vezme pod 
vlastné krídla a mamu Margitu pošle 
rovno do neba. V šiestich dejstvách je 
úsmevným spôsobom zobrazené, čo 
by sa dialo bez jej príkladného života. 
„Keby don Bosco sedel v hľadisku, 
určite by sa pobavil,” myslí si Ján 
Šiška, predstaviteľ postavy svätého 
Petra. 
Dej sa zároveň snaží upriamiť 
pozornosť na úlohu mamy, ktorá je v 
rodine tak veľmi podstatná. „Muzikál 
ma zaujal hlavne tým, ako humorným 
a nadčasovým spôsobom upozorňuje 
diváka na dôležitosť rodiny a 
kresťanského spoločenstva. Zároveň 
sa mi páčili smelé a zanietené he-

Oslava sviatku don Bosca bola tento 
rok špeciálnejšia ako obvykle. Mladí 
pod vedením saleziána Juraja Kovaľa 
nacvičili komediálny muzikál Bez 
matky to nejde, ktorý by sme pokojne 
mohli označiť za projekt roka. „Muzikál 
je môj sen, ktorý začnem snívať hneď, 
ako sa predchádzajúci skončí. Keď 
som počul, že v Bystrici sú mladí, ktorí 
majú radi divadlo, začal som tento 
sen snívať ešte viac. A je to pre mňa 
jeden z najúčinnejších prostriedkov 
výchovy,“ tvrdí Juraj. Námet pochádza 
z pera talianskeho saleziána Paola 
Ziniho, pre banskobystrické publikum 
však bolo doplnených aj niekoľko 
špeciálnych vtipov. Choreografie 
vytvorila Katka Lafférsová. „Keďže ide 
o muzikál, tance dotvárajú jednotlivé 
scény. Majú vyjadriť atmosféru a 
podčiarknuť dej,“ vysvetlila.

Prvé nácviky sa uskutočnili už v 
októbri 2015 a do konca roka boli 
hotové aj finálne nahrávky piesní. 
Mesiac pred premiérou už herci i 
tanečníčky cvičili v kostýmoch a ešte 
pred prvou „ostrou“ sa predstavili 
na verejnej generálke. Vďaka nej si 

Bez divadla to už v Salezku nejde



téma: Veľká noc

informačník Sfiditéma: Veľká noc 11

recké výkony. Bolo vidieť, že si to užívajú,” 
zhodnotil po premére divák Jaroslav 
Slepčan. 

Predstavenie Bez matky to nejde odohrali 
herci v dvoch premiérach a repríze. Dve 
predstavenia pripravili aj pre žiakov z 
cirkevných základných škôl z Banskej 
Bystrice, Lučenca a Banskej Štiavnice. 
„Don Boscovo srdce bilo pre každého. 
Vedel skĺbiť lásku s prísnosťou. Deti ho 
jednoducho milovali,” vyjadrila sa sestra 
Kinga z Cirkevnej základnej školy svätého 
Jána Bosca v Lučenci. „To, čo sa naučil od 
mamy, vedel výborne využívať. Práve ona z 
neho vychovala svätca,” dodala.
Poslednú možnosť zhliadnuť muzikál v 
Banskej Bystrici budú mať diváci v nedeľu 3. 
apríla 2016 o 17:00 v Misijnom dome.

Ďakujeme všetkým hercom, 
tanečníčkam, technikom a 
členom Misijnému domu za 
stálu ústretovosť.
Ďakujeme Pánu Bohu, že 
našu prácu požehnával, 
a všetkým vám, ktorí ste 
pomohli vzniku tohto diela, 
a tešili sa z neho spolu s 
nami.

www.sbb.sk/muzikal
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Don Bosco a Veľká noc

