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974 11 Banská Bystrica 
Domka,Majka,Jozef,Peter,Palo, 
 Evka, Sona   -   redakcná rada 

Naše akcie 

21.4. Ve¾konoèn? v?let
25.-27.4. Birmovanecká chata - chalani
25.-27.4. Hokejbal - Nová Dubnica
30.4.-5.5. PGSI - saleziánske mládežnícke hry - Bratislava
1.5. Máj zelený
2.5. Miništrantské skúšky
2.-5.5. Birmovanecká chata - dievèatá
6.5. Sv.Dominik Sávio
11.5. Kolotoè - divadlo mladých- Misijný dom o 15.hod
13.5. Sv.Mária Dominika Mazzarellová
15.5. Zaèiatok Deviatnika k Panne Márii Pomocnici
16.5. sv.A.Orione
17.5. Prvé sväté prijímanie
17.5. Mediálny workshop
24.5. Slávnos� PMP 
25.5. Deò farnosti

17.4.2014 - ZELENÝ ŠTVRTOK
09:30 Missa Chrismatis vo farskom kostole 
18:30 Sv. omša
21:00 Ukonèenie adorácie v meditaènej 

kaplnke

18.4.2014 - VE¼KÝ PIATOK
07:30 Modlitba breviára (RCh+PÈ) v kostole 

PMP
09:00 DO Komunita a mladí
17:00 Obrady
19:30 Krížová cesta na Buèièí
21:00 Ukonèenie adorácie v meditaènej 

kaplnke

19.4.2014 - BIELA SOBOTA
07:30 Modlitba breviára (RCh+Pè) v kostole 

PMP
08:40 POKLONA do 19,00
19:30 Obrady

20.4.2014 -  VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A
07:30 sv. omša
09:00 sv. omša
10:30 sv. omša
11:45 sv. omša
16:00 Penzión
18:30 sv. omša

21.4.2014 - VE¼KONOÈNÝ PONDELOK
07:30 sv. omša - po oblievaèke cca 09:00 
odchádzame na Ve¾konoèný výlet
09:00 sv. omša
10:30 sv. omša
18:30 sv. omša

Sväté omše

Kauza: KRISTUS
10. NáSTUPCA DONA bOSCA

10. nástupca dona Bosca

Hladá sa velkonocný clovek? ?´ ´

Téma: Velká noc´
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Úvodník

Ve¾konoèné sviatky sú o 
tom, aby sme urážky, 
ktorých sa nám dostáva, 
odpustili zo srdca a v 
m o d l i t b e  p r o s i l i  
Nebeského Otca, ako 
svätý Štefan, aby im 
nezapoèítal tento hriech. 
T o t o  j e  p r a v é  
milosrdenstvo, ktoré aj 
nám zaistí opravdivé 

odpustenie. Kto toto pochopí, nauèí sa 
skutoènej láske a môže si by� istý, že Pán Boh ho 
prijme do svojho Krá¾ovstva nekoneèného 
milosrdenstva. Ak by niekto žiadal trest pre 
svojho blížneho nech vie, že aj jemu sa dostane 
spravodl ivého súdu a ten bude bez 
milosrdenstva, lebo iba milosrdenstvo 
preukázané svojmu blížnemu sa vyvyšuje nad 
súdom. Túto silu odpustenia svojím blížnym a v 
tomto duchu prežitie Ve¾konoèných sviatkov, 
vám zo srdca vyprosujú Saleziáni dona Bosca.

