Císlo 03 rok 2014

Desatoro na prázdniny
1. Ži s prírodou. Vrchy, lúky a polia, rieky a more vo všetkom objavuj prítomnos Boha. A zatlieskaj
mu, že všetko stvoril tak krásne.

6. Þi v priate¾stve. Od poè?vania buduj cestu k
d?vere, k pomoci, k obohateniu, k reðpektu
posvätnej d?stojnosti in?ch os?b.

2. Ži pod¾a svojho mena a kresanskej identity.
Nehanbi sa poèas leta za to, þe si kresan. Falšoval
by si tým svoju identitu.

7. Þi spravodlivo. Nemysli si, þe m?ð na vðetko
pr?vo. In?pracuj?, aby si ty mohol preþ?va svoje
prázdniny. Aj oni majú svoje nároky. Rešpektuj
ich a zaujímaj sa o ich dobro.

3. Ži nede¾u. Aj poèas pr?zdnin je nede¾a deò
Pánov. A Pán neodchádza na prázdniny.
Nevynechaj nede¾nú omšu. Vytvor si viac
vo¾ného èasu.
4. Þi s rodinou. Zhov?raj sa, hraj, þartuj so svojimi
bl?þnymi s radosou a bez ponáh¾ania. Modli sa so
svojou rodinou a zájdi s òou do chrámu.
5. Ži svoj život. Život je ve¾ký Boží dar. Nevystavuj
svoj život nebezpeèenstvu a d?vaj pozor, aby si
neohrozil þivot druh?ch.
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8. Ži v pravde. Vyhýbaj sa pokrytectvu, klamstvu,
kritike, predsudkom a samo¾úbosti.
9. Ži v èistote srdca. Prem?haj þiadostivos,
egoizmus a hedonizmus. Prázdniny
neznamenajú robi si, èo sa mi zachce.
10. Þi solid?rne. Nechci ma všetko pre seba.
Mysli aj na tých, èo nemaj? pr?zdniny, èo nemaj?
dokonca ani kaþdodenn? chlieb. Ani l?ska a
sluþba neodch?dzaj? na pr?zdniny.

Prázdniny nie sú prázdne dni
Sedem pilierov saleziánskej spirituality

Naše akcie
27.6. - 4.7.
Pobytový tábor Poniklec
7. - 11.7. Prímestský tábor
17. - 20.7.
Animátorský výlet - Banská Belá
2.8.
Prvé s¾uby FMA - Šamorín
16.-19.8.
Cyklovýlet
22.-24.8. Plánovanie mladí
25.-28.8.
Hecni sa
30.8.
Bodka
Sväté omše cez prázdniny
utorok - nede?a - 18:30
nede?a - 7:30, 9:00, 10:30

Prosíme záujemcov, ktorí by chceli nieèo uverejni, aby daný text mal max 1000 znakov,
ak chcete tak 2-3 fotky. Uzávierka ïalšieho èísla je mesiac po vydaní posledného èísla.

Saleziáni Don Bosca
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Úvodník

Laudate Dominum

Sta sa svätým, je prvoradou úlohou každého
kresana. Don Bosco to vedel a vo svojom
oratóriu vytvoril vhodné podmienky nato, aby to
mladým umožnil. Poèas školského roka im dal
program dòa, ktorý naplnil školou, hrou, prácou a
modlitbou. Avšak odchodom na letné prázdniny
im zaèalo ve¾a prázdnych dní, ktoré si nevedeli
správne vyplni a tak sa oddali záha¾ke a lenivosti,
ktoré ich priviedli do mnohých hriechov. Don
Bosco ve¾mi trpel, keï jeho chlapci odchádzali na
prázdniny, lebo vedel, že ich èaká najažšia
skúška: správne si naplánova dni.
Keï bol Filip Neri už starcom, prišiel za ním
mladý kòaz a pýtal sa ho na jeho etapy ku svätosti.
Filip zaèal rozpráva: "Najskôr som sa ocitol v ríši
skutkov, kde nijaký deò nebol dos dlhý na všetko
èo som chcel urbi. Potom ma dobrý Pán Boh vzal
za ruku a odviedol ma do ríše útrap. Tam som