Zvykol im hovorievať: „Veľká noc je 
pre nás kresťanov sviatkom pokoja 
a odpustenia, pretože pripomína 
Zmŕ-tvychvstanie Ježiša Krista.“ Dosť 
často zdôrazňoval svojim mladým: 
„Popolcovou stredou sa začína pôst.    
Je časom prípravy na Veľkú noc. 
Zvykom a pravidlom v Cirkvi je v piatky 
postiť sa, konať skutky pokánia a mod-
liť sa.“ Ďalej im spomínal, že Kvetnou 
nedeľou začína Veľký týždeň a že je 
dňom, ktorým sa pripomína slávnos-
tný Ježišov vstup do Jeruzalema. Pre 
nás katolíkov 21. storočia sú tieto 
ponaučenia úplnou samozrejmosťou, 
ale väčšinou boli skoro neznáme 
chlapcom a chudobným mladíkom, 
ktorých don Bosco zhromažďoval 
okolo seba vo svojom oratóriu na 
Valdoccu. Chlapcom to každoročne 

Na začiatku si pripomeňme dve veľké 
udalosti, ktoré sa stali u don Bosca 
na Veľkú noc. Prvá sa odohrala na 
Veľkonočnú nedeľu, 12. apríla 1846. 
Don Boscovo oratórium pri Turín-
skych mlynoch sa vtedy definitívne 
presťahovalo pod strechu Františka 
Pinardiho, na Valdocco. Druhá udalosť 
bola už po smrti don Bosca.  1. apríla 
1934 bol don Bosco vyhlásený za 
svätého a to bola tiež Veľkonočná 
nedeľa.
U don Bosca si vianočné a veľkonočné 
sviatky vždy zaslúžili zvláštnu prípra-
vu: počas týchto sviatkov organizoval 
malé obnovy, aby posilnil ducha 
chlapcom; malo to viesť k chápaniu 
zmyslu narodenia Krista a k lepšiemu 
pochopeniu stredobodu kresťan-
ského života, a to Zmŕtvychvstania. 
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komunikovať vôkol nás dôvody nádeje 
až natoľko, že zakotvenie vo viere 
sa v nás stáva garanciou osobnej a 
sociálnej solidarity.“ 
Jeho optimizmus bol postavený na 
skale viery, na zápale z nádeje, na 
Veľkej noci ako poslednom slove 
Boha v histórii. Don Bosco nás 
naučil, že svätosť sa dosahuje žijúc 
neskutočne dobre každú chvíľu. 
Milujeme každodennosť, lebo je 
miestom, kde nás chce stretnúť Boh: 
v skutku naša duchovnosť nevyžaduje 
hrdinské alebo mimoriadne činy. 
„Buďte sviatočnými ľuďmi,“ hovorieval 
Don Bosco, „pretože svätosť spočíva 
v tom, že sme stále veselí. Takto 
nikdy neprestaneme objavovať koľko 
radosti sa skrýva vo vráskach života.“ 
A povzbudzujúc svojich mladých 
uvažovať nad tým, že Kristov sviatok, 
jeho Veľká noc, má byť sviatkom pre 
všetkých, opovrhnutých, rovnako 
chudobných, ako aj tých na okraji 
spoločnosti. Kvôli tomuto sa namáhal, 
schopný objať kríž, zaplatiť osobne 
všetko potrebné až po darovanie 
života, len aby všetci mali život a 
spásu. Nuž don Bosco nie zbytočne 
hovorieval: „Sľúbil som Bohu, že 
aj môj posledný dych bude patriť 
mojim mladým, pretože im vďačím za 
ten môj.“ On, don Bosco so svojimi 
ponaučeniami a hlavne príkladom, mal 
ozaj odvahu objať Ježišov kríž spolu 
s mnohými trpiacimi bratmi v istote, 
že cesta kríža ho privedie priamo k 
Zmŕtvychvstaniu. Čiže k Veľkej Noci.