 Skupina mladých ¾udí z rôznych kútov 
Slovenska strávila spoloène èas poèas troch dní. 
Boli ubytovaní v malebných priestoroch 
penzióna Sidorovo neïaleko Ružomberka. 
Náplòou ich spoloèného pobytu bolo školenie 
M l a d ež n í c k yc h  ve d ú c i c h  -  A p l i ká c i a  
preventívneho systému. 
Medzi úèastníkmi bolo aj nieko¾ko animátorov z 
nášho strediska. Poèas školenia sa dozvedeli 
informácie o práci v tíme a jej využití pre malé 
projekty. Malými projektami je myslená aktivita 
adresujúca problém v okolí pisate¾a, ktorý chce 
autor  projektu  vyr ieš i � .   Spoloèným 
menovate¾om všetkých aktivít bol ich 
preventívny charakter.
Úèastníci školenia mali možnos� prakticky si 
vyskúša� získané poznatky a vytvori� si 
svoj vlastný projekt. Presnejšie 
vypracovávali dokument nazvaný malý 
projektový zámer. V òom popisovali 
problém, ktorý chcú rieši�. Definovali 
svoje ciele a navrhli postup, ktorým ich 
chcú dosiahnu�. Popasova� sa museli 
aj s tvorbou rozpoètu pre svoje 
aktivity. Na základe tohto dokumentu 
bude schva¾ovacia komisia rozhodova� 
o finanènom podporení projektov. 
A na akých projektoch pracovali? 
"Snaž ím sa  moj ím projektom 
motivova� ¾udí, aby zobrali kameru 
fo�ák a nebáli sa ho použi�," 

p r e d s t av u j e  sv o j  p ro j e k t               
Noro.

Medzi ïalšie projekty patria napríklad: divadlo v 
našom stredisku, teambuilding pre mladých 
misijných dobrovo¾níkom, Fit maratón, deò pre 
dobrovo¾níkov, volejbalový turnaj...
Okrem pracovnej èasti školenia bol vyhradený 
èas aj na oddych a teambuilding. Poèas týchto 
chví¾ mali mladí možnos� sa spozna� pri rôznych 
aktivitách, rozhovoroch, hraní biliardu alebo 
pingpongu. Nechýbala ani svätá omša. 
Celebroval ju salezián Peter Lorenc, ktorý pred 
nieko¾kými rokmi pôsobil aj v našom stredisku. 
Celé školenie bolo ukonèené spoloèným 
obedom, po ktorom sa všetci vrátili domov, kde 
budú netrpezlivo èaka� na schválenie svojich 
projektov. O ich realizácii vás budeme 
informova�.

Koncom apríla sa v Bratislave otvoria 
Medzinárodné športové saleziánske hry PGSI. 
Mladí športovci zo saleziánskych stredísk budú 
bojova� o medaily vo viacerých športových 
disciplínach. Basketbal, volejbal, stolný tenis a 
futbal budú spoloènými športmi pre chlapcov aj 
dievèatá. Chlapèenské družstvá budú ešte 
obohatené o zápasy vo futsale.
 Stredisko Banská Bystrica – a celé Slovensko -  
budú reprezentova� volejbalistky Terézia Fi¾ová a 
Roxana Róthová a basketbalisti Jakub Masiè s 
Michalom Legiòom. Prvé zohrávacie sústredenia 
majú už naši športovci za sebou. Ešte ich èaká 
posledné, priamo pred otvorením PGSI. 
„Sústredenia, ktoré sme absolvovali nás zocelili a 
to èi už v hre alebo v osobných vz�ahoch,“ 
povedala Roxy. „Vybrali ma na základe 
absolvovania saleziánskych volejbalových 
turnajov združenia Laura na Slovensku.“
Na PGSI v Bratislave bude okolo 170 športovcov 
zo Slovenska a asi 700 ïalších z iných európskych 
krajín. Pri výbere nešlo v prvom rade o 
profesionálnych športovcov, ale o mladých, ktorí 
športu fandia a sú v strediskách športovo aktívni.
 Jakub o svojej úèasti v reprezentácii povedal: 
„Basketbal mám rád odmalièka. Už ako 9 roèný 
som si chodil hádza� na kôš. Nikdy som nehral v 
nejakom klube. Basket som sa uèil hra� na ulici s 
kamarátmi, ktorí chodili na tréningy a tak som sa 
zlepšoval. Vždy som nieèo nové odpozoroval a 
neskôr som si to skúšal sám. Pre mòa basketbal 

znamená ve¾a, aj keï v òom nie som najlepší. 
Stále však mám chu� sa zlepšova� a trénova�.“
Jeho športový kolega Michal má inú skúsenos�: 
„Do reprezentácie som bol vybratý asi preto, 
lebo hrávam basketbal a chodím do Selka. 
Basket hrám už od tretej triedy a hrávam v SKP 
Banská Bystrica.“
Našim mladým reprezentantom držíme palce a 
prajeme im skvelý zážitok z medzinárodného 
stretnutia.

