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Naše akcie 

4.-6.10. Birmovanky - chata Ranč
5.10. IMOS
6.10. Memoriál Krisa
8.-12.10. Brigáda SMS
11.-13.10. Floorballový turnaj dievčat
18.-20.10. Birmovanci - chata Ranč
26.10. Duchovná obnova dievčat
29.-31.10. Duchovný obnova chlapcov - Mýto
1.-8.11. Návšteva cintorína
8.-10.11. Brigáda Banská Belá
8.-10.11. Halová Kama mladší BA
8.-10.11. Animátorský víkend - dievčatá
15.11. Duchovná obnova - chalani
16.11. IMOS
16.11. Mediálny deň
22.-24.11. Halová kama starší DCA
23.11. Duchovná obnova dievčat
24.11. Cecilfest

´

40 hodinová adorácia 

V našej farnosti sa v dňoch 1.-2. 
októbra 2013 uskutoční 40 hodinová 
adorácia. Sviatosť oltárna sa vyloží v 
pondelok 1.10. po rannej sv.omši o 7.hod. 

Program:
  7.00 - sv.omša, radostný ruženec
12.00 - Anjel Pána, ruženec svetla
15.00 - Božie milosrdenstvo, bolestný ruženec
18.00 - slávnostný ruženec
18.30 - sv.omša
19.30 - Krížová cesta
23-24 - getsemani
 7.00  -  sv.omša, slávnostný ruženec
12.00 - Anjel Pána, ruženec svetla
15.00 - bolestný ruženec
18.00 - radostný ruženec
18.30 - sv.omša
19.30 - modlitby matiek
20.00 - modlitby mladých
22.00 - sv.omša

Aké boli prázdniny v stredisku 

Spiritualita dona Bosca 
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Úvodník
Mesiac október je za 

dverami a my máme opäť 
veľkú príležitosť prežiť ho 
každodennou modlitbou 
svätého ruženca s Pannou 
Máriou. Keď sa ľudia pýtali 
o d k i a ľ  p o c h á d z a  t á  
nesmierna moc te j to  
modl i tby,  tak  dosta l i  
odpoveď priamo od Márie: 
"Vždy keď sa niekto modlí 
ruženec ja sa modlím s 
ním." Keby sme uverili slovám našej nebeskej 
Matky, tak by sme častejšie brávali do rúk ruženec 
v presvedčení, že Mária mi bude hneď nablízku a 
bude sa modliť spolu so mnou. Teda moc tejto 
modlitby spočíva v tom, že ktokoľvek a kdekoľvek 
sa ju modlí, modlí sa s ním aj samotná Kráľovná 

svätého ruženca. Okrem moci proti zlu má 
ruženec aj liečivú moc. V súčasnej modernej 
spoločnosti existujú štyri závažné neduhy, ktoré 
sa dajú liečiť ružencom:
1. Na odpor ku skrytému, pracovitému a 
namáhavému spôsobu života je vhodný liek: 
rozjímanie nad radostnými tajomstvami ruženca.
2. Na šíriacu a hustnúcu temnotu, v ktorej sa už 
nedá zorientovať je liekom: rozjímanie nad 
tajomstvami svetla, ktoré odkrývajú pravý zmysel 
pokánia a sviatostného života.
3. Na hrôzu a strach pred utrpením je liekom: 
rozjímanie o bolestných tajomstvách nášho Pána.
4. Proti zabúdaniu na večné dobrá, ktoré sú 
predmetom našej nádeje je liekom: rozjímanie o 
slávnostných tajomstvách svätého ruženca.
Kráľovná svätého ruženca oroduj za našu farnosť, 
a nauč nás modliť sa. 

viere, ktorá si hľadala odpovede na rôzne životné 
problémy. To, že človek, ktorého Boh použil 
pomôcť nájsť odpovede na tieto moje otázky  bol 
salezián, kňaz - som sa dozvedela dobrých pár 
rokov neskôr. Bolo to všetko také krásne, 
dobrodružné, romantické. Bolo to obdobie, keď 
rehoľníkov človek nestretával len tak náhodou na 
ulici. Nemala som možnosť vyskúšať si, či 
stretnutie s rehoľnou sestrou s taškou - či bez 
tašky prinesie šťastie ... jednoducho sa mi páčilo, 
čo robil tento profesor a ja som chcela robiť to 
isté. To bolo pre mňa Božie volanie. Páčilo sa mi to 
- a dodnes sa mi to páči. Myslím si, že som sa v 
tomto povolaní našla. 

