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Tohtoročným
adventom
nezačína
len
nový cirkevný
rok, ale aj rok
ZASVÄTENÉHO
ŽIVOTA
(ZŽ)
ktorý
bude
trvať 430 dní
(ukončenie roka
ZŽ je stanovené
na
Hromnice
2.2.2016).
V Starom zákone zasvätiť znamenalo
to isté ako obetovať Bohu a vzťahovalo
sa na:
1. veci, ktoré sa zničili počas prinášania
obiet alebo boli určené na Božiu
službu prostredníctvom špeciálneho
posvätenia alebo pomazania (Lv 27)
2. ľudí, ktorí skladali nazirejský sľub,

zasväcujúc sa Bohu na určité časové
obdobie (Nm 6)
3. kňazov, ktorí boli určení na službu
Bohu mocou osobitného obradu,
ktorý obsahoval očistenie, vkladanie
rúk a prinesenie obety (Nm 8.5-26)
4. izraelský ľud vzhľadom na zmluvu
uzavretú
s
Bohom,
potvrdenú
Mojžišom pokropením krvou obiet
prinesených Bohu (Ex 24.8).
V Novom zákone zasvätiť znamená
predurčiť istú osobu alebo vec
výlučne na službu Bohu a vylúčiť ju zo
svetského užívania.
Bratia saleziáni vám želajú a vyprosujú
milostiplný advent.

Úvodník

Cecilfest
Máme
za
sebou
ďalšiu
nezabudnuteľnú oslavu sviatku svätej
Cecílie. V našom stredisku sme sa
stretli vo veľmi peknom počte. Tí, čo
prišli, sa mohli započúvať do rytmov
rôznych hudobných nástrojov i spevu
nadaných spevákov a speváčok.
Nedeľné popoludnie sme ako
vždy odštartovali hymnou a neskôr
nám naše talenty predviedli, čo
sa v nich ukrýva. Program bol
rozdelený do niekoľkých blokov,
začínajúc od najmladších speváčok
až po tých skúsenejších a pravidelne
vystupujúcich. Pomedzi skladby nás
počas celého programu sprevádzali
moderátori, ktorí nezabudli spomenúť
jubilejné
výročie
novembrových
_téma: Advent

osláv. Žánrov bolo hneď niekoľko, a
tak si každý musel prísť na svoje. Po
skončení programu bolo pre všetkých
pripravené aj chutné občerstvenie.
Cecilfest 2014 je za nami, technika
pobalená, no už teraz sa tešíme, čo
nás čaká o rok.
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Spevácke zbory v Salezku
Saleziánska charizma je typická
radostnou a živou atmosférou, ktorú
je cítiť v celom saleziánskom diele,
no pritom neprestáva byť i hlboko
duchovná. Jedným zo spôsobov,
ktorým v Salezku spájame duchovno
s veselosťou, sú spevácke zbory.
Skrášľujú sväté omše a podujatia
ako sú Mikuláš, Trojkráľový koncert,
Cecilfest a ďalšie. Príjemnou pridanou
hodnotou sú mnohé priateľstvá, ktoré
sa v speváckej komunite utvárajú.
Zborov tu máme niekoľko a srdečne
pozývame všetkých, ktorí by sa radi
pridali, aby neváhali - veď radosť
rozdávaním rastie. A navyše, kto
spieva, dvakrát sa modlí!
Saleziánsky detský zbor (SaDetZ) je
priestorom pre našich najmladších,
ktorí chcú šíriť radosť prostredníctvom
hudobných tónov. Je otvorený pre
deti od 1. ročníka ZŠ. SaDetZ vedú
sestra Maťa Škvareninová (FMA)
a Anka Tomaštíková. Nové posily
očakávajú v piatok o 16:00 a v nedeľu
o 9:15 – okrem spevákov by privítali aj
gitaristu alebo gitaristku od 13 rokov