7

Mladí investovali svoj cas do vzdelávania?

Salezianske mládeznícke hry?´
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Don Artime - nový predstavený SDB

Napriek tomu, že 29. marca by sa 
patrilo zúèastni� tradiènej jarnej brigády, okolo 
200 mladých chalanov sa rozhodlo vymeni� 
hrable a metly za kopaèky a lopty. V tento deò sa 
totižto uskutoènilo finále futbalového turnaja 
KAMA. Zúèastnili sa ho tímy z viacerých 
slovenských saleziánskych stredísk: Trnávka, 
Námestovo, Trnava, Humenné, Dolný Kubín, 
Michalovce, Bardejov, Ostrovany, Ba-Miletièka, 
Ba-Mamateyova, Prešov, Košice, Žilina.
Aj napriek smutnému faktu, že kanonieri z 
Banskej Bystrice sa asi nedopatrením, alebo 
administratívnou chybou neprebojovali do 
závereèného turnaja, dokázali, že patria medzi 
organizaènú špièku. Potvrdil to aj každý druhý 
úèastník slovami: „Bolo super.“ A rozvitou vetou 
to podèiarkol aj Robo z Miletièky slovami: „S 
organizáciou turnaja som maximálne spokojný“.
Krásne poèasie a priate¾skú atmosféru najlepšie 
zúroèili chlapci z Bratislavy. 
Tím z Trnávky vyhral kategóriu mladších a tím z  

Miletièky kategóriu starších. Trofeje za druhé a 
tretie miesto si odniesli, v kategórii mladších 
Námestovo a Trnava, v kategórii starších 
Námestovo a Mamateyova.
To že individuálne ambície uvo¾nili miesto 
kolektívnemu duchu, dokazuje heslo turnaja: 
„Daj viac“. Potvrdili to aj slová najlepšieho hráèa 
v kategórii starších, Jána: „Nejde o to, že som 
dostal cenu za najlepšieho hráèa, ale o to, èo som 
spravil pre tím“.

V sobotu vyhral futbal

Do saleziánskej rodiny patrí duchovné 
hnutie Svedkovia Zmàtvychvstalého. Jeho 
zakladate¾om je taliansky salezián don Sabino 
Palumbieri. Don Sabino a jeho hnutie sú aj 
zostavovate¾mi celkom novej pobožnosti Via 
lucis. Nasledujúce riadky èerpajú z jeho  
prednášky: H¾adá sa ve¾konoèný èlovek.
Tajomstvo èloveka je ve¾ké, èlovek má v sebe 
obrovské možnosti, pozitívne i negatívne. Je 
schopný úžasných vecí, ale aj nepredstavite¾ných 
krutostí. Zažívame dnes, že ¾udia sa rodia dospelí 
a ve¾mi skoro sa stávajú starí. Mnohí mladí sú 
poznaèení  starobou bezv ýznamnost i ,  
beznádeje, zúfania. Odmietajú stúpa� vyššie, 
odmietajú zdoláva� štíty. Vyhasnutí, uzatvorení 
do seba.  Je však potrebné bojova� proti starobe, 
život je priestor bojova� proti nej. Je možné by� 
mladými, je možné zomrie� ako mladý a nie ako 
starý.  Vzkriesený Kristus to je nieèo 
neprekonate¾ne nové v dejinách sveta. Prijíma� 
Ve¾kú noc znamená sta� sa mladým, vidie� nieèo 
nové, nieèo, èo napåòa úžasom, otvára nové 
perspektívy. 

Tvoje vnútro má sklon zostarnú�, potrebuješ 
každý deò objavova� Ve¾kú noc ako nieèo nové. 
Takto sa môžeš stáva� ve¾konoèným èlovekom. 
Sme starí, nako¾ko sme sa už uzmierili s vecami a 
nebojujeme. Sme mladí nako¾ko vieme 
projektova� a plánova�. Sme starí nako¾ko sme 
zatoèení do seba, sme mladí nako¾ko sa 
otvárame. Mladými sa môžeme stáva�. Táto 
premena nie je len naše úsilie, je to dar, ktorý si 
môžeme vyprosova�. Ve¾konoèný èlovek je bytie 
neustále sa rodiace. Takýto èlovek neustále robí 
tri veci: sníva, koná a zasieva. Èlovek Ve¾kej noci 
nie je automaticky š�astný èlovek ani èlovek 
poistený proti neš�astiu. Cíti  sa milovaný a má 
istotu, že dobro definitívne zví�azilo nad zlom... 
Lebo zmàtvychvstanie je posledné definitívne 
slovo Boha, rozhodujúca odpoveï na všetku 
námahu, boles� a utrpenie èloveka. 