Spracované podľa http://www.
gazzettadisondrio.it/fatti-dello-
spirito/01032006/ii-pasqua-don-
bosco

pripomínal preto, aby pochopili 
odkaz Veľkej noci – že Cirkev v tento 
deň má vyžarovať krásu tváre svojho 
ukrižovaného a v deň veľkonočnej 
nedele zmŕtvychvstalého Pána. 
Istotne, don Bosco bol vychováva-
teľom, ktorý touto prípravou zachránil 
milióny mladých. Začal na dvore, 
na ihrisku, v ich každodennosti, a 
priviedol ich k tomu, aby sa stali 
veľkými osobnosťami Talianska minu-
lého storočia. Robil to vštepujúc im  
do sŕdc akú veľkú dôležitosť má pre 
nás katolíkov Zmŕtvychvstanie, teda 
Veľká noc. Aj pre nás – celú saleziánsku 
rodinu – sú don Boscove ponaučenia, 
stále aktuálne: „Veľkonočná Nádej a 
Radosť sú počiatkom Cirkvi.“ Podstata 
Veľkej noci nás katolíkov povzbudzuje 
opakovať tieto slová don Bosca „svo-
jím chlapcom“. Zaumieniť si veriť, že 
ná-dej je svitaním Zmŕtvychvstania, 
ktoré ako slnko zapaľuje srdce životom 
aj vtedy, keď sa zdá, že smrť má po-
sledné slovo a sebestačnosť človeka     
je už na kolenách. Toto je práve ten 
bod, v ktorom nám  don Boscovo hl-
boké presvedčenie prichádza na po-
moc pripomínajúc: „Veľká noc je jediná 
revolúcia, ktorá radikálne prevráti 
vzťah medzi životom a smrťou.“ Smrť 
vždy dominovala nad životom; Veľká 
noc je zmenou tohto vzťahu. Smrť nie 
je už viac poslednou skutočnosťou. S 
oporou viery a don Bosca nemáme 
viac strach a neohrozene premáhame 
tsunami, zemetrasenia a búrky, ktoré 
nás stretávajú počas nášho života 
na zemi. Naozaj don Bosco nabádal 
mladých, aby nikdy nezabúdali na 
učenie, ktoré pramení z Veľkej noci: 
„Zmŕtvychvstanie Ježiša, naša Veľká 
noc – hovorieval – nás robí schopnými 
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Byť misionárom neznamená vždy kráčať za hranice

Dominik. Rôznymi aktivitami tak majú 
hlavne mladí možnosť pomôcť svojím 
rovesníkom v núdzi a popri tom sa 
niečomu novému priučiť. Všetko 
podstatné sa nachádza na www.
tehlicka.sk/week. 
„Tehlička slúži na zburcovanie ľudí, 
zvlášť mladých, aby sme boli citliví na 
tých, ktorí sú na tom ďaleko horšie ako 
my. Ľudia, ktorí majú omnoho menej 
prostriedkov a možností v živote. A 
teda aby sme sa vedeli podeliť s tým 
čo máme,“ pokračuje Pavol.
„Organizuje to občianske združenie 
Savio, ktoré založili saleziáni, je pod 
misijným úsekom. Zabezpečuje 
smerovanie získaných prostriedkov 
postihnutým mestám – väčšinou sú to 
saleziánske miesta vo svete. Presne 
vieme, kam prostriedky putujú. V 
Banskej Bystrici sa do toho zapájame 
od začiatku,“ uzavrel Pavol Pillár. 
Občianske združenie SAVIO pôsobí 
na Slovensku už desiaty rok, ako 
vzdelávací a výchovný program. 
Vedie k väčšej citlivosti na potreby 
druhých ľudí žijúcich v chudobe. 
Ponúkajú priestor lepšie využiť čas 
pôstu. Svojou pomocou, záujmom 
môžete prispieť na dobrú vec. V našej 
farnosti je možnosť tak vykonať počas 
celého pôstneho, ale i veľkonočného 
obdobia. Prispieť môžete cez SMS 
alebo na účet 2620852641/1100 v 
Tatra banke od 1.1. 2016 do 21.7. 
2016 i hotovosťou do neprenosnej 
pokladničky od 9. 2. 2016 do 27. 3. 
2016. Viac informácii na www.tehlicka.
sk. 

