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Prvý
príchod
Pána Ježiša sa
uskutočnil skrze
Nepoškvrnené
lono Panny Párie.
Druhý príchod sa
uskutoční skrze
Nepoškvrnené
srdce
Panny
Márie.
Aby
sme sa na jeho
druhý
príchod
dobre pripravili,
potrebujeme si to nacvičovať počas

každoročných Vianoc. Stačí, keď si
pravdivo odpovieme na tieto otázky:
- chýba mi Pán Ježiš?
- túžim po Ňom?
- mám Ho rád?
- poznám Ho?
- chcem aby prišiel do môjho života
naveky?
Ak som odpovedal pozitívne na všetky
otázky, tak som pripravený nielen na
Vianoce, ale aj na Jeho slávny druhý
príchod. Požehnané Vianoce vám
prajú a v modlitbách vyprosujú: bratia
Saleziáni.

Úvodník

Narodenie Pána
Podľa zjavení sv. Brigity Švédskej
V Betleheme pri jasličkách som videla
nádhernú Pannu, oblečenú v bielej
tunike, prekrytej plášťom, pod srdcom
mala dieťa a bolo vidieť, že čochvíľa
porodí. Panna si vyzula obuv, odložila
plášť a zložila si z hlavy závoj, zostala
oblečená iba v tunike a nádherné
dlhé vlasy akoby zo zlata jej ležali na
pleciach. Keď mala všetko pripravené,
s nesmiernou úctou si pokľakla
chrbtom k jasličkám a s pohľadom
upretým k nebesiam sa modlila. Ruky
mala zopnuté a jej oči prezrádzali
hlboké vnútorné sústredenie a
blaženosť. A ako sa modlila, dieťa
v jej lone sa pohlo a o chvíľu na to
porodila syna, z ktorého vychádzalo
nevýslovné svetlo a žiara nebeského
jasu. Ani neviem povedať, v ktorom
momente sa dieťatko narodilo,
zrazu som len videla ležať to slávne
a najčistejšie nemluvniatko nahé na
zemi. Jeho telíčko bolo celkom čisté,
bez akejkoľvek poškvrny a nečistoty.
_téma: Vianočné obdobie

Počula som spev anjelov, ľúbezný a
sladký.
Keď svätá Panna pocítila, že už
porodila, naklonila hlavu a zopäla
ruky, s veľkou vážnosťou a úctou sa
dieťatku klaňala a prihovárala sa mu:
„Vitaj, môj Bože, môj Pán a môj syn.“
Potom dieťatko zaplakalo a zachvelo
sa od zimy, a na tvrdej podlahe,
na ktorej ležalo, sa pohmýrilo a
naťahovalo rúčky aj nôžky, akoby
hľadalo materinské teplo a ochranu.
Vtedy ho matka vzala do náručia a
pritisla si ho na srdce a lícom sa túlila
k nemu, naplnená neopísateľnou
radosťou a materinskou láskou. Potom
si dieťatko uložila do lona a začala ho
zavíjať do plienok. Keď bola hotová,
vstúpil dnu Jozef a vidiac dieťatko,
klesol na kolená, klaňal sa mu a plakal
od radosti. Svätá Panna nebola bledá
ani vysilená, ako bývajú iné ženy pri
pôrode, len jej telo zoštíhlelo. Postavila
sa s dieťatkom v náručí a spoločne s
Jozefom ho uložili do jasličiek a na
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kolenách sa mu klaňali s nesmiernou
radosťou a spokojnosťou.
Zatiaľ čo sa požehnaná Panna a Jozef
klaňali dieťatku, videla som pastierov
a ich pomocníkov, ako prišli dieťatko
navštíviť a pokloniť sa mu. Keď ho
uvideli, klaňali sa mu s veľkou úctou

a radosťou a keď odchádzali, chválili
a velebili Boha za všetko, čo videli a
počuli. Obyvatelia Betlehema boli
však zaneprázdnení sčítaním ľudu,
a tak sa nemohli dozvedieť o tomto
veľkom Božom zázraku...