zakúsil oèistný
úèinok utrpenia a
získal som nov ý
vzah k Pánu Bohu.
Ten ma priviedol do
ríše lásky, kde som sa
zbavil posledných
zbytkov seba
samého. Vïaka
tomu som mohol
vstúpi do ríše
mlèania, kde som objavil meditáciu."
"A tým skonèilo vaše putovanie?"
"Ále kdeže," povedal Filip. "Pán Boh ma opä
navštívil. Vzal ma za ruku a povedal: 'Dnes a
povediem do najvnútornejšej svätyne, priamo
do srdca samotného Pána Boha'. A odviedol ma
do ríše smiechu."

Nový provinciál saleziánov don Bosca na Slovensku
Saleziáni dona
Bosca na Slovensku
majú nového
provinciála je ním
don Jozef Ižold!
Nieèo v skratke o
n o v o m
provinciálovi:
Jozef Ižold sa
narodil 30. januára
1964, v Rybníku nad
Hronom, okres
Levice. Spomedzi
jeho štyroch
súrodencov je kòazom aj najstarší brat Daniel,
aktuálne rektor Kòazského seminára sv. Cyrila a
Metoda v Bratislave. Zmaturoval na gymnáziu v
Leviciach v roku 1982. Pred i po výkone základnej
vojenskej služby pracoval v SES Tlmaèe, tri roky
pracoval aj v Štátnom drevárskom výskumnom
ústave v Bratislave ako technik. Pre kòazské
povolanie sa rozhodol už na gymnáziu, no pre
o p äto v n é n e p r i j at i e n a v te d y j e d i n ú
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bohosloveckú fakultu v Bratislave prijal radu
istého kòaza vstúpi k saleziánom. Prípravu na
saleziánsky život zaèal ešte v období
komunizmu, do noviciátu však nastúpil už v
období slobody, v auguste 1990. Ako 27-roèný
zložil 10. augusta 1991 v Poprade svoje prvé
reho¾né s¾uby. Teologické štúdiá absolvoval v
talianskom Turíne, doživotné s¾uby zložil 18.
augusta 1997 a kòazskú vysviacku prijal 20.
januára 2001 v Žiline.
Poèas postgraduálnych štúdií sa špecializoval
vo filozofii a dosiahol titul licenciát. Od roku
2 0 0 0 v y u è o v a l n a R í m s ko ka t o l í c ke j
Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK, na
detašovanom pracovisku v Žiline. Tam bol aj
èlenom formaènej komunity ponoviciátu
saleziánov. V rokoch 2005-2008 bol direktorom
tejto formaènej komunity, a zároveò bol aj
èlenom provinciálnej rady.
Hlavný predstavený saleziánov vymenoval
Jozefa Ižolda 13. júna 2008 za provinciálneho
vikára a po troch rokoch bol v tejto úlohe znova
potvrdený. Zároveò plnil úlohu provinciálneho
delegáta pre formáciu.

Spevácky zbor Laudate Dominum,
pôsobiaci pri našom kostole Panny Márie
Pomocnice kresanov v Banskej Bystrici –
Sásovej sa zúèastnil v sobotu 17. mája 2014 XXII.
medzinárodného festivalu sakrálnej zborovej
tvorby na poèes biskupa Jána Vojtaššáka.
Festival sa konal v rímsko-katolíckom kostole
sv.Šimona a Júdu v oravskom meste Námestovo ,
mal súažný charakter a náš banskobystrický
zbor získal umiestnenie v bronzovom pásme.
Náplòou festivalového programu bola nielen
samotná súaž a hudobné zápolenie, ale tiež
priate¾ské stretnutia so spevákmi a hudobnými
odborníkmi, oddanými duchovnej hudbe a
spevu. Napriek pomerne nepriaznivému a
upršanému poèasiu milým zážitkom bola
návšteva neïalekého Slanického ostrova
umenia na Oravskej priehrade, kde si naši

speváci opä s chuou zanôtili. Súaže sa
zúèastnili spevácke zbory z Po¾ska, Maïarska,
Rumunska a Slovenska, svojím spevom potešili
srdcia mnohých prítomných poslucháèov a
dokázali spríjemni daždivé májové dni.