Ivan Bernát, Tomáš Slepčan

Saleziáni, rodičia, študenti, učitelia, 
dávajte pozor. Počas pôstneho a 
veľkonočného obdobia majú všetci 
možnosť prispieť na dobrú vec. Deti 
v Sýrii, trpiace vojenským konfliktom 
prežívajú ťažkú spoločenskú situáciu. 
Sú často opustené, bez domova, 
vzdelania. Nie je výnimkou, že bývajú 
poznačené sexuálnym zneužívaním 
alebo drogami. Je možnosť ich 
dokonca vidieť nosiť so sebou zbrane. 
Túto neútešnú situáciu sa snažia rie-  
šiť aj ľudia na Slovensku.
Projekt Tehlička 2016, organizovaný 
občianskym združením SAVIO, 
zastrešuje materiálnu i vzdelávaciu 
činnosť pre krajiny poznačené 
vojnou, hladom a inými nepriaznivými 
podmienkami. Saleziáni don Bosca 
v Banskej Bystrici sú aj tento rok 
partnermi, tentokrát pri pomoci 
sýrskym mladým. Pomôcť môže 
každý, a to najmä po detských svätých 
omšiach, či prostredníctvom rôznych 
turnajov, organizovaných v bystrickom 
oratóriu.
„Na detských svätých omšiach sa ľu-
dia môžu zapojiť do zbierky duchov-
nou podporou a aj tým že urobia tú 
špeciálnu úlohu, ktorú dávajú každý 
týždeň na stránku www.tehlicka.sk od 
pútnika, misionára Dominika v Sýrii. A 
v stredisku prebieha hlavná časť. Vo 
vnútri je nástenka, zberajú sa peniaze 
a tam budú aj sprievodné podujatia 
ako napríklad turnaje,“ oboznámil nás 
salezián Pavol Pillár.
Zaujímavým spestrením tohtoročnej 
akcie je virtuálne putovanie po 
Sýrii. Počas celého trvania bude 
sprievodcom mladý cestovateľ 
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Pápež František: Milosrdní ako otec

vo svojom vnútri miesto pre druhého; 
že spolucítime, trpíme a radujeme sa s 
blížnym.
V biblickom pojme milosrdenstva 
je zahrnutá aj konkrétna láska, ktorá 
je verná, nezištná a vie odpúšťať. V 
nasledujúcom úryvku z Ozeáša máme 
krásny príklad Božej lásky, ktorá sa 
prirovnáva k láske otca voči jeho 
synovi: „Keď bol Izrael mladý, miloval 
som ho a z Egypta som povolal svojho 
syna. Volali ich, lenže odchádzali od 
nich... A ja som vodil Efraima, vzal 
som si ich na ramená, no nezbadali, 
že ich opatrujem. Povrazmi ľudskosti 
som ich tiahol, lanami lásky; bol som, 
ako kto dvíha jarmo ponad ich líca, a 
skláňal som sa k nemu chovať ho“ (Oz 
11, 1 – 4). Napriek chybnému postoju 
syna, ktorý by si zaslúžil potrestanie, 
je Otcova láska verná a ľutujúcemu 
synovi zakaždým odpúšťa. Ako vidíme, 
v milosrdenstve je vždy zahrnuté 
odpustenie; ono „nie je len abstraktnou 
ideou, ale je konkrétnou realitou, 
ktorou Boh zjavuje svoju lásku ako lásku 
otca a matky, ktorí pociťujú náklonnosť 
k svojmu dieťaťu z najhlbšieho vnútra 
svojej bytosti [...] Pramení zvnútra ako 
hlboký, prirodzený cit, utkaný z nehy a 
súcitu, trpezlivosti a odpúšťania“.
Nový zákon nám hovorí o Božom 
milosrdenstve (eleos) ako o súhrne 
všetkého toho, čo prišiel Ježiš v 
Otcovom mene vykonať vo svete (porov. 
Mt 9, 13). Milosrdenstvo nášho Pána sa 
prejavuje predovšetkým v tom, že sa 
skláňa k ľudskej biede a ukazuje svoj 
súcit s tými, čo potrebujú pochopenie, 
uzdravenie a odpustenie. Všetko v 
Ježišovi hovorí o milosrdenstve. Ba on 
sám je milosrdenstvom.