Kde si už pôsobila?
Keďže tých rôčkov rehoľného života mám za 
sebou viac ... nechce sa mi to všetko 
vymenovávať. Môžem povedať, že srdcom som 
tak trošku Východniarka. Páči sa mi mentalita 
spontánneho, nie príliš konzumného človeka - 
srdečnosť, trošku humoru, ktorý sa vie zapáliť a 
horieť pre dobro nejakej peknej myšlienky. 
Predsa by som sa vrátila ku skúsenosti môjho 
posledného pôsobenia v Kremnici medzi 
Rómskou mládežou. Bola náročná, ale veľmi 
rozvíjajúca skúsenosť. Viem, že je to výzva, ktorá 
je veľmi intenzívna a tu vidím chudobu, na ktorej 
don Boscovi tak záležalo. 

Prvé dojmy z BB?
Vždy dobre padne človeku, keď sa cíti prijatý. 
Ďakujem za všetky tie ústretové kroky, ktoré som 
cítila. Nie vždy je jednoduché naskočiť na vlak, 
ktorý je v pohybe... ale viem, že je tu veľmi veľa 
ľudí dobrej vôle, obetavých, láskavých, od 
ktorých sa mám čo učiť. 

Životné motto alebo obľúbená myšlienka.
Životné motto, osobnosti, ktoré ma oslovujú je 
viac, ale čím ďalej, tým viac ma oslovujú svätci ako 
napr. Matka Tereza, sv. Terézia z Avily, Edita 
Steinová. A tými osobnosťami súvisí aj heslo, 
ktoré musím denno-denne objavovať: Niente ti 
turbi - Nech ťa nič neznepokojuje (veď Boh 
to má všetko pod palcom)!

Krakove (3 roky - štúdium hudby), v Dubnici nad 
Váhom (2 roky), v Lučenci (2 roky).

Prvé dojmy z BB?
Moje prvé dojmy z Banskej Bystrice. Na krajské 
mesto nie je veľké, mám rád neveľké mestá. Je tu 
divadlo – opera. Nádherná príroda, kopce, hory... 
Cítim sa prijatý bratmi v komunite, som tu rád. 
Kostol Panny Márie Pomocnice je jedným z 
najkrajších moderných sakrálnych stavieb, ktoré 
som navštívil a v ktorých som pôsobil. Je tu široká 
plejáda saleziánskej rodiny – saleziáni, 
spolupracovníci, voluntárie dona Bosca, sestry 
FMA a mladí. Je tu pekné mládežnícke stredisko, 
ihriská, detský kútik, stretká, zbory..., mladá 
farnosť, príprava na sviatostný život, no 
jednoducho život pestrý, plný dynamiky a radosti. 
Teším sa, že ma Pán Boh cez predstavených poslal 
právu tu, do Banskej Bystrice medzi Vás. Verím, že 
sa budeme navzájom obohacovať darmi srdca.

Monika Méryová 

Odkiaľ a z akej rodiny 
pochádzaš?
Moje korene? Je to 
malebná  ded inka  
uprostred lužických 
lesov a preto sa volá 
Hrubý Šúr ...  (šár - 
močarisko, toto meno 
nesie aj národná prírodná rezervácia pri Svätom 
Jure).  Mám dvoch bratov, jednu sestru a keďže už 
pri výbere školy hralo v mojom živote dôležitú 
otázku moje životné nasmerovanie, zvolila som si 
pedagogický smer: Liečebnú pedagogiku. Aj keď 
som veľa rokov nestrávila v odbore, ktorý som 
vyštudovala, som vďačná za skúsenosti, ktoré 
som získala vo výchovných ústavoch a iných 
typoch zamestnaní, kde som sa stretávala s 
deťmi, ktoré si vyžadujú špeciálnu starostlivosť. 

Čo Ťa podnietilo stať sa saleziánkou?
Ísť po ceste zasväteného života  bolo pre mňa 
akosi spontánne - a možno aj neuvedomujúc si 
najprv  Božie vedenie. Na začiatku to bola kríza vo 

Misijná nedela

 M e s i a c  o k tó b e r  j e  m e s i a co m  
mariánskym aj misijným. Tieto dve skutočnosti je 
možné vhodne spojiť. Členovia ružencových 
spoločenstiev môžu v októbri vložiť medzi svoje 
úmysly aj úmysel za misie. Misijné úmysly môžu 
byť rôzne: za misionárov, za šírenie evanjelia vo 
svete, vďaky a prosby za našu vlasť, za 
prenasledovaných kresťanov v misijnom svete, a 
pod. Forma modlitby svätého ruženca v priebehu 
októbra sa môže prispôsobiť podľa misijného 
ruženca – napríklad každý desiatok sa je možné 
modliť za jeden kontinent.
Misijné korene živého ruženca odhalil nanovo v 
50. rokoch minulého storočia riaditeľ Pápežských 
misijných diel v USA. Túžil aby sa každý kresťan 
modlil na úmysel celej cirkvi, preto je každý 
desiatok misijného ruženca v inej farbe a 
symbolizuje jeden z kontinentov: 
AFRIKA - zelená - symbolizuje zelené tropické, 
africké lesy a čierna - symbolizuje farbu pleti 
Afričanov.
AMERIKA - červená - symbolizuje farbu pleti 
pôvodných obyvateľov Ameriky
EURÓPA - biela - symbolizuje farbu pleti 
Európanov.