Srdce na dlani
V Banskobystrickom kraji sa opäť
udeľovali ocenenia ľuďom so Srdcom
na dlani, ktorých dobrovoľnícka práca
je výnimočná a vysoko prospešná, a
ktorí sú inšpiratívnym príkladom pre
ostatných. Centrum dobrovoľníctva v
spolupráci s Univerzitou Mateja Bela
v Banskej Bystrici, mestom Banská
Bystrica, Regionálnym európskym
informačným centrom a Komunitnou
nadáciou Zdravé mesto ocenilo
dobrovoľníkov
a
dobrovoľníčky
už po ôsmykrát. Udelených bolo
dvanásť ocenení Srdce na dlani
2014. V kategórii dobrovoľníctvo v
práci s deťmi a mládežou ocenenie

získal Tomáš Štrba. Tomáš pracuje 15
rokov v mládežníckom saleziánskom
stredisku ako animátor a dobrovoľník.
Začal ako animátor, ktorý sa venoval
chlapcom pri športových aktivitách.
Neskôr vstúpil aj do organizačnej
zložky združenia Domka. Svoj čas
aktívne dobrovoľne venoval stredisku,
čo sa snaží dodnes – koľko mu voľný
čas a zodpovednosti dovolia – záleží
mu na mladých a je ochotný darovať
im svoje srdce. Jeho dobrovoľnícka
práca veľmi pomohla pri mnohých
akciách, pri vedení a sprevádzaní
nových mladších animátorov.

_téma: Vianočné obdobie
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Turné divadla Kolotoč
Divadlo s názvom Kolotoč je živým
dôkazom, že sny sa naozaj plnia.
Premiéra tohto sna sa uskutočnila
v máji tohto roku v Misijnom dome
v Banskej Bystrici. Tu sa však jeho
príbeh neskončil. O mesiac na to sme
si totiž divadlo zahrali vo Zvolene, 5.
decembra v Bratislave a 6. decembra
v obci Kaplna neďaleko Bratislavy.
Všetci herci sú mladí z nášho strediska,
a teda žiadni profesionáli, to ale ani
najmenej neubralo na celkovom
dojme a sile posolstva, ktoré sa
pokúšajú šíriť, t.j. stať sa opäť dieťaťom
a aspoň na chvíľu snívať...
Odhodlanosť a presvedčivosť, s
akou sa mladí chopili svojich rolí je
obdivuhodná. Môžem teda spokojne
prehlásiť, že naše divadlo zreje
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ako víno. Máloktorý scenár ostal
nezmenený. Každý pridal kúsok svojej
osobnosti a emócií.
Napriek
nespočetným
skúškam
sa vždy nájde niečo, čo prekvapí.
Mnohokrát priamo na pódiu. To je
to, čo robí život divadla a všetkých,
ktorí sa na ňom podieľajú zaujímavým
dynamickým a hlavne zábavným.
Verím, že turné nie je ani v polovici,
a že ešte mnohým odovzdáme
posolstvo divadla, ktoré sa napĺňa
aj tým, že toto turné prebieha. Je to
jeden veľký sen, ktorý sa aj napriek
nespočetným prekážkam plní vďaka
viere sr. Márie Nagyovej a rozdáva
radosť tak divákom, ako aj hercom.
Snívať sa oplatí.
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Aké je posolstvo Vianoc ...
„Vianoce sú pre mňa symbolom
nádeje. Deň, keď nám Boh zoslal
svojho Syna aby za nás zomrel. V
ten deň nám, podľa mňa, Boh zoslal
obrovskú nádej, ktorá vo mne žije
dodnes.“ Noro Gura
„Jedným slovom: Radosť.
radostné.“ Lukáš Macko

nové. A keďže sú tieto Vianoce pre
mňa prvýkrát bystrické, chcem nimi
začať fakt novú a ešte krajšiu etapu
svojho života.“ Juraj Kovaľ, SDB

Teda

„Prišla na svet SPÁSA pre všetkých
ľudí.“ Anna Dancsová
„Páči sa mi, že sme takí milovaní a
dôležití, že sám Najvyšší neváhal prísť
medzi nás, aby nám ukázal záujem a
ako žiť.“ Pavol Pillár, SDB
„Keď si pomôžem slovami sv.
Augustína, tak „Preber sa človeče:
Boh sa kvôli tebe stal človekom“.
Vskutku veľká vec. Veď len vďaka
tomu môžeme byť spasení a mať účasť
na „mysterium fidei“. A keď sa toto
človek pokúsi uvedomiť si, tak zostáva
len veľká radosť.“ Andrej Leitner
„Posolstvo Vianoc pre mňa je život,
život ako dar. Najcennejší dar v živote
človeka aký ktokoľvek z nás mohol
dostať. Daroval nám ho Boh a tiež nám
On sám daroval svojho Syna. Najväčší
dôkaz lásky.“ Jožka Kašovská