Mottom tohto mimoriadneho Svätého 
roku milosrdenstva je: „Milosrdní 
ako Otec“ a v súlade s ním je aj téma 
nastávajúcich Svetových dní mládeže. 
Preto sa pokúsme lepšie pochopiť, čo 
znamená Božie milosrdenstvo.

Keď Starý zákon hovorí o milo-
srdenstve, používa  nato rôzne ter-
míny, najvýznamnejšie z nich sú chesed 
a rachamim. Prvý, ktorý sa aplikuje 
na Boha, vyjadruje jeho neúnavnú 
vernosť Zmluve s jeho ľudom, ktorý 
miluje a ktorému vždy znova odpúšťa. 
Druhý, rachamim, možno preložiť ako 
„vnútornosti“,  pričom odkazuje zvlášť 
na materské lono, a tak umožňuje 
chápať Božiu lásku k jeho ľudu ako 
lásku matky k svojmu dieťaťu. Tak 
to predstavuje aj prorok Izaiáš: „Či 
zabudne žena na svoje nemluvňa 
a nemá zľutovania nad plodom 
svojho lona? I keby ona zabudla, ja 
nezabudnem na teba“ (Iz 49, 15). Láska 
tohto typu predpokladá, že vytvoríme 
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Rady skúseného diabla

dvíhať k ústam, koľko sa Ti zažiada. 
Medzitým by som Ťa rád varoval, aby 
si od vojny neočakával priveľa. Aký 
budeme mať z toho úžitok, ak vojnu 
nevyužijeme na to, aby sme priviedli 
duše k Nášmu Otcovi v Hlbinách? 
Nepriateľ, verný svojim barbarským 
zásadám boja, nám dovolí prizerať sa 
krátkemu utrpeniu svojich vyvolených 
iba preto, aby nás mučil a týral. 
Vysmieva sa nášmu neutíchajúcemu 
hladu, ktorý v súčasnej fáze po-
ciťujeme. Rozmýšľajme, ako túto vojnu 
využiť, nie len ako si ju vychutnať. 
Obsahuje totiž určité sprievodné javy, 
ktoré v žiadnom prípade nehrajú v náš 
prospech. Ak si nedáme pozor, tisíce 
ľudí sa počas tohto utrpenia obráti 
k Nepriateľovi, a ďalšie desaťtisíce, 
ktoré sa tak ďaleko nedostanú, predsa 
len odvrátia pozornosť od seba k 
hodnotám a záležitostiam, o ktorých 
sú presvedčení, že sú dôležitejšie ako 
ich vlastne ego. 
Uváž aj to, k akým nežiadúcim 
úmr-tiam počas vojny dochádza. 

Ľudia zomierajú na 
miestach, o ktorých 
vedia, že ich tam 
môže zabiť, a na 
ktoré idú pripravení. 
O čo by bolo pre nás 
lepšie, keby všetci 
ľudia zomierali v 
drahých sanatóriách 
medzi lekármi, ktorí 
klamú, sestričkami, 
ktoré klamú, pria-
teľmi, ktorí klamú – 
presne tak, ako sme 
ich vycvičili. 