alebo aj spomedzi rodičov.
STAGG je mládežnícky zbor, do
ktorého je možné sa zapojiť približne
od 15 rokov (od začatia strednej
školy). Hudobný výber je spomedzi
súčasného gospelu, ale i autorských
piesní samotných členov (STAGG má
na konte jedno CD s názvom Dá sa).
Skúšky sa konajú v piatok o 17:30 a
v nedeľu o 7:45. Vedúcimi STAGGu
sú Betka Ondrejková a salezián Juraj
Kovaľ a hudobníkov má pod palcom
Peťo Javorka.
Tretím zoskupením je Laudate
Dominum, spevácky zbor dospelých
(vekový rámec je približne od 25
rokov). Vítaný je tu každý, kto má
záujem o klasický zborový spev s jeho
osobitou atmosférou, momentálne
najviac muži spievajúci v hlasoch
tenor a bas. Repertoár tvorí vážna
cirkevná hudba, do budúcna sa chystá
aj nácvik stálych liturgických spevov
a spirituálov. Dirigentskú taktovku
prebrala Veronika Hanková – Bogocz
a asistuje jej salezián Jozef Motýľ.
Nácviky prebiehajú v stredu od 19:30.

Floorball dievčat
Banská Bystrica, druhú novembrovú
sobotu sa odohral celoslovenský
saleziánsky
turnaj
dievčat
vo
floorballe. Zúčastnilo sa na ňom 5
družstiev. Hráčky prišli do dejiska
turnaja, Banskej Bystrice, o deň skôr.
Dôvodom bol zábavný program, ktorý
pre nich animátorky z BB pripravili.
Počas večera plného zábavy si baby
utužili priateľstvá a overili si svoje
všeobecné vedomosti. Spríjemnením
bola tombola, v ktorej bolo mnoho
zaujímavých cien. Večer bol ukončený

modlitbou, ktorú si pripravili dievčatá
z Dolného Kubína.
Sobotné ráno sa pre družstvá začalo
svätou omšou, po ktorej boli spoločné
_téma: Advent
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raňajky. Turnaj odštartoval prvý zápas
o 8:30 medzi domácou Banskou
Bystricou a Trnávkou z Bratislavy.
Novinkou turnaja bola možnosť účasti
dvoch hráčok v tíme nad 21 rokov,
ktorú využili 4 družstvá. Do turnaja sa
teda zapojili aj dve sestry FMA.
„Prvýkrát som nebola na turnaji
nervózna. Mala som z neho radosť
a zároveň verím, že aj športom
sa dá evanjelizovať,“ vyjadrila sa
organizátorka
turnaja
Adriana
Pienčaková.
Tvrdé súboje pri mantineloch striedali
razantné strely na bránu. Pozitívom je,
že sa nikto nezranil. Tento boj vyhral

Dolný Kubín, tesne za ním sa umiestnil
Šaštín, tretie miesto obsadila domáca
Banská Bystrica, štvrté bolo stredisko
z BA Trnávka a na poslednom mieste
skončili baby z Humenného.
„Ďakujem za pekné dva dni, bolo nám
medzi Vami super,“ dodala na záver
vedúca Šaštína Hana Komorná.
Celoslovenský saleziánsky floorballový
turnaj dievčat je akcia, ktorú už piaty
rok organizuje saleziánske stredisko v
Banskej Bystrici. Akciu sponzorovala
darčeková predajňa Albi a Zvolenské
Mliekárne.
Organizátori
ďakujú
všetkým
dobrovoľníkom,
ktorí
pomohli.

Náš mladý hokejbalový tím obhajoval titul
7. – 9. novembra odišli chalani z
nášho strediska nabudení obhajovať
titul na najkrajšom celoslovenskom
hokejbalovom
turnaji
v
rámci
saleziánskych stredísk do Košíc –
VHT (Veľký hokejbalový turnaj) U15.
Minuloročnú trofej, Pištu, sme museli
pred pár týždňami vrátiť, aby sa na
nej navždy zapísal náš tím. Avšak
tento rok sme víťazstvo neobhájili.