„Stíšenie, pokoj a radosť v kruhu
rodiny.“ Roxy Róthová
„Posolstvo Vianoc pre mňa je v
radostnom prežívaní chvíľ, v čase keď
sa ako rodina všetci zídeme a môžeme
sa v pokoji tešiť nielen z darčekov,
bohatého výberu koláčov ale hlavne
z toho že Božie narodenie prežívame
spolu.“ Peťa Vykročová
„Myslím, že je to čas veľkých a vzácnych
milostí. Vnímam to tak, že môžem byť s
ľuďmi, ktorých mám rád, v pokojnej a
radostnej atmosfére.“ Tomáš Kliment
„Pre mňa sú Vianoce darom pokoja
a darom času byť v kruhu rodiny a
najbližších a posolstvom toho, že nie
sme sami.“ Heňo Lehotský

„Hlavné je byť v ten čas s tými, ktorí
stoja o Tvoju prítomnosť.“
Robo Herman

„Aspoň na chvíľu sa zastaviť a
uvedomiť si všetko to krásne a dobré,
čo v živote máme. Viac ako inokedy
prejavovať svoju vďaku a lásku, a byť
si tak blízko, aby sme nemali šancu
sa počas roka od seba príliš vzdialiť.“
Katka Phanvanová

„Pre mňa je to výzva začať zase niečo

(Pokračovanie str. 11)

„Pre mňa je to Láska.“ Majka Nagyová,
FMA
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Zamyslenia

Veľa darčekov vs. jeden veľký
24. december

Spoločenská hra, nový mobil, iPod,
PéeSPéčko, notebook, bajk, alebo
ponožky či sveter od starkej... Možno
aj tieto veci nás už čakajú zabalené
niekde hlboko v skrini. O pár hodín
budeme chamtivo rozbaľovať darčeky
– jeden po druhom. A veľmi rýchlo
zabudneme na podstatu Vianočných
sviatkov – na to, že k nám príde ten
najväčší a najvzácnejší hosť – malý
Ježiško.
Je ľahké užívať si chvíľkovú radosť
z materiálnych a pozemských vecí.
Ale tie nás samé o sebe do neba
nedostanú. Keď umrieme, bicykel, ani
mobil nám nepomôžu sa tam dostať.
Preto je veľmi dôležité, naučiť sa
radovať zo života, ale nezabúdať pri
tom na podstatu skutočnej radosti,
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ktorá pramení v Bohu. A práve dnes
je ten deň, kedy Boh posiela svojho
syna k nám na Zem. Tak buďme dnes
pripravení prijať v prvom rade Jeho. A
až potom darčeky...
Pane Bože, Ty si ma stvoril. Ty vieš,
aký som slabý. Ty vieš, že veľmi rýchlo
zabudnem na Teba a nechám sa
zlákať pozemskými vecami. Prosím Ťa,
pomôž mi uvedomovať si, že práve
dnes dostávam od Teba ten najväčší
dar – Tvojho jediného Syna!
Dnes nemusíš robiť absolútne nič!
Len sa pokús byť milý... Užívaj si každú
chvíľku dňa. S láskou očisti zemiaky
na šalát a priprav príbor k večeri.
Ochotne sa zahraj so súrodencami
nejakú hru. Alebo si s nimi len
zaspievaj vianočné koledy. Proste –
uži si dnešný slávnostný deň a pokús
sa ho urobiť slávnostným aj pre tých,
ktorí sú okolo teba!
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Svetlo v nás