Kongregácia Saleziánov Don Bosca 
zvolila na svojej 27. generálnej kapitule v Ríme 
2 5 .  m a r c a  2 0 1 4  n o v é h o  h l a v n é h o  
predstaveného; je ním don Ángel Fernández 
Artime. Je nástupcom Mexièana dona Pascuala 
Cháveza, ktorý mu v gratulaènom prejave 
povedal tieto slová: „Nie si nástupcom len 
jedného z hlavných predstavených, teda Egidia 
Viganó alebo Juana Vecchiho, ani Pascuala 
Cháveza, ale 10. nástupcom Dona Bosca.
Don Ángel Fernández Artime pochádza zo 
Španielska, narodil sa 21. 8. 1960 v Gozón-
Luanco. Ako mladý muž sa rozhodol pre 
zasvätený život, prvé s¾uby zložil 3. 9. 1978 a 
veèné s¾uby 17. 7. 1984 v Santiagu de 
Compostela. Kòazskú vysviacku prijal 4. júla 
1987 v Leóne. Akademické vzdelanie ukonèil 
licenciátom z filozofie a pegagogiky, 
magisterskú skúšku zložil z pastorálnej 
teológie.     
V španielskej saleziánskej provincii León 
(v Kastílii) bol zodpovedný za pastoráciu 
mládeže, pracoval ako riadite¾ strednej 
školy v Ourense, pôsobil ako èlen 
p ro v i n c i á l n e j  ra d y  a  zá s t u p c a  
provinciála. V rokoch 2000 až 2006 bol 
provinciálom v Leóne. Má aj svetové 
skúsenosti, ktoré nadobudol ako èlen 
výboru pre prípravu 26. generálnej 
kapituly saleziánov v roku 2008, ako 

predstavený provincie v Južnej Argentíne od 
roku 2009, prièom sa podie¾al na zluèovaní 
nieko¾kých juhoargentínskych provincií do 
jedného regiónu. Je známy tým, že sa spoliehal 
na ve¾kú pomoc laikov. Pri vykonávaní funkcie 
provinciála v Argentíne sa èasto stretával so 
súèasným pápežom Františkom, ktorý ako 
kardinál Jorge Mario Bergoglio pôsobil ako 
arcibiskup v Buenos Aires.
Aj keï všetko nasvedèovalo tomu, že sa don 
Artime opä� vráti do Španielska – totiž 23. 12. 
2013 bol menovaný za provinciála novej 
juhošpanielskej provincie Márie Pomocnice, do 
tohto úradu už nenastúpi, pretože sa stal 
hlavným predstaveným Saleziánov Don Bosca.   
V novom úrade mu vyprosujeme ve¾a Božieho 
požehnania a zdravia.

Divadlo mladých

... mladí ochotní hrat ... radost ... mladost 

... smiech ... partia .... toto ciastocne 
vystihuje atmosféru na nácvikoch divadla, 
ktoré mladí nacvièujú. Ide o vh¾ad do 
života 7 ¾udí, ktorí sa túžili niekým sta� a 
ako životný kolotoè zmenil ich túžby a 
plány .... .

Ste pozvaní na premiéru divadla  
“KOLOTOÈ” v  nedelu 11.mája 2014 o 

15.hod v Misijnom dome.