OCEÁNIA - modrá - symbolizuje Tichý oceán 
a mnohé ostrovy v ňom. 7
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ÁZIA - žltá - symbolizuje pleť ľudí Ázie, 
najpočetnejších vo svete.
Jednou z foriem pomoci misiám je zbieranie 
použitých poštových známok. Túto iniciatívu je 
vhodné začať práve v tomto období. Stačí, ak do 
kostola položíme krabicu s nápisom „Známky pre 
misie“ a vyzveme veriacich, aby použité poštové 
známky neodhadzovali, ale priniesli a vhodili do 
krabice v kostole. Známky je potrebné odstrihnúť 
z  o b á l k y  t a k ,  a b y  z o s t a l  p r i b l i ž n e  
polcentimentrový okraj, a aby sa známka 
nepoškodila. 
Sv. Terézia z Lisieux je patrónkou misií, hoci nikdy 
na misiách nebola. Ale svojou modlitbou a 
obetou bohato prispela k rozvoju misií a práci 
misionárov. Aj vaša modlitba môže pomôcť 
misionárom v ich apoštolskej práci. Každý 
jednotlivec je dôležitý a môže prispieť k 
ohlasovaniu Božieho slova. Nestačí len v nedeľu 
prísť do kostola, dať čosi do zvončeka, všetci 
musíme priložiť ruku k veľkému Božiemu dielu. 
Všetci pokrstení sú povolaní šíriť dobrú zvesť, 
každý tam, kde žije, pracuje. Môžeme tak robiť 
doma, medzi priateľmi a známymi. Misijne 
pracovať znamená svedčiť svojím životom. 
Buďme aj my misionármi! Pomáhať misionárom a 
misiám môžeme aj finančným príspevkom.
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jubileum. Bude to 200 rokov odvtedy, čo sa 
narodil náš veľký svätec, otec a učiteľ mládeže – 
don Bosco. A keď to chceme dobre prežiť, je tu 
ponuka prípravy na toto veľké jubileum. Už 
predchádzajúce dva roky prípravy sme mali 
možnosť zamyslieť sa nad don Boscovou 
históriou a pedagogikou. Tento rok to bude jeho 
SPIRITUALITA. Podľa sv. Františka Saleského, po 
ktorom nazval don Bosco svoju rehoľu, je 
spiritualita „ hľadaním správneho  vnútorného a 
vonkajšieho prežívania našej nábožnosti, našho 
vzťahu s Bohom“. 
„Spiritualita je ako usporiadanie kvetov do kytice, 
hovorí sv. František v jednom zo svojich 
prekrásnych príkladov. Kvety sú stále tie isté, 
závisí však od toho, ako ich usporiadame, čo 
dáme do popredia a pod. Z príkladu je tiež jasné, 
že zlé usporiadanie kvetov môže úplne pokaziť ich 
krásu.
Usporiadať kvety do kytice tak, aby vyjadrili 
plnosť krásy. Je krásne mať pekné kvety, ale dobre 
vieme, že kytice alebo kvetinová výzdoba, v ktorej 
desiatky či stovky kvetov predstavujú harmóniu, 
je niečo oveľa krajšie. A tak v tomto príklade sv. 
Františka nachádzame aj odpoveď na všetok 
individualizmus. Nestačí byť len pekným kvetom 
(či kvietkom ), ľudia sa skôr zastavia pri kyticiach a 

V roku 2015 budeme spolu oslavovať veľké výzdobách. Na druhej strane však netreba mať 
strach, kytica neznamená všetci rovnakého 
druhu. Kvety sa v nej môžu kombinovať. A tak 
tento obraz môže byť aj cestou k tomu, aby sme 
sa rešpektovali v osobitosti našich darov, stačí len 
každému nájsť vhodné umiestnenie. Netreba 
mať teda obavu, že život pospolu nás musí urobiť 
uniformnými, ľuďmi bez fantázie a osobitosti.