25. december

Dnes je ten deň, kedy si pripomíname
príchod toho svetla na zem.
Prišlo aj do môjho srdca? Naozaj som
ochotný prijať to čisté svetlo, alebo
hrozí, že u mňa nenájde pochopenie?
Dnes si môžem ešte hlbšie uvedomiť,
že Ježiš z lásky k nám prišiel na tento
svet, prebýval medzi nami a chce nám
zjaviť slávu Otca. Neprišiel v sláve,
narodil sa bez obdivu ľudí v maštali.
Možno aj do môjho srdca neprišiel v
sláve, ale v jednoduchosti, tak že si to
možno ani nemusím všimnúť. Prišiel v
tichosti a čaká, kým ho prijmeme.
V tieto dni máme akoby extra čas,
aby sme si ho naozaj všimli a azda aj
_téma: Vianočné obdobie
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pocítili. Som pozvaný, aby som aj ja
vydal svedectvo o svetle, ktoré do mňa
vošlo, som pozvaný ku konkrétnym
skutkom. Je pekné uvažovať o láske a
radosti v srdci, ale ešte krajšie je sa s
ňou deliť s inými.
Pane, prosím, príď dnes do môjho
srdca, daj mi zažiť Tvoju prítomnosť,
pomôž mi, aby som Ťa nechal sa
vo mne „zrodiť“. Prosím, veď moju
myseľ a srdce, aby som radosť, ktorú
prežívam z Tvojho príchodu, vedel
rozdávať ďalej. Sprav si ma nástrojom,
cez ktorý Tvoje svetlo osvieti svet.
Nájdem si čas na rozhovor s bratom,
sestrou, rodičmi, alebo okoloidúcim,
aby som mu povedal, prečo sa tak
teším z Narodenia Pána.
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Vianočný stromček
Každoročne naše príbytky skrášľuje
vianočný stromček, bez ktorého
by sme si Vianoce už ani nevedeli
predstaviť. Viete však, aká história sa
skrýva za týmto zvykom?
Prvé zmienky o vianočnom stromčeku
ozdobenom ovocím a sladkosťami
pochádzajú zo 16. storočia z Brém. V
17. až 18. storočí sa vianočný stromček
rozšíril na nemeckom a rakúskom
území a začiatkom 19. storočia sa
objavuje najprv v Čechách a neskôr
aj na Slovensku. Tradícia vianočného
stromčeka sa ujala najskôr na vidieku,
neskôr aj v mestách. Stromček mal
svoje miesto v kúte alebo bol zavesený
v strede miestnosti vrcholcom k
zemi nad štedrovečerným stolom.
Predtým sa na tomto mieste vznášala
holubička, ktorá ako symbol Ducha
svätého
prinášala
do
príbytku
požehnanie. Zdobený stromček sa
stal
najrozšírenejším
vianočným
symbolom kresťanov.
Spočiatku
sa
zdobili
skromne,
predovšetkým
tým,
čo
ľudia
dopestovali v záhradke. Dávali sa na
ne perníky, domáce pečivo, sušené
ovocie, orechy, oblátky, podomácky
vyrobené ozdoby z papiera, pozlátky,
rôzne figúrky zo slamy či rôznych
tráv a kukuričného šúpolia, neskôr aj
háčkované alebo paličkované ozdoby,
sviečky či prskavky.
Pred viac ako 100 rokmi sa stala
ozdobou stromčeka vianočná guľa. V
roku 1889 si dal Francúz Pierre Dupont
patentovať výrobu najobľúbenejšej
ozdoby vianočného stromčeka fúkanú guľu z jemného skla. Najskôr
vyrábal jednofarebné gule, neskôr
_téma: Vianočné obdobie

sa ľudia dožadovali aj farebných
gúľ, prizdobovaných ornamentmi,
kresbami kvetov a hviezd.
Pápež Ján Pavol II. začal napĺňať
tradíciu vianočného stromčeka pre
Svätého Otca. Stromček vysoký asi
30-35 metrov zdobí každoročne spolu
so živým „Betlehemom“ počas celého
vianočného obdobia Námestie sv.
Petra v Ríme.
S vianočným stromčekom súvisí aj
tradícia vzájomného obdarúvania sa.
Štedrosť si neprejavovali len ľudia
medzi sebou, ale aj k svojmu dobytku.
Darčeky si dávali navzájom príbuzní,
priatelia, ale na štedrovečerný darček
čakali predovšetkým deti. Väčšinou to
boli len darčeky od rodičov - okrem
jabĺk a orechov najčastejšie obuv a
veľmi jednoduché hračky.