Záver sezóny SHL 2013/2014
V a kt u á l n o m ro è n í ku S a l ez i á n s ke j
hokejbalovej ligy aktívne pracovalo šes tímov –
chalani „domáci i cezpo¾ní“, skvelé talenty i
bojovníci, piataci i 16-násroèní... 2 sezóny, 58
hráèov, 43 zápasov, 1130 striel, 168 gólov,
obnovené ihrisko ... to bola SHL 2013/14. Zažili
sme kontumácie i tvrdo vybojované výhry,
zápasy bez divákov i „vypredané“. Nakoniec ako
to býva, jeden zvíazil. Najlepším tímom
základnej èasti bol I.H.G.U.. Prebojovali sa cez
Blackstorm jednoznaènou výhrou 2:0 na zápasy

Mali to krásne rozbehnuté. Druhým finalistom sa
stali Krtkovci. Springfield im sažili postup do
finále, keï vyrovnali play-offovú sériu na 1:1 ale
nakoniec ich pustili. Nasledovalo dramatické
finále. Viac divákov mali I.H.G.U. a prvý zápas
jasne vyhrali. Bol to krásny hokejbal hodný
finále. Druhým finálovým zápasom Krtkovci
vyrovnali (rozhodovalo sa až v samostatných
nájazdoch) sériu na 1:1. Tento zápas ich tak
zmotivoval, že nakoniec sa stali majstrami už po
štvrtý-krát po sebe. I keï I.H.G.U. dominovali na
ihrisku. Urobili však zopár chybièiek a to
ich stálo titul.
Ïakujeme všetkým, ktorí sa zapojili.
Ponúkame vám výsledné poradie: 1.
KRTKOVCI (kap. Lukáš Záhumenský), 2.
I.H.G.U. (kap. Jaroslav Škropek), 3.
SPRINGFIELD (kap. Filip Va¾ko), 4.
BLACKSTORM (Selce, kap. Dominik
Krajèi), 5. JÁNOŠÍKOVA DRUŽINA (kap.
Martin Jánošík), 6. CHICAGO.B.H. (kap.
Dominik Auxt); najlepší brankár – Adam
Spodniak (I.H.G.U.), najlepší strelec –
Patrik Patráš (Blackstorm).
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Prázdniny - prázdne dni?
Máte plány, ktoré ste chceli už dávno
uskutoèni a nepodarilo sa? Máte
rozèítané knihy, ktoré už zapadajú
prachom na polièke? Tak už viac neèakajte
a pustite sa do nich! Viem, že vás
neskutoène láka zapnú si telku alebo sa
vykvasi na slnko. A urèite si môžete
dopria aj takúto formu oddychu. Avšak
nezabúdajte, že èas je vzácny a napåòanie
dòa aktivitami, ktoré vás bavia, vám
prinesú odmenu v podobe skvelého pocitu
na duši a vedomia, že váš deò mal zmysel.