Podarilo sa nám však vyhrať cenu
najlepšieho
hráča.
Poputovala
Adamovi Spodniakovi. Na výkon
nášho tímu sa podpísalo hlavne
omladenie kádru. Z 11 hráčov sme mali
6 piatakov. Do budúcnosti je to veľmi
_téma: Advent

dobrá správa. Atmosféra bola veľmi
dobrá, organizácia tiež. Počasie sme
skutočne neočakávali také priaznivé.
Slnečno a teplota vynikajúca. Do
slávnostnej atmosféry prispela ako
vždy sobotná večera vo veľkom štýle.
Chalani prišli nahodení v kravatách
alebo motýlikoch. Atmosféru dopĺňal
imaginárny
hosť
„dvestoročný“
don Bosco. Celkovo sme obsadili 7.
priečku. Medzi najkrajšie hokejbalové
momenty patril zápas proti Prešovu.
Skončil remízou 3:3, ale bol dramatický
až do konca. Ďalším svetlým
momentom bola výhra nad domácimi
Košicami 5:3. Bol to úvodný zápas.
Víťazom sa stali chalani z Bardejova.
Striebro si odnieslo Partizánske, bronz
Humenné. 4. miesto patrilo Žililne,
5. Michalovciam. Pred nami skončil
Prešov a predbehli sme Námestovo a
Košice. Sme vďační organizátorom a
chválime ich a samozrejme aj rodičom
chlapcov,
vďaka
ktorým
mohli
vycestovať.
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Posadnutý diablom - 27 légií zlého ducha
Francesco Vaiasus so spoluautorom,
známym talianskym novinárom a
spisovateľom
Paolom
Rodarim,
prinášajú skutočný príbeh posadnutia
diablom a vexácie (týrania) až po
oslobodenie sa od zlého. Francesco
vo svojich 31 rokoch navštívil kňaza,
exorcistu Mattea La Gruu, ktorého
modlitba
exorcizmu
priniesla
nečakané odhalenie. V nasledujúcom
úryvku sa dozviete viac:
„Satan,“ opýta sa, „si sám alebo sú s
tebou ďalší?“
Starý exorcista sa tentoraz neobrátil s
otázkou na mňa, ale na toho, ktorý je
vo mne. Z mojich úst okamžite zaznie
odpoveď. Vyslovím ju bez toho, aby
som to zamýšľal:
„Som sám.“
Otec La Grua je skúsený exorcista.
Je podozrievaný, preto zvýši hlas. „V
mene Ježiša Krista ťa žiadam, aby si
mi povedal pravdu: si sám alebo sú s
tebou ďalší?“
Odpoveď, ktorá zo mňa vyjde, je
nepredstaviteľná, ale je to odpoveď,
ktorú ten, čo je vo mne, nemôže pred
autoritou otca La Gruu nevysloviť.
„Dobre, Matte, poviem ti to.“
V sakristii vládne ťaživé, ponuré ticho,
až kým nezaznejú slová, ktoré ohromia
všetkých prítomných. „Nie som sám,“
odpovie, „je nás dvadsaťsedem légií.“
Od tej chvíle začal Francesco
každodenný boj so silami temnoty,
ktorý trval 5 rokov, až po jeho
oslobodenie. Francesco už odmalička
trpel rôznymi fyzickými a psychickými
problémami, medzi nimi napríklad
astmou. Diabol síce posadol jeho
vôľu, avšak nie jeho rozum a pamäť.
Preto vnímal všetko, čo sa v ňom deje