Prečo je spiritualita tak dôležitá? Práve preto, že 
môže vyjadriť krásu kvetov Božieho zjavenia. Boh 
sa nám zjavil a povedal nám pravdu, o sebe, o nás 
a o svete, poukázal nám na dobro, ako žiť a podľa 
čoho sa riadiť, ale urobil aj niečo, na čo sme často 
zabúdali: ukázal svoju vznešenosť a krásu. Lebo 
človek nebol stvorený len preto, aby sa podriadil 
pravde a poslúchal cestu dobra, ale aj preto, aby 
prežíval úžas a krásu, ktorá ho priťahuje. Pravda 
a dobro sú tiež nevyhnutné, lebo mu pomáhajú, 
aby ho krása neoklamala a nezničila, ale na 
druhej strane, pravda a dobro bez krásy strácajú 
svoj lesk. Takto teda pravda, dobro a krása majú 
kráčať pospolu. Otázka spirituality je aj otázka 
krásy a príťažlivosti“.(Z cds pre sdb rodinu)
Tento  rok  vám chceme ponúknuť  na  
pokračovanie, ako svoju duchodnosť  prežíval 
don Bosco.  
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Vítame medzi nami

ˇ

Ivo Štofej 

Odkiaľ a z akej rodiny 
pochádzaš?
Narodil som sa v Humennom, 
vyrástol som na dedine. Mám 
3 súrodencov  - dve sestry a 
b r a t a .  S k o n č i l  s o m   
e l e k t r o t e c h n i c k ú  
priemyslovku v časoch, keď na gymnázium brali 
len čistých jednotkárov :-) (to tí mladší už nevedia 
o čom píšem)

Čo Ťa podnietilo stať sa saleziánom
Táto otázka ma vždy pobaví...skúste si to rozhádať 
s Pánom Bohom.

Kde si už pôsobil?
Ako salezián som už bol v ZA, MI, BB, BJ. Od 
kňazskej vysviacky som 10 rokov pôsobil v 
Bardejove.

Prvé dojmy z BB?
Prvé dojmy z BB som mal 14 - rokov dozadu, keď 
som tu prišiel ako mladý salezián študovať 
teológiu. Tento "comeback" bol o to jednoduchší 
... ešte stále tu koho-toho poznám. Takže dá sa.

Životné motto alebo obľúbená myšlienka
"Načo volať firmu, keď to viem spraviť.“

Martina Škvareninová 

Odkiaľ a z akej rodiny 

pochádzaš?
P o c h á d z a m  z  
Pa r t i zá n s ke h o,  zo  
sídliska Šípok, kde 
pôsobia  sa lez ián i .  
Mám dve sestry - 
staršiu a mladšiu. 

Čo Ťa podnietilo stať sa saleziánkou?
S mojím povolaním súvisí príchod bratov 

saleziánov do našej farnosti v r. 2002. Už v 
tom období som premýšľala nad 

zasväteným životom, ale nevedela som sa 
rozhodnúť do akej rehole. Oslovil ma ich spôsob 
života, saleziánska charizma, radosť a najmä 
prejavovaná dôvera voči mladým. Tak som sa za 
pomoci bratov neskôr zoznámila i so sestrami 
saleziánov. 

Kde si už pôsobila?
Od prvých sľubov, ktoré som zložila v roku 2009 
som pôsobila v Dolnom Kubíne, predtým som 
bola vo formácii v Šamoríne, v Trnave a potom 
opäť v Šamoríne. 

Prvé dojmy z BB?
No, úplne prvé, chaos a neistota z nového 
prostredia, nových ľudí ... ale aj radosť zo 
saleziánskeho prostredia, z prijatia ...

Životné motto alebo obľúbená myšlienka
Moja obľúbená myšlienka už niekoľko rokov je: 
"Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým 
je nablízku!" (Iz 55,6)

Jozef Motýľ 

Odkiaľ a z akej rodiny 
pochádzaš?
Pochádzam z Prešova, 
mám 3 súrodencov – 
Petra, Mareka a Alenu. 
Môj otec je stavebný 
t e c h n i k ,  m a m a  
elektromechanička. V 
súčasnosti sú dôchodcovia. Zmaturoval som na 
gymnázium a ako salezián som študoval na 
konzervatóriu v odbore dirigovanie.

Čo Ťa podnietilo stať sa saleziánom?
Don Bosco ma oslovil, jeho štýl apoštolátu, jeho 
blízkosť mladým, obetavosť pre ich časné i 
duchovné blaho. Saleziáni v Prešove Anton 
Červeň a Jozef Luscoň žili naplno svoje povolanie, 
cítil som, že Boh aj mňa volá žiť toto povolanie.

Kde si už pôsobil?
Pôsobil som v Žiline (1 rok v oratóriu), v Bratislave 
na Miletičovej (4 roky ako kaplán vo farnosti), v 

Spiritualita
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Pobytový tábor Poniklec

Nase letné akcie v stredisku
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Animátorský výlet Banská Belá

Hrebeňovka

Plánovanie mladých

Hecni sa

Duchovné cvičenia mladých

o

Prímestský tábor - Hľadá sa Nemo
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