téma: Vianočné obdobie
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Záhada snehovej vločky
K Vianociam bezpochyby patrí sneh
tvorený
obrovským
množstvom
snehových vločiek - odkiaľ sa však
berú?
Snehové vločky sú zhluky spojených
ľadových kryštálikov, ktoré vznikajú
v oblakoch s teplotou nad alebo pod
bodom mrazu. Podmienkou pre ich
vznik je kondenzačné jadro, čo môže
byť zrniečko piesku vyzdvihnuté
veternou búrkou či popol zo
sopečného výbuchu. Po tom, čo sa na
jadro „nabalí“ dostatočné množstvo
ľadu, začne padať dole. Pritom
zvyčajne ďalej zväčšuje svoj objem a
jeho veľkosť i tvar záleží od rýchlosti,
akou sa k zemi znáša: od dvoch až po
pätnásť kilometrov za hodinu.
Keď snehové vločky dopadajú na
vodnú hladinu, vydávajú dokonca

vlastný zvuk. Ten je však pre ľudí
nepočuteľný, pretože ide o „piskot“
s frekvenciou medzi 50 až 200 kHz.
Príčinou tohto zvuku je vysoký obsah
vzduchu vo vločkách, ktoré sa pri
kontakte s vodou roztopia a zvuk
vydáva oscilácia vzduchových bublín
putujúcich k hladine.
A prečo sú snehové vločky biele?
Pretože majú veľa svetloreflektujúcich
povrchov, ktoré rozptyľujú svetlo
na všetky farby a ľudské oko to
zaznamená ako bielu farbu.
Vysvetlenie
toho,
prečo
majú
vločky práve šesťuholníkový tvar a
podľa akých princípov vznikajú až
ornamentálne tvary, je pre vedcov
záhadou dodnes.

_téma: Vianočné obdobie
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Deti píšu Bohu
Bože, mnohí neveria, že si. Ak si, tak
rýchlo niečo urob!
Bože, ocko je na mňa nahnevaný.
Urob, aby nebol, ale neublíž mu.
Nechávaš ľudí umierať a robíš nových.
Prečo si nenecháš tých, čo už máš?
Bože, je ti matka príroda rodina?
Bol som na svadbe a oni sa tam
bozkávali priamo v kostole. To sa
môže? Nevadí ti to?
Viem, že kážeš nastaviť druhé líce, keď
bijú, ale čo keď ma sestra trafí do oka?
Milý Bože, urob, aby Vianoce boli čím
skôr. Lebo ja nevydržím byť tak dlho
dobrý.
Je pravda, že treba robiť iným to, čo
oni robia tebe? Tak to má bráško po
chlebe!
Pane Bože, prosím ťa urob, aby sa
ľudia nerozpadávali. V nemocnici mi
zašívali ruku a veľmi to bolelo.
Bože, za toho bračeka ti ďakujem, ale
ja som sa modlila za psíka...
Bože, to naozaj si chcel mať takúto
žirafu, alebo si ju zbabral?
Bože, vždy dávaš správne duše do
správnych ľudí? Čo ak sa niekedy
pomýliš?
Bože, ak počuješ, ako sa modlíme, tak
ťa z toho musí vystrieť...
_téma: Vianočné obdobie

Bože, keby si bol dal Kainovi a Abelovi
vlastné izby, možno by sa neboli zabili.
Nám to s bráchom funguje.
Naša učka hovorí, že dni sa najprv
skracujú a potom predlžujú. To si taký
nerozhodný?
A odpusť nám naše detské hriechy...
Prepáč, Ježiško, že som ti nenapísala
skôr, ale až teraz som sa naučila písať.
Bože, zbožňujem ťa!
Ako to robíš, že si taký slávny?
A ako si zistil, že si Boh?
Je náš pán farár tvoj kamarát, alebo sa
poznáte iba pracovne?
Tvoja Biblia je super. Máš veľmi dobré
nápady. Rád by som vedel, kde si ich
nabral...
Bože, ako to, že nikdy nie si v telke?
Bože, tvoja Biblia je úžasná. Napísal si
aj iné knihy?
Všetko robíš úžasne. Keby som ja bol
boh, tak by mi to tak dobre nešlo.
Fandím ti a drž sa!