a jasne si to pamätal. To mu umožnilo
napísať knihu, ktorej cieľom nie je
vyvolať strach, ale prináša radosť z
víťazstva a hodnotné svedectvo o sile
modlitby, rodiny a spoločenstva.
Francesco sa však postupne celkom
uzdravil, hoci neabsolvoval žiadnu
farmakologickú či psychoterapeutickú
liečbu – vďaka zásahu Krista v osobe
exorcistu zažil oslobodenie od Zlého a
od jeho zničujúcich účinkov.
Francesco nám ponúka aj pohľad na
to, ako poraziť satana: “Keďže som
to celé prežil pri vedomí, môžem
povedať, že som videl brány pekiel.
No taktiež som na sebe zažil mnoho
milosrdenstva. V knihe tiež rozpravám
o vízii svätých a o prítomnosti Ducha
Svätého, ktorí majú neporovnateľne
väčšiu silu ako zlo, a ktorej si nie sme,
či dokonca nechceme byť vedomí. No
Boh má obrovskú silu a je prítomný
medzi nami. Všetci teda môžeme
satana poraziť za pomoci Božieho
milosrdenstva.”

_téma: Advent
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Mladí prenikajú do sveta
Mladí zo saleziánskych stredísk z
celého Slovenska sa tento víkend
stretli, aby spoločne načerpali nové
informácie zo sveta médií. Otvorili

tým už šiesty ročník mediálnej
školy, ktorá pozostáva zo štyroch
kurzov rozdelených na dva ročníky.
Projekt je podporovaný občianskymi
združeniami LAURA a DOMKA a
každoročne prebieha na SOŠ sv.
Jozefa robotníka v Žiline.
Prvý zo štyroch kurzov bol zameraný
na žurnalistiku a tak sa tohtoroční

prváci na chvíľu stali novinármi.
Pod vedením skúsených lektorov si
vyskúšali písanie článkov, čo bolo,
samozrejme, spojené aj s verejným
prieskumom a komunikáciou s ľuďmi
na „vysokých miestach“. Prváci teda
odhodili ostych a vybrali sa do ulíc
Žiliny hľadať pravdu.
Súčasťou kurzu bolo aj vovedenie
mladých nádejných žurnalistov do
tajomstiev a praktík bulváru. Venovali
sa ale aj serióznym formám predávania
informácií a radám ku propagácii
vlastných akcií a projektov.
Času bolo pomerne málo, a tak sa
lektori snažili využiť každú minútu
a predať čo najviac užitočných
informácií, ale aj vlastných skúseností,
ktoré sú v každej brandži neoceniteľné.
Lektorka Ivka Lovingerová hovorí:
„Mediálna škola mi dáva možnosť
odovzdať ďalej to, čo som dostala
v škole, a dáva mi aj nádej, že aspoň
niektorí z týchto mladých ľudí budú
raz pracovať v médiách.“

Ty to ešte nevieš?!
Ako každý rok, tak aj tento sa
môžeš zapojiť do Projektu Vianoce
(zamyslenie na každý deň počas celého
adventu). Stačí ak si na facebooku
vyhľadáš Projekt Vianoce a môžeš
zintenzívniť svoje radostné očakávanie
nášho Spasiteľa. A ak chceš pridať
ruku k dielu, môžeš pomôcť s tvorbou
zamyslení na jednotlivé dni.
Túto myšlienku napísala Lucia:
Dozvedela som sa skvelú novinu.
Správa roka!! O 4 týždne ku mne príde
kráľ. A nielen ku mne, ale aj k TEBE. Ty
o tom ešte nevieš? Už sú toho plné
_téma: Advent

noviny... Mala by som napiecť koláče,
upratať dom, kúpiť darčeky, ...
Advent je čas príchodu. Príchodu
nášho kráľa na túto zem. Časom
prípravy na návštevu. Uvedomuješ si,
že príde Tvoj kráľ? Príde JEŽIŠ?
Kráľ príde ku mne aj k Tebe. Je len
otázkou, ako sa naňho pripravíme.
Môžeš byť v strese a začať z tejto
návštevy zmätkovať. Poupratovať
všetko dookola, pripraviť všetko
okrem seba. Alebo môžeš využiť
tieto 4 týždne na to, aby si si
pripravil/a to najdôležitejšie. Svoje