Slnko svieti, nohy vyložené... Leto je už tu a s ním
aj kopec vo¾ného èasu, teda hlavne pre
školopovinných, ktorí sa tešia z vytúžených
prázdnin. Letné mesiace sú ob¾úbeným obdobím
mnohých ¾udí, pretože so sebou prinášajú vo¾ný
èas, dovolenky pri mori, na horách a pod. Na
zaèiatku prázdnin sa vám isto zdá, že dva mesiace
sú strašne dlhý èas, však to je 62 dní, 1 488 hodín
89 280 minút! Avšak èas beží rýchlejšie, ako by sa
zdalo, hlavne pokia¾ ho máme príliš ve¾a. Každý
deò je pre nás obrovským darom, ktorý by sme
mali využi najlepšie, ako sa dá. Tak zabudnite na
vylihovanie a spravte si každý svoj prázdninový
deò (aj každý iný) nezabudnute¾ným!
V prvom rade si treba spravi plán. Time
management je základom správneho nakladania
s èasom. Rána sú už raz proste stvorené na to, aby
sa vstávalo. Bezduché vyspávanie doobeda vám
len uberá zo dòa a treba si stanovi hranicu, do
kedy maximálne si dovolíte spánok.
Keï už sa vám podarí vsta, nemali by ste necha
deò vo¾nému priebehu. Povedzte si, aspoò deòdva predtým, èo chcete robi a ako chcete naplni
svoj deò. Ako sa vraví, každá hodina môže by
šastná, ak ju venujete svojim blízkym. Opuste
online svet a snažte sa trávi èas s rodinou,
priate¾mi, kamarátmi, nebojte sa spoznáva
nových ¾udí! Avšak nezabúdajte ani na seba.
Osobná psychohygiena je dôležitá na to, aby
ste nabrali nových síl.
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Slovenská príroda je neskutoène krásna,
mnohí zahranièní turisti ju prichádzajú
obdivova. A naozaj je hodná
preskúmania. Niet nad poriadnu letnú turistiku.
Vedeli ste, že Slovensko sa pýši Krásnohorskou
jaskyòou so sintrovým ståpom, ktorý je ako jeden
z najväèších na svete zapísaný v Guinessovej
knihe rekordov? Alebo že sa u nás nachádza okolo
150 stredovekých hradov? A že Ochtinská
aragonitová jaskyòa je jediná svojho druhu v
Európe a je len jedna z troch aragonitových
jaskýò na svete? Viete, že okrem skvelého
vybláznenia sa vo vode je v aquaparku
Tatralandia Tatranská madona - najväèšia
mozaika z mincí na svete vytvorená z viac ako
115-tisíc kusov? Že nie? Tak neváhajte a vydajte
sa na potulky Slovenskom!
A nakoniec síce trošku morbídna, ale predsa len
motivujúca myšlienka: ži každý deò, akoby bol
tvoj posledný. Nech si môže každý z nás na konci
leta poveda, že stálo za to!

prídem. Preto môžem konštatova, že Sásová mi
dala ve¾mi ve¾a. Prežil som tu svoje osobné
vyzrievanie, spoznal ve¾a ¾udí. V Banskej Bystrici
som skladal doživotné s¾uby, mal som tu
diakonskú vysviacku a – priamo v Sásovej aj
kòazskú vysviacku . Nemyslím si, že mi Sásová
nieèo vzala. Ve¾a mi však dala a ja si chcem
odnies odtia¾to hlavne Pána Boha. Ale kúsok z
neho vám nechám.

Aké sú Tvoje prvé spomienky na naše
stredisko?
Úplne prvá spomienka súvisí s ulicou
preplnenou autami, èo som asi
predtým na žiadnom sídlisku nevidel.
Tiež si pamätám, že som h¾adal
Tatranskú 98, ale za èíslom 96 už
nasledovala iba cesta do lesa.
Napokon mi ktosi poradil a stredisko som našiel.
Dnes máme zmenenú adresu na Tatranská 38/A,
takže noví sa už nepomýlia.
Èo sa týka mladých, pred pätnástimi rokmi ich tu
bolo ve¾mi ve¾a. Vo vestibule tancovali
dennodenne breakeri a heròa praskala vo
švíkoch. V súèasnosti sú poèty menšie, ale
myslím si, že rodinná atmosféra zostala, ba zdá
sa mi, že sa ešte prehåbila.
V èom a mladí z BB obohatili?
Mladí z Banskej Bystrice sú prirodzení,
nepotrebujú sa na niè hra. Preto sa mi s nimi
dobre komunikovalo a zanechávam tu aj zopár
ve¾mi dobrých priate¾ov.
Èo Ti pôsobenie v Sásovej dalo a èo Ti naopak
„vzalo“?
V Sásovej som prežil poèas dvoch oddelených
pôsobení spolu trinás rokov, èo je v podstate
tretina môjho života. Toto asi nebudem môc
poveda už o žiadnom stredisku, do ktorého