Drahý môj Svrabomil!
Tvoj posledný list bol pre mňa veľkým 
sklamaním. Očakával som detailnú 
správu o Tvojej práci, namiesto toho si 
mi poslal akúsi nezmyselnú rapsódiu. 
Vravíš, že si od šťastia celý bez seba, 
pretože Európania začali ďalšiu vojnu. 
Veľmi dobre chápem, čo sa Ti stalo. Ty 
nie si šťastný, si len opitý. 
Po prvý raz vo svojej kariére si ochut-
nal víno odmeny za všetku námahu, 
úzkosť a zmätok ľudskej duše a to 
Ti udrelo do hlavy. Zareagoval Tvoj 
pacient na niektorý z katastrofických 
obrazov budúcnosti? Pekne si 
mu zahral, však? Ale nezabúdaj, 
Svrabomil, najprv povinnosti, potom 
zábava. Ak by si kvôli nejakému 
prejavu samoľúbosti napokon o svoju 
korisť prišiel, naveky budeš žízniť po 
nápoji, z ktorého si s takou rozkošou 
ochutnal prvý dúšok. 
Ak však systematickou a chladnokrvnou 
usilovnosťou dokážeš priviesť jeho 
dušu do zatratenia, bude naveky Tvoja 
a ten kalich zúfalstva budeš môcť 
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Dobrovoľníci všetkých sekcií, spojte sa!

ostrieľaní dobrovoľníci spred dvoch 
rokov. Všetci rovnako prispejú k tomu, 
aby vznikol jeden veľký zohraný tím. 
Po začiatočnej zoznamovacej aktivitke 
sa prihovoril riaditeľ PGSI 2016 Rusty 
Rumanovič SDB a stručne predstavil 
program jednotlivých dní hier. 

K nemu sa pridali aj ostatní členovia 
realizačného tímu zodpovední za 
svoje oblasti.
Dobrovoľníci mohli ešte zmeniť sekciu, 
do ktorej sa pôvodne zaregistrovali.   
V skupinách sa tak ustálil počet 
členov a zároveň sa už aj stretli so 
svojimi lídrami, ktorí im priblížili, akým 
spôsobom budú počas hier spolu 
fungovať a čo bude náplňou ich práce.
Veselú a priateľskú náladu počas  

Stretnutie dobrovoľníkov PGSI 2016 
na Trnávke v Bratislave.
Naše banskobystrické stredisko 
má kvalitné zastúpenie v radoch 
dobrovoľníkov a organizačného tímu 
PGSI 2016. Celkovo je nás z Bystrice 
36 ľudí!

Tak a je to tu! Prvé veľké stretnutie 
dobrovoľníkov máme úspešne za 
sebou. Konalo sa v piatok 18. marca 
v stredisku na Trnávke v Bratislave. 
Dobrovoľníkom sa predstavili hlavní 
organizátori a zároveň aj vedúci 
jednotlivých sekcií, ktorí usilovne 
pracujú už niekoľko mesiacov na tom, 
aby boli tohtoročné PGSI výnimočné  
a nezabudnuteľné.
Na stretnutie prišli nové tváre aj 

blízkej osoby alebo pri fyzickej bolesti, 
keď ľudský rozum načas vypne, sa Ti 
môže podariť človeka nachytať. 
Zistil som však, že ak sa dokonca aj v 
takej chvíli odvolá na Nepriateľovo 
ústredie, svoje miesto takmer vždy 
obháji.

Objíma Ťa Tvoj strýc
Krutodlak

Aké ničivé je pre nás to ustavičné 
pripomínanie smrti. Počas vojny 
dokonca ani človek neverí, že bude 
žiť večne. Nepriateľ svojim ľudským 
bojovníkom jasne povedal, že utrpenie 
je nevyhnutnou súčasťou toho, čo 
nazýva vykúpením. Takže viera, ktorú 
zničí vojna alebo mor, vlastne ani 
nestojí za tú námahu. Samozrejme, v 
konkrétnom okamihu hrôzy, pri strate 
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dobrovoľníčka Roxy Róthová.
„PGSI ma najviac zaujalo tým, že je to 
akcia, ktorá spája saleziánsku mládež 
z celého sveta. Keďže som nemal 
šancu ísť na PGSI2014, tak som ani 
chvíľu neváhal, keď sa tento rok znova 
naskytla šanca hier sa zúčastniť. Šport 
nie je mojou najsilnejšou stránkou a 
preto som sa rozhodol, že sa zúčast-
ním ako dobrovoľník v rýchlej rote. 
Rád pomôžem svojim kúskom práce 
v rýchlej rote a keď každý pomôže 
svojím kúskom, tak bude môcť PGSI 
stavať na silných základoch,“ zhodnotil 
svoju motiváciu dobrovoľník Marek 
Vigaš.