Saleziánska spiritualita - Hladá sa velkonocný clovek? ?´ ´
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Kauza Kristus

Ïalšou otázkou je prázdny hrob. Najskôr je 
potrebné sa vysporiada� s otázkou, èi bol Ježiš 
vôbec pochovaný. V evanjeliách je príbeh 
popísaný tak, že Jozef z Arimatey si u Piláta 
vyžiadal Ježišovo telo, aby ho mohol pochova�. 
Dôstojný pohreb Ježiša je jednou z najstarších a 
najlepšie doložených skutoèností, ktoré sa o 
historickom Ježišovi dochovali. Vyvstáva otázka, 
èi bol hrob strážený a èi Ježišovo telo z hrobu 
neuniesli uèeníci. Tento argument hral svoju 
úlohu v 18. storoèí, kedy sa verilo, že by uèeníci 
boli schopní jeho telo ukradnú� - dnes je zrejmé, 
že uèeníci do svojej smrti pevne verili, že Ježiš 
vstal z màtvych tretieho dòa. 
Dôkazy zjavenia
Aj skeptickí historici uznávajú, že pre prvých 
kres�anov bolo Kristovo vzkriesenie historickou 
skutoènos�ou. Prvý z argumentov Kristovho 
vzkriesenia je, že Kristovi uèeníci zomreli pre 
svoju vieru. Ïalej je spomenuté, že v Ježiša po 
jeho zmàtvychvstaní uverili ¾udia, ktorí v neho 
neverili pred jeho ukrižovaním. Tretí argument 
je zmena spôsobu života Židov, ktorí po dlhé 
stároèia trvali na svojich tradíciách. Štvrtý dôkaz 
je “veèera Pána” a krst. Prví kres�ania sa 
schádzali k tomu, aby si stále pripomínali, že 
Ježiš bol “verejne a bizarným spôsobom 
popravený”, dôvodom bolo, že si uvedomovali 
nutnos� Kristovi smrti v súvislosti s ïaleko 

v ä è š í m  
ví�azstvom. 
Piaty dôkaz, 
ktorý uvádza 
i c h  v z n i k  
C i r k v i .  N a  
záver ešte 
p r i d á v a  
d ô k a z ,  ž e  
J e ž i š  j e  
doteraz živý 
a je možné s 
n í m  
n a d v i a z a �  
vz�ah.

Poèúva� Ježišovo slovo
Uèeníci hovoria: „My sme dúfali, že on vykúpi 
Izrael“. Sv. Augustín ich karhá: „Dúfali ste – a 
teraz už nedúfate? H¾a, Kristus žije – ale vaša 
nádej je màtva. Kristus vstal z màtvych, je živý – 
ale napriek tomu sú màtve srdcia uèeníkov. 
Vidia ho svojimi oèami, rozprávajú sa s ním – a 
predsa ho nepoznajú. Pokladajú ho za 
sprievodcu – a pritom on je ich vodcom.“
Uèeníci (ako aj my všetci) potrebujeme na ceste 
životom vysvet¾ujúce slovo. Ježiš im ho ponúka. 
O b j a s ò u j e  n a j s k ô r  k ¾ ú è o v é  s t a t e  
starozákonných spisov: Mojžiša a prorokov, 
ktoré sa vz�ahovali naòho a sám sa stáva 
centrom vznikajúcich novozákonných spisov. 
Jeho výklad je plný zápalu, presvedèivých 
argumentov z prežitej skúsenosti. Ježišove slová 
zapa¾ujú srdcia uèeníkov. Pre spoznanie 
najväèšieho tajomstva Ježišovho života treba 
zaèa� od zaèiatku, najprv dejinami sveta a 
Izraela. Hebrejské písma o stvorení a o spáse 
Božieho ¾udu za pomoci Mesiáša sú najlepšou 
prípravou o Ježišovom ví�azstve a jeho novom 
vzkriesenom živote. Božie slovo a jeho výklad 
nemožno nièím nahradi�. Písma a ich výklad sú 
prvým nevyhnutným krokom v príprave na 
prijatie Ježiša v lámaní chleba. Bez Božieho 
slova nemôžeme pochopi� ani zmysel a håbku 
sviatostí.
Možno aj naše srdcia sú (aspoò niekedy) vlažné 
a bez zápalu. Napåòame si ich dostatoène 
Ježišovou pravdou? Nestrácame ve¾a èasu pri 
zbytoèných veciach namiesto toho, aby sme 
komunikovali s Bohom v osobnej modlitbe?