Èo by si chcel odkáza mladým z BB?
Aby išli na håbku. V Sásovej sa robí ve¾a dobrých
vecí, niekedy však je potrebné, aby sa tie veci
viac prepojili s vierou a robili sa z motívov viery.
Tak to bude ma väèší zmysel a pomôže vám to
nevzda sa, keï sa vám práve nebude chcie
alebo nebudete vláda. A tiež aby sa neuzatvárali
vo svojom šastí sami. Aby ho stále pomáhali
nachádza aj druhým.
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? Vás prenesie do reality skutocného
?
?zivota
Kolotoc
D i va d e l n é
predstaveni
e je
na
námety zo
života – o
detských
snoch a
túžbach, o
raste, o
dospelosti,
o pokoji a
nepokoji, o strácaní, nachádzaní, o … o
toèení, o krútení, o spomalení, o ponáh¾aní.
Èo znamená kolotoè? Zveziem sa? alebo je
to môj život, do ktorého musím nastúpi…
žijem každý deò dookola … toèí sa a toèí a
detské túžby sa strácajú … h¾adám sa …
Plní hormónov, tak ako vy. Nezdolní. Tiež sa
tak cítite? Svet im leží pri nohách. Veria, že sú
predurèení k ve¾kým veciam. Oèi plné
nádeje, tak ako vy. Dokážu naozaj splni to, k
èomu boli predurèení?
Nechceme prezrádza viac, ale pointa toho
celého prichádza na záver a èlovek postupne
príde na to, že ve¾akrát
nie je všetko tak ako sa
na vonok vyzerá.
Mladí zo saleziánskeho
strediska si na teno
námet pripravili
d i va d l o s n á zvo m
Kolotoè.
S ku to è n e v ý b o r ný
výkon predchádzalo
mnoho skúšiek,
nácvikov, generálok.
Každý jeden venoval
ve¾a svojho vo¾ného
èasu. Okrem hrania
p r í b e h o v,
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nechýbali ani tance a dokonca ani vlastná
pieseò, ktorá odštartovala premiéru
divadla Kolotoè v nede¾u 11.mája.
Divadlo odzrkad¾ovalo životy ¾udí. Ich oèi
plné túžob, oèakávaní, viery. No detské sny
sa nestali skutoènosou. Z malej princeznej
túžiacej po princovi na bielom koni je
modelka, ktorej ide len o dobrú postavu a
zdravý životný štýl. Z lekárky, ktorá chcela
zachraòova životy zaneprázdnená šéfka,
ktorá kritizuje svojich podriadených a
nemá èas na vlastnú rodinu. A z
nebojácneho rytiera otec plniaci si svoje
nesplnené sny vlastnom synovi. Preèo to
tak je ???
Odkazom našich mladých bolo, aby sa
každý z nás aspoò na chví¾u zastavil v
kolotoèi nášho života.
Norbert Gura, jeden z hercov na otázku ako
je spokojný s výkonom odpovedal: „Vždy
môže by ešte lepšie, ale bol som ve¾mi
spokojný. Hlavne s profesionalitou a
prístupom našich štyroch režisérov, za to im
patrí ve¾ká vïaka.“