téma: Advent

srdce. To je príbytok Ježiša, a tam
Ťa príde navštíviť. Keď Tvoje srdce
bude upratané (spoveď), ozdobené
(radosť), pokojné, úprimné,... vtedy
bude táto návšteva najlepšia akú si
kedy mal/a.
Plug and pray:
Pane, v advente si pripomíname Tvoj
príchod na zem. Tvoje narodenie,
krehkosť malého bábätka v jasliach.
Prosím, daj, aby som sa na tento
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príchod vedel/a pripraviť a prijať Ťa
do otvoreného a úprimného srdca, v
ktorom nájdeš miesto.
V akcii:
Dnes si nájdem chvíľu čas a
popremýšľam
nad
tým,
aké
predsavzatie si dám na advent. Nemusí
to byť nič veľké. Stačí maličkosť, ktorá
nás privedie k lepšiemu prežívaniu
tohto radostného času plného
očakávania.

Rady 200 - ročného dona Bosca
V roku 1859 don Bosco radil chlapcom
cez večerné slovko dve veci, aby prežili
sväto prípravu na Vianoce:
Myslite veľa na dieťa Ježiša, na lásku
ktorú vám prináša a na skúšky ktoré
vytrpel z lásky pre vás až po smrť. Ráno
pri vstávaní. Počas dňa sa motivujte,
aby ste sa snažili prežiť dobre hodiny,
dobre si robili prácu a boli pozorní v
škole z lásky k Ježišovi.
Choďte ho často navštíviť. Závidíme
pastierom, čo išli do betlehemskej
jaskyne, že ho videli len čo sa narodil
a dali mu svoje dary. Nemáme čo
závidieť. Ten istý Ježiš, ktorého
navštívili pastieri v jaskyni, sa nachádza
tu vo svätostánku. Vy sa s ním môžete
stretnúť v prvom rade často vo svätom

prijímaní. Ďalej máte príležitosť ísť
niekedy počas dňa do kostola, aj keď
iba na chvíľočku a pomodliť sa aspoň
Sláva Otcu.
Inšpirujme sa aj my radami dona
Bosca. Požehnaný Advent.

_téma: Advent
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Pripravujeme
Advent je čas očakávania a prípravy.
Dobrým spôsobom, ako si sprítomniť
každý deň Adventu sú adventné
zamyslenia. Posledné roky bolo
možné sledovať adventné zamyslenia
od viacerých organizácií. Nebude
tomu inak tento rok a už teraz sa
môžete tešiť na adventné zamyslenia
od Konferencie biskupov Slovenska,
od občianskeho združenia Laura,
dielne Redemptoristov v rámci Slovo
medzi nami a tiež od občianskeho
združenia Zaostri na rodinu.
Advent so svätým Jánom Pavlom II.
(KBS)
Projekt Vianoce (Laura, združenie
mladých)
Zamyslenia (Redemptoristi)
Advent s rodinou (Zaostri na rodinu)

Zároveň bude možnosť sledovať
jednotlivé zamyslenia na jednom
mieste na stránke advent.sk.

Naše akcie
5.-6.12.
7.12.
8.12.
12.-14.12.
21.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
26.12.
27.-30.12.
30.12-2.1.

Divadla KOLOTOČ - Bratislava a Kaplna
Mikuláš - sídlisko Rudohorská 16.hod.
Nepoškvrnené počatie Panny Márie
Miništrantská chata - Ranč
Vianočné spovedanie - 15.hod.
Duchovná obnova mladých - 16.hod.
Animátorská štedrá večera
Štedrý deň
1. sviatok viačnočný
Štefanovica
Pastierske Vianoce
Duchovné cvičenia mladých - Banská Belá
Silvester Banská Belá
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