 Kráèa� po ceste života s Ježišom
Úryvok evanjelia o emauzských uèeníkoch 
naznaèil aj našu životnú pú�, na ktorej je tajomne 
prítomný Pán, osobitne v èase beznádeje. Pán nás 
nenechá nikdy opustených. Rozpoloženie 
uèeníkov na ceste opisuje sv. Augustín takto: 
„Uèite¾ s nimi išiel po ceste a sám bol cestou: ešte 
ani neboli na ceste a už zbadal, ako sa z nej 
odchy¾ujú. Keï bol s nimi pred svojím umuèením, 
všetko predpovedal, že bude trpie�, zomrie a 
tretieho dòa vstane z màtvych, ale jeho smr� 
spôsobila, že na to zabudli.“
A naozaj, nesmierne bolestná skúsenos�, keï 
uèeníci videli Ježiša ukrižovaného, viedla k tomu, 
že zabudli, ako im predpovedal svoje utrpenie a 
zmàtvychvstanie. Oni neoèakávali, že vstane z 
màtvych. Po tom všetkom odchádzajú domov, 
niet na èo èaka�. Spoloèenstvo uèeníkov sa 
rozchádza, kto ho opä� spojí?
Môžeme poveda�, že iniciatívu prevzal na seba 
sám živý Pán, ktorý sa prispôsobí pútnikom, ide s 
nimi a vyzve ich, aby mu odhalili svoje vnútro. 
Viera v zmàtvychvstanie je kráèanie. Ježiša možno 
spozna�, keï ho budeme nasledova�. Ježiš aj nám 
dáva denne ve¾a príležitostí, aby sme kráèali s 
ním: dáva sa nám spozna� najmä cez svoje Slovo, 
v spoloèenstve bratov a sestier, v modlitbe a 
najmä v Eucharistii. Jeho dobro odzrkad¾uje 
nádhera stvoreného sveta, Pán hovorí nepriamo 
aj cez dejinné udalosti, cez radostné aj bolestné 
príbehy nášho osobného života. Vnímame jeho 
prítomnos� – alebo máme oèi zastreté? Zastiera 
nám ich boles� z nejakej životnej straty? Alebo 
hriech, èi azda ¾ahostajnos�?

T ú ž b a  
n á j s �  
odpovede na 
otázky, èi je 
J e ž i š  
s k u t o è n o u  
h i s t o r i c ko u  
osobnos�ou a 
èi naozaj vstal 
z m à t v y c h ,  
v i e d l i  L e e  
S t r o b e l a ,  
a u t o r a  
b e s t s e l l e r u  
Kauza Kristus, 
k rozhovorom 
s poprednými 
v e d c a m i  a  

profesormi. Ochutnávku z ich argumentov vám 
prinášame o pár riadkov nižšie. 
Prieskum vzkriesenia
Jeden zo základných argumentov voèi zvesti o 
vzkriesenom Ježišovi je spochybnenie samotnej 
smrti. Ak Ježiš nezomrel, prirodzene nešlo o 
zmàtvychvstanie, ale o podvod. Jedna teória 
hovorí, že Ježiš na kríži iba omdlel a v hrobke sa 
znovu prebral. Strobel tvrdí, že síce je táto teória 
všeobecne vyvrátená, ale v populárnej literatúre 
sa s òou stretneme dodnes. Ešte pred 
ukrižovaním Ježiš potil krv. Z lekárskeho h¾adiska 
sa jedná o stav, ktorý súvisí so silným psychickým 
stresom. Ïalej je vysvetlené, že v dôsledku 
bièovania došlo k ve¾kej strate krvi a tak Ježiš 
prežíval hypovolemický šok. Rimania križovali 
¾udí tak, že ich pribili klincami dlhými 10 - 12cm 
za zápästie ku kolu. Èo však bolo príèinou smrti? 
Zástava srdca. To, že sa jednalo o smr�, je 
potvrdené tým, že keï stotník prebodol Ježišov 
bok kopijou,  vytiekla z jeho boku voda a krv, èo 
presne zodpovedá stavu tela po smrti súvisiaci s 
touto popravou. Vïaka tomu , že si boli vojaci 
úplne istí, že Ježiš je màtvy, nezlámali mu nohy, 
na rozdiel od dvoch trestancov, èím bolo 
vyplnené proroctvo, že mu nebude zlomená 
kos�. To, že by Ježiš prežil ukrižovanie, je 
vylúèené.

Emauzskí uceníci?
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