téma: Vianočné obdobie
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Miništrantská chata aká ešte nebola
Každý si povie, že taká chata je predsa
vždy, tak potom prečo ten titulok:
„Miništrantská chata aká ešte nebola?
Pán Boh však túto chatu obdaril svojím
požehnaním i skúškami. Keďže nás
bolo akurát dosť, zmestili sme sa do
troch áut.
Po rozdelení do skupiniek, s kreatívnymi
názvami Ušaté opekance a Pokazené
krumple, sme začali program pekne
svätou omšou, po ktorej sme mali
tradično-netradičné jedlo buchty na
pare a la Pilisio, teda knedľa namiesto
buchiet. Pre lepšiu motiváciu sa celý
program na chate priebežne bodoval,
hodnotil sa aj poriadok na izbách. Po
vyčerpávajúcom programe a aktívnej
nočnej hre sa pokojne zaľahlo.
Vstávať na rannú rorátnu svätú omšu
bol pre každého masakrom, avšak ten
pocit po nej, že dokážeme obetovať aj
dôležitý spánok, za to stál. Napokon si
to telo počas dňa aj tak vypýtalo naspäť.
Nechýbala už tradičná pokladovka,
kde museli k jeho vypátraniu spojiť
svoje sily. Filmíky, ktoré dokázali
pobaviť, ale aj povzbudiť, priam upútať
a očariť naše unavené oči. Florbal,
pri ktorom si florbalky vytrpeli svoje,
bolo zázrakom, že sa nikomu nič zlé
nestalo. Deň nám ukončila nenáročná,
ale zmysluplná skúška odvahy.
V nedeľu sme sa ešte zabavili na
programe, dojedli, čo nám zostalo,

dostali vzácny darček, vyhodnotili
súťaž a poriadili chatu. Po celý čas nám
veľmi dobre varil Pilisio, aj za výdatnej
pomoci miništrantov.
Bolo dosť naponáhlo a tak sme sa
dohodli, že viacerí už pôjdeme a
Pilisko nás na lade Nive dobehne,
keď doupratuje. Keď sme prišli už do
Salezka, zistili sme, že upratovanie
sa trošku predĺžilo. Čo bol nakoniec
väčší problém, Pilis s troma chalanmi
a takmer všetkými ruksakmi vo vlečke,
zapadol v zablatenej ceste. Pán Boh
sa postaral a nakoniec s pomocou
rodičov Hajkovského či Murína došiel
domov o jednej v noci.

Aké je posolstvo Vianoc ... (dokončenie)
„Vianočné sviatky v sebe ukrývajú
mnoho posolstiev. Mne napadá, čo
všetko koná Boh cez vieru človeka.
Máriina viera bola Bohom „pretavená“

v človeka, v zázrak, v tajomstvo, v jeho
Syna. Celý svet môže teraz čerpať z
tohto ovocia. Som rada, že Ježiš už
prišiel a čaká ma.“ Miroslava Tarajová
_téma: Vianočné obdobie
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Sväté omše počas sviatkov
24.12. - 7:00, 22:00, 24:00
25.12. - 7:30, 9:00, 10:30, 11:45, 16:00
(penzión), 18:30
26.12. - 7:30, 9:00, 10:30, 17:00
27.12. - 7:00, 18:30
28.12. - 7:30, 9:00, 10:30, 11:45, 10:30
(penzión), 18:30
30.12. - 7:00, 18:30
31.12. - 16:00
1.1.2015 - 7:30, 9:00, 10:30, 11:45,
16:00 (penzión), 18:30
2.1. - 7:00, 18:30
3.1. - 7:00, 18:30
4.1. - 7:30, 9:00, 10:30, 11:45, 16:00
(penzión), 18:30
6.1. - 7:30, 9:00, 10:30, 11:45, 16:00
(penzión), 18:30

Počas vianočných sviatkov vešpery s
ľudom nebudú, začínajú až 11.1..
Naše akcie
24.12.
25.12.
26.12.
26.12.
26.12.
27.-30.12.
30.12.-2.1.
1.1.
6.1.
22.1.
23.1.
24.1.
30.1.
31.1.
1.2.

Štedrý večer
Narodenia Pána
2.sviatok vianočný
Pastierske Vianoce
Štefanovica
Duchovné cvičenia mladých - Banská Belá
Silvester Banská Belá
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
Trojkráľový koncert
Bl.Laura Vicuňa
Miniturnaj bl.Laury
Sv.František Saleský
Duchovná obnova mladých
Sv.Ján Bosco
Don Bosco Show
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