Sedem pilierov saleziánskej spirituality
Máme pred sebou jednu milú a sviežu
syntézu saleziánskej spirituality (7 princípov) od
známeho saleziána dona Bruna Ferrera,
známeho najmä z jeho spisovate¾skej èinnosti.
On však nie je len majster slova, ale aj ve¾mi
dobrý a hlboký kazate¾, ktorý v sebe spája nové
myšlienky a silu pravej nefalšovanej saleziánskej
tradície.
1. Buï èlovekom sna. Don Bosco mal svoje sny,
ideály. ... Ideály však nie sú len na to, aby sme ich
dosiahli. Niektoré sú nedosiahnute¾né. Tak
preèo za nimi kráèa? Presne preto: aby sme
kráèali...Pravda je taká, že ak nemáme métu, èo
nás presahuje, riskujeme, že zostaneme stá na
mieste. Rieka, ktorá prestáva tiec sa mení na
bahno.
2. Miluj život a nasleduj svoje srdce. Oratórium
je široký priestor, kde môžu deti a mladí krièa,
beha, ži. Otvorený priestor. Priestor života.
Mládež nemá ma izbovú výchovu. Don Bosco
poskytoval a viedol k priate¾stvu. Všetko èo robil
pre mladých, robil preto, aby žili naplno, aby žili v
priate¾stve s Bohom a medzi sebou.
3. Božia pomoc je vždy nablízku. Don Bosco bol
nezlomný vo svojej nádeji. Boh bol pre neho
niekto konkrétny. A takisto aj Panna Mária,
nielen sa prihovárala, ale ona „robila“. Žil
konkrétnu a jasnú Božiu prítomnos a z nej sa
rodila bezhranièná dôvera a optimizmus.

4. Pozeraj sa vždy za horizont, snaž sa vidie
dopredu. Don Bosco bol v tomto ve¾ký. Mal
odvahu projektova a vidie budúcnos. Mnohé
veci žili na zaèiatku len v jeho mysli. Don Bosco
mal fantáziu a kreatívnos. Videl dopredu a nebál
sa.
5. Buï silný a statoèný. Don Bosco sa javí ako
zvláštny vizionár stojaci nohami pevne na zemi.
Ale za svoje vízie vedel aj zaplati svojimi ranami.
Don Bosco bol hrdinský bojovník. A vedel
ponúknu odvážny program aj svojím mladým.
Vedel ich pozva aj na mission impossible.
6. Odvážny voèi smrti. Don Bosco sa postavil
smrti zoèi voèi. A tak uèil aj svojich chlapcov.
Predložil im Cvièenie dobrej smrti. Je to úžasné
cvièenie k zodpovednosti za život. Pripomína
nám našu ohranièenos a našu zodpovednos za
èas, ktorý máme. Kvôli nebu sa dá všetko
vydrža.
7. Ma¾uješ obraz, ktorý vcelku uvidíš len z neba.
Don Bosco ve¾a sníval, ve¾a spravil, ale ve¾a aj
nedokonèil. Na zaèiatku svojej cesty vo sne z
deviatich rokov plakal, lebo nerozumel projektu,
ktorý ho èakal. Dostal iba uistenie: „Na svoj èas
všetko pochopíš“. A na konci svojich rokov, pri
svojej poslednej omši v Ríme pochopil a videl
vcelku Boží projekt. A opä plakal.
Pekné prázdniny a ve¾a ducha, ktorým žil don
Bosco.

? farnosti
Den
Deò venovaný saleziánskej farnosti sa udial
symbolicky deò po tom, èo sme oslávili sviatok
Panny Márie Pomocnice kresanov, patrónky
nášho kostola. Všetci sásovskí farníci sa mohli
stretnú pri tomto príjemnom podujatí v
rodinnej atmosfére.
Krátko po obede odštartoval program
futbalovými zápasmi štyroch tímov, v ktorých sa
združili otcovia, synovia i domáci saleziáni.
Neodradili ich ani zbiehajúce sa mraky a
dažïové prehánky, ktoré však spôsobili menšiu
úèas na tribúne fanúšikov. Slávu víazov si
naplno vychutnalo družstvo Mladí otcovia.
S pribúdajúcimi lúèmi slnka sa saleziánsky dvor

napokon zaplnil. Starí i noví známi sa združovali
èi už pri kofole, pivku alebo príjemnej debate - no
hlavne pri skvelom guláši, o prípravu ktorého sa
už tradiène postarali muži z radov našich
farníkov. Najmenších urèite potešila cukrová
vata a kým rodièia diskutovali, oni sa vybláznili na
detskom ihrisku.
Deò farnosti bol pripomienkou toho, že
Sásovèania sú
s r d e è n o u
saleziánskou
rodinou, vïaènou
za svoju farnos .
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