Zuzana Šebejová

celého popoludnia navodili dobro-
voľníci nielen z bratislavských stredísk, 
ale aj z ostatných kútov Slovenska, čo 
len potvrdzuje, že všetci sa už veľmi 
tešia. Každý jeden je dôležitý, pretože 
spolu s ostatnými tvorí ducha celých 
hier a aj práve vďaka dobrovoľníkom 
môže byť na PGSI 2016 jedinečná 
atmosféra.
„Do PGSI som sa rozhodla zapojiť 
pretože som sa pred dvoma rokmi 
týchto hier zúčastnila ako športovkyňa 
vo volejbalovom tíme. Keďže ma vek 
nepustí a nemôžem ísť súťažiť tak si 
tú skvelú atmosféru chcem užiť aspoň 
ako dobrovoľníčka. Najviac sa teším, 
že opäť spoznám kopu nových ľudí 
a spoločne si to všetci užijeme a bu-
deme mať načo spomínať,“ povedala 

PROGRAM Veľkej Noci 2016 
od ŠTVRTKA24.3. do PONDELKA28.3. u Saleziánov 

 
24.3.2015 - ZELENÝ ŠTVRTOK 

  09,30 Missa Chrismatis vo farskom kostole  
  18,30 Sv. omša v kostole PMP Kresťanov 
  21,00 Ukončenie adorácie v meditačnej kaplnke 

 

25.3.2015 - VEĽKÝ PIATOK 
  08,00 Modlitba breviára (Ranné chvály+Posvätné Čítanie) v kostole PMP 
  10,30  Krížová cesta na BB Kalvárii PRE RODINY S DEŤMI 
  17,00 Obrady v kostole PMP Kresťanov 
   + Celonočná adorácia pri Božom hrobe 
  20,00 Krížová cesta na Bučičí (prineste si lampáš) 

 

26.3.2015 - BIELA SOBOTA 
  08,00 Modlitba breviára (Ranné chvály+Posvätné Čítanie) v kostole PMP 
   Pokračovanie v adorácii pri Božom hrobe až do 19,00 
  19,30 Obrady v kostole PMP Kresťanov 
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Naše akcie
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          Eva Phanvanová, Peter Phanvan, Pavol Pillár, Alica Vosková

25. 3. o 10:30 Krížová cesta na Kalvárii pre rodičov s deťmi
25. 3.  Krížová cesta na Bučičí
28. 3. o 9:00 Veľkonočné výlety
3. 4. o 15:00 Pobožnosť Božieho milosrdenstva
3. 4. o 17:00   Derniéra muzikálu Bez matky to nejde
7. - 10. 4.   Ponuka DC pre farníkov, Banská Belá
16. 4. o 9:00  DO pre rodiny
16. 4. o 16:00 IMOS
17. 4.  Rodinné oratko
22. - 24. 4.   Hokejbalový turnaj U15, Nová Dubnica
29. 4. - 1. 5. KubCup
30. 4.  Púť miništrantov v Šaštíne
1. 5.    Máj zelený
4. - 8. 5.  PGSI 2016, Bratislava

27.3.2015 - VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
  07,30 sv. omša + posviacka jedál  
  09,00 sv. omša      
  10,30 sv. omša    
  11,45 sv. omša    
  18,30 sv. omša    

 

28.3.2015 - VEĽKONOČNÝ PONDELOK 
  07,30 sv. omša      
  09,00 sv. omša      
  10,30 sv. omša    
  18,30 sv. omša  

 

V  T Ý C H T O  D Ň O C H  J E  O R A T Ó R I U M  Z A T V O R E N